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“Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor” Romanos 7:25 
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Adoração: 

“Oh! Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia!” Salmos 119:97 
 

 

 

 

Oração: 
 

“Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei” Salmos 119:18 
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estudo da Palavra no seu idioma original. 

Dedicamos também a todos os que se valem do Hebraico bíblico para adornar e/ou 

aprimorar suas exposições da Palavra, 

a todos os amantes da Verdade, e, 

a todos os que amam, sinceramente, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 

a quem seja toda honra e glória, hoje e sempre. 
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A tradução para o Português que estamos apresentando neste trabalho, a na coluna da direita, é uma 

tradução livre feita por Enih Gil‟ead, e não leva em conta qualquer outra fonte que não unicamente o texto 

da Bíblia Hebraica. O texto da Bíblia Hebraica, por nós utilizado, nos foi gentilmente cedido por The 

Westminster Leningrad Codex ("WLC 4.12") e foi tirado de uma versão eletrônica da Bíblia Hebraica 

do site mantido por J. Alan Groves Center for Advanced Biblical Research. A transliteração, logo abaixo 

de cada palavra hebraica, leva em conta a pronúncia do Português conforme falado no Brasil central; e a 

tradução literal, dada logo abaixo da transliteração de cada palavra hebraica, é uma tradução livre que leva 

em conta o sentido mais forte da palavra em questão, dentro do seu contexto específico. Nos muitos casos 

de dificuldades de sentido das palavras, temos procurado recorrer especialmente às traduções apresentadas 

pelo software BibleWorks-7 e também na Interlinear Hebrew-English Old Testament, de John R. 

Kohlenberger III; duas obras valiosíssimas! 
 

Nunca foi nossa intenção desmerecer qualquer tradução ou versão da Bíblia; antes, entendemos que cada 

um de nós, cristãos ou não, temos a total liberdade de escolhermos, segundo nossos próprios critérios, a 

tradução ou versão que mais nos atende num dado momento. Por exemplo, quando eu era ainda um recém 

convertido e estava também nos estágios iniciais do meu aprendizado do idioma Inglês, minha opção para 

a leitura e estudo da Bíblia foi a Today‟s English Version of the Bible, uma versão numa linguagem 

moderna, bastante atual e fácil do idioma Inglês. Na época, aquela versão me foi muito útil! Contudo, no 

nosso modesto entender, nenhuma outra tradução é mais fiel à “Bíblia Hebraica” do que a King James 

Version - 1611; e, para o Português, a melhor seria a Almeida Revista e Corrigida da SBB. 
 

Como um dedicado estudante de Hebraico bíblico e de cultura judaica desde 1987, podemos dizer que 

temos sentido de perto as necessidades pelas quais passa qualquer que se dispõe a vencer esse grande 

desafio, mormente o estudante que depende de material em Português, ou, em Hebraico-Porutuguês. 

Como todo aprendizado de idiomas, o Hebraico bíblico irá também exigir muita vontade, dedicação e 

perseverança. Uma boa dica aos iniciantes é a necessidade de aceitação da nova informação tal como ela 

é, sem os costumeiros questionamentos em função da nossa gramática ou de paradigmas ocidentais. A 

melhor maneira de se aprender um (novo) idioma ainda é: Como uma criança! Acreditem; perguntas tais 

como: “mas por que isso é assim?”, simplesmente não levam a nada.  Pesquise muito na net, leia muito, e 

não deixe de dar uma olhada em nossas notas bibliográficas, onde procuramos sempre dar algumas dicas e 

links interessantes. 
 

Devemos ter sempre em mente que o Hebraico bíblico é muito mais do que simplesmente uma língua 

diferente e antiga... Ele é, além disso, toda uma gama de culturas e símbolos médio-orientais, totalmente 

antiquados e quase que diametralmente oposto às línguas e culturas ocidentais atuais, como é o caso do 

nosso Português do Brasil. Estudar Hebraico bíblico, hoje, é ainda mais descontextualizado do que lermos 

William Shakespeare, Camões, ou a Carta de Pero Vaz de Caminha (ao rei de Portugal)! A grafia do 

Hebraico é totalmente diferente, mas isso é relativamente fácil de superar; o difícil mesmo é a assimilação 

do modo de pensar e da maneira de se expressar.  Mas, que ninguém se deixe intimidar pelas reais 

dificuldades; o aprendizado do Hebraico bíblico é, conforme costumamos dizer, tão difícil quanto 

prazeroso! E depois, não podemos nunca nos esquecer de que teremos sempre ao nosso lado, à frente e 

mesmo dentro em nós, o Autor dessas tão inspiradoras palavras de vida! Bendito seja para sempre o seu 

grande, lindo e precioso Nome. Aleluia! 
 

A todo aquele que deseja, sinceramente, aprender e/ou aprofundar-se no conhecimento dessas tão antigas 

e eternamente atuais Escrituras, desde já os nossos mais efusivos parabéns e votos de muito sucesso neste 

abençoado empreendimento! 
 

Shalom, 

Enih Gil‟ead 

Vianópolis, GO., Maio de 2011 
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A presente obra, Interlinear Hebraico-Português / Textos Bíblicos Seletos, está sendo desenvolvida 

(pois ainda estamos longe do limite idealizado) de maneira a atender a todos os interessados na leitura 

bíblica em Hebraico, mas, em especial, aos iniciantes no estudo da Bíblia no seu idioma original. Portanto, 

esta não é uma obra destinada à crítica dos eruditos; é, antes, uma obra prática, direta, fruto de uma longa 

e custosa busca por (e utilização de) diversos recursos no sentido desse aprendizado que é tão vasto 

quanto profundo e complexo, mas também sempre interessante e empolgante, e isso desde os primeiros 

passos! 
 

Como crentes em Yeshua‟ haMashiach (Jesus, o Messias,) que somos, diríamos que a nossa missão, com 

este trabalho, sem dúvida alguma que é o incentivo ao estudo da Palavra de Deus; e, podendo isso ser em 

Hebraico, tanto melhor. Mas, se alguém cuida ser necessário ler em Hebraico para se obter a “verdadeira” 

mensagem de Deus ao seu coração, está muitíssimo enganado! Existe, em Português, várias traduções e 

versões da Bíblia que são confiáveis o bastante. E, se o seu nível de conhecimento do idioma Inglês lhe 

permite uma leitura confortável da Bíblia na tradução King James, então você estará mesmo em muito 

boas mãos! Até onde temos podido perceber, a King James e a ARC da SBB são as traduções que melhor 

refletem o texto da “Bíblia Hebraica”, ainda que com algumas diferenças. Mas, é bom que se diga, nós 

não estamos aqui discutindo a utilização, ou não, das diversas fontes e manuscritos comparativos; o único 

texto que nos interessa, e do qual nos ocupamos, é o da “Bíblia Hebraica”, a Bíblia reconhecida e utilizada 

pelos judeus, hoje disponível em qualquer boa livraria. 
 

Estaremos procurando, sempre na medida de nossas possibilidades, fazer algum comentário e mesmo dar 

algumas noções básicas de Hebraico, visando sempre o iniciante na matéria e/ou o consultor casual. Além 

disso, estaremos sempre introduzindo algumas notas e comentários que forem pertinentes ao texto objeto 

do estudo; mas, essas notas e comentários não tem o objetivo de “pregar”, ou de “criticar”, qualquer tipo 

de interpretação ou doutrina. É possível que alguma dessas notas venham a ferir algum dos princípios 

teológicos ou alguma corrente de interpretação bíblica do leitor; nesse caso, apreciaríamos muito um 

retorno do leitor, de maneira a avaliarmos a possibilidade de mudança no texto, ou, não. Seja como for, 

essas notas e observações tão somente trazem/destacam alguma curiosidade sobre o texto em estudo. Elas 

não são uma “interpretação” do texto bíblico; apenas expressam a visão e opinião do autor; nada mais. 
 

O Hebraico se lê da direita para a esquerda. A princípio isso pode parecer uma “grande novidade!” Mas, 

quem de nós pode dizer com segurança que nunca se pegou folheando uma revista do fim para o começo? 

As crianças fazem isso com mais frequência. Ao que parece, o sentido natural de leitura, em nosso 

cérebro, é o da direita para a esquerda; só depois, e não sem um custo, é que nos “acostumamos” com o 

sentido inverso, da esquerda para a direita. Em Hebraico, praticamente todas as palavras são constituídas 

de duas, ou, de três letras, que são chamadas de “raiz”. A essa raiz são acrescentados prefixos, infixos e/ou 

sufixos, de maneira a expressarem o objeto, o gênero, o número, a ação, o tempo, e etc. 
 

No Hebraico puro não existem vogais; só consoantes. Por isso, por volta do século VI (no período entre 

500-900 DC) os rabinos, preocupados com a iminente possibilidade de se perder a correta pronúncia do 

Hebraico bíblico (que até então era transmitida apenas oralmente, de geração para geração), resolveram 

desenvolver um sistema de sinais e pontuação que regulasse a vocalização, as acentuações, as pausas, 

enfim, a cantilena (maneira de se cantar os textos bíblicos – na sinagoga) das palavras na תנך״ tanach 

(Torah lei, Neviim profetas, veChәtavim e-escritos - as três porções que compreendem a Bíblia Hebraica); 

e foi aí que surgiram os נ יקדniqud (pontuação). Essa sinalização pode parecer um pouco confusa, ao 

iniciante, mas na verdade é justamente ela quem facilita (e muito!) a vida do leitor que não é um expert 

em Hebraico, na gramática ou nas regras de pronúncia. Os escribas que foram encarregados de 

desenvolver essa grafia acabaram ficando conhecidos como os “Massoretes”, da palavra הרוסמ massorah, 

que quer dizer “tradição [oral]”, que acabou sendo efetivada como מסורת massoret.  Esse complexo, mas  
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muito inteligente, preciso e necessário sistema de pontuação, produzido pelos massoretes, ficou conhecido 

no meio literário simplesmente como MT; do Inglês Massoretic Texts (Textos Massoréticos). 
 

Uma mesma palavra, dependendo do que vem a ela agregado (prefixos, infixos, sufixos, se no plural ou se 

no singular, se com preposição, artigo, e etc.), ela poderá aparecer basicamente com uma mesma grafia, 

porém, com algumas diferenças na cantilena ou na sua pronúncia. E, as vezes, até mesmo em função do 

que vem antes ou depois da palavra, ela já assume uma sonoridade diferenciada. A pronúncia é expressa 

pelos נ יקדniqud (pontuação), + os טעמי המקרא ta`amei hamikra, ou, simplesmente pelos טעמים  te‟amim. 

Como ilustração disso, vejamos as três primeiras palavras da Torah, em Gen. 1:1 

 

 

 

E, como exemplo de variação da cantilena para uma mesma palavra, tomemos ָרא  ,”ele chamou“ ָקָ֣

conforme aparece em Gênesis 1:5, onde tem a sua pronúncia assinalada pelos sinais massoréticos como 

kara; já em Gênesis 1:10 nós temos a mesma palavra א  ele chamou”, mas agora tendo a sua pronúncia“ ָקָרָ֣

sinalizada como kara, com a tônica no último a; daí a importância de se verificar sempre não só a 

pontuação massorética, mas também a cantilena das palavras. 
 

Apesar de que os te‟amim (cantilena) podem indicar as tônicas (ou, a elevação/descida do tom,) na leitura, 

é importante ressaltar que isso não é uma regra; a cantilena é, antes, uma espécie de “notação musical” 

que orienta o canto do texto bíblico nas cerimônias. A razão para optarmos por um texto com cantilena se 

deve ao fato de que, para o iniciante (muitas vezes desconhecedor ou inseguro na pronúncia), ela pode dar 

uma boa dica das elevações ou declínios na pronúncia das palavras. Para o leitor que desejar se aprofundar 

um pouco mais no assunto, recomendamos os seguintes sites: 
 

a)  Um bom site da Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Cantillation 

b)  Este outro Traz alguns dados complementares   http://kiwitobes.com/wiki/Cantillation.html 

c)  Este traz inclusive o som, em arquivos midi, da cantilena  

http://www.ucalgary.ca/~elsegal/Cantillation/Cantillation.html 
 

Em Hebraico não existe artigo indefinido; a ausência de um artigo definido é que indica a indefinição em 

termos de artigo. Assim, ָהָאָדם ha‟adam  “o homem”; e, ָאָדם adam  “[um] homem”. Todas as palavras 

terminadas em “cha,” como em קְֹלָך qolәcha (com “L” espanhol, nesse caso, como um “...olə...” só que 

com o último “ə” mudo)  “tua-voz”, sem exceção, estão se referindo a um sujeito/substantivo 

masculino. Praticamente todas (mas há exceções!) as palavras terminadas em “im”, como em יִָמים  yamim 

 “mares”, são plurais e masculinas; as terminadas em “ot”, como ַהִמְצֹות  hamitsvot  “as leis”, são 

plurais e femininas; e, praticamente todas as palavras femininas tem a sua terminação em “ah”, como em 

 .”ishah  “mulher ִאָשה
 

Abaixo de cada palavra do texto Hebraico (por ex. a palavra “ְֺאֵראִשית”), estamos colocando a 

transliteração  “bere'shit”, que é a maneira como escreveríamos, com caracteres do nosso alfabeto, o som 

daquela palavra. Essa transliteração pode também funcionar como uma guia de pronúncia, uma vez 

respeitados os valores e duração das vogais - nikud, e também o sentido da cantilena - te‟amim, agregados 

à palavra hebraica. A princípio essa transliteração pode ser muito útil; mas, uma boa prática seria, na 

medida do possível, ir se desvencilhando dela e se apegando unicamente ao texto Hebraico; tendo apenas 

os niqud e te‟amim como referência para a leitura e pronúncia. E, num estágio ainda mais avançado, se 

desvencilhar até mesmo da pontuação, uma vez que em qualquer texto em Hebraico moderno, essas 

pontuações simplesmente não aparecem. Em Israel, essa pontuação hoje só é apresentada no Hebraico 

bíblico, em cartilhas de alfabetização e em livros infantis. Nos jornais, revistas e textos de Hebraico 

moderno, só são apresentadas algumas vogais básicas, e mesmo assim, só quando a vogal for necessária  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cantillation
http://kiwitobes.com/wiki/Cantillation.html
http://www.ucalgary.ca/~elsegal/Cantillation/Cantillation.html
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para se evitar uma interpretação errônea da palavra em questão. Para os que desejarem praticar a leitura 

(com e) sem os sinais massoréticos, recomendamos o site: 

 http://www.beverlyhillschabad.com/torah-reading/BERESHIT/01BERESHIT.HTM onde se tem 

inclusive a opção de áudio da cantilena. Contudo, para um melhor áudio (de leitura, não cantilena), 

recomendamos o site http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0101.htm onde é dada inclusive a opção de 

baixar o arquivo em mp3 para se ouvir offline. 
 

Logo abaixo de cada transliteração (“bere'shit”, por exemplo,) temos a tradução literal da palavra hebraica 

acima  “No-princípio”. Vale ressaltar que “tradução literal [de palavras]” muito pouco tem a ver com 

“tradução contextual, ou, ~ corrente”; a primeira expressa apenas o sentido mais forte de cada palavra, 

enquanto que a segunda apresenta o sentido da palavra no seu contexto. Portanto, o que estamos propondo 

com este trabalho não é “mais uma tradução da Bíblia”, e sim, um estudo do principal significado de cada 

palavra dos textos em questão, com o objetivo único do estudo e aprendizado do Hebraico bíblico. A 

grande maioria das palavras não apresenta nenhuma dificuldade de tradução; mas, em alguns casos, até 

mesmo os eruditos divergem no entendimento e interpretação. Para chegarmos à tradução literal por nós 

proposta, temos utilizado vários recursos, tais como: 
 

a)  The NIV Hebrew-English Old Testament – John R. Kohlenberger III, 

b)  BibleWorks-7 (software), 

c) An Exposition Of The Old and New Testament - Matthew Henry 

d)  Strong‟s exhaustive Concordance of the Bible – James Strong, 

e)  Geseniu‟s Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament – H.W.F. Gesenius, 

f)  entre outros... 
 

Estamos crendo que o presente trabalho, da forma como tem sido idealizado (e até aqui desenvolvido), 

estará sendo uma importante ferramenta tanto para o aprendizado e prática como também para o deleite do 

leitor de Hebraico bíblico. Contudo, além de a matéria ser extensa e nada fácil, temos ainda a plena 

consciência de que muitas correções e melhorias por certo serão necessárias ao longo da sua elaboração. 

Por isso, todas as críticas, comentários e/ou sugestões serão sempre muitíssimo bem-vindas. Para 

tanto, disponibilizamos o e-mail: <egilead@gmail.com> 

 

 

Shalom, 

Enih Gil‟ead 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beverlyhillschabad.com/torah-reading/BERESHIT/01BERESHIT.HTM
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0101.htm
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Gênesis 1 
ת   ָהָאֶָֽרץ׃ ֺאְ 1:1  יִם     ְוֵאֵ֥ ת    ַהָשַמִׁ֖ ים   ֵאֵ֥ א    ֱאֹלִהִ֑ ית      ָֺאָרָ֣ ֵראִשִׁ֖  

ha'arets       ve'et    hashamayim     'et       'elohim        bara'                   bere'shit 

a-terra            e           os-céus         *1          Deus         criou           No-princípio 

ֹום1:2 ֶשְך     ַעל־ְפֵנָ֣י       ְתהִ֑ ִֹׁ֖ ה־א    ְוח ֹֹ֔ ה־אֹ֙    ָוב ֹֹ֙ ה      ת ֶרץ  ָהיְָתֵ֥   ְוָהָאָ֗

tehom           peney-'al  vechoshech   vavohu     tohu         hayətah     veha'arets           

abismo      face de-sobre   e-treva       e-vazia  sem-forma   era           E-a-terra              

ֶפת    ַעל־ְפֵנֵ֥י    הַ  ים   ְמַרֶחִׁ֖ ־אַח        ֱאֹלִהֹ֔ אֶמר וַ 1:3ָׅאָֽיִם׃         ְורָ֣ ֵֹ֥ ׁא  
vayo'mer               hamayim    peney- 'al     merachefet   'elohim           veruach 

E-Ele-disse            as-águas   face de-sobre   pairando2      Deus    e-Espírito-de 

ֹור׃         ָֽיְִהי־אָֽ ֹור  ַו י   אִ֑ ים  יְִהָ֣ ֱאֹלִהִׁ֖
1:4

ֹור ים  ֶאת־ָהאִׁ֖   ַוַׁאְַּ֧רא  ֱאֹלִהִ֛

ha'or- 'et         'elohim    vayarə'                     'or-vayehi      'or      yehi    'elohim 

a luz-*             Deus      E-Ele-viu                luz-e ele foi    luz    ele-seja    Deus 

ֶשְך׃ ָֹֽ ין      ַהח ֹור     ־אֵבֵ֥ ין     ָהאִׁ֖ ים     ֵֺאֵ֥ ל      ֱאֹלִהֹ֔ ֹוב      ַוׁאְַבֵּאָ֣  ׃ִאי־טִ֑

hachoshech    uveyn         ha'or        beyn       'elohim      vayavdel            tov-ki 

a-treva           e-entre        a-luz        entre         Deus     e-Ele-separou    boa-que 

יְָלה ָרא         ָלִ֑          ָקָ֣
1:5

ֶשְך ִֹׁ֖ ֹום      ְוַלח ים ׀ ָלאֹורֹ֙ יֹ֔ א   ֱאֹלִהִ֤   ַוׁאְִקָרָ֨

layəlah             qara'      velachoshech     yom    la'or      'elohim            vayiqra' 

noite              chamou      e-à-treva          dia     à-luz        Deus    E-Ele-chamou 

ֹום   ֶאָחָֽד׃     ֶקר   יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְִהי־ב ֶרב       ַו ָֽיְִהי־ֶעֵ֥ ַו
3

פ  
'echad    yom     voqer-vayehi        'erev-vayehi  

primeiro    dia    manhã-e ele foi    tarde-e ele foi 

 

 

1  ¶ No princípio 

criou Deus os céus 

e a terra. 

2  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. 

3  ¶ E disse Deus: 

Haja luz; e houve 

luz. 

4  E viu Deus que a 

luz que [era] boa; e 

separou Deus a luz 

da treva. 

5  E chamou Deus 

à luz Dia, e à treva 

Ele chamou Noite; 

e foi tarde e foi 

manhã, o dia 

primeiro. 

 

 

 

 

                                                           
1
 O pronome demonstrativo ת  * “ não tem tradução para o Português. Em nossa tradução ele aparece apenas como um asterisco ֵאֵ֥

”), quer ele ocorra isolado ou seguido de makef, como em  ֶאת־ָכל, „et-kol,  tudo de-*. O único lugar onde ele aparece com uma 

tradução é quando ele aparece prefixado pela conjunção “e”, como em ת  .”ve‟et, onde sua tradução fica simplesmente como “e ,ְוֵאֵ֥

Sua função geralmente é a de demonstrar mais especificamente o objeto do verbo. 
2
 A palavra ֶפת  conforme Strongs #7363, dá a idéia de: “se mover, ser ,ָרַחף merachefet, conforme aparece em 1:2, da raiz ְמַרֶחֶ֖

abalado, estar agitado, alvoroçado”, como normalmente ficamos quando em face de uma grande autoridade. Pode também 

expressar o sentimento de ternura, amor e carinho por uma criança; conforme definição dada por Gesenius  (... like an eagle, the 

Spirit of God [would have] brooded over the shapeless mass of the earth, cherishing and vivifying.), o que seria: “como uma 

águia, o Espírito de Deus teria „chocado‟ sobre a informe massa da terra, acalentando-a e vivificando-a”. Portanto, para ֶפת  ְמַרֶחֶ֖

merachefet, uma tradução razoável (mas ainda fraca,) seria “pairando”. 
3
 Ao final de alguns versos, na TaNaCh, é comum encontrar-se um פ pe‟, ou, um ס samech. Quando a letra encontrada é o פ  

patach = que quer dizer “abrir”, indica (para os escribas) que não se deve escrever nada mais nessa linha. É um ponto final e 

também um final de parágrafo; a escrita deverá continuar, normalmente, a partir do início da linha seguinte. E quando a letra que 

aparece é um ס samech  sagar, que quer dizer “fechar”, isso é uma espécie de ponto final no assunto e a escrita poderá 

continuar na mesma linha, porém, não antes de se deixar 9 (nove) espaços entre o ס e a continuação da escrita. Mesmo que a 

escrita termine com um ס bem (ou quase) no final de uma linha, ainda assim esses nove espaços terão que ser observados; conta-

se os espaços restantes na linha em curso e completa-se o total de nove com espaços na linha seguinte - antes da continuação da 

escrita. A Kabala dá uma explicação mística para a observância desses nove espaços; mas, como crentes em Yeshua‟ 

haMashiach que somos, a única “mística” que aceitamos e professamos é a fé, o culto a adoração e o louvor ao SENHOR Deus. 
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1:6
י יִם      ִויִהָ֣ ֹוְך      ַהָׅאִ֑ יַע    ְֺאתָ֣ י        ָרִקִׁ֖ ים   יְִהֵ֥ אֶמר   ֱאֹלִהֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

vihi         hamayim        betoch       raqia‟             yehi    'elohim          vayo'mer 

e-ele-foi         as-águas     entre    expansão        ele-seja   Deus        E-Ele-disse 

יִם       ָלָמָֽיִם׃              ין     ַמִׁ֖ יל    ֵֺאֵ֥ ַמְבִּאֹ֔
1:7

  ַוַׁאַָ֣עׂש       ֱאֹלִהי֮ם 
'elohim             vaya'as                         lamayim        mayim     beyn       mavdil 

Deus                E-Ele-fez                     para-águas        águas      entre  separação 

יעַ   ַחת      ָלָרִקֹ֔ יִםֹ֙   ֲאֶשרֹ֙   ִמַ ָ֣ ין    ַהַׅאֹ֙ ל     ֵֺאִ֤  ֶאת־ָהָרִקיַע     ַוׁאְַבֵּאָ֗

laraqia'          mitachat     'asher    hamayim   beyn     vayavdel         haraqia' -'et 

à-expansão   de-abaixo     que      as-águas    entre  e-Ele-separou  a expansão-* 

ַיְִהי־ֵכָֽן׃ יַע         וָֽ ל        ָלָרִקִ֑ ר      ֵמַעָ֣ יִם       ֲאֶשִׁ֖ ין        ַהַׅאֹ֔  ־אֵבָ֣

chen- vayehi           laraqia‟            me'al           'asher         hamayim        uveyn 

assim-e ele foi     à-expansão      de-acima          que           as-águas       e-entre  
1:8

ֶרב ָֽיְִהי־ֶעֵ֥ יִם       ַו יַע         ָשָמִ֑ ָָֽרִקִׁ֖ ים       ָל א         ֱאֹלִהִ֛   ַוׁאְִקָרַּ֧
'erev-vayehi        shamayim             laraqia'            'elohim                     vayiqra' 

tarde-e ele foi          céus               à-expansão           Deus            E-Ele-chamou 

ָֽי׃  ֹום        ֵשִנ ֶקר        יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְִהי־ב   פַו
sheni            yom          voqer-vayehi 

segundo           dia       manhã-e ele foi  

 
1:9

יִםֹ֙  ַחת      ַהָשַמֹ֙ יִם      ִמַ ִ֤ ־א         ַהַׅא  ים       יִָ וָ֨ אֶמר  ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

hashamayim    mitachat      hamayim            yiqavu         'elohim        vayo‟mer 

os-céus           de-abaixo     as-águas  eles-sejam-juntados  Deus      E-Ele-disse 

ָֽיְִהי־ֵכָֽן׃ ה          ַו ה           ַהׁאַָֺאָשִ֑ ד      ְוֵתָרֶאִׁ֖ ֹום        ֶאָחֹ֔  ֶאל־ָמקָ֣
chen-vayehi          hayabashah              vetera'eh         'echad            maqom-'el       

assim-e  ele foi   a-porção-seca         e[ela]seja-vista      um               lugar-para  
1:10

יִם ֶרץ     ־אְלִמְקֵוֵ֥ה      ַהַׅאִׁ֖ ים    ׀   ַלׁאַָֺאָשהֹ֙    ֶאֹ֔ א    ֱאֹלִהִ֤   ַוׁאְִקָרָ֨
hamayim    ulemiqveh       'erets      layabashah           'elohim               vayiqra' 

as-águas      e-ao-lugar-de    terra    à-porção-seca          Deus      E-Ele-chamou  

ֹוב׃       ים    ׃ִאי־טָֽ ְֵ֥רא    ֱאֹלִהִׁ֖ ים      ַוַׁא א           יִַׅאִ֑ ָקָרָ֣
1:11

אֶמר ָֹ֣   ַוׁא

vayo‟mer                  tov-ki         'elohim       vayarə‟       yamim                 qara' 

E-Ele-disse             bom-que         Deus      e-Ele-viu       mares             chamou 

ץ ַרע       ֵעָ֣ יַע    זֶֹ֔ ֶׂשב   ַמזְִרָ֣ ֶשא  ֵעֵ֚ ֶרץֹ֙    ֶּאֹ֔ א   ָהָאֹ֙ ים     ַ ְָֽדֵשִ֤  ֱאֹלִהָ֗
'ets            zera'     mazəria'     'essev    deshe'      ha'arets     tadshe'         'elohim  

árvore  semente  sementeira  planta  vegetação   a-terra  [ela]produza        Deus  

ֹו ר            זְַרעֹו־בִׁ֖ ֹו        ֲאֶשֵ֥ ֶׂשה        ְפִריֹ֙         ְלִמינֹ֔ ִֹ֤ י    ע  ְפִרִ֞

vo-zar'o                      'asher              lemino               peri           'osseh        peri  

nele-sua semente        o-qual       da-espécie-dele       fruto         produza    fruto 

ָֽיְִהי־ֵכָֽן׃              ֶרץ      ַו ַעל־ָהָאִ֑
1:12

ֶשא ֶרץ       ֶּאֶּ֠ א    ָהָא    ַו ֹוֵצָ֨

deshe‟          ha'arets      vatotse'                               chen-vayehi        ha'arets-'al 

vegetação     a-terra       E[ela]produziu                 assim-e ele foi   a terra-sobre 

 

6  ¶ E disse Deus: 

Haja [uma] expan-

são entre as águas; 

e houve separação 

entre águas e 

águas. 

7  E fez Deus a 

expansão, e Ele fez 

separação entre as 

águas que estavam 

debaixo da expan-

são e as águas que 

estavam sobre a 

expansão; e assim 

foi. 

8  E chamou Deus 

à expansão Céus; e 

foi tarde e foi 

manhã, o dia 

segundo. 

9  ¶ E disse Deus: 

Ajuntem-se as 

águas debaixo dos 

céus num lugar e 

apareça a porção 

seca; e assim foi. 

10  E chamou Deus 

à porção seca 

Terra; e ao ajunta-

mento das águas 

Ele chamou Mares; 

e viu Deus que 

[era] bom. 

11 E disse Deus: 

Produza a terra er-

va planta que dê 

sementeira, árvore 

frutífera que dê 

fruto segundo a sua 

espécie, cuja 

semente está nela 

sobre a terra; e 

assim foi. 

12  E a terra produ-

ziu vegetação,  
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י ֶׂשה־ְפִרִ֛ ָֹֽ ץ         ע ה־א       ְוֵעַּ֧ ַרעֹ֙       ְלִמינֵֹ֔ יַע     זֶֹ֙ ֶׂשב        ַמזְִרִ֤  ֵעָ֣
peri -'osseh              ve'ets          leminehu           zera‟       mazria‟            „essev 

fruto-produza        e-árvore   de-sua-espécie     semente  sementeira    planta-de  

ֹוב׃ ים   ׃ִאי־טָֽ ְֵ֥רא    ֱאֹלִהִׁ֖ ֹו         ְלִמיֵנִ֑ה־א        ַוַׁא ר      זְַרעֹו־בִׁ֖  ֲאֶשֵ֥
tov-ki               'elohim        vayarə'           leminehu              vo-zar'o            'asher 

bom-que            Deus        e-Ele-viu     de-sua-espécie       nele-seu fruto     o-qual  
1:13

י׃  ֹום  ְשִליִשָֽ ֶקר    יֵ֥ ִֹׁ֖ ַיְִהי־ב ֶרב   וָֽ ַיְִהי־ֶעֵ֥ פ וָֽ  
shəlishi    yom      voqer-vayehi          'erev-vayehi 

terceiro     dia      manhã-e ele foi     tarde-E ele foi 

1:14
יִם יַע      ַהָשַמֹ֔ י       ְמאֹרֹתֹ֙        ִֺאְרִקָ֣ ים     יְִהִ֤ אֶמר   ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

hashamayim     bireqia'             me'orot           yehi        'elohim           vayo‟mer 

os-céus        em-expansão    de-luminares     ele-seja       Deus         E-Ele-disse 

־א       ְלאֹתֹתֹ֙  יְָלה    ְוָהיִ֤ ין     ַהָׄאִ֑ ֹום     ־אֵבָ֣ ין      ַהׁאִׁ֖ יל       ֵֺאֵ֥  ְלַהְבִּא 
le'otot          vehayu    halayəlah       uven       hayom        beyn            lehavdil  

para-sinais    e-sejam      a-noite       e-entre       o-dia         entre     para-separar  

ָֽים׃       ים     ְוָשִנ ים          ־אְליִָמִׁ֖ ֹוֲעִדֹ֔ ־אְלמָ֣
1:15

־א        ִלְמאֹורֹתֹ֙    ְוָהיִ֤
lime'orot               vehayu              veshanim      uleyamim              ulemo‟adim 

para-luminárias    E-eles-sejam         e-anos       e-para-dias        e-para-estações  

ַיְִהי־ֵכָֽן׃ ֶרץ           וָֽ יר       ַעל־ָהָאִ֑ יִם     ְלָהִאִׁ֖ יַע        ַהָשַמֹ֔  ִֺאְרִקָ֣

chen-vayehi                ha'arets-'al              leha'ir       hashamayim          bireqia‟ 

assim-e ele foi          a terra-sobre       para-alumiar      os-céus     em-expansão  
1:16

ֹור ים  ֶאת־ַהָׅאאִ֤ ת     ַהְֻאדִֹלִ֑ ִֹׁ֖ ים   ֶאת־ְשֵנֵ֥י    ַהְׅאאֹר   ַוַׁאַָ֣עׂש  ֱאֹלִהֹ֔
hama'or-„et       hagdolim        hame'orot      shəney-„et    'elohim           vaya'as 

o luminar-*     os-grandes     os-luminares     dois de-*       Deus         E-Ele-fez  

ֶלת ֹור   ַהָ טֹןֹ֙     ְלֶמְמֶשָ֣ ֹום    ְוֶאת־ַהָׅאאִ֤ ֶלת    ַהׁאֹ֔  ַהָֻאדֹלֹ֙      ְלֶמְמֶשָ֣
lememshelet      haqaton     hama'or-ve'et      hayom     lememshelet      hagadol  

para-governar   o-menor      o luminar-e         o-dia      para-governar    o-maior  

ת     ַה׃אֹוָכִבָֽים׃          יְָלה     ְוֵאִׁ֖ ַהַׄאֹ֔
1:17

ים ם      ֱאֹלִהִׁ֖ ן    אָֹתִ֛   ַוׁאִֵ ֵ֥

'elohim            'otam       vayiten                    hakochavim       ve'et     halayəlah 

Deus                eles        E-Ele-deu                  as-estrelas            e            a-noite 

יר      ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃          יִם     ְלָהִאִׁ֖ יַע      ַהָשָמִ֑ ִֺאְרִקָ֣
1:18

  ְוִלְמשֹלֹ֙ 
velimshol                        ha'arets- 'al             leha'ir      hashamayim       bireqia‟  

E-para-governar            a terra-sobre       para-alumiar    os-céus    na-expansão  

ֶשְך ִֹ֑ ין       ַהח ֹור    ־אֵבָ֣ ין    ָהאִׁ֖ יל     ֵֺאֵ֥ ֲלַהְבִּאֹ֔ יְָלה     ־אָֽ ֹום     ־אַבַׄאֹ֔  ַֺאׁאָ֣
hachoshech     uveyn       ha'or       beyn        ulehavdil        uvalayəlah    bayom 

a-treva           e-entre      a-luz       entre     e-para-separar    e-na-noite     no-dia  

ֹוב׃                               ים    ׃ִאי־טָֽ ְֵ֥רא     ֱאֹלִהִׁ֖ ַוַׁא
1:19

ֶרב ָֽיְִהי־ֶעֵ֥   ַו

'erev-vayehi                                                          tov-ki          'elohim     vayare‟ 

tarde-E ele foi                                                     bom-que         Deus    e-Ele-viu 
 

planta com semen-

teira [dando] se-

mente conforme a 

sua espécie e árvo-

re que produza seu 

fruto, cuja semente 

está nele conforme 

a sua espécie; e viu 

Deus que [era] 

bom. 

13  E foi tarde e foi 

manhã, o dia 

terceiro. 

14  ¶ E disse Deus: 

Haja luminares na 

expansão dos céus, 

para separar entre o 

dia e a noite; e 

sejam eles para 

sinais e para esta-

ções e para dias e 

anos. 

15  E sejam eles 

para alumiar na 

expansão dos céus, 

para iluminar a 

terra; e assim foi. 

16  E fez Deus os 

dois grandes lumi-

nares; o luminar 

maior para gover-

nar o dia, e o 

luminar menor para 

governar a noite e 

as estrelas. 

17  E Deus os pôs 

na expansão dos 

céus para iluminar 

a terra, 

18  E para governar 

o dia e a noite, e 

para [fazer] separa-

ção entre a luz e as 

trevas; e viu Deus 

que [era] bom. 

19  E foi tarde e 
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ֹום   ְרִביִעָֽי׃  ֶקר         יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְִהי־ב פַו  
revi'i       yom           voqer-vayehi 

quarto       dia        manhã-e ele foi      
1:20

ֶרץ   ֶנֶָ֣פש     ַחָׁאִ֑ה יִם    ֶשִׁ֖ ־א      ַהַׅאֹ֔ ים      יְִשְרצָ֣ אֶמר   ֱאֹלִהֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

chayah  nefesh   sherets    hamayim       yishretsu         'elohim           vayo‟mer 

vivente   alma    criatura    as-águas      eles-criem          Deus          E-Ele-disse 

יַע       ַהָשָמָֽיִם׃ י          ְרִקֵ֥ ֶרץ     ַעל־ְפֵנִׁ֖ ף     ַעל־ָהָאֹ֔  ְועֹוףֹ֙ יְעֹוֵפָ֣
hashamayim         reqia‟               peney-'al         ha'arets-'al          ye'ofef   ve'of 

os-céus              expansão         face de-sobre     a terra-sobre       ele-voe  e-ave  
1:21

ת ים     ְוֵאָ֣ ים        ֶאת־ַהַ ׆אִיִנִׁ֖ם          ַהְֻאדִֹלִ֑ א      ֱאֹלִהֹ֔   ַוׁאְִבָרָ֣
ve'et         hagdolim                 hataninim-'et              'elohim                  vayivra' 

e             os-gandes          os monstros marinhos-*      Deus              E-Ele-criou 

יִם ־א           ַהַׅא  ֶׂשת    ֲאֶש֩ר     ָשְרצָ֨ ַַחָׁאָ֣ה  ׀  ָהָֽרֶֹמֶ֡  ׃ָאל־ֶנֶָ֣פש        הָֽ

hamayim             shartsu        'asher     haromesset     hachayah         nefesh-kol 

as-águas         produziram        que          o-réptil       a-que-vive    alma-tudo de 

ֹוף    ת   ׃ָאל־עִ֤ ם       ְוֵאָ֨ ים ׃ָאנָףֹ֙     ְלִמָֽינֵֶהָ֗ ְֵ֥רא  ֱאֹלִהִׁ֖ ה־א      ַוַׁא   ְלִמינֵֹ֔
'elohim    vayare‟       leminehu         kanaf        'of-kol     ve'et          leminehem  

Deus   e-Ele-viu  para-espécie-deles    asa     ave-tudo de  e  para-espécie-deles  

ֹוב׃        ׃ִאי־טָֽ
1:22

־א ר             ְפרָ֣ ִֹ֑ ים    ֵלאמ ם   ֱאֹלִהִׁ֖ ֶרְך   אָֹתִ֛   ַויְָבַּ֧
peru                      le'mor       'elohim      'otam       vayevarech                  tov-ki 

frutificai-vos        para-dizer    Deus         eles        E-Ele-abençoou      bom-que  

־א ֵֶ֥רב         ־אְרבָ֗ ֹוף               ִי ים   ְוָהעִׁ֖ יִםֹ֙    ַֺאׁאִַׅאֹ֔ ־א   ֶאת־ַהַׅאֹ֙ ־אִמְלאִ֤  

yirev                      veha'of    bayamim     hamayim-'et    umil'u                  urevu 

ele-se-multiplique   e-a-ave   nos-mares   as águas-*  e-enchei  e-aumentai-vos 

ָֺאָאֶָֽרץ׃  
1:23

י׃  ֹום   ֲחִמיִשָֽ ֶקר   יֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽיְִהי־ב ֶרב      ַו ָֽיְִהי־ֶעֵ֥ פ ַו  
chamishi  yom     voqer-vayehi        'erev-vayehi            ba'arets  

quinto     dia    manhã-e ele foi       tarde-E ele foi        na-terra  

1:24
ֶרץ     ֶנִֶ֤פש             ַחׁאָהֹ֙  א     ָהָא  ים       ֹוֵצָ֨ אֶמר     ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

chayah               nefesh       ha'arets          totse‟         'elohim               vayo‟mer 

vivente                alma         a-terra     [ela]produza       Deus            E-Ele-disse 

ֶרץ          ְלִמיָנִֽ֑א ֶמׂש       ְוַחָֽיְתֹו־ֶאִׁ֖ ה       ָוֶרִ֛ ֽא            ְֺאֵהָמֵ֥  ְלִמינָֹ֔
leminah            'erets-vechayeto         varemes         behemah                leminah 

para-sua-espécie  terra-e animal de     e-réptil              gado      para-sua-espécie  

ָֽיְִהי־ֵכָֽן׃                 ַו
1:25

ֶרץ ת      ָהָא    ַוַׁאַָ֣עׂש     ֱאֹלִהי֩ם     ֶאת־ַחׁאַָ֨
ha'arets         chayat-'et         'elohim        vaya'as                             chen-vayehi 

a-terra         animal de-*         Deus         E-Ele-fez                       assim-e ele foi  

ֶמׂש ת           ׃ָאל־ֶרֵ֥ ֽא      ְוֵאִ֛ ֽא         ְוֶאת־ַהְֺאֵהָמהֹ֙       ְלִמינָֹ֔  ְלִמינָָ֗

remes-kol                   ve'et          leminah         habehemah-ve'et            leminah 

réptil-tudo de               e     para-sua-espécie           o gado-e     para-sua-espécie 

 

manhã, o dia 

quarto. 

20  ¶ E disse Deus: 

Criem as águas cri-

atura[s com] alma 

vivente; e voem as 

aves sobre a terra, 

sobre a face da 

expansão dos céus. 

21  E criou Deus os 

monstros marinhos, 

os grandes e toda 

alma vivente; o 

réptil que as águas 

produziram confor-

me as suas espé-

cies; e toda a ave 

de asas conforme a 

sua espécie; e viu 

Deus que [era] 

bom. 

22  E Deus os 

abençoou, dizendo: 

Frutificai-vos e 

multiplicai-vos, e 

enchei as águas nos 

mares; e as aves se 

multipliquem na 

terra. 

23  E foi tarde e 

manhã, o dia 

quinto. 

24  ¶ E disse Deus: 

Produza a terra 

alma vivente, con-

forme a sua espé-

cie; gado, e répteis, 

e feras da terra, 

conforme a sua es-

pécie; e assim foi. 

25  E fez Deus as 

feras da terra, 

conforme a sua 

espécie; e o gado, 

conforme a sua 

espécie; e todo o 
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ֹוב׃    ים ׃ִאי־טָֽ ְֵ֥רא    ֱאֹלִהִׁ֖ ה         ְלִמיֵנִ֑ה־א       ַוַׁא ָהֲָֽאָדָמִׁ֖
1:26

אֶמר ָֹ֣   ַוׁא

vayo‟mer               tov-ki    'elohim      vayare‟          leminehu          ha'adamah 

E-Ele-disse      bom-que    Deus       e-Ele-viu    para-espécie-dele           a-terra  

נ־א נ־א                  ׃ִאְדמ־אֵתִ֑ ם          ְֺאַצְלֵמִׁ֖ ה      ָאָדִ֛ ֲָֽעֶׂשֵ֥ ים     ַנ  ֱאֹלִהֹ֔
kidemutenu                        betsalmenu             'adam          na'asseh       'elohim  

à-nossa-semelhança       à-nossa-imagem        homem        façamos           Deus 

יִם ֹוף        ַהָשַמָ֗ ם        ־אְבעָ֣ ת       ַהׁאָ   ְויְִרּא־֩א                      ִבְדגַָ֨
hashamayim       uve'of             hayam         videgat                                veyirdu 

os-céus            e-de-ave             o-mar    sobre-peixe-de      e-eles-sobrevenham 

ָרֵֹמֵׂ֥ש ֶמׂש           הָֽ ֶרץ         ־אְבָכל־ָהֶרִׁ֖  ־אַבְֺאֵהָמהֹ֙           ־אְבָכל־ָהָאֹ֔
haromes              haremes-uvechol             ha'arets-uvechol            uvabehemah 

que-rasteja    o réptil-e sobre tudo de    a terra-e sobre tudo de   e-sobre-o-gado 

ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃       
1:27

ֹו ָָאָדםֹ֙        ְֺאַצְלמֹ֔ ים ׀   ֶאת־הָֽ א   ֱאֹלִהִ֤   ַוׁאְִבָרָ֨
betsalmo             ha'adam-„et         'elohim     vayivra'                       ha'arets-„al 

à-sua-imagem     o homem-*           Deus       E-Ele-criou               a terra-sobre 
א       אָֹתָֽם׃ ה   ָֺאָרֵ֥ ֹו   זָָכֵ֥ר   ־אנְֵקָבִׁ֖ א    אֹתִ֑ ים    ָֺאָרָ֣ ֶלם     ֱאֹלִהִׁ֖  ְֺאֶצֵ֥

'otam             bara'    uneqevah  zachar     'oto        bara'      'elohim      betselem 

[a]eles           criou     e-fêmea   macho    a-ele     criou       Deus         à-imagem 

1:28
ים ם     ֱאֹלִהָ֗ אֶמר      ָלֶה  ָֹ֨ ֶרְך         אָֹת֮ם      ֱאֹלִהים      ַוׁא   ַויְָבָ֣

'elohim        lahem        vayo‟mer       'elohim           'otam                vayevarech 

Deus          para-eles    e-Ele-disse        Deus             a-eles        E-Ele-abençoou 

־א ָה         ־אְרדִ֞ ֶרץ  ְוִכְבֺשִ֑ ־א  ֶאת־ָהָאִׁ֖ ־א     ־אִמְלאֵ֥ ־א                ־אְרבִ֛  ְפרֵ֥
uredu       vechiveshuha    ha'arets-'et       umil'u         urevu                         peru 

e-dominem  e-sujeitai-a     a terra-*    e-enchei    e-aumentai-vos  frutificai-vos  

יִם                 ־אְבָכל־ַחָׁאִׁ֖ה ֹוף     ַהָשַמֹ֔  ִֺאְדַגִ֤ת          ַהׁאָםֹ֙       ־אְבעָ֣
chayah-uvechol                   hashamayim      uve'of          hayam             bidegat 

o que vive-e de tudo de           os-céus   e-sobre-ave-de   o-mar  sobre-peixe de4  

ֶׂשת      ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃         ָרֶֹמֵ֥ הָֽ
1:29

ִ י ים   ִה׆אֵ֩ה    נַָתָ֨ אֶמר  ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

natati       hineh     'elohim     vayo‟mer                     ha'arets- 'al       haromesset 

eu-dei    eis[que]     Deus      E-Ele-disse                  a terra-sobre   o-que-rasteja 

ַרע   ֲאֶשרֹ֙      ַעל־ְפֵנָ֣י ַע          זֶָ֗ ֶׂשב   ׀   זֵֹרָ֣ ם        ֶאת־׃ָאל־ֵעָ֣  ָלֶכ 
peney- 'al        'asher     zera'               zorea'            'essev-kol-'et            lachem 

face de-sobre   que    semente        sementeira       planta-tudo de-*            a-vós 

 

réptil da terra, 

conforme a sua 

espécie; e viu Deus 

que [era] bom. 

26  ¶ E disse Deus: 

Façamos o homem 

à nossa imagem, 

conforme a nossa 

semelhança; e do-

mine ele sobre os 

peixes do mar, e 

sobre as aves dos 

céus, e sobre o 

gado, sobre toda a 

terra, e sobre todo 

o réptil que se 

move sobre a terra. 

27  E criou Deus o 

homem à sua ima-

gem; à imagem de 

Deus o criou; ma-

cho e fêmea os 

criou. 

28  E Deus os 

abençoou, e disse-

lhes Deus: Frutifi-

cai-vos e multipli-

cai-vos, e enchei a 

terra e sujeitai-a; e  

dominai sobre os 

peixes do mar e 

sobre as aves dos 

céus e sobre todo o 

animal que se 

move sobre a terra. 

29  ¶ E disse Deus: 

Eis que vos dei 

toda a planta que 

dá semente, que  

 

                                                           
4
 A preposição prefixada  ְ , conforme aparece na palavra ְדַגַ֤ת ִ, bidegat, em 1:28, além de significar: “em, sobre, diante, na 

presença de, proximidades, limites vicinais” e etc., ela pode também significar “entre” coisas, animais ou pessoas, dando assim a 

nítida idéia de que o homem foi criado “entre” e parte integrante de todo o reino animal; com poder e domínio sobre todos os 

outros animais, peixes e aves. Essa autoridade, poder e domínio, foram conferidos ao homem pelo próprio Criador, logo no ato 

da Criação; sem qualquer espaço para uma suposta “evolução”! Portanto, para ְדַגַ֤ת ִ, bidegat, “sobre os peixes” é uma boa e 

apropriada tradução. 
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עַ  ץ          זֵֹרָ֣ ֹו      ְפִרי־ֵעִׁ֖ ץ   ֲאֶשר־ֺאֵ֥ ֶרץ      ְוֶאת־׃ָאל־ָהֵעִ֛  ָכל־ָהָאֹ֔
zera'                   'ets-feri            bo-'asher       ha'ets-kol-ve'et         ha'arets-chol 

sementeira    árvore-fruto de   nela-a qual   a árvore-tudo de-e    a terra-tudo de  

ָֽה׃              ְָֽהֶיִׁ֖ה      ְלָאְכָל ָזִַ֑רע          ָלֶכֵ֥ם       ִי
1:30

ְלָכל־ַחַׁאָ֣ת   ־אָֽ

chayat-ulechol                          le'achəlah        yihyeh         lachem              zara' 

animal de-E para tudo de       para-comer      ele-será       para-vós         semente 

יִם ֹוף                        ַהָשַמ  ָאֶרץ                           ־אְלָכל־עָ֨  ָהֶּ֠
hashamayim                                 'of-ulechol                                           ha'arets   

os-céus                                ave-e para tudo de                                          a-terra 

ֶרץ       ֲאֶשר־ֺאֹוֹ֙  ׂש        ַעל־ָהָאָ֗ ל                 ׀           רֹוֵמָ֣ ָֹ֣  ־אְלכ
bo-„asher               ha'arets-'al              romes                                           ulechol  

nele-que              a terra-sobre             réptil                                 e-para-tudo-de  

ָֽיְִהי־ֵכָֽן׃ ה        ַו ֶׂשב     ְלָאְכָלִ֑ ֵֶ֥רק     ֵעִׁ֖ ה      ֶאת־׃ָאל־ֶי  ֶנֶָ֣פש      ַחׁאָֹ֔
chen-vayehi         le'achlah       'essev          yereq–kol-'et         chayah     nefesh 

assim-e ele foi   para-comer     planta        verde-tudo de-*     que-vive      alma  
1:31

ֹוב ה        ְוִה׆אֵה־טִׁ֖ ר     ָעָׂשֹ֔   ַוַׁאְִ֤רא      ֱאֹלִהיםֹ֙      ֶאת־׃ָאל־ֲאֶשָ֣
tov-vehineh              'assah          'asher-kol-'et             'elohim                vayare‟ 

bom-e eis[que]       [Ele]fez         que-tudo de-*             Deus              E-Ele-viu 

י׃  ֹום   ַהִשִשָֽ ֶקר   יֵ֥ ִֹׁ֖ ַיְִהי־ב ֶרב      וָֽ ַיְִהי־ֶעֵ֥ ד     וָֽ ִֹ֑ פְמא  
hashishi    yom     voqer-vayehi      'erev-vayehi       me'od  

o-sexto      dia    manhã-e ele foi    tarde-e ele foi     muito 

está sobre a face de 

toda a terra, e toda 

árvore em que há 

fruto que dê 

semente ser-vos-á 

para mantimento. 

30  E a todo animal 

da terra e a toda 

ave dos céus e a 

todo réptil da terra, 

em que há alma 

vivente, toda erva 

verde será para 

mantimento; e 

assim foi. 

31  ¶ E viu Deus 

tudo quanto tinha 

feito, e eis que 

[era] muito bom; e 

foi tarde e foi 

manhã, o dia 

sexto. 

 

 

 

a) Fato digno de nota é a maneira como a Bíblia começa a sua narrativa; com a palavra  ְֺאֵראִשית, bere'shit, "no princípio"... de tudo! 
 

b) O Criador não começa falando de si mesmo e nem argumentando sobre a Sua própria existência ou autoridade. Não perde 

tempo com teorias, filosofias e nem com explicações; ele é um Deus de ação! E, por isso, Ele simplesmente inicia criando. "Todas 

as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez" João 1:2. Aqui não tem espaço para a "evolução" das coisas 

por si mesmas; Deus fez; Ele é o Criador! Aleluia! 
 

c) A "coroa da Criação de Deus" é, sem dúvida alguma, o ser humano; o qual Ele não apenas criou à Sua própria imagem e 

semelhança, mas, ainda deu-lhe a vida através do seu próprio sopro de vida, o Seu Espírito. A nenhuma outra criatura Ele fez 

dessa maneira. Nenhum dos outros animais jamais teve qualquer relacionamento, amizade, consciência de pecado, ou, de 

religiosidade, para com o seu Criador. Nesse aspecto, o homem é único! E foi também colocado numa posição de destaque, com 

autoridade e domínio sobre a totalidade da obra da Criação. 

d) Há grande controvérsia sobre a duração dos Dias da Criação; mas, uma coisa é certa; Deus fez tudo de maneira única, ordenada 

e progressiva. Ou seja; cada coisa segundo a sua espécie, e, no seu devido tempo. 
 

e) Deus colocou o homem no Éden, e eram perfeitos assim o homem como toda a criação. Por causa do pecado do homem, toda a 

criação hoje geme, suporta e aguarda a completa Redenção, quando a terra voltará a ser como era no Jardim do Éden. 
 

f) Considerando que esse nosso trabalho é um estudo cadenciado e sequencial; estaremos apresentando as notas sobre as 

palavras especiais, que aparecem numeradas ao longo do texto Hebraico, somente uma vez; elas aparecem apenas na sua 

primeira ocorrência. Portanto (mesmo para o estudante casual), é aconselhável que se dê uma boa lida em todas notas e 

observações, antes de se fazer um estudo dos textos que estão mais adiante. 
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Gênesis 2 
2:1

ֶרץ                ְוָכל־ְצָבָאָֽם׃ יִם      ְוָהָאִׁ֖ ־א               ַהָשַמֵ֥   ַויְֺכׄאִ֛

tseva‟am-vechol                   veha‟arets       hashamayim                    vayechulu  

exército deles-e tudo de         e-a-terra            os-céus         E-Ele-terminou-eles 

2:2
ר ֹו       ֲאֶשָ֣ י     ְמַלאְכ ִׁ֖ ֹום     ַהְשִביִעֹ֔ ל        ֱאֹלִהיםֹ֙    ַֺאׁאָ֣   ַויְַכִ֤
„asher           mela‟chto           hashvi‟i        bayom     „elohim               vayechal  

que            trabalho-dele        o-sétimo        no-dia        Deus      E-Ele-terminou 

ֹו י            ִמ׃ָאל־ְמַלאְכ ִׁ֖ ֹום    ַהְשִביִעֹ֔ ה          ַוׁאְִשֺאֹתֹ֙       ַֺאׁאָ֣  ָעָׂשִ֑
mela'chto-mikol                    hashvi‟i       bayom          vayishbot             „assah  

trabalho dele-de tudo de       o-sétimo       no-dia     e-Ele-descansou     [Ele]fez  

ר   ָעָׂשָֽה׃            ֲאֶשֵ֥
2:3

י ֹום    ַהְשִביִעֹ֔ ֶרְך     ֱאֹלִהיםֹ֙    ֶאת־יָ֣   ַויְָבִ֤

hashvi‟i          yom-et         „elohim         vayevarech                  „assah     „asher 

o-sétimo           dia-*             Deus           E-Ele-abençoou        [Ele]fez        que 

ֹו ֹו      ָשַבתֹ֙            ִמ׃ָאל־ְמַלאְכ ֹ֔ י    בִ֤ ֹו     ׃ִאָ֣ ש           אֹתִ֑  ַויְַקֵּאִׁ֖
mela‟chto-mikol                   shavat          vo        ki        „oto            vayeqadesh       

seu trabalho-de tudo de  [Ele]descansou  nele  porque   [a]ele   e-Ele-santificou   

ֹות׃  ים   ַלֲעׂשָֽ א   ֱאֹלִהִׁ֖ פֲאֶשר־ָֺאָרֵ֥  
la‟assot     „elohim       bara‟-„asher 

para-fazer     Deus     [Ele]criou-que 
2:4

ם ֶרץ              ְֺאִהָֺאְָֽרָאִ֑ יִם       ְוָהָאִׁ֖ ֹות      ַהָשַמִ֛ ֶׄאה     תֹוְלדַּ֧   ֵאָ֣

behibarə‟am                    veha‟arets     hashamayim          toledot                „eleh 

quando-foram-criados    e-a-terra            os-céus        gerações-de              Estas 

ֶרץ   ְוָשָמָֽיִם׃   ים   ֶאֵ֥ ֹות    יְהָוֵ֥ה   ֱאֹלִהִׁ֖ ֹום  ֲעׂשִ֛ ְֺאיָ֗
2:5

יחַ  ל   ׀  ִׂשָ֣ ָֹ֣    ְוכ
siach         vechol    veshamayim  „erets     „elohim    „adonay     „assot   beyom 

arbusto     E-tudo de     e-céus        terra         Deus     SENHOR    fazer   no-dia 

ֶׂשב ֶרץ             ְוָכל־ֵעֵ֥ ְָֽהֶיָ֣ה         ָבָאֹ֔ ֶרם         ִי ה          ֶטֵ֚  ַהָשֶדָ֗
„essev-vechol                 va‟arets             yihyeh              terem             hassadeh 

planta de-e tudo de         na-terra            ele-seja           não-ainda         o-campo 

יר  א               ִהְמִט  ח        ׃ִא֩י      ֹלָ֨ ֶרם        יְִצָמִ֑ ה        ֶטָ֣  ַהָשֶדִׁ֖

himətir                           lo‟           ki           yitsmach          terem          hassadeh  

[Ele]enviou-chuva       não       porque      ele-brotou       não-ainda      o-campo  

ד ִֹׁ֖ ֲָֽעב יִן              ַל ם        ַאֹ֔ ֶרץ    ְוָאָדָ֣ ה      ֱאֹלִהיםֹ֙    ַעל־ָהָאֹ֔  יְהָוִ֤
la‟avod                   „ayin          ve‟adam      ha‟arets-„al      „elohim       „adonay 

para-trabalhar     não-havia     e-homem     a terra-sobre        Deus     SENHOR  

ֶאת־ָהֲָֽאָדָמָֽה׃            
2:6

ה ֶרץ      ְוִהְשָקִׁ֖ ֲָֽעֶלָ֣ה      ִמן־ָהָאִ֑ ד    ַי   ְוֵאִׁ֖
vehishqah       ha‟arets-min       ya‟aleh       ve-„ed                       ha‟adamah-„et 

e-irrigou           a terra-de         ele-subia     E-torrente                            o solo-* 

 

 

 

 

1 ¶ E Ele terminou 

os céus e a terra e 

todo o exército 

deles. 

2  E, terminou 

Deus no dia sétimo 

a sua obra, que Ele 

fizera, descansou 

no dia sétimo de 

toda a sua obra, 

que Ele tinha feito. 

3  E abençoou 

Deus o dia sétimo e 

o santificou; por-

que nele descansou 

de toda a sua obra, 

que Deus [intenta-

ra] fazer. 

4 ¶ Estas [são as] 

origens dos céus e 

da terra, quando 

foram criados; no 

dia em que o 

SENHOR Deus fez 

terra e céus. 

5  E todo arbusto 

do campo ainda 

não estava na terra, 

e toda erva do 

campo ainda não 

brotava; porque  o 

SENHOR Deus 

ainda não tinha 

feito chover sobre 

a terra, e não havia 

homem para lavrar 

o solo. 

6  E um vapor, 

subia do chão e 

regava  
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ָֽי־ָהֲָֽאָדָמָֽה׃                  ֶאָֽת־׃ָאל־ְפֵנ
2:7

ים ה      ֱאֹלִה    ַוׁאִיֶצ֩ר      יְהָוָ֨

„elohim       „adonay         vayiytser                             ha‟adamah- peney-kol-„et 

Deus          SENHOR       E-Ele-formou                       a terra-face de-tudo de-* 

יו ח                  ְֺאַאָפִׁ֖ ה       ַוׁאִַפֵ֥ ֲאָדָמֹ֔ ם    ָעָפרֹ֙      ִמן־ָהָ֣  ֶאת־ָהָָֽאָדָ֗
be‟apayv                        vayipach       ha‟adamah-min       „afar       ha‟adam-„et 

em-narinas-dele           e-ele-soprou        a terra-de               pó         o homem-*  

ָֽה׃         ם    ְלֶנֵֶ֥פש      ַחָׁא י     ָהָָֽאָדִׁ֖ ָֽיְִהֵ֥ ת    ַחִׁאִ֑ים    ַו נְִשַמָ֣
2:8

ע   ַוׁא׀ִַאִ֞
vayita‟                  chaiah       lenefesh    ha'adam       vayehi   chayim    nishmat    

E-Ele-plantou     vivente      em-alma   o-homem     e-ele-foi    vida     sopro-de 

ם ֶדם        ַוָׁאֶָׂ֣שם         ָשֹ֔ ֶדן       ִמֶ ִ֑ ים      ַֻאן־ְבֵעִׁ֖ ה       ֱאֹלִהִ֛  יְהָוַּ֧
sham          vayassem        miqedem        ve‟eden-gan       „elohim         „adonay 

lá                e-Ele-pôs       do-oriente     em Éden-jardim       Deus       SENHOR  

ר         יָָצָֽר׃             ם      ֲאֶשֵ֥ ֶאת־ָהָָֽאָדִׁ֖
2:9

ח           יְהָוִ֤ה   ַוׁאְַצַמִ֞
„adonay            vayatsmach                     yatsar            „asher          ha‟adam-„et 

SENHOR         E-Ele-fez-crescer       Ele-formara        o-qual          o homem-*  

ה ד         ְלַמְרֶאִׁ֖ ץ             נְֶחָמֵ֥ ה       ׃ָאל־ֵעִ֛ ֲאָדָמֹ֔  ֱאֹלִהיםֹ֙     ִמן־ָהָ֣
lemar‟eh            nechmad                  „ets-kol          ha‟adamah-min       „elohim 

à-vista         sendo-agradável        árvore-tudo de        a terra-de                 Deus 

ן ֹוְך            ַהָֻאֹ֔ ץ      ַהַָֽחׁאִיםֹ֙        ְֺאתָ֣ ל         ְוֵעִ֤ ֹוב       ְלַמֲאָכִ֑  ְוטָ֣
hagan               betoch           hachayim        ve‟ets           lema‟achal         vetov 

o-jardim       em-meio de         a-vida       e-árvore de       para-comer        e-boa  

ע׃    ֹוב    ָוָרָֽ ַעת           טֵ֥ ץ                ַהַּאִׁ֖ ְוֵע 
2:10

א   ְונָָהרֹ֙       יֵֹצָ֣
yotse‟          venahar           vara‟       tov                   hada‟at                      ve‟ets  

ele-saia       E-rio               e-mal      bem      o-conhecimento-de      e-árvore-de 

ד           ְוָהָיִׁ֖ה ן    ־אִמָשםֹ֙       יִָפֵרֹ֔ ֹות     ֶאת־ַהָֻאִ֑ ֶדן       ְלַהְשקִׁ֖  ֵמֵעֹ֔

vehayah            yipared         umisham     hagan-„et         lehashqot       me‟eden 

e[ele]era        ele-dividia        e-de-lá      o jardim-*       para-irrigar      de-Éden 

ה      ָראִשָֽים׃      ְלַאְרָֺאָעֵ֥
2:11

־אא ֹון   הָ֣ ד       ִפישִ֑ ם        ָהֶָֽאָחִׁ֖   ֵשֵ֥
hu‟         pishon         ha‟echad          shem                    ra‟shim           le‟arba‟ah 

ele         Pisom         o-primeiro         Nome-de              cabeças        para-quatro 

ם      ַהֿאָָהָֽב׃ ה    ֲאֶשר־ָשִׁ֖ ֶרץ    ַהֲָֽחִויָלֹ֔ ת     ׃ָאל־ֶאָ֣ ב          ֵאֵ֚  ַהׇאֵֹבָ֗
hazahav         sham-„asher    hachavilah      „erets-kol         „et              hassovev 

o-ouro                lá-que          a-Havilá     terra de-tudo de    *     o-que-circunda
 

2:12
ֶבן ַלח       ְוֶאֵ֥ ִֹׁ֖ ם     ַהְֺאד ֹוב     ָשֵ֥ וא     טִ֑ ֶרץ    ַהִהִׁ֖ ב    ָהָאֵ֥   ־אָֽזֲַהִ֛
ve‟even        habdolach     sham        tov          hahiv‟      ha‟arets            uzahav 

e-pedra-de   o-bdélio          lá          bom         a-ela         a-terra          E-ouro-de 

ַהם׃   ָֹֽ ַהש
       2:13

ב ־אא        ַהׇאֹוֵבֹ֔ ֹון   הָ֣ י    ִֻאיחִ֑ ר    ַהֵשִנִׁ֖   ְוֵשָֽם־ַה׆אָָהֵ֥
hassovev             hu‟    gichon     hasheni      hanahar-veshem            hashoham 

o-que-circunda    ele     Giom    o-segundo    o rio-E nome de                  o-ônix 

 

toda a face da terra. 

7  E o SENHOR 

Deus formou o 

homem do pó da 

terra e soprou nas 

narinas dele o 

fôlego da vida; e o 

homem foi feito 

alma vivente. 

8 ¶ E plantou o 

SENHOR Deus um 

jardim no Éden, 

[da banda] do 

Oriente, e Ele pôs 

ali o homem que 

tinha formado. 

9  E o SENHOR 

Deus fez brotar da 

terra toda árvore 

agradável à vista e 

boa para se comer, 

e 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 irri-

gar o jardim; e dali 

ele se dividia e se 

tornava em quatro 

braços. 

11  O nome do 

primeiro é Pisom; 

ele é o que rodeia 

toda a terra de 

Havilá, onde [há] 

ouro. 

12  E o ouro da-

quela terra [é] 

bom; lá [há] o bdé-

lio e a pedra 

sardônica. 

13  E o nome do 

segundo rio [é] 

Giom; ele [é o que]  
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־אש׃        ֶרץ     ׃אָֽ ת    ׃ָאל־ֶאֵ֥ ֵאִׁ֖
2:14

ר          ַהְשִליִשיֹ֙  ם     ַה׆אָָהִ֤     ְוֵשָ֨
hashəlishi               hanahar       veshem                  kush          „erets-kol        „et 

o-terceiro                  o-rio         E-nome-de            Cuxe     terra de-tudo de     * 

י ר   ָהְָֽרִביִעִׁ֖ ־אר  ְוַה׆אָָהֵ֥ ת      ַאשִ֑ ְך        ִקְדַמָ֣ ־אא      ַהָֽהֵֹלִׁ֖ ֶקל    הֵ֥  ִחֶּאֹ֔

harevi‟i     vehanahar  „ashur           qidmat            haholech         hu‟    chideqel 

o-quarto      e-o-rio     Assíria    ao-oriente-de     o-que-corre       ele          Tigre  

ת׃              ־אא   ְפָרָֽ הֵ֥
2:15

ם ים    ֶאת־ָהָָֽאָדִ֑ ח     יְהָוֵ֥ה     ֱאֹלִהִׁ֖   ַוׁאִַ ִ֛
ha‟adam-„et       „elohim      „adonay      vayiqach                           ferat        hu‟ 

o homem-*              Deus         SENHOR    E-Ele-tomou                  Eufrates     ele  

ֽא׃ ֽא              ־אְלָשְמָרָֽ ֶדן           ְלָעְבָדִׁ֖ ה־א                ְבגַן־ֵעֹ֔  ַוׁא׆ַאִֵחָ֣
uleshamrah                       le‟avdah                „eden-vegan               vayanichehu 

e-para-guardá-la       para-trabalhá-la      Éden-em jardim de     e-Ele-o-colocou 
2:16

ר ִֹ֑ ם         ֵלאמ ים       ַעל־ָהָָֽאָדִׁ֖ ה        ֱאֹלִהֹ֔   ַויְַצוֹ֙           יְהָוָ֣

le‟mor                ha‟adam-„al           „elohim           „adonay                   vayetsav 

para-dizer         o homem-para           Deus            SENHOR       E-Ele-mandou  

ל       ֹאֵכָֽל׃              ֵֹ֥ ן       ָאכ ל              ֵעָֽץ־ַהָֻאִׁ֖ ֵֹ֥ ִמ׃א
2:17

ץ   ־אֵמֵעָ֗
ume‟ets                            to‟chel        „achol           hagan-„ets                   mikol 

E-da-ávore-de            [tu]comerás       comer    o jardim-árvore de    de-tudo-de  

י ׆א־א         ׃ִאָ֗ ל      ִמֶׅאִ֑ א       תֹאַכִׁ֖ ע    ֹלֵ֥ ֹוב   ָוָרֹ֔ ַעתֹ֙               טָ֣  ַהַּאֹ֙
ki            mimenu         to‟chal             lo‟      vara‟     tov                        hada‟at 

porque        dele        [tu]comerás        não     e-mal     bem   o-conhecimento-de 

־את׃      ֹות     ָ מָֽ ׆א־א   מֵ֥ ֹום     ֲאָכְלָךֵ֥    ִמֶׅאִׁ֖ ְֺאיִ֛
2:18

ֹֹ֙אֶמרֹ֙       יְהָוָ֣ה   ַוׁא

„adonay      vayo‟mer                 tamut         mot    mimenu  „achalcha     beyom 

SENHOR   E-Ele-disse       [tu]morrerás   morrer     dele    [tu]comeres   no-dia  

ֹו ֹו      ֶאֱָֽעֶׂשֽא־ׄאֵ֥ ם        ְלַבּאִ֑ ֹות      ָהָָֽאָדִׁ֖ ֹוב     ֱהיֵ֥ ים     ֹלא־טִ֛  ֱאֹלִהֹ֔
lo‟-„e‟esseh        levado            ha‟adam         heyot           tov-lo‟          „elohim 

a ele-eu farei      seja-só           o-homem          ser            bom-não             Deus 

ֹו׃             זֶר                 ׃ְאנֶגְּאָֽ ֵעִׁ֖
2:19

ים ה       ֱאֹלִה    ַוׁאִֶצ֩ר      יְהָוָ֨
„elohim         „adonay         vayitser                        kenegdo 5                      „ezer  

Deus            SENHOR      E-Ele-formou            adequada-a-ele          ajudadora 

יִם ֹוף      ַהָשַמֹ֔ ה     ׃ָאל־ַחַׁאִ֤ת      ַהָשֶדהֹ֙    ְוֵאתֹ֙    ׃ָאל־עָ֣  ִמן־ָהֲָֽאָדָמָ֗
hashamayim      „of-kol        ve‟et     hassadeh         hayat-col    ha‟adamah-min 

os-céus           ave-tudo de       e       o-campo    animal de-tudo de      a terra-de  

ֹו ֹות                 ַמה־ׁאְִקָרא־לִ֑ ם      ִלְראִׁ֖ ָאָדֹ֔  ַוׁאֵָבאֹ֙              ֶאל־ָהָ֣
lo-yiqra‟-mah                                 lir‟ot             ha‟adam-„el                  vayave‟ 

para ele-ele chamaria-o que?      para-ver         o homem-para            e-Ele-veio 

 

 

rodeia toda a terra 

de Cuxe. 

14  E o nome do 

terceiro rio [é] 

Hidéquel; ele [é] o 

que vai [para o] 

oriente da Assíria; 

e o quarto rio [é o] 

Eufrates. 

15  E tomou o 

SENHOR Deus ao 

homem e o pôs no 

jardim do Éden 

para o lavrar e para 

o guardar. 

16 ¶ E ordenou o 

SENHOR Deus ao 

homem, dizendo: 

De toda árvore do 

jardim comerás 

livremente, 

17  mas da árvore 

do conhecimento 

do bem e do mal, 

dela não comerás; 

porque, no dia em 

que dela comeres, 

certamente morre-

rás. 

18 ¶ E disse o 

SENHOR Deus: 

Não [é] bom que o 

homem esteja só; 

far-lhe-ei uma aju-

dadora adequada a 

ele. 

19  E formou o 

SENHOR Deus da 

terra todo animal 

do campo e toda 

ave dos céus, os 

trouxe a Adão para 

ver como lhes 

chamaria;  

 

                                                           
5 A KJVA, da Abba Press, traduziu a palavra ְכֶנְגּדֹו kenegdo como: “que lhe corresponda”. 
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־אא ם     ֶנֵֶ֥פש      ַחָׁאִׁ֖ה    הֵ֥ ָָאָדִ֛ ֹו         הָֽ ר       יְִקָרא־לַּ֧  ְוכֹל֩     ֲאֶשָ֨
hu‟       chayah       nefesh     ha‟adam                 lo-yiqra‟           „asher    vechol 

ele      vivente        alma      o-homem      para ele-ele chamou     que  e-tudo-de 

ֹו׃           ְשמָֽ
2:20

ֹות           ְלָכל־ַהְֺאֵהָמהֹ֙  ם     ֵשמָ֗ א    ָהָָֽאָד    ַוׁאְִקָרָ֨

habehemah-lechol            shemot      ha‟adam      vayiqra‟                        shemo 

o animal-para tudo de        nomes      o-homem    E-ele-chamou        nome-dele 

ם ה       ־אְלָאָד  ל        ַחַׁאָ֣ת      ַהָשֶדִ֑ ִֹׁ֖ יִם      ־אְלכ ֹוף         ַהָשַמֹ֔  ־אְלעָ֣
ule‟adam         hassadeh      chayat           ulechol      hashamayim             ule‟of 

e-para-Adão   o-campo   animal-de    e-para-tudo-de    os-céus    e-para-ave-de  

ֹו׃           זֶר        ׃ְאנֶגְּאָֽ א            ֵעִׁ֖ ֹלָֽא־ָמָצֵ֥
2:21

ה   ַוׁאֵַפל֩          יְהָוָ֨
„adonay           vayapel                     kenegdo 5           „ezer                  matsa‟-lo‟  

SENHOR        E-Ele-fez-cair      adequada-a-ele     ajudadora      encontrou-não 

ח ן             ַוׁאִַ ָ֗ ם        ַוׁאִיָשִ֑ ה       ַעל־ָהָאָדִׁ֖ ים    ׀    ַ ְרֵּאָמִ֛  ֱאֹלִהַּ֧

vayiqach              vayishan           ha‟adam-„al           tardemah               ‟elohim 

e-Ele-tomou     e-ele-dormiu     o homem-sobre     sono-profundo              Deus  

ר    ַ ְחֶ ָֽ׆אָה׃     ר     ָֺאָׂשִׁ֖ ֵֹ֥ יו        ַוׁאְִסֻא ַאַחתֹ֙        ִמַצְלעָֹתֹ֔
2:22

  ַוׁאִֶבן֩ 
vayiven            tachtenah     bassar      vayisgor          mitsalə‟otayv          „achat 

E-Ele-fez        lugar-dela     carne    e-Ele-fechou     de-costelas-dele           uma  

ם ח        ִמן־ָהָָֽאָדִׁ֖ ים  ׀  ֶאָֽת־ַהֵצָלִ֛ע       ֲאֶשר־ָלַקֵ֥ ה        ֱאֹלִהַּ֧  יְהָוָ֨
ha'adam-min          laqach-„asher            hatsela‟-„et         „elohim         „adonay  

o homem-de        [Ele]tomara-que           a costela-*             Deus       SENHOR 

ָָאָדָֽם׃     ָה        ֶאל־הָֽ ה             ַויְִבֶאִׁ֖ ְלִאָשִ֑
2:23

ָָאָדם     ַוׁאֹאֶמ֮ר     הָֽ

ha'adam       vay‟omer              ha'adam-„el          vayevi‟eha                 le‟ishah 

o-homem     E-ele-disse          o homem-para     e-Ele-a-trouxe       para-mulher  

י         ְלזֹאתֹ֙  ר     ִמְֺאָׂשִרִ֑ י      ־אָבָׂשִׁ֖ ֶצם    ֵמֲָֽעָצַמֹ֔ ַעם    ֶעֵ֚ את   ַהַפָ֗ ָֹ֣  ז
lezo‟t              mibessari       uvassar      me‟atsamay  „etsem     hapa‟am     zo‟t  

para-esta   de-minha-carne    e-carne     de-meu-osso    osso         agora       esta  

ָֹֽאת׃   ֳָֽקָחה־ֿא יש      ֺל י       ֵמִאִׁ֖ ה     ׃ִאֵ֥ א         ִאָשֹ֔ יִָ ֵרָ֣
2:24

  ַעל־׃ֵאןֹ֙ 
ken-„al             zo‟t-luqochah           me‟ish            ki       „ishah 6            yiqare‟  

isso-Por       isto-ela foi tomada    do-homem     porque    mulher    ele-chamou  

ֹו ק           ְֺאִאְש ֹ֔ ֹו      ְוָדַבָ֣ יו  ְוֶאת־ִאׅאִ֑ יש          ֶאת־ָאִבִׁ֖ ֲַעזָב־ִאֹ֔  יָֽ
be‟ishto                  vedavaq       „imo-ve‟et       „aviv-„et                 „ish-ya‟azav  

à-sua-mulher    e-ele-se-unirá     mãe dele-e     pai dele-*     homem-ele deixará 

ר   ֶאָחָֽד׃       ־א              ְלָבָׂשֵ֥ ְוָהיִׁ֖
2:25

ים ־א     ְשנֵיֶהםֹ֙   ֲער־אִׅאֹ֔ ְָֽהיִ֤   ַוִׁא

„arumim    shənehem       vayihyu               „echad     levassar                 vahayu 

nus            ambos-eles     E-eles-estavam       um     como-carne      e-eles-serão 

 

 

e tudo o que Adão 

chamou a toda a 

alma vivente, isso 

foi o seu nome. 

20  E o homem pôs 

nomes a todo gado, 

e às aves dos céus, 

e a todo animal do 

campo; mas para o 

homem não se 

encontrou ajudado-

ra adequada a ele. 

21 ¶ Então, o 

SENHOR Deus fez 

cair um sono pro-

fundo sobre o ho-

mem, e ele ador-

meceu; e Ele to-

mou uma das suas 

costelas e fechou a 

carne em seu lugar. 

22  E fez o 

SENHOR Deus, da 

costela que tomara 

do homem, uma 

mulher; e a trouxe 

para o homem. 

23  E disse Adão: 

Esta [é] agora osso 

do meu osso e 

carne da minha 

carne; a esta ele 

chamou mulher, 

porque do homem 

ela foi tomada. 

24  Por isso, deixa-

rá o homem seu pai 

e sua mãe e se 

unirá à sua mulher, 

e serão ambos uma 

só carne. 

25  E ambos esta-

vam nus,  

 

 

                                                           
6
ה   .”ishah = mulher; a rigor, seria: “para o homem”; no sentido de: “direcionada para o homem„ ִאָשָּׁ֔
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א              יְִתֺאָֹשָֽש־א׃ ֹו     ְוֹלִׁ֖ ם        ְוִאְש ִ֑  ָהָָֽאָדִׁ֖
yitboshashu                     velo‟        ve‟ishto           ha'adam  

eles-sentiam-vergonha    e-não     e-sua-mulher    o-homem 

o homem e sua 

mulher; e não se 

envergonhavam. 

 

a) Este capítulo é uma espécie de apêndice do capítulo anterior, especialmente no que se refere à criação do homem e da mulher, 

que são, a coroa da criação de Deus. Aqui, no início, é dado não apenas instruções para, mas, até mesmo a realização do primeiro 

casamento. Muito embora os tempos modernos tenham ditado novos usos e novos costumes, as bases ainda são o que Deus 

estabeleceu lá no Éden; qualquer alteração certamente colocará em risco toda a estabilidade do indivíduo, do casamento, da 

família e da sociedade. 
 

b) Os céus e a terra são agora obras completas e perfeitas. Deus não precisa de fazer revisões ou ajustes, como nós. Nada poderá 

ser acrescentado, ou, retirado. Toda e qualquer agressão ao sistema criado por Deus, certamente redundará em agressão direta ao 

próprio homem, o seu usuário. 
 

c) Após o sexto dia da Criação, no Sábado, Deus descansou. Não como alguém que está cansado, exausto e necessitando de 

repouso; mas sim, como alguém que está perfeitamente satisfeito com tudo o que fez, com a qualidade e com o resultado de todo o 

seu trabalho. Assim, Deus foi o autor, o santificador e o primeiro praticante do descanso sabático. 
 

d) Deus, como um pai ao seu filho,  não apenas ensinou e ordenou, mas também deu o exemplo observando o Sábado. Para o 

homem, o Sábado deve ser não apenas um descanso físico regular e necessário, mas, um tempo especial de reflexão no qual ele 

deve avaliar o que tem feito ao longo da semana, reconhecer a presença de Deus em sua vida, e também como um tempo de culto, 

louvor e adoração ao Criador. 
 

e) Após a Criação, Deus deu a Adão e a Eva, como moradia; o Jardim do Éden. Interessante notar que só depois do advento do 

pecado é que se sentiu a necessidade de vestes, abrigos e casas. No princípio, não havia necessidade de se ter “proteção” alguma; 

simplesmente não haviam ameaças; nem ao ser humano e nem aos animais selváticos. 
 

f) Significado de Nomes: Éden = deleite, prazer. Edinu (em assírio) = Planície. Ônix = Sardônica, berilo. Cuxe = Cusi = Etiópia. 
 

 

 
 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 3 
3:1

ה ־אם       ִמ׃אֹלֹ֙          ַחַׁאָ֣ת          ַהָשֶדֹ֔   ְוַה׆אָָחשֹ֙      ָהָיָ֣ה     ָערֹ֔

hassadeh            chayat              mikol          „arum        hayah        vehanachash 

o-campo          animal-de       de-tudo-de       astuto       ela-era       E-a-serpente 

ה ִאָשֹ֔ ֹֹ֙אֶמר         ֶאל־ָהָ֣ ים      ַוׁא ה      ֱאֹלִהִ֑ ה       יְהָוָ֣ ר     ָעָׂשִׁ֖  ֲאֶשֵ֥
ha'ishah-„el              vayo‟mer        „elohim        „adonay         „assah        „asher 

a mulher-para          e-ele-disse         Deus          SENHOR     Ele-fez           que 

־א אְכלֹ֔ ָֹֽ א                 ת ים     ֹלָ֣ ר      ֱאֹלִהֹ֔ ף                  ׃ִאָֽי־ָאַמָ֣  ַאֵ֚

to‟chəlu                            lo‟         „elohim           „amar-ki                              „af 

vós-deveis-comer           não           Deus         Ele disse-que       é-isso-mesmo?  

ָֽן׃                   ץ         ַהָֻא ל            ֵעֵ֥ ִֹׁ֖ ִמ׃א
3:2

ה אֶמר      ָהִָֽאָשִׁ֖ ֵֹ֥   ַו 
ha'ishah          vato‟mer                                  hagan            „ets                  mikol  

a-mulher        E[ela]disse                             o-jardim     árvore-de     de-tudo-de 

ן                   נֹאֵכָֽל׃ י              ֵעָֽץ־ַהָֻאִׁ֖ ש           ִמְפִרֵ֥  ֶאל־ַה׆אָָחִ֑

no‟chel                              hagan-„ets                     miperi              hanachash-„el 

nós-comemos            o jardim-árvore de           do-fruto-de         a serpente-para  
3:3

ים ר      ֱאֹלִהָ֗ ר     ְֺאתֹוְך־ַהָֻאן         ָאַמָ֣ י       ָהֵע֮ץ    ֲאֶשָ֣   ־אִמְפִרָ֣
„elohim         „amar            hagan-betoch        „asher      ha‟ets                umiperi 

Deus           Ele-disse    o jardim-no meio de     que     a-árvore     E-do-fruto-de 

      

 

1 ¶ Ora, a serpente 

era mais astuta que 

todas as alimárias 

do campo que o 

SENHOR Deus 

tinha feito; e esta 

disse à mulher: É 

isso que Deus 

disse: Não come-

reis de toda árvore 

do jardim? 

2  E disse a mulher 

à serpente: Do 

fruto das árvores 

do jardim comere-

mos, 

3  mas, do fruto da 

árvore que está no 

meio do jardim, 

disse Deus:  
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ֹו ־א           ֺאִ֑ א            ִתְֻאעִׁ֖ ׆א־א      ְוֹלֵ֥ אְכל־אֹ֙        ִמֶׅאֹ֔ ָֹֽ א           ת  ֹלִ֤
bo                   tige‟u                   velo‟       mimenu           to‟chəlu                  lo‟  

nele        vós-deveis-tocar         e-não          dele        vós[deveis]comer        não 

־אן׃                     ֶפן־ְ ֺמתָֽ
3:4

ה ש       ֶאל־ָהִָֽאָשִ֑ אֶמר       ַה׆אָָחִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

ha‟ishah-„el           hanachash        vayo‟mer                                    temutun-pen 

a mulher-para       a-serpente        E-ele-disse                    morrais-para que não 

־אן׃          ֹות    ְ ֺמתָֽ ֹלָֽא־מִׁ֖
3:5

י     ְֺאיֹוםֹ֙  ים     ׃ִאָ֗ ַע   ֱאֹלִהֹ֔ י      יֵֹדָ֣   ׃ִאֵ֚
beyom       ki         „elohim     yodea‟      ki                       temutun          mot-lo‟  

no-dia      que          Deus      Ele-sabe    Porque          tu-morrerás    morrer-não  

ם          ִוְהיִיֶתםֹ֙  ־א           ֵעָֽינֵיֶכִ֑ ׆א־א        ְונְִפְקחִׁ֖ ם         ִמֶׅאֹ֔  ֲאָכְלֶכָ֣
viheyitem            „eynechem              venifqechu          mimenu       „achalchem 

e-vós-sereis       vossos-olhos      e-eles-serão-abertos      dele      vós-comerdes 

ע׃          ֹוב   ָוָרָֽ י       טֵ֥ ים         יְֹדֵעִׁ֖ ׃ֵאָֽאֹלִהֹ֔
3:6

ה ֶרא       ָהִָֽאָשֶ֡   ַוֵ ָ֣

ha'ishah          vatere‟                      vara‟   7  tov           yode‟ey            ke‟lohim       

a-mulher        E-ela-viu              e-o-mal     bem      sabedores-de     como-Deus 

יִם ־אא          ָלֵעינַָ֗ י    ַתֲָֽאָוה־הָ֣ ל     ְוִכַּ֧ ץ      ְלַמֲאָכ  י   טֹו֩ב    ָהֵעָ֨  ׃ִאָ֣
la‟enayim              hu‟-ta‟avah      vechi      lema‟achal       ha‟ets        tov      ki 

para-os-olhos      ele-agradável     e-que      para-comer     a-árvore     bom  que  

ח יל                  ַוִ ַ ֵ֥ ד                   ָהֵעץֹ֙             ְלַהְׂש׃ִאֹ֔  ְונְֶחָמִ֤
vatiqach                           lehaskil                      ha‟ets                       venechmad  

e[ela]tomou           para[obter]sabedoria          a-árvore          e-sendo-desejável 

ֽא ן                      ַֻאם־ְלִאיָשִ֛ ל         ַוִ ֵ ַּ֧ ֹו             ַו ֹאַכִ֑  ִמִפְריִׁ֖

le‟ishah-gam                                   vatiten              vato‟chal                  mipiryo 

para seu marido-também              e[ela]deu          e[ela]comeu        do-seu-fruto 

ֽא          ַוׁאֹאַכָֽל׃              ִעָׅאִׁ֖
3:7

ם ְחנָהֹ֙     ֵעיֵנָ֣י         ְשנֵיֶהֹ֔   ַוִ ָפַקֹ֙
shənehem         „eyney       vatipaqachnah                      vayo‟chal             „imah  

ambos-eles     olhos-de      E-foram-abertos                 e-ele-comeu        com-ela 

ָֽׁאְִתְפר־אֹ֙          ֲעֵלָ֣ה ם          ַו ם       ֵהִ֑ י      ֵעָֽיֺרִׅאִׁ֖ ־א           ׃ִאֵ֥   ַוֵׁאְָ֣דעֹ֔
„aleh                vayitperu               hem       „eyrumim           ki              vayide‟u 

folha-de      e-eles-coseram           eles          desnudos        que        e-souberam 

 

 

 

 

Não comereis dele, 

nem nele tocareis, 

para que não 

morrais. 

4  Então, disse a 

serpente à mulher: 

Certamente não 

morrereis. 

5  Porque Deus 

sabe que, no dia 

em que dele co-

merdes, se abrirão 

os vossos olhos, e 

sereis como Deus, 

sabedores do bem e 

do mal. 

6 ¶ E, vendo a 

mulher que aquela 

árvore [era] boa 

para se comer, e 

agradável aos 

olhos, e árvore de-

sejável para se ob-

ter entendimento, 

tomou do seu fruto, 

e comeu, e deu 

também a seu 

marido com ela, e 

ele comeu. 

7  Então, foram 

abertos os olhos de 

ambos, e conhece-

ram que [estavam] 

nus; e coseram 

folhas  

 

 

 

 

                                                           
7
 A expressão ע ֹוב   ָוָרָֽ  tov vara‟  “o bem e o mal”, a princípio dá uma enganosa idéia de estar “acrescentando” (um lucro, um  טֵ֥

ganho!) quando, na verdade, só o que acrescentou foi “o mal” e a consciência do pecado; porque todo o “bem”, eles já 

conheciam. Essa mesma falsa impressão acontece, ainda nos dias de hoje, quando o inimigo nos diz que é bom (ou, que temos 

que!) estar “bem informados” e em dia com a mídia. A maioria das pessoas nunca pára pra refletir sobre o significado das 

palavras que adota no seu dia-a-dia. Tomemos como exemplo a palavra “in-forma-ção”, que quer dizer: “ato[de colocar]-para 

dentro de-uma forma”! Quando, para o crente, a Bíblia é que deveria ser a nossa Forma e o nosso Padrão; nunca a mídia! O 

apóstolo Paulo nos adverte a não nos “conformarmos” com o mundo; “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-

vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 
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ת׃             ָֹֽ ם        ֲחגֹר ־א           ָלֶהִׁ֖ ה       ַוׁאֲַעׂשֵ֥ ְתֵאנָֹ֔
3:8

־א ָֽׁאְִשְמעִ֞   ַו

vayishme‟u                      chagorot            lahem              vaya‟assu        te‟enah 

E-eles-ouviram              coberturas         para-eles       e-eles-fizeram     figueira     

־אחַ  ן                ְלרָ֣ ים    ִמְתַהֵׄאְֵ֥ך        ַֺאָֻאִׁ֖ ה   ֱאֹלִהִ֛ ֹול     יְהָוַּ֧  ֶאת־קָ֨
leruach                      bagan         mitəhalech     „elohim    „adonay           qol-„et 

para-brisa-de        no-jardim      de-andando       Deus      SENHOR     voz de-* 

ֹו        ִמְפנֵיֹ֙          יְהָוָ֣ה ם       ְוִאְש ָ֗ א       ָהָָֽאָד  ֹום     ַוׁאְִתַחֵֺאָ֨  ַהׁאִ֑

„adonay         mipəney           ve‟ishto          ha‟adam        vayitchabe‟     hayom 

SENHOR     da-face-de     e-sua-mulher     o-homem     e-ele-escondeu    o-dia  

ָֽן׃       ץ       ַהָֻא ֹוְך      ֵעֵ֥ ים   ְֺאתִׁ֖ ֱאֹלִהֹ֔
3:9

ים א    יְהָוֵ֥ה   ֱאֹלִהִׁ֖   ַוׁאְִקָרִ֛
„elohim    „adonay     vayiqra‟               hagan          „ets          betoch     „elohim 

Deus      SENHOR   E-Ele-chamou    o-jardim    árvore-de    entre-de        Deus  

ָֽ׃ָאה׃                 ֹו      ַאֶׁא אֶמר      לִׁ֖ ֵֹ֥ ם        ַוׁא ֶאל־ָהָָֽאָדִ֑
3:10

אֶמר  ֹ   ַוׁא
vayo‟mer                               „ayekah         lo         vayo‟mer           ha‟adam-„el 

E-ele-disse                           onde?-tu       a-ele      e-Ele-disse      o homem-para 

ִכי ִֹׁ֖ ם       ָאנ ֵֹ֥ א      ׃ִאָֽי־ֵעיר ן       ָוִאיָרִ֛ ְעִ י      ַֺאָֻאִ֑  ֶאת־קְֹלָךֵ֥      ָשַמִׁ֖

„anochi         „erom-ki             va‟ira‟          bagan       shamaə‟ti         qolcha-„et 

eu               nu-porque           e-temí        no-jardim      eu-ouví            tua voz-*   

ָוֵאָחֵבָֽא׃                  
3:11

י י      ִהִֻאָ֣יד       ְלָךֹ֔     ׃ִאֵ֥ אֶמר      ִמֵ֚  ֹ   ַוׁא
ki        lecha          higid          mi          vayo‟mer                               va‟echave‟  

que       a-ti         ele-disse     quem?     E-Ele-disse                   então-eu-escondi  

י יָך           ְלִבְלִ ֵ֥ ר      ִצ־ִאיִתִ֛ ץ     ֲאֶשַּ֧ ָ ה     ֲהִמן־ָהֵעָ֗ ם      ָאִ֑ ִֹׁ֖  ֵעיר
levilti                    tsiviticha         „asher       ha‟ets-hamin       „atah           „erom 

para-que-não      eu-te-mandei       que         a árvore-?de          tu                   nu 

ְָֽלָ ׃                      ׆א־א         ָאָכ ֲאָכל־ִמֶׅאִׁ֖
3:12

ם אֶמר        ָהָָֽאָדִ֑ ִֹׁ֖   ַוׁא
ha‟adam          vayo‟mer                                       „achalta          mimenu-„achal 

o-homem         E-ele-disse                                     tu-comestes          dele-comer 

ְָֽתנָה־ִׄאֵ֥י וא            ָנ י    ִהִ֛ ָ ה        ִעָׅאִדֹ֔ ר       נַָתָ֣  ָהִָֽאָשהֹ֙      ֲאֶשָ֣

li-natnah                       hi‟        „imadi             natata            „asher        ha‟ishah  

a mim-ela deu             ela         comigo        tu-puseste          que         a-mulher 

ָֽל׃    ץ      ָואֵֹכ ִמן־ָהֵעִׁ֖
3:13

ה ים         ָלִאָשִׁ֖ ה    ֱאֹלִהִ֛ אֶמר     יְהָוַּ֧ ָֹ֨   ַוׁא
la‟ishah               „elohim     „adonay      vayo‟mer          va‟ochel      ha‟ets-min 

para-a-mulher      Deus       SENHOR    E-Ele-disse      e-eu-comi    a árvore-de  

נִי ש            ִהִשיַאִׁ֖ ה     ַה׆אָָחֵ֥ אֶמרֹ֙    ָהִָֽאָשֹ֔ ֹֹ֙ ית     ַו  את   ָעִׂשִ֑ ָֹ֣  ַמה־ֿא
hishi‟ani                 hanachash     ha‟ishah      vato‟mer        „assit        zo‟t-mah 

ele-me-enganou     a-serpente     a-mulher     e[ela]disse   tu-fizeste  isto-o que? 

ָֽל׃           ָואֵֹכ
3:14

ים    ׀   ֶאָֽל־ַה׆אָָחש֮  ה      ֱאֹלִהֵ֥   ַוׁאֹאֶמ֩ר        יְהָֹוָ֨

hanachash-„el           „elohim        „adonay           vayo‟mer                   va‟ochel 

a serpente-para            Deus         SENHOR        E-Ele-disse              e-eu-comi 

 

de figueira, e 

fizeram para si 

coberturas. 

8  E ouviram a voz 

do SENHOR Deus, 

que passeava no 

jardim na brisa [da 

tarde] do dia e 

escondeu-se o ho-

mem e sua mulher 

da presença do 

SENHOR Deus, 

por entre as árvores 

do jardim. 

9 ¶ E chamou o 

SENHOR Deus a 

Adão e disse-lhe: 

Onde estás?  

10  E ele disse: 

Ouvi a tua voz no 

jardim, e temi, 

porque estava nu, e 

me escondi. 

11 ¶ E disse 

[Deus]: Quem dis-

se a ti que estavas 

nu? Comeste tu da 

árvore de que te 

ordenei para que 

não comesses? 

12  Então, disse 

Adão: A mulher 

que tu puseste 

comigo, ela me deu 

da árvore, e comi. 

13  E disse o 

SENHOR Deus à 

mulher: Que é isto 

que fizeste? E disse 

a mulher: A ser-

pente, ela me enga-

nou e eu comi. 

14 ¶ Então, o 

SENHOR Deus 

disse à serpente: 
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־אר                  ַאָ הֹ֙  יָת        ֿאֹאת              ָארִ֤ י              ָעִׂשָ֣  ׃ִאָ֣
„atah                             „arur                       zo‟t              „assita                        ki 

tu                     sendo-amaldiçoado             isso            tu-fizeste              porque 

ה  ל              ַחַׁאָ֣ת             ַהָשֶדִ֑ ִֹׁ֖ ה                  ־אִמ׃א  ִמ׃ָאל־ַהְֺאֵהָמֹ֔

hassadeh                  chayat                    umikol                       habehemah-mikol 

o-campo               animal-de             e-de-tudo de            a besta fera-de tudo de 

י ל                ׃ָאל־יְֵמֵ֥ ר       ֹאַכִׁ֖ ְך      ְוָעָפֵ֥  ַעל־ְֻאחֹנְָךָ֣             ֵתֵלֹ֔
yemey-kol                      to‟chal         ve‟afar         telech            gechonecha-„al 

dias de-tudo de           tu-comerás         e-pó       tu-andarás       teu ventre-sobre 

ָֽיָך׃             ַחֶׁא
3:15

ה ין       ָהִָֽאָשֹ֔ ית     ֵֺאָֽינְָךֹ֙     ־אֵבָ֣ ה  ׀  ָאִשָ֗   ְוֵאיָבָ֣

ha‟ishah        uveyn     beynecha      „ashit         ve‟eyvah                   chayeycha 

a-mulher      e-entre      entre-tu      eu-porei      E-inimizade                  tua-vida 

־אא          יְש־אְפָךָ֣  ֽא      הֵ֚ ין        זְַרָעִ֑ ין           זְַרֲעָךִׁ֖         ־אֵבָ֣  ־אֵבֵ֥
yeshufcha             hu‟          zarə‟ah            uveyn          zarə‟echa             uveyn  

ele-te-ferirá          ele       semente-dela       e-entre       tua-semente         e-entre 

ב׃ ׆א־א     ָעֵקָֽ ה    ְ ש־אֶפֵ֥ אש    ְוַאָ ִׁ֖ ֹֹ֔                 8  סר
3:16

ה   ֶאָֽל־ָהִאָשָ֣
ha‟ishah-„el                                         „aquev       teshufenu     ve‟atah       ro‟sh 

a mulher-Para                                     calcanhar    lhe-ferirás       e-tu       cabeça  

ה    ר       ַהְרָֺאִ֤  ָאַמָ֗
ֶצב 9 ְך       ְֺאֶעִׁ֖     ַאְרֶֺאהֹ֙        ִעְצבֹוֵנְָ֣ך      ְוֵהָֽרֹנֵֹ֔

be‟etsev      veheronech      „itsvonech            „arbeh            harbah           „amar  

em-dor      e-tua-gravidez       tua-dor       eu-aumentarei    aumentar    Ele-disse 

־אא  ְך       ְוהִׁ֖ ־אָקֵתֹ֔ ים         ְוֶאל־ִאיֵשְךֹ֙       ְ שָ֣ י              ָבִנִ֑  ֵ ְָֽלִדָ֣
vehu‟           teshuqatech           „ishech-ve‟el              vanim                      telədi 

e-ele             teu-desejo          teu marido-e para          filhos         tu-darás-à-luz 

 

 

 

 

 Porque tu fizeste 

isso, maldita tu 

[serás] mais do que 

toda besta fera e 

mais do que todo 

animal do campo; 

sobre o teu ventre 

andarás e pó come-

rás todos os dias de 

tua vida. 

15  E inimizade eu 

porei entre ti e a 

mulher e entre a 

tua semente e a 

semente dela; esta 

te ferirá a cabeça, e 

tu lhe ferirás o 

calcanhar. 

16 ¶ E à mulher 

disse: Deveras 

multiplicarei a tua 

dor [na] tua gravi-

dez; com dor terás 

filhos; e para o teu 

marido será o teu 

desejo e ele  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ao final de alguns versos, na TaNaCh, é comum encontrar-se um פ pe‟, ou, um ס samech. Quando a letra encontrada é o פ  

patach, que quer dizer “abrir”, indica (para os escribas) que não se deve escrever nada mais nessa linha. É um ponto final e 

também um final de parágrafo; a escrita deverá continuar, normalmente, a partir do início da linha seguinte. E quando a letra que 

aparece é um ס samech  sagar, que quer dizer “fechar”, isso é uma espécie de ponto final no assunto e a escrita poderá 

continuar na mesma linha, porém, não antes de se deixar 9 (nove) espaços entre o ס e a continuação da escrita. Mesmo que a 

escrita termine com um ס bem (ou quase) no final de uma linha, ainda assim esses nove espaços terão que ser observados; conta-

se os espaços restantes na linha em curso e completa-se o total de nove com espaços na linha seguinte - antes da continuação da 

escrita. A Kabala dá uma explicação mística para a observância desses nove espaços; mas, como crentes em Yeshua‟ 

haMashiach que somos, a única “mística” que aceitamos e professamos é a fé, o culto a adoração e o louvor ao SENHOR Deus. 
 

9 Pela expressão   ַהְרָ ה  ַאְרֶ ה  harba „arbeh  talvez possamos inferir que as dores de parto, para a mulher, já existiam - antes do 

pecado; porque não se pode aumentar algo que não exista anteriormente e a Palavra é muito clara quanto a Deus ter “aumentado”  

as dores de parto. Isso torna possível pensarmos (mas não afirmarmos) que Adão e Eva já tivessem filhos, antes do pecado. 

Talvez esses filhos, gerados antes do pecado, sejam os mencionados em Gn. 6:4, onde a Bíblia fala do casamento dos “filhos de  

Deus [antes do pecado?]”, com as “filhas dos homens [após o pecado?]”; “... depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas 

dos homens e delas geraram filhos; estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama...”. Mas a Bíblia não 

confirma essa hipótese e nem lança muito mais luz sobre esse assunto. 
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              סיְִמָשל־ָֺאְָֽך׃ 
3:17   

ר           ׃ִאָֽי־ָשַמְע ָ  ם      ָאַמָ֗   ־אְלָאָדָ֣

shamaə‟ta-ki                „amar         ule‟adam                                  bach-yimshal 

tu ouvistes-porque      Ele-disse     E-para[o]homem                a ti-ele governará 

יָךֹ֙  ר       ִצ־ִאיִתֹ֙ ץ    ֲאֶשִ֤ אַכלֹ֙       ִמן־ָהֵעֹ֔ ֹֹ֙ ֹול        ִאְשֶ ָך       ַו   ְלקָ֣
tsiviticha           „asher      ha‟ets-min         vato‟chal        „ishtecha             leqol 

eu-te-mandei     a-qual     a árvore-de     e-tu-comestes    tua-mulher    à-voz-de 

ה           ָהֲָֽאָדָמהֹ֙  ׆א־א        ֲאר־אָרִ֤ ל       ִמֶׅאִ֑ א      תֹאַכִׁ֖ ר      ֹלֵ֥ ֹֹ֔  ֵלאמ

ha‟adamah              „arurah             mimenu         to‟chal           lo‟          le‟mor 

a-terra           sendo-amaldiçoada       dele          tu-comerás      não    para-dizer  

י ל         יְֵמֵ֥ ִֹׁ֖ ׆אָה      ׃א אֲכֶלֹ֔ ָֹֽ ָך               ְֺאִעָצבֹוןֹ֙                ַֺאֲָֽעב־אֶרֹ֔
yemey          kol         to‟chalenah                 be‟itsavon                   ba‟avurecha 

dias-de     tudo-de     tu-a-comerás       por-doloroso-trabalho       por-tua-causa  

ָֽיָך׃                    ַחֶׁא
3:18

ך יַחָֽ           ָלִ֑ ר       ַ ְצִמָ֣ ֹוץ     ְוַדְרַּאִׁ֖   ְוקֵ֥
lach               tatsemiach        vedardar       veqots                                 hayeycha 

para-ti        ela-produzirá         cardo          E-espinhos                           tua-vida 

ֶׂשב     ַהָשֶדָֽה׃              ְוָאַכְלָ ִׁ֖         ֶאת־ֵעֵ֥
3:19

יָךֹ֙  ת      ַאֶפֹ֙   ְֺאזֵַעִ֤

„apecha       beze‟at                            hassadeh        „essev-„et            ve‟achalta 

teu-rosto     Pelo-suor-de                    o-campo          planta-*        e-tu-comerás  

י ה                ׃ִאֵ֥ ֲאָדָמֹ֔ ־אְבָךֹ֙      ֶאל־ָהָ֣ ד      שָֽ ֶחם     ַעִ֤ אַכל       ֶלֹ֔ ָֹ֣   
ki                          ha‟adamah-„el        shuvcha         „ad      lechem          to‟chal 

porque                    a terra-para         tu-retornes       até         pão      tu-comerás  

־אב׃ ר       ָ שָֽ ָ ה    ְוֶאל־ָעָפִׁ֖ ר   ַאֹ֔ ְחָ         ׃ִאָֽי־ָעָפָ֣ ׆אָה         ֺלָ ִ֑  ִמֶׅאִׁ֖
tashuv              „afar-ve‟el      „atah        „afar-ki              luqachta        mimenah 

tu-retornarás      pó-e para        tu        pó-porque      tu-fostes-tomado         dela 
3:20

י ה          ׃ִאִ֛ ֹו       ַח־ָאִ֑ ם        ִאְש ִׁ֖ ם       ֵשֵ֥ א        ָהָָֽאָדִ֛   ַוׁאְִקָרַּ֧

ki                chavah         „ishto              shem         ha‟adam                   vayiqra‟  

porque          Eva         sua-mulher      nome-de     o-homem         E-ele-chamou 

ם       ׃ָאל־ָחָֽי׃    ה     ֵאֵ֥ וא    ָהָֽיְָתִׁ֖ ִהֵ֥
3:21

ים ה     ֱאֹלִה    ַוׁאַַעׂ֩ש     יְהָוָ֨

„elohim      „adonay       vaya‟as             chay-kol         „em       hayetah         hi‟ 

Deus          SENHOR    E-Ele-fez       vida-tudo de     mãe-de     ela-foi         ela  

ֹור       ַוׁאְַלִֺאֵשָֽם׃ ֹות     עִׁ֖ ֹו         ׃ָאְתנֵ֥ ם               ־אְלִאְש ִ֛   פְלָאָדַּ֧

vayalbishem              „or           katnot                 ule‟ishto                      le‟adam 

e-ele-os-vestiu         pele        vestes-de      e-para-sua-mulher        para-homem 
3:22

ן        ָהָָֽאָדםֹ֙           ָהיָהֹ֙  ים      ֵהִ֤ ה     ֱאֹלִהָ֗ אֶמר   ׀   יְהָוָ֣ ָֹ֣   ַוׁא

hayah              ha‟adam            hen        „elohim      „adonay                vayo‟mer 

ele-foi            o-homem          veja           Deus        SENHOR          E-Ele-disse
 

ה  ׀ ע       ְוַעָ ָ֣ ֹוב      ָוָרִ֑ ַעת        טָ֣ ׆א־א         ָלַדִׁ֖ ד          ִמֶׅאֹ֔  ׃ְאַאַחָ֣
ve‟atah               vara‟          tov             lada‟at             mimenu           ke‟achad 

e-agora             e-mal          bem          para-saber           de-nós           como-um 

 

te governará. 

17 ¶ E ao homem 

disse: Porquanto 

deste ouvidos à voz 

de tua mulher e 

comeste da árvore 

da qual te ordenei 

dizendo: Não co-

merás dela, maldita 

[é] a terra por 

causa de ti; por 

doloroso trabalho 

comerás dela todos 

os dias de tua vida. 

18  Espinhos e 

cardos ela te pro-

duzirá e tu comerás 

da plantação do 

campo. 

19  Do suor do teu 

rosto comerás o teu 

pão, até que te 

tornes à terra, 

porque dela foste 

tomado; porque tu 

[és] pó e ao pó 

retornarás. 

20 ¶ E chamou 

Adão o nome de 

sua mulher Eva, 

porque ela foi a 

mãe de todos os 

viventes. 

21 ¶ E fez o 

SENHOR Deus ao 

homem e à sua 

mulher vestes de 

peles e os vestiu. 

22 ¶ Então disse o 

SENHOR Deus: 

Eis que o homem é 

como um de nós, 

sabedor do bem e 

do mal e agora, 
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ץ ם             ֵמֵעָ֣ ֹו       ְוָלַקחֹ֙         ַֻאֵ֚  ֶפן־יְִשַלָ֣ח                     יָדָ֗

me‟ets                  gam          velaqach          yado                            yishlach-pen 

da-árvore-de     também      e-ele-tome      sua-mão     ele estenda-para que não 

ָֽם׃          י          ְלעָֹל ל         ָוַחֵ֥ ים         ְוָאַכִׁ֖ ַהַָֽחׁאִֹ֔
3:23

ה־א ָֽיְַשְׄאֵחִ֛   ַו
vayeshaləhehu                 le‟olam 10         vachay           ve‟achal         hachayim 

E-Ele-o-enviou             para-sempre      e-ele-viva       e-ele-coma            a-vida  

ה ֲאָדָמֹ֔ ֲָֽעבֹדֹ֙      ֶאת־ָהָ֣ ֶדן            ַל ים       ִמַֻאן־ֵעִ֑  יְהָוֵ֥ה         ֱאֹלִהִׁ֖
ha‟adamah-„et         la‟avod               „eden-migan          „elohim           „adonay 

a terra-*             para-trabalhar      Éden-do jardim de        Deus         SENHOR 

ח          ִמָשָֽם׃           ר           ֺלַ ִׁ֖ ֲאֶשֵ֥
3:24

ם ֶרש    ֶאת־ָהָָֽאָדִ֑   ַויְָגִׁ֖

ha‟adam-„et       vayegaresh                  misham               luqach               „asher  

o homem-*        E-ele-expulsou               de-lá         ele-fora-tomado        a-qual 

ים ֶדן             ֶאת־ַה׃ְאֺרִבָ֗ ֶדם             ְלגַן־ֵע   ַוׁאְַש׃ֵא֩ן              ִמֶ ָ֨

hakeruvim-„et                     „eden-legan                 miqedem               vayashken  

o querubim-*               Éden-para jardim de         do-oriente         e-Ele-colocou 

ר  ֹ ֶכת                ִלְשמ ֶרבֹ֙          ַהִׅאְתַהֶפֹ֔ ת       ַלִַ֤הט        ַהֶחֹ֙  ְוֵאָ֨
lishmor                        hamitəhapechet             haherev            lahat           ve‟et  

para-guardar            flamejante-ao-redor         a-espada          chama                e  

ָֽים׃  ץ   ַהַָֽחִׁא ֶרְך      ֵעֵ֥ סֶאת־ֶּאִׁ֖  
hachayim   „ets           derech-„et 

a-vida    árvore   caminho de-* 

para que não 

estenda a sua mão 

e tome também da 

árvore da vida, e 

coma, e viva eter-

namente, 

23  o SENHOR 

Deus o lançou fora 

do jardim do Éden, 

para lavrar a terra 

de que fora 

tomado. 

24  E Ele expulsou 

o homem e pôs ao 

oriente do jardim 

do Éden os 

querubins e uma 

espada flamejante 

ao redor, para 

guardar o caminho 

da árvore da vida. 

 
a) O significado da palavra satanás é: “opositor”, ou, “aquele que se opõe”. Aqui vemos que a sua inimizade e oposição era, em 

princípio, contra Deus, contra o qual ele nada podia; por isso ele resolve investir contra a coroa da Criação, o homem. 
 

b) No verso 1 nós temos  ְֹ֙וַה׆אָָחש vehanachash que traduzido é: “e-a-serpente”. Curioso é que a palavra  ֹ֙׆אָָחש  nachash, além de 

significar “serpente, sussurro, brilho,” significa também, conforme Gesenius e  Strong #5172-5175, “praticar encantamento, 

mágica,  agouro, prognosticar, adivinhar...” enfim, uma série de práticas abomináveis diante do Senhor. 
 

c) Compare o que Deus disse ao homem: “De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e 

do mal, dela não comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás” 2:16-17, com o que disse a serpente à 

mulher: “É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?” 3:1, com o que disse a mulher à serpente: “Do 

fruto das árvores do jardim comeremos,  mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis 

dele, nem nele tocareis, para que não morrais” 3:2-3. Daí a importância de sabermos repetir sempre exatamente conforme o que 

“está escrito,” e, com firmeza, “assim diz o Senhor”. 
 

d) Interessante notar que o Tentador, astuto, procurou o momento certo; quando Eva (que provavelmente recebera o mandamento 

através de Adão) estava só, e próxima à Arvore! 
 

e) A afirmação “no dia em que dela comeres, certamente morrerás,” muito provavelmente esteja se referindo a “1 dia=mil anos”, 

idade a qual nenhum homem jamais viveu. Não tivesse o homem pecado e ele não teria morrido, uma vez que, antes do pecado, só 

lhe fora proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, dando a entender que ele poderia comer livremente do fruto 

da Arvore da Vida. 

 

                                                           
10

 A idéia com  ָוַחי  ְלעָֹלם  vachay  le‟olam, deve ser entendida como a preocupação, de Deus, com a possibilidade de o homem 

eternizar a sua vida no pecado. O homem tem mantido, ao longo dos milênios passados e até nos dias de hoje, a doce ilusão de 

viver além dos limites estabelecidos pelo Criador e, se possível fosse, viver “eternamente” aqui neste mundo. Deus tem de fato 

permitido grandes avanços tecnológicos e científicos; mas, a existência do homem aqui neste mundo, de pecado, foi limitada 

pelo seu Criador e jamais poderá ser ultrapassada. 
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Gênesis 4 
4:1

ַהרֹ֙  ֹו                 ַוַ ֹ֙ ה     ִאְש ִ֑ ע         ֶאת־ַח־ָאָ֣ ם        יַָדִׁ֖ ָאָדֹ֔   ְוָהָ֣

vatahar                          „ishto         chavah-„et             yada‟              veha‟adam 

e-ela-concebeu          sua-mulher        Eva-*        ele-conheceu            E-o-Adão 

יש אֶמר        ָקִנֵ֥יִתי           ִאִׁ֖  ֹ יִן        ַו  ֶלד                ֶאת־ַקֹ֔  ַוֵ ָ֣
„ish                     qaniti              vato‟mer            qayin-„et                       vateled 

homem            eu-obtive          e-ela-disse           11 Caim-*         e-ela-teve-filho 

ָֽה׃          ֶאת־יְהָו
4:2

ֶבל יו      ֶאת־ָהִ֑ ֶדת      ֶאת־ָאִחִׁ֖ ֶסף       ָלֶלֹ֔ ָֹ֣   ַו 
havel-„et          „achiyv-„et            laledet           vatossef                   „adonay-„et 

Abel-*             irmão dele-*    para-ter-filho      E-ela-tornou           SENHOR-* 

ד   ֲאָדָמָֽה׃ יִן      ָהָיִׁ֖       עֵֹבֵ֥ אן      ְוַק  ֹֹ֔ ֵעה      צ ָֹ֣ ֶבלֹ֙        ר ָֽיְִהי־ֶהֹ֙  ַו
„adamah    „oved        haya       veqayin        tso‟n          roeh          hevel-vayehi 

terra    serviçal-de    ele-foi      e-Caim      rebanho    pastor-de    Abel-E ele foi 
4:3

ה ֲָאָדָמִ֛ י     הָֽ יִן      ִמְפִרַּ֧ א        ַק  ים     ַוׁאֵָבָ֨ ץ     יִָמִ֑ י    ִמֵ ָ֣ ַיְִהִׁ֖   וָֽ
ha‟adamah     miperi        qayin          vayave‟     yamim       miqets         vayehi  

a-terra        do-fruto-de    Caim       e-ele-trouxe     dias  ao-fim-de  E-aconteceu  

ָֽה          ָֽיהָו ה           ַל ִמנְָחִׁ֖
4:4

־אא יא             גַם־הִ֛ ֶבל      ֵהִבֵ֥   ְוֶהָ֨
hu‟-gam                        hevi‟          vehevel                 la‟donay             minchah  

ele-também             ele-trouxe       E-Abel            para-o-SENHOR          oferta 
ן                ַוִׁאַָ֣שע ֹו          ־אֵמֶָֽחְלֵבֶהִ֑ ֹות                    צֹאנִׁ֖  ִמְֺאכֹרֵ֥

vayisha‟                   umeheləvehen             tso‟no                             mibechorot 

e-ele-teve-favor        e-dos-cevados        seu-rebanho         dos-primogênitos-de 

ֹו׃    ֶבל   ְוֶאל־ִמנְָחתָֽ ה        ֶאל־ֶהִׁ֖ יְהָוֹ֔
4:5

ֹו יִן      ְוֶאל־ִמנְָחתִׁ֖   ְוֶאל־ַקֵ֥
minchato-ve‟el       qain-ve‟el             minchato-ve‟el     hevel-„el         „adonay 

sua oferta- e para   Caim-E para        sua oferta-e para   Abel-para     SENHOR  

ד ֹֹ֔ יִןֹ֙          ְמא ה                 ַוִׁאִַ֤חר               ְלַקֹ֙ א            ָשָעִ֑  ֹלָ֣

meo‟d           leqayin                     vayichar           12           sha‟ah                  lo‟ 

muito          para-Caim           e-ele-ficou-furioso          ele-teve-favor          não 

 

 

1 ¶ E conheceu 

Adão a Eva, sua 

mulher, e ela con-

cebeu e teve a 

Caim, e ela disse: 

Alcancei do 

SENHOR um 

varão. 

2  E tornou a 

conceber, a seu 

irmão Abel; e foi 

Abel pastor de 

ovelhas, e Caim foi 

lavrador da terra. 

3 ¶ E aconteceu, ao 

cabo de dias, que 

Caim trouxe do 

fruto da terra uma 

oferta ao 

SENHOR. 

4  E Abel também 

trouxe dos primo-

gênitos das suas 

ovelhas e dos seus 

cevados; e atentou 

o SENHOR para 

Abel e para a sua 

oferta. 

5  Mas para Caim e 

para a sua oferta 

não atentou. E  

                                                           
11

 a) O nome Caim significa “possessão.” Muitos acreditam que Eva teve, com o nascimento de Caim, a expectativa e esperança 

de já ter obtido a promessa do “Redentor.” Isso é deduzido a partir da sua expressão de júbilo e de contentamento quando do 

nascimento de Caim, que pode ser lida como: “eu obtive um homem, o SENHOR!” Nesse caso, Eva teria se enganado tanto 

quanto Samuel, quando estava para ungir a Davi e: “... entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o 

seu ungido”, em I Samuel 16:6; mas Deus não vê como o homem. 
 

b) O nome Abel pode significar também “vão, vaidade.” Parece claro que, para Eva, com Caim ela já havia obtido o prometido 

Redentor da raça humana, bem como de todo o universo. Sendo assim, com toda a sua expectativa em Caim, tudo o mais lhe 

parecia pura  ֶבל  havel, “vaidade”. Mas, como no caso de Esaú e Jacó, e também de Davi, mais tarde, Deus escolhe o que aos ָהָ֑

olhos humanos é desprezível, e rejeita a aparência e consenso do homem. 
12

 Neste texto vemos algumas lições muito interessantes no fato de Deus aceitar a oferta de Abel, e, de recusar a de Caim. Abel, 

quando ofereceu ao Senhor das primícias do seu rebanho e de acordo com a prescrição já estabelecida por Deus manifestou, 

assim, uma atitude muito importante; a obediência. Caim, com a sua atitude de desobediência, se torna o primeiro “inventor de  

religião” ao “achar” que se ele oferecesse o melhor do produto de sua lavoura, Deus “com certeza” iria aceitar. Ainda hoje tem 

muita gente que continua acreditando que Deus tem obrigação de aceitar a oferta deles, que é de fato boa e que é feita de coração 
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ָֽיו׃      ־א                   ָפָנ ָֽׁאְִפלִׁ֖ ַו
4:6

יִן ה         ֶאל־ָקִ֑ אֶמר       יְהָוִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

qayin-„el            „adonay        vayo‟mer             panayv                         vayipəlu 

Caim-para         SENHOR       E-Ele-disse        face-dele         e-eles-descairam 

ָֽיָך׃ ־א          ָפֶנ ָׅאה          נְָפלֵ֥ ְך      ְוָלִׁ֖ ָרה         ָלֹ֔ ָׅאה           ָחָ֣  ָלֵ֚

faneycha            nafəlu              velamah       lach             charah               lamah 

tua-face     eles-descairam      e-por-que?    para-ti     ele-está-irado     por-que?  
4:7

יב א           ֵתיִטֹ֔ ת     ְוִאםֹ֙      ֹלָ֣ ֹוא   ִאם־ֵ יִטיבֹ֙         ְׂשֵאֹ֔   ֲהלִ֤
tetiv                      lo‟        ve‟im         se‟et                   tetiv-„im                 halo‟ 

tu-fizeres-bem     não         e-se       ser-aceito        tu fizeres bem-se          ?Não 

את        ַתח      ַח׀ָאָ֣ ה13ַלֶפִׁ֖ ֹו      ְוַאָ ִׁ֖ ־אָקתֹ֔ ץ       ְוֵאֶלֹ֙יָךֹ֙      ְ שָ֣   רֵֹבִ֑

ve‟atah        teshuqato        ve‟elecha         rovets                 chata‟t       lapetach  

e-tu            desejo-dele          e-a-ti        curvando-se      o-teu-pecado     à-porta  

ֹו׃                 ִ ְמָשל־ֺאָֽ
4:8

יו ֶבל         ָאִחִ֑ יִן    ֶאל־ֶהָ֣ אֶמר     ַקִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא
„achiyv              hevel-„el      qayin      vayo‟mer                                 bo-timshal 

irmão-dele      Abel-para      Caim      E-ele-disse     sobre ele-tu deves dominar 

יִן ֵָ֥קם          ַקִ֛ ה        ַוָׁא ם            ַֺאָשֶדֹ֔ ַיְִהיֹ֙                  ִֺאְהיֹוָתָ֣  וָֽ
qayin          vayaqam          bassadeh                 bihəyotam                        vayehi  

Caim     e-ele-levantou      no-campo      enquanto-eles-estavam      e-ele-estava 

ָֽה־א׃                   יו      ַוׁאַַהְרֵג ֶבל     ָאִחִׁ֖ ֶאל־ֶהֵ֥
4:9

אֶמר      יְהָוהֹ֙  ִֹ֤   ַוׁא
„adonay      vayo‟mer                              vayahargehu       „achiyv        hevel-„el 

SENHOR  E-Ele-disse                          e-ele-o-matou   irmão-dele   Abel-sobre 

ְעִ י א      יַָדֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙      ֹלָ֣ יָך       ַוׁא ֶבל     ָאִחִ֑ י      ֶהָ֣ יִן       ֵאִׁ֖  ֶאל־ַקֹ֔
yada‟əti          lo‟        vayo‟mer       „achicha       hevel        „ey       „e qayin-„el  

eu-sei            não        e-ele-disse     teu-irmão      Abel        onde?     Caim-para 
ִָֹֽכי׃                י     ָאנ ר               ָאִחִׁ֖ ֲהשֵֹמֵ֥

4:10
ה אֶמר        ֶמָ֣ ִֹׁ֖   ַוׁא
meh            vayo‟mer                             „anochi       „achi                    hashomer  

o-que?       E-Ele-disse                                eu       meu-irmão     ?[o]que-guarda  

י  ים           ֵאַלִׁ֖ יָך          צֲֹעִקֵ֥ י         ָאִחֹ֔ ֹול       ְּאֵמָ֣ יָת       קֵ֚  ָעִׂשִ֑

„elay                tso‟aqim             „achicha            demey           qol             „assita 

a-mim       estão-clamando        teu-irmão        sangue-de    voz-de    tu-fizestes 

ִמן־ָהֲָֽאָדָמָֽה׃          
4:11

ָ ה     ִמן־ָהֲָֽאָדָמהֹ֙  ־אר     ָאִ֑ ה       ָארָ֣   ְוַעָ ִׁ֖
ha‟adamah-min    „atah           „arur            ve‟atah                     ha‟adamah-min                     

a terra-desde           tu     sendo-maldito     E-agora                         a terra-desde 

 

irou-se Caim gran-

demente, e desca-

iu-lhe o seu sem-

blante. 

6 ¶ E disse o 

SENHOR a Caim: 

Por que te iraste? E 

por que descaiu o 

teu semblante?  

7  Se bem fizeres, 

não haverá aceita-

ção para ti? E, se 

não fizeres bem, o 

pecado jaz à porta, 

e para ti será o 

desejo dele, e sobre 

ele dominarás. 

8 ¶ E falou Caim 

com Abel, seu 

irmão, e estando 

eles no campo, se 

levantou Caim 

contra o Abel, seu 

irmão, e o matou. 

9 ¶ E disse o 

SENHOR a Caim: 

Onde [está] Abel, 

teu irmão? E ele 

disse: Não sei; sou 

eu guardador do 

meu irmão? 

 10  E disse [Deus]: 

Que fizeste? A voz 

do sangue do teu 

irmão [está] cla-

mando a mim 

desde a terra. 

11  E agora maldito 

és tu desde a terra,  

 

 

                                                                                                                                                 
voluntário; não está de acordo com a prescrição divina, mas, como dizem eles, “o que vale é a intenção”. O grande pecado de 

Caim não foi o de fazer uma oferta em desacordo com a instrução divina, não foi o fato de ficar por demais irado e também não 

foi o de matar o seu irmão; o seu pecado fatal foi o „orgulho‟, que o impediu de admitir o seu erro, de se arrepender, de pedir 

perdão, de ser perdoado e de viver para sempre na presença do Senhor. 
13

 A palavra ץ  rovets, no verso 7, significa “encurvando-se, reverenciando,” e se refere ao pecado, dando a idéia de que o רֵֹבָ֑

pecado se encurva e está sujeito à autoridade (vontade) do homem; por isso a frase seguinte “a ti cumpre dominá-lo.” 
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יָך  י         ָאִחִׁ֖ ַחת        ֶאת־ְּאֵמֵ֥ יָה      ָלַקִ֛ ה    ֶאת־ִפֹ֔ ר      ָפְצָתָ֣  ֲאֶשָ֣
„achicha           demey-„et          laqachat           piha-„et        patsətah        „asher 

teu-irmão        sangue de-*     para-tomar       sua boca-*     ela-abriu       a-qual 

ִמׁאֶָדָָֽך׃             
4:12

ף ה      ֹלָֽא־תֵֹסֵ֥ ֲאָדָמֹ֔ י        ַתֲָֽעבֹדֹ֙     ֶאת־ָהָ֣   ׃ִאִ֤

tossef-lo‟          ha‟adamah-„et        ta‟avod             ki                        miyadecha 

tornará-não            a terra-*       tu-trabalhares        Quando              de-tua-mão 

ֵ֥ה        ָבָאֶָֽרץ׃ ד           ִ ְָֽהֶי ְך      ָנֵ֥ע           ָוָנִׁ֖ ֽא        ָלִ֑  ֵ ת־׃אָֹחִׁ֖
va‟arets               tihye                vanad                na‟        lach            kochah-tet       

na-terra            tu-serás         e-vagabundo      fugitivo     a-ti     sua força-dar de   
4:13

י  ֹול                   ֲעֹוִנִׁ֖ ה         ָֻאדֵ֥ יִן        ֶאל־יְהָוִ֑ אֶמר     ַקִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא
„avoni                            gadol             „adonay-„el           qayin            vayo‟mer  

minha-maldade            grande         SENHOR-para        Caim          E-ele-disse 

א׃                    ָֹֽ ִמ׆אְׂש
4:14

ֹום       ֵמַעלֹ֙  י   ַהׁאָ֗ ְשָ     אִֹת    ֵה֩ן      ֵֻאַרָ֨

me‟al          hayom     „oti       gerashta         hen                                    minesso‟  

de-sobre       o-dia        me      tu-lanças        Eis-que        do-que[posso]suportar 

יִתי ר              ְוָהיִ  יָך              ֶאׇָאֵתִ֑ ה       ־אִמָפֶנִׁ֖ ֲָאָדָמֹ֔   ְפֵנָ֣י        הָֽ
vehayiti                    „essater                  umipanecha        ha‟adamah        peney 

e-eu-serei        eu-serei-escondido         e-de-tua-face           a-terra         face-de  

י  ֵ֥ה                  ָכל־מְֹצִאִׁ֖ ֶרץ       ְוָהָי  ָנִ֤ע             ָונָדֹ֙          ָֺאָאֹ֔
motsə‟i-chol                        vehayah         ba‟arets              vanad                  na‟  

me encontrar-todo que       e-será[que]      na-terra        e-vagabundo     fugitivo 

ָֽנִי׃                       ַַהְרֵג יָֽ
4:15

ה        ָלֵכןֹ֙  ֹו       יְהָוָ֗ אֶמר       לָ֣ ַֹּ֧   ַוׁא

lachen      „adonay           lo           vayo‟mer                                        yahargeni 

então        SENHOR       a-ele       E-Ele-disse                              ele-me-matará 

ֶׂשם ם                 ַוׁאָָ֨ יִם          יָֺ ִ֑ יִן       ִשְבָעַתִׁ֖ ג          ַקֹ֔  ׃ָאל־הֵֹרָ֣
vayassem                  yuqam              shivə‟ataim          qayin              horeg-kol 

e-Ele-fez           ele-será-vingado        sete-vezes            Caim       matando-todo 

ֹו י         ַה׃אֹות־אֹתִׁ֖ ֹות          ְלִבְלִ ֵ֥ יִןֹ֙         אֹ֔ ה              ְלַקֹ֙  יְהָוִ֤
„oto-hakot                     levilti                  „ot               leqayin                 „adonay 

a ele-matar             para-que-não           sinal           para-Caim           SENHOR  

ֹו׃              ׃ָאל־מְֹצאָֽ
4:16

יִן         ֵֵ֥צא      ַקִׁ֖ ה ַוֵׁא ִמִׄאְפֵנָ֣י            יְהָוִ֑  
„adonay              milifney          qayin         vayetse                            mots‟o-kol 

SENHOR        da-presença       Caim         E-ele-saiu      encontrar ele-todo que 

ֹוד     ִקְדַמת־ֵעֶָֽדן׃      ֵֶ֥שב               ְֺאֶאֶָֽרץ־נִׁ֖ ַוֵׁא
4:17

יִןֹ֙    ַוֵׁאִַ֤דע      ַקֹ֙
qayin       vayeda‟              „eden-qidmat         nod-be‟erets                  vayeshev 

Caim    E-conheceu   Éden-ao oriente de    Node-na terra de14      e-ele-habitou 

a qual abriu a sua 

boca para receber 

da tua mão o 

sangue do teu 

irmão. 

12  Quando lavra-

res a terra, esta não 

tornará a dar da sua 

força; fugitivo e 

errante serás na 

terra. 

13 ¶ Então, disse 

Caim ao SENHOR: 

Grande [é] a minha 

maldade; maior do 

que a que se possa 

suportar. 

14  Eis que hoje 

me lanças da face 

da terra, e da tua 

face me esconde-

rei; e serei fugitivo 

e errante na terra, e 

será que qualquer 

que me encontrar 

me matará. 

15  E disse-lhe o 

SENHOR: Então, 

qualquer que matar 

a Caim sete vezes 

será castigado. E 

pôs o SENHOR 

um sinal em Caim, 

para que não o 

ferisse qualquer 

que o encontrasse. 

16 ¶ E saiu Caim 

da presença do 

SENHOR e ele 

habitou na terra de 

Node, ao oriente do 

Éden. 

                                                           
14

 A terra das peregrinações de Caim, no verso 16, foi, ֹוד ֶרץ־נֶ֖  be‟erets nod, “na terra de Node”. Interessante notar que essa é ְ ֶאָֽ

apenas mais uma ocorrência e variação da palavra ָוָנֶ֖ד vanad, “e-vagabundo,” do verso 12. Conforme Gesenius e também Strong, 

ֹוד  .node” quer dizer “vagabundo, errante, andarilho sem destino”, como quem está perdido“ נֶ֖
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ֹוְך ֶלד             ֶאת־ֲחנִ֑ ַהר                 ַוֵ ָ֣ ֹו             ַוַ ִׁ֖  ֶאת־ִאְש ֹ֔

chanoch  „et                  vateled                         vatahar                         „ishto-„et 

Enoque-*               e-ela-teve-filho             e-ela-concebeu            sua mulher-*  

יר ם         ָהִעֹ֔ יר        ַוׁאְִקָראֹ֙        ֵשָ֣ נֶה         ִעֹ֔ ָֹ֣ ָֽיְִהיֹ֙            ֺא   ַו
ha‟ir                shem           vayiqra‟             „ir                boneh                vayehi  

a-cidade       nome-de      e-ele-chamou       cidade       construindo       e-ele-foi 

ֹו       ֲחנָֹֽוְך׃             ם               ְֺאנֵ֥ ׃ְאֵשִׁ֖
4:18

ֲָֽחנֹוְךֹ֙    ַוׁא־ִָאֵלִ֤ד         ַל

lachanoch           vayivaled                     chanoch         beno                    keshem 

para-Enoque     E-ele-nasceu                Enoque 15     seu-filho     como-nome-de 

ל          יַָלדֹ֙  ל     ־אְמִחׁאיֵָאָ֗ ־איֵָאִ֑ ד     ֶאת־ְמחָֽ ד     יַָלִׁ֖ ד  ְוִעיָר   ֶאת־ִעיָרֹ֔
yalad            umechiya‟el      mechuya‟el-„et      yalad        ve‟irad        „irad-„et 

ele-gerou       e-Meujael            Meujael-*       ele-gerou     e-Irad           Irade-*  

ֶָֽמְך׃ ל              יַָלֵ֥ד             ֶאת־ָל ל         ־אְמת־אָשֵאִׁ֖ ־אָשֵאֹ֔  ֶאת־ְמתָ֣
lamech-„et                    yalad                     umetusha‟el                metusha‟el-„et 

Lameque-*                ele-gerou                   e-Metusael                      Metusael-* 
4:19

ם         ָהַָֽאַחתֹ֙  ים      ֵשִ֤ י    נִָשִ֑ ֶמְך    ְשֵ ָ֣ ֹו            ֶלִׁ֖ ַָֽ ָֽח־לֵ֥   ַוִׁא

ha‟achat            shem        nashim     shətey     lemech                      lo-vayiqach 

a-primeira     nome-de    mulheres     duas     Lameque      para ele-E ele tomou 

ָֽה׃             ית     ִצָׄא ם         ַהֵשִנִׁ֖ ה      ְוֵשֵ֥ ָעָדֹ֔
4:20

ה ֶלד     ָעָדִׁ֖   ַוֵ ֵ֥
„adah       vateled                            tsilah        hashenit           veshem        „adah 

Ada         E-ela-deu-à-luz                Zilá        a-segunda       e-nome-de        Ada  

ֶהל ִֹׁ֖ ב          א י          יֵֹשֵ֥ ה         ֲאִב  ־אא        ָהיָֹ֔ ל        הָ֣  ֶאת־יָָבִ֑
„ohel               yoshev               „avi              hayah             hu‟              yaval-„et 

tendas       morando-em          pai-de           ele-foi             ele                  Jabal-* 

ָֽה׃                   ־אִמְקֶנ
4:21

ה ־אא     ָהיָֹ֔ ל    הָ֣ יו      י־אָבִ֑ ם      ָאִחִׁ֖   ְוֵשֵ֥

hayah       hu‟       yuval        „achiyv         veshem                                 umiqneh 

ele-foi      ele        Jubal      irmão-dele      E-nome-de             e-criador-de-gado 

ָֽב׃               ֹור       ְוע־אָג י           ׃ָאל־ ֵֹפֵׂ֥ש      ׃ִא׆אִׁ֖ ֲאִב 
4:22

   ְוִצָׄאָ֣ה
vetsilah                              ve‟ugav           kinor           tofes-kol                    „avi 

E-Zilá                                e-órgão            arpa        tocando-todo que       pai-de 

ש יִן          ֹלֵט  ־אַבל     ַקֹ֔ ְָֽלָדהֹ֙            ֶאת־ ָ֣ וא               ָי  גַם־ִהָ֗

lotesh               qayin         tuval-„et                    yaldah                          hi‟-gam 

forjando           Caim          Tubal-*                ela-deu-à-luz              ela-também 
יִן ־אַבל־ַקִׁ֖ ֹות      ָֽ ֲָֽאחֵ֥ ֶשת     ־אַבְרֶזִ֑ל      ַו ִֹׁ֖ ש                  נְח  ׃ָאל־חֵֹרֵ֥
qayin-tuval        va‟achot         uvarzel      nechoshet                        choresh-kol 

Caim-Tubal       e-irmã-de        e-ferro         bronze         ferramentando-tudo de 

 

17  E conheceu 

Caim a sua mulher, 

e ela concebeu e 

teve a Enoque; e 

ele edificou uma 

cidade e chamou o 

nome da cidade 

pelo nome de seu 

filho Enoque. 

18  E a Enoque 

nasceu Irade, e 

Irade gerou a 

Meujael, e Meujael 

gerou a Metusael, e 

Metusael gerou a 

Lameque. 

19 ¶ E Lameque 

tomou para si duas 

mulheres; o nome 

da primeira [era] 

Ada, e o nome da 

segunda [era] Zilá. 

20  E Ada deu à luz 

a Jabal; ele foi o 

pai dos que habi-

tam em tendas e 

[criam] gado 

21  e o nome do 

seu irmão [era] 

Jubal; ele foi o pai 

de todos os que 

tocam harpa e 

órgão. 

22  E Zilá, também 

ela teve a 

Tubalcaim, [mestre 

em] forjaria, todo 

tipo de ferramentas 

de bronze e de 

ferro; e a irmã de 

Tubalcaim [foi] 

 

 

 

                                                           
15

 Enoque,  ֹוְך  chanoch, no verso 17, quer dizer “iniciado.” Foi esse o nome de um dos filhos de Caim e também o nome da ֲחנָֽ

primeira cidade mencionada na Bíblia. 
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ֲָֽעָמָֽה׃      ַנ
4:23

ה   ְוִצָׄאהֹ֙  יו         ָעָדִ֤ ֶמְך            ְלנָָשָ֗ אֶמר     ֶל  ָֹ֨   ַוׁא
vetsilah  „adah           lenashayv                 lemech       vayo‟mer           na‟amah 

e-Zilá      Ada     para-mulheres-dele       Lameque      E-ele-disse           Naamá 

י ֶמְך    ַהְאֵזִׁ֖׆אָה           ִאְמָרִתִ֑ י         ֶלֹ֔ י         נְֵשָ֣ ַען        קֹוִלֹ֔  ְשַמָ֣

„imrati                  ha‟ezenah   lemech           neshey              qoli         shema‟an  

minha-palavra      ouçam16   Lameque     mulheres-de     minha-voz        ouçam  

י                  ְוֶיִֶׁ֖לד גְִ יֹ֙            ְלִפְצִעֹ֔ יש         ָהַרֹ֙ י            ִאִ֤  ׃ִאָ֣
veyeled                         lefitsə‟i                  haragəti              „ish                      ki 

e-rapaz               por-meu-ferimento           eu-matei            homem         porque  

ְלַחֺֺאָרִתָֽי׃    
4:24

ֶמְך  יִן                     ְוֶלִׁ֖ יִם      יַֺ ם־ָקִ֑ י  ִשְבָעַתִׁ֖   ׃ִאֵ֥
velemech                         qayin-yuqam      shivə‟ataim     ki                lehaburati 

então-Lameque     Caim-ele será vingado    sete-vezes    Se   por-minha-injúria 

ים   ְוִשְבָעָֽה          ִשְבִעֵ֥
4:25

ֹו ם     עֹודֹ֙      ֶאת־ִאְש ֹ֔ ַדע     ָאָדֵ֥   ַוׁאֵָ֨

‟ishto-„et                „od       „adam        vayeda‟                 veshivə‟ah      shiv‟im 

sua mulher-*        ainda      Adão        E-ele-conheceu        e-sete 17         setenta  

י ת        ׃ִאָ֣ ֹו     ֵשִ֑ א       ֶאת־ְשמִׁ֖ ן        ַוִ ְקָרֵ֥ ֶלד                ֵֺאֹ֔  ַוֵ ָ֣
ki               shet         shemo-„et            vatiqra‟             ben                      vateled 

porque      Sete       nome dele-*     e-ela-chamou        filho        e-ela-deu-à-luz  

ֶבל  ַחת       ֶהֹ֔ ר    ַ ָ֣ י                     ֱאֹלִהיםֹ֙     ֶזַָ֣רע     ַאֵחֹ֔  ָשָֽת־ִלִ֤
hevel           tachat       acher        zera‟       „elohim                                    li-shat 

Abel      em-lugar-de  outra      semente    SENHOR      para mim-ele concedeu 

יִן׃        ֹו     ָקָֽ י          ֲהָרגִׁ֖ ׃ִאֵ֥
4:26

ן ת     ַֻאם־ה־אאֹ֙        יַֺׄאד־ֵֺאֹ֔   ־אְלֵשִ֤

ben-yulad           hu‟-gam         uleshet                    qayin      harago                ki 

filho-gerou      ele-também      E-para-Sete             Caim      o-matou      porque 
א ִֹׁ֖ ל          ִלְקר ז        ה־אַחֹ֔ ֹוש     ָאָ֣ ֹו   ֱאנִ֑ א            ֶאת־ְשמִׁ֖  ַוׁאְִקָרֵ֥
liqro‟                 huchal             „az       „enosh       shemo-„et                 vayiqra‟ 

chamar         ele-começou       então       Enos      nome dele-*      e-ele-chamou  

ָֽה׃  ם             יְהָו פְֺאֵשֵ֥   
„adonay                 beshem 

SENHOR     pelo-nome-de 

Naamá. 

23 ¶ E disse 

Lameque às suas 

mulheres: Ada e 

Zilá; ouvi a minha 

voz, vós mulheres 

de Lameque, escu-

tai o meu dito: 

Porque eu matei 

um homem, por me 

ferir, e um jovem, 

por me injuriar. 

24  Porque sete 

vezes será vingado 

Caim; mas 

Lameque, setenta e 

sete. 

25 ¶ E tornou Adão 

a conhecer a sua 

mulher e ela deu à 

luz um filho e ela 

chamou o seu 

nome Sete; porque 

[disse ela], Deus 

me concedeu outra 

semente em lugar 

de Abel; porque 

Caim o matou. 

26  E a Sete, 

também ele gerou 

um filho; e ele 

chamou o seu 

nome Enos; então 

se começou a 

invocar o nome do 

SENHOR. 
 

 

                                                           
16

 A palavra  ַהְאֵזֶָ֖נה ha‟ezәnah, no verso 23, de acordo com Gesenius, significa (sharp, acute, pointed, specially as to animals, to 

be so called from the pointed form), ou seja, “afiado, aguçado, apontado, especialmente para com animais, chamados assim da 

forma correta [pela qual eles atendem]”. E, de acordo com Strong, #238, (to broaden out the ear, with the hand) “ampliar a 

audição com o auxílio de uma das mãos [fazendo uma „concha‟ atrás da orelha]”. Portanto, uma boa tradução para ַהְאֵזֶָ֖נה 

ha‟ezenah seria “ouçam, prestem muita atenção [ao que vou lhes dizer]!” 
17

 A maioria das traduções, que levam em conta várias outras fontes - como os pergaminhos do Mar Morto, traduz este texto 

como “setenta vezes sete”; mas, como o nosso objetivo aqui é tão somente o estudo do texto da Bíblia Hebraica, traduzimos 

como “setenta e sete”, que é como aparece na BH. 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

22 

 

 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 5 
5:1

א      ֱאֹלִהיםֹ֙  ִֹ֤ ֹום      ְֺאר ם      ְֺאיָ֗ ת     ָאָדִ֑ ִֹׁ֖ ֶפר      ֹוְלד   ֶזָ֣ה     ֵסֹ֔
„elohim            bero‟        beyom        „adam         toledot         sefer              zeh  

Deus               criar           no dia         Adão     gerações-de    livro-de          este 

ֹו׃                 ה   אֹתָֽ ים    ָעָׂשֵ֥ ־את    ֱאֹלִהִׁ֖ ם          ִֺאְדמֵ֥ ָאָדֹ֔
5:2

  זָָכֵ֥ר
zachar                               „oto     assah       „elohim        bidemut              „adam    

Macho18                        [a]ele     ele-fez        Deus       à-imagem-de       homem 

א       ֶאת־ְשָמםֹ֙  ם     ַוׁאְִקָרִ֤ ֶרְך      אָֹתָ֗ ם        ַויְָבָ֣ ה      ְֺאָרָאִ֑  ־אנְֵקָבִׁ֖
shemam-„et           vayiqra‟     „otam       vayevarech          bera‟am     uneqevah 

nome deles-*  e-Ele-chamou   eles     e-Ele-abençoou     ele-os-criou    e-fêmea      

ֹום     ִהָֺאְָֽרָאָֽם׃  ם     ְֺאיִׁ֖            סָאָדֹ֔
5:3

ים ם      ְשֹלִשִ֤ י     ָאָדָ֗ ַיְִחָ֣   וָֽ
shəloshim       „adam        vayechi                       hibarə‟am       beyom     „adam 

trinta               Adão        E-ele-viveu                ele-os-criou      no-dia    Adão
19

  

ֹו ֹו                       ׃ְאַצְלמִ֑ ֹוֶלד      ִֺאְדמ־אתִׁ֖ ה      ַוׁאֵ֥  ־אְמַאתֹ֙        ָשנָֹ֔
ketsalmo                                   bidemuto         vayoled       shanah          ume‟at 

conforme-a-imagem-dele  à-sua-semelhança   e-ele-gerou   ano    e-centena-de  

ֹו    ֵשָֽת׃              א          ֶאת־ְשמִׁ֖ ַוׁאְִקָרֵ֥
5:4

ם ־א        יְֵמי־ָאָדָ֗ ְָֽהיָ֣   ַוִׁא
„adam-yemey       vayihyu                          shet       shemo-„et               vayiqra‟ 

Adão-dias de        E-eles-foram                  Sete      nome dele-*    e-ele-chamou 

ת       ָשָנִ֑ה ִֹׁ֖ ת        ְשמֶֹנֵ֥ה       ֵמא ֹו       ֶאת־ֵשֹ֔ ֲַחֵריֹ֙        הֹוִלידָ֣  אָֽ

shanah        me‟ot        shəmoneh            shet-„et               holido          „acharey 

ano          centenas           oito                   Sete-*              o-gerou             depois 

ים    ־אָבנָֹֽות׃         ֹוֶלד         ָֺאִנִׁ֖ ַוׁאֵ֥
5:5

י      ָאָדםֹ֙  ־א       ׃ָאל־יְֵמִ֤ ְָֽהיִ֞   ַוִׁא
„adam       yemey-kol         vayihyu                  uvanot       banim           vayoled 

Adão     dias de-tudo de     e-eles-foram          e-filhas       filhos      e-ele-gerou 
ים       ָשָנִ֑ה ה       ־אְשֹלִשִׁ֖ ע       ֵמאֹותֹ֙       ָשנָֹ֔ י       ְ ַשִ֤  ֲאֶשר־ַחֹ֔
shanah        ushəloshim         shanah          me‟ot             tesha‟        chay-„asher 

ano               e-trinta                ano           centenas           nove              vida-que 

 

 

1 ¶ Este é o livro 

das gerações de 

Adão. No dia em 

que Deus criou o 

homem, à seme-

lhança de Deus o 

fez. 

2  Macho e fêmea 

os criou, e os aben-

çoou, e chamou o 

nome deles 

homem, no dia em 

que Ele os criou. 

3  E Adão viveu 

130, e gerou [um 

filho] à sua 

semelhança, con-

forme a sua 

imagem,  e chamou 

o nome dele Sete. 

4  E foram os dias 

de Adão, depois 

que gerou a Sete, 

800, e gerou filhos  

e filhas. 

5  E foram todos os 

dias que Adão 

viveu, 930 anos  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 As palavras, ה ר ּוְנֵקָבֶ֖  zachar uneqevah, “macho e fêmea”, falando da Criação, é um verdadeiro pesadelo para os  ָזָכֵ֥

evolucionistas! Eles podem até pregar que o homem (um homem) veio através de uma evolução (a partir do nada?!), mas, como 

é que eles explicariam o surgimento e a evolução (paralela?) tão bem sucedida de um macho e de sua fêmea – ao mesmo tempo?! 

Na evolução, todo macho tem que ter vindo de uma fêmea que, por sua vez, tem que ter sido fecundada por um macho. Na 

Criação, Deus fez o macho, Adão e, de uma de suas costelas, Ele formou a Eva; e só a partir daí é que ouve o que podemos 

chamar de “evolução de toda a humanidade”. Não existe nenhuma conciliação possível entre a “teoria da evolução” e a Criação, 

como pretendem alguns cristãos. 
19

 Adam, conforme Strong #119/120, significa “to show blood in the face, to turn rosy, human being” = corar a face, como ָאָדם 

quando o sangue sobe e aparece no rosto, e também denota o ser humano; e, conforme Gesenius, “to be red, ruddy, man” = ser 

vermelho, rosado, homem. Gesenius faz também a relação entre a palavra ָדם,  “dam” = sangue, e a sua raiz  ָאַדם, adam,= que se 

refere mais à cor vermelha, o corado, e o rosado. As quatro palavras: ָדם, dam, ָאַדם, adam, ָאָדם, adam, e ַאָדָמה, adamah = terra, 

todas elas são palavras correlacionadas e dizem respeito à cor vermelha, à terra, e ao homem. 
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ת׃  ָֹֽ                   סַוׁאָמ
5:6

ת ים        ־אְמַאָ֣ ש     ָשִנִׁ֖ ת     ָחֵמֵ֥ ַיְִחי־ֵש    וָֽ

ume‟at            shanim    chamesh       shet-vayechi                                vayamot 

e-centena-de     anos         cinco         Sete-E ele viveu                    e-ele-morreu  

ֹוֶלד     ֶאת־ֱאנָֹֽוש׃                ָשָנִ֑ה       ַוׁאִׁ֖
5:7

ֲַחֵריֹ֙  ת      אָֽ ַיְִחי־ֵשָ֗   וָֽ
„acharey       shet-vayechi                              enosh-„et         vayoled       shanah 

depois          Sete-E ele viveu                          Enos-*         e-ele-gerou         ano  

ֹות     ָשָנִ֑ה ים     ־אְשמֶֹנֵ֥ה    ֵמאִׁ֖ ַבע    ָשנִֹ֔ ֹוש    ֶשָ֣ ֹו    ֶאת־ֱאנֹ֔  הֹוִלידָ֣
shanah      me‟ot     ushəmoneh     shanim      sheva‟     „enosh-„et            holido 

ano         centenas       e-oito           anos          sete             Enos-*          o-gerou 

ים    ־אָבנָֹֽות׃              ֹוֶלד         ָֺאִנִׁ֖ ַוׁאֵ֥
5:8

ת ְָֽהי־אֹ֙        ׃ָאל־יְֵמי־ֵשֹ֔   ַוִׁא

shet-yeme-kol             vayihyu                         uvanot       banim           vayoled 

Sete-dias de-tudo de   E-eles-foram                  e-filhas      filhos      e-ele-gerou 

ת׃  ָֹֽ ֹות   ָשָנִ֑ה      ַוׁאָמ ע     ֵמאִׁ֖ ה    ־אְתַשֵ֥ ים   ֶעְׂשֵרהֹ֙   ָשנָֹ֔ סְשֵ ִ֤  
vayamot      shanah    me‟ot          utesha‟    shanah    „esreh     shəteym 

e-ele-morreu      ano     centenas       e-nove        ano         dez            duas 

            
5:9

ָֽן׃ ֹוֶלד      ֶאת־ֵקיָנ ים   ָשָנִ֑ה     ַוׁאִׁ֖ ֹוש   ִ ְשִעָ֣ י  ֱאנִׁ֖ ַיְִחֵ֥   וָֽ
qeynan-„et          vayoled      shanah    tish‟im      „enosh    vayechi                    . 

Cainã-*           e-ele-gerou      ano      noventa        Enos    E-ele-viveu              . 
5:10

ש ן       ֲחֵמִ֤ ֹו      ֶאת־ֵקינָֹ֔ ֲַחֵריֹ֙      הֹוִלידָ֣ ֹוש     אָֽ י       ֱאנָ֗ ַיְִחָ֣   וָֽ

chamesh       qeynan-„et           holido         „acharey      „enosh               vayechi 

cinco               Cainã-*           o-gerou          depois         Enos          E-ele-viveu 

ֹוֶלד     ָֺאִנִׁ֖ים ֹות    ָשָנִ֑ה      ַוׁאֵ֥ ה      ־אְשמֶֹנֵ֥ה      ֵמאִׁ֖  ֶעְׂשֵרהֹ֙      ָשנָֹ֔
banim       vayoled       shanah      me‟ot        ushəmoneh      shanah          „esreh 

filhos    e-ele-gerou       ano      centenas          e-oito              ano                 dez 

־אָבנָֹֽות׃            
5:11

ים ש   ָשנִֹ֔ ֹוש   ָחֵמָ֣ י        ֱאנֹ֔ ְָֽהי־אֹ֙      ׃ָאל־יְֵמָ֣   ַוִׁא

shanim  chamesh  „enosh           yeme-kol          vayihyu                          uvanot 

anos        cinco       Enos         dias de-tudo de    E-eles-foram                 e-filhas 

ת׃  ָֹֽ ֹות       ָשָנִ֑ה     ַוׁאָמ ע   ֵמאִׁ֖               ס־אְתַשֵ֥
5:12

ן י       ֵקיָנִׁ֖ ַיְִחֵ֥   וָֽ
qeynan       vayechi                            vayamot       shanah          me‟ot     utesha‟ 

Cainã         E-eles-foram                e-ele-morreu      ano          centenas    e-nove 

ֲַהַלְלֵאָֽל׃       ֹוֶלד    ֶאת־מָֽ ים     ָשָנִ֑ה      ַוׁאִׁ֖ ִשְבִעָ֣
5:13

ן י     ֵקינָָ֗   ַויְִחָ֣
qeynan     vayechi                mahalale‟el-„et      vayoled       shanah        shiv‟im 

Caiãn       E-eles-foram            Maalalel-*      e-ele-gerou      ano            setenta  

ה       ־אְשמֶֹנֵ֥ה ים   ָשנָֹ֔ ל    ַאְרָֺאִעָ֣ ֲַהַלְלֵאֹ֔ ֹו     ֶאת־מָֽ  ַאֲחֵריֹ֙     הֹוִלידָ֣
ushəmoneh     shanah     „arba‟im         mahalale‟el-„et           holido     „acharey 

e-oitenta           ano        quarenta             Maalalel-*            o-gerou        depois 

ים   ־אָבנָֹֽות׃                 ֹוֶלד     ָֺאִנִׁ֖ ֹות     ָשָנִ֑ה      ַוׁאֵ֥ ֵמאִׁ֖
5:14

ְָֽהי־אֹ֙    ַוִׁא

vayihyu                                 uvanot     banim      vayoled       shanah        me‟ot  

E-eles-foram                        e-filhas     filhos    e-ele-gerou       ano      centenas  

e morreu. 

6 ¶ E viveu Sete 

105 anos e gerou a 

Enos. 

7  E viveu Sete, de-

pois que gerou a 

Enos, 807 anos e 

gerou filhos e 

filhas. 

8  E foram todos os 

dias de Sete 912 

anos; e morreu. 

9  E viveu Enos 90 

anos; e gerou a 

Cainã. 

10  E viveu Enos, 

depois que gerou a 

Cainã, 815 anos e 

gerou filhos e 

filhas. 

11  E foram todos 

os dias de Enos 

905 anos; e 

morreu. 

12  E viveu Cainã 

70 anos e gerou a 

Maalalel. 

13  E viveu Cainã, 

depois que gerou a 

Maalalel, 840 anos 

e gerou filhos e 

filhas. 

14  E foram  
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ֹות       ָשָנִ֑ה ע    ֵמאִׁ֖ ים     ־אְתַשֵ֥ ֶׂשר    ָשנִֹ֔ ן     ֶעָ֣ י         ֵקינָֹ֔  ׃ָאל־יְֵמָ֣
shanah        me‟ot        utesha‟       shanim     „esser       qeynan          yemey-kol 

ano           centenas     e-nove          anos          dez          Cainã   dias de-tudo de 
ת׃  ָֹֽ                סַוׁאָמ

5:15
ש      ָשִנִׁ֖ים ל        ָחֵמֵ֥ ֲַהַלְלֵאֹ֔ י        מָֽ ַיְִחָ֣   וָֽ
shanim      chamesh        mahalale‟el-„et       vayechi                             vayamot 

anos             cinco                Maalalel            E-ele-viveu                e-ele-morreu 

ֶָֽרד׃             ֹוֶלד        ֶאת־ָי ים        ָשָנִ֑ה          ַוׁאִׁ֖ ְוִשִשָ֣
5:16

י ַיְִחָ֣   וָֽ

vayechi                         yared-„et           vayoled              shanah         veshishim 

E-ele-viveu                  Jarede-*         e-ele-gerou               ano           e-sessenta 

ה ים        ָשנָֹ֔ ֶרד      ְשֹלִשָ֣ ֹו   ֶאת־יֶֹ֔ ֲַחֵריֹ֙     הֹוִלידָ֣ ל       אָֽ ֲַהַלְלֵאָ֗  מָֽ
shanah          shəloshim         yered-„et       holido       „acharey        mahalale‟el 

ano                   trinta             Jarede-*      o-gerou         depois              Maalalel 

ים      ־אָבנָֹֽות׃ ֹוֶלד        ָֺאִנִׁ֖ ֹות       ָשָנִ֑ה        ַוׁאֵ֥  ־אְשמֶֹנֵ֥ה         ֵמאִׁ֖
uvanot            banim           vayoled           shanah          me‟ot          ushəmoneh 

e-filhas          filhos          e-ele-gerou          ano           centenas            e-oitenta 
5:17

ה ש    ְוִתְשִעיםֹ֙     ָשנָֹ֔ ל    ָחֵמִ֤ י     ַמֲהַלְלֵאֹ֔   ַוׁאְִהי־אֹ֙         ׃ָאל־יְֵמָ֣
shanah     vetish‟im    chamesh    mahalale‟el      yemey-kol                  vayihyu 

ano         e-noventa       cinco         Maalalel     dias de-tudo de      E-eles-foram  

ת׃  ָֹֽ ֹות      ָשָנִ֑ה      ַוׁאָמ                ס־אְשמֶֹנֵ֥ה      ֵמאִׁ֖
5:18

ֶרד  ַיְִחי־יֶ    וָֽ
yered-vayechi                               vayamot      shanah         me‟ot     ushəmoneh  

Jarede-E ele viveu                    e-ele-morreu      ano          centenas           e-oito 

ֹוֶלד     ֶאת־ֲחנָֹֽוְך׃ ת     ָשָנִ֑ה    ַוׁאִׁ֖ ים    ָשָנִׁ֖ה   ־אְמַאָ֣ יִם      ְוִשִשִ֛  ְשַ ַּ֧

chanoch-„et      vayoled     shanah      ume‟at    shanah    veshishim     shətayim 

Enoque-*       e-ele-gerou     ano   e-centena-de   ano       e-sessenta            duas  
5:19

ֹות ֹוְך    ְשמֶֹנֵ֥ה       ֵמאִׁ֖ ֹו    ֶאת־ֲחנֹ֔ ֲַחֵריֹ֙   הֹוִלידָ֣ ֶרד     אָֽ ַיְִחי־יֶָ֗   וָֽ

me‟ot          shəmoneh      chanoch-„et      holido   „acharey          yered-vayechi 

centenas           oito            Enoque-*       o-gerou    depois    Jarede-E ele viveu 

ים      ־אָבנָֹֽות׃                     ֹוֶלד       ָֺאִנִׁ֖ ָשָנִ֑ה         ַוׁאֵ֥
5:20

ְָֽהי־אֹ֙    ַוִׁא
vayihyu                                       uvanot          banim        vayoled           shanah 

e-eles-foram                                 e-filhas        filhos       e-ele-gerou             ano 

ֹות ע    ֵמאִׁ֖ ה    ־אְתַשֵ֥ יִם     ְוִשִשיםֹ֙     ָשנָֹ֔ ֶרד           ְשַ ִ֤  ׃ָאל־יְֵמי־יֶֹ֔

me‟ot         utesha‟    shanah      veshishim      shətayim             yered-yeme-kol 

centenas    e-nove       ano         e-sessenta          duas      Jarede-dias de-tudo de 

ת׃  ָֹֽ פָשָנִ֑ה    ַוׁאָמ  
vayamot  shanah 

e-ele-morreu   ano 
5:21

ֹוֶלד ים       ָשָנִ֑ה       ַוׁאִׁ֖ ש       ְוִשִשִׁ֖ ֹוְך       ָחֵמֵ֥ י        ֲחנֹ֔ ַיְִחָ֣   וָֽ

vayoled        shanah        veshishim        chamesh        chanoch              vayechi  

e-ele-gerou     ano           e-sessenta           cinco           Enoque        E-ele-viveu 

todos os dias de 

Cainã 910 anos; e 

morreu. 

15  E viveu 

Maalalel 65 anos e 

gerou a Jarede. 

16  E viveu 

Maalalel, depois 

que gerou a Jarede, 

830 anos e gerou 

filhos e filhas. 

17  E foram todos 

os dias de Maalalel 

895 anos; e 

morreu. 

18  E viveu Jarede 

162 anos e gerou a 

Enoque. 

19  E viveu Jarede, 

depois que gerou a 

Enoque, 800 anos e 

gerou filhos e 

filhas. 

20  E foram todos 

os dias de Jarede 

962 anos; e 

morreu.  

21 ¶ E viveu 

Enoque 65 anos e 

gerou  
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ַלח׃                    ֶאת־ְמת־אָשָֽ
5:22

ים ֱָאֹלִהָ֗ ֹוְך   ֶאת־הָֽ ְך    ֲחנ    ַוׁאְִתַהֵׄאָ֨
ha‟elohim-„et      chanoch     vayitəhalech                                  metushalach-„et 

o Deus-*              Enoque     E-ele-andou                                       Metusalém-*  
ֹוֶלד ֹות  ָשָנִ֑ה      ַוׁאֵ֥ ש   ֵמאִׁ֖ ַלח    ְשֹלֵ֥ ֹו   ֶאת־ְמת־אֶשֹ֔ ֲַחֵריֹ֙     הֹוִלידָ֣  אָֽ

vayoled      shanah   me‟ot     shəlosh     metushelach-„et       holido     „acharey 

e-ele-gerou  ano    centenas      três          Metusalém-*        o-gerou        depois 
ים    ־אָבנָֹֽות׃          ָֺאִנִׁ֖

5:23
ש ֹוְך      ָחֵמִ֤ י       ֲחנִ֑ י        ׃ָאל־יְֵמָ֣   ַויְִהִׁ֖
chamesh    chanoch       yemey-kol            vayehi                     uvanot      banim 

cinco         Enoque    dias de-tudo de         E-ele-foi                 e-filhas      filhos 

ָֽה׃          ֹות    ָשָנ ש     ֵמאִׁ֖ ה      ־אְשֹלֵ֥ ְוִשִשיםֹ֙      ָשנָֹ֔
5:24

  ַוׁאְִתַהֵׄאְֵ֥ך
vayitəhalech                 shanah      me‟ot        ushəlosh       shanah      veshishim 

e-ele-andou                     ano       centenas       e-três             ano         e-sessenta 

ֹו   ֱאֹלִהָֽים׃  ח      אֹתִׁ֖ ׆א־א       ׃ִאָֽי־ָלַקֵ֥ ים    ְוֵאינֶ  ֱָאֹלִהִ֑ ֹוְך    ֶאת־הָֽ   פֲחנִׁ֖

„elohim          „oto            laqach-ki          ve‟enenu      ha‟elohim-„et    chanoch 

Deus          [a]ele     Ele tomou-porque  e-ele-não-era       o Deus-*        Enoque 
5:25

ת ַבע     ־אְשמִֹנִ֛ים       ָשָנִׁ֖ה        ־אְמַאָ֣ ַלח     ֶשַּ֧ י     ְמת־אֶשֹ֔   ַויְִחָ֣

ume‟at           shanah        ushəmonim       sheva       metushelach           vayechi 

e-centena-de    ano             e-oitenta           sete           Metuselá        E-ele-viveu  

ֶָֽמְך׃       ֹוֶלד     ֶאת־ָל ָשָנִ֑ה      ַוׁאִׁ֖
5:26

ֲַחֵריֹ֙  ַלח     אָֽ י     ְמת־אֶשָ֗ ַיְִחָ֣   וָֽ
„acharey     metushelach      vayechi               lamech-„et        vayoled     shanah 

depois         Metusalém       E-ele-viveu         Lameque-*     e-ele-gerou       ano 
 

ע ה       ־אְשַבֵ֥ יִם     ־אְשמֹונִיםֹ֙        ָשנָֹ֔ ֶמְך     ְשַ ִ֤ ֹו     ֶאת־ֶלֹ֔  הֹוִלידָ֣
usheva‟         shanah          ushəmonim      shətayim      lemech-„et           holido 

e-sete              ano                e-oitenta            duas         Lameque-*        o-gerou  

ים    ־אָבנָֹֽות׃             ֹוֶלד      ָֺאִנִׁ֖ ֹות      ָשָנִ֑ה       ַוׁאֵ֥ ֵמאִׁ֖
5:27

  ַוׁאְִהי־אֹ֙ 
vayihyu                          uvanot       banim       vayoled          shanah         me‟ot  

E-eles-foram                 e-filhas       filhos      e-ele-gerou         ano       centenas 

ע ה      ־אְתַשֵ֥ ַשע     ְוִשִשיםֹ֙    ָשנָֹ֔ ַלח      ֵ ִ֤ י           ְמת־אֶשֹ֔  ׃ָאל־יְֵמָ֣
utesha‟         shanah    veshishim        tesha         metushelach            yemey-kol 

e-nove           ano        e-sessenta        nove          Metusalém      dias de-tudo de  

ת׃  ָֹֽ ֹות  ָשָנִ֑ה   ַוׁאָמ   פֵמאִׁ֖
                    vayamot  shanah    me‟ot 

       e-ele-morreu  ano  centenas 
5:28

ת      ָשָנִ֑ה יִם     ־אְשמִֹנִ֛ים     ָשָנִׁ֖ה    ־אְמַאָ֣ ֶמְך        ְשַ ַּ֧ ַיְִחי־ֶל    וָֽ

shanah      ume‟at     shanah     ushəmonim     shətayim             lemech-vayechi 

ano       centena-de     ano          e-oitenta            duas       Lameque-E ele viveu 
ֹוֶלד          ֵֺאָֽן׃         ַוׁאִׁ֖

5:29
ר ִֹ֑ ַח      ֵלאמ ִֹׁ֖ ֹו      נ א     ֶאת־ְשמִ֛    ַוׁאְִקָרַּ֧

le‟mor        noach        shemo-„et        vayiqra‟                     ben             vayoled  

para-dizer    Noé          nome dele-*   E-ele-chamou            filho      e-ele-gerou  

a Metusalém. 

22  E andou 

Enoque com Deus, 

depois que gerou a 

Metusalém, 300 

anos e gerou filhos 

e filhas. 

23  E foram todos 

os dias de Enoque 

365 anos.  

24  E andou 

Enoque com Deus; 

e ele não era mais, 

porque Deus o 

tomara [para si].  

25 ¶ E viveu 

Metusalém 187 

anos e gerou a 

Lameque. 

26  E viveu 

Metusalém, depois 

que gerou a 

Lameque, 782 anos 

e gerou filhos e 

filhas. 

27  E foram todos 

os dias de 

Metusalém 969 

anos; e morreu. 

28 ¶ E viveu 

Lameque 182 anos 

e gerou um filho. 

29  E chamou o seu 

nome Noé, dizen-

do:  
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הֶּ֠  זִֶ֞
              

ינ־א  ֹון            יֵָדֹ֔ נ־אֹ֙        ־אֵמִעְצבָ֣ נ־א            ִמַָֽׅאֲעֵׂשֹ֙   יְנֲַחֵמִ֤
yadenu                ume‟itsevon         mima‟assenu           yenachamenu          zeh      

nossas -mãos       e-da-fadiga      do-nosso-trabalho    ele-nos-confortará     este 

ָֽה׃         ֽא         יְהָו ְֵרָרִׁ֖ ר      אָֽ ה     ֲאֶשֵ֥ ֲאָדָמֹ֔ ִמן־ָהָ֣
5:30

ֶמְך ַיְִחי־ֶלָ֗   וָֽ

lemech-vayechi              „adonay              „arərah         „asher    ha‟adamah-min 

Lameque-E ele viveu   SENHOR   Ele-a-amaldiçoou   à-qual             a terra-de  
ה        ַוֲחֵמֵ֥ש ש     ְוִתְשִעיםֹ֙    ָשנָֹ֔ ַח    ָחֵמִ֤ ֹֹ֔ ֹו   ֶאת־נ ֲַחֵריֹ֙   הֹוִלידָ֣  אָֽ
vachamesh      shanah     vetish‟im      chamesh     noach-„et     holido    „achare   

e-cinco              ano       e-noventa         cinco          Noé-*       o-gerou    depois  
ים     ־אָבנָֹֽות׃               ֹוֶלד      ָֺאִנִׁ֖ ת      ָשָנִ֑ה      ַוׁאֵ֥ ִֹׁ֖ ֵמא

5:31
ַיְִהיֹ֙    וָֽ
vayehi                              uvanot        banim        vayoled       shanah        me‟ot   

E-ele-foi                          e-filhas        filhos      e-ele-gerou       ano       centena 

ע ה       ־אְשַבֵ֥ ַבע       ְוִשְבִעיםֹ֙       ָשנָֹ֔ ֶמְך               ֶשִ֤  ׃ָאל־יְֵמי־ֶלֹ֔

usheva‟         shanah         veshiv‟im            sheva                 lemech-yemey-kol 

e-sete              ano             e-setenta               sete        Lameque-dias de-tudo de  

ת׃  ָֹֽ ֹות     ָשָנִ֑ה       ַוׁאָמ               סֵמאִׁ֖
5:32

ַח       ֶֺאן־ֲחֵמֵ֥ש  ֹ ַיְִהי־נ   וָֽ
chamesh-ben      noach-vayehi                           vayamot        shanah        me‟ot           

cinco-filho de     Noé-E ele foi                        e-ele-morreu        ano     centenas   

ֶָֽפת׃ ם   ְוֶאת־ָי ם   ֶאת־ָחֵ֥ ַח    ֶאת־ֵשִׁ֖ ֹֹ֔ ֹוֶלד     נ ֹות    ָשָנִ֑ה     ַוׁאָ֣  ֵמאִׁ֖
yafet-ve‟et      cham-„et      shem-„et    noach    vayoled      shanah      me‟ot       

Jafé-e           Cam-*          Sem-*      Noé    e-ele-gerou     ano    centenas 

Este nos consolará 

de nosso trabalho e 

da fadiga de nossas 

mãos, [por causa] 

da terra que o 

SENHOR amal-

diçoara. 

30  E viveu 

Lameque, depois 

que gerou a Noé, 

595 anos e gerou 

filhos e filhas. 

31  E foram todos 

os dias de 

Lameque 777 anos; 

e morreu. 

32  E era Noé da 

idade de 500 anos e 

gerou Noé a Sem, a 

Cam e a Jafé. 

 

 

 
 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 6 
6:1

ב                 ַעל־ְפֵנָ֣י ִֹׁ֖ ם      ָלר ָָאָדֹ֔ ל        הָֽ ָֽיְִהיֹ֙         ׃ִאָֽי־ֵהֵחָ֣   ַו

peney-„al                        larov          ha‟adam            hechel-ki                 vayehi 

face de-sobre          para-aumentar   o-homem    ele começou-que        E-ele-foi 

־א            ָלֶהָֽם׃               ֹות        יְֺׄאדֵ֥ ה      ־אָבנִׁ֖ ֲָאָדָמִ֑ הָֽ
6:2

־א   ַוׁאְִראִ֤
vayir‟u                             lachem                  yuldu            uvanot      ha‟adamah  

E-eles-viram                  para-eles          elas-nasceram     e-filhas             a-terra  

׆אָה ת       ֵהִ֑ ִֹׁ֖ י        טֹב ם     ׃ִאֵ֥ ֹות      ָהָָֽאָדֹ֔  ְבנֵי־ָהֱָֽאֹלִהיםֹ֙      ֶאת־ְֺאנָ֣
henah          tovot              ki        ha‟adam         benot-„et         ha‟elohim-vəney  

elas           formosas       que      o-homem        filhas de-*        o Deus-filhos de 

ר            ָֺאָחָֽר־א׃ ל    ֲאֶשֵ֥ ִֹׁ֖ ים      ִמ׃א ־א              ָלֶהםֹ֙      נִָשֹ֔  ַוׁאְִקחִ֤
bacharu                 „asher       mikol         nashim        lahem                 vayiqchu  

eles-escolheram    quais    de-tudo-de    mulheres    para-eles    e-eles-tomaram  
6:3

י               ָבָָֽאָדםֹ֙  ֹון          ר־אִחִ֤ ה        ֹלָֽא־יָדָ֨ אֶמר      יְהָוָ֗ ָֹ֣   ַוׁא
va‟adam                      ruchi                 yadon-lo‟         „adonay             vayomer 

com-o-homem      meu-espírito      ele um juiz-não     SENHOR      E-Ele-disse 

 

1 ¶ E aconteceu 

que começou o 

homem a se multi-

plicar sobre a face 

da terra, e filhas 

lhes nasceram, 

2  e viram os filhos 

de Deus que as 

filhas dos homens 

[eram] formosas; e 

eles tomaram para 

si mulheres de 

todas as que 

escolheram. 

3 ¶ Então, disse o 

SENHOR: Não 

contenderá o meu 

Espírito com o 
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־א ר             ְוָהיָ֣ ־אא     ָבָׂשִ֑ ם            הָ֣ ם                    ְֺאַשַֻאִׁ֖  ְלעָֹלֹ֔
vehayu                 vassar         hu‟                  beshagam                           le‟olam  

e-eles-serão          carne         ele       por-causa-do-seu-extravio      para-sempre 

ָֽה׃         ים   ָשָנ ה  ְוֶעְׂשִרִׁ֖ יו        ֵמָאֵ֥ יָָמֹ֔
6:4

־א ים              ָהיָ֣   ַה׆אְִפִלִ֞

hayu                    hanefilim                    shanah    ve‟esrim    me‟ah       yamayv  

eles-haviam        Os-gigantes 20                ano        e-vinte      cento      dias-dele 
א־א  ֹ ר        יָב ן      ֲאֶשָ֨ ים   ָהֵהם        ְוַגָ֣ם     ַאֲָֽחֵרי־ֵכָ֗  ָבָאֶר֮ץ   ַֺאׁאִָמָ֣
yavo‟u          „asher      chen-„achare       vegam        hahem   bayamim  va‟arets 

eles-foram    os-quais     deles-depois   e-também    aqueles   nos-dias   na-terra 

ם ־א            ָלֶהִ֑ ם        ְויְָלדִׁ֖ ָָאָדֹ֔ ֹות    הָֽ  ְֺאֵנִ֤י       ָהֱָֽאֹלִהיםֹ֙    ֶאל־ְֺאנָ֣
lahem                veyaldu          ha‟adam        benot-„el      ha‟elohim         bəney 

para-eles      e-elas-geraram    o-homem    filhas de-para     o-Deus      filhos-de 

י        ַהֵשָֽם׃  ם         ַאנְֵשֵ֥ ר      ֵמעֹוָלִׁ֖ ים     ֲאֶשֵ֥ ָׅאה      ַהִֻאֺאִֹרִ֛ פֵהַּ֧  
hashem             „anshey             me‟olam          „asher       hagiborim       hemah  

o-nome           homens-de     da-antiguidade    os-quais    os valentes     aqueles 
6:5

ֶרץ ם      ָֺאָאִ֑ ת         ָהָאָדִׁ֖ ה      ָרַעֵ֥ י  ַרָֺאִ֛ ה      ׃ִאֵ֥   ַוַׁאְָ֣רא      יְהָוֹ֔

ba‟arets        ha‟adam             ra‟at           rabah    ki        „adonay             vayarə 

na-terra        o-homem      maldade-de     muito   que     SENHOR      E-Ele-viu 

ע    ׃ָאל־ַהׁאָֹֽום׃ ק    ַרִׁ֖ ֹו       ַרֵ֥ ת       ִלֺאֹ֔ ָֹ֣ ֶצרֹ֙              ַמְחְשב  ְוָכל־יֵֹ֙
hayom-kol         ra‟      raq             libo          machshevot              yetser-vechol 

o dia-tudo de   mau   apenas   seu-coração   pensamentos    formação-e tudo de 
6:6

ֶרץ ם        ָֺאָאִ֑ ָָאָדִׁ֖ ה    ֶאת־הָֽ ה     ׃ִאָֽי־ָעָׂשֵ֥   ַוׁא׆ִָאֶָ֣חם               יְהָוֹ֔
ba‟arets             ha‟adam-„et        „assah-ki     „adonay                     vayinachem 

na-terra               o homem-*      ele fez-que    SENHOR  E-Ele-sentiu-desgosto 

ֹו׃          ב         ֶאל־ִלֺאָֽ ַוׁאְִתַעֵצִׁ֖
6:7

ה ה           ֶאְמֶחָ֨ אֶמר     יְהָוָ֗ ָֹ֣   ַוׁא
„emcheh             „adonay       vayomer                       libo-„el           vayitə‟atsev 

eu-destruirei     SENHOR     E-Ele-disse            seu coração-para    e-ele-pesou 

ֵָאָדםֹ֙  ה     מָֽ ֲָאָדָמֹ֔ ם     ֲאֶשר־ָֺאָרֹ֙אִתיֹ֙     ֵמַעלֹ֙     ְפֵנָ֣י     הָֽ  ֶאת־ָהָאָדִ֤
me‟adam   ha‟adamah      peney      me‟al          bara‟ti-„asher         ha‟adam-„et 

do-homem    a-terra        face-de   de-sobre      eu criara-o qual        o homem-* 

ְמִ י י         נִַחִׁ֖ יִם    ׃ִאֵ֥ ֹוף    ַהָשָמִ֑ ֶמׂש     ְוַעד־עָ֣ ה    ַעד־ֶרִׁ֖   ַעד־ְֺאֵהָמֹ֔

nichamti              ki    hashamayim    „of-ve‟ad         remesh-„ad    behemah-„ad 

meu-desgosto   porque  os-céus      ave de-e até           réptil-até         animal-até 

 

 

homem para 

sempre por causa 

do seu extravio, ele 

é carne e serão os 

seus dias 120 anos. 

4 ¶ Havia gigantes 

na terra, naqueles 

dias; e também 

depois, quando os 

filhos de Deus 

entraram às filhas 

dos homens e elas 

geraram para eles 

aqueles valentes 

que houve na 

antiguidade, varões 

de fama. 

5  E viu o SE-

NHOR que se mul-

tiplicara a maldade 

do homem na terra  

e que todo pensa-

mento do seu cora-

ção era só mau, 

continuamente. 

6 ¶ Então, se 

desgostou o 

SENHOR que fez 

o homem na terra, 

e pesou-lhe em seu 

coração. 

7  E disse o 

SENHOR: Extirpa-

rei o homem que 

criei de sobre a 

face da terra,  

desde o homem até 

ao animal, até ao 

réptil e até à ave 

dos céus; porque 

me desgostei  

 

                                                           
20

ים   , hanefilim, “os nefilins”, do verso 4, segundo Strong #5303, pode significar “lenhadores, ameaçadores, que intimida ַהְנִפִלִ֞

tiranos, ou, gigantes”. A palavra ים  nafal que, conforme Gesenius (e também Strong ,נָָפל nefilim é uma plural derivada de ְנִפִלִ֞

#5307), pode significar “cair [por terra], ~ no sono, ~ doente, lançar fora, prostrar-se”. Portanto, parece que “gigantes 

[espetaculares e amedrontadores]” é uma boa tradução para nefilim. 
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י      ֲעִׂשיִתָֽם׃    ׃ִאֵ֥
6:8

ָֽה׃  ן       ְֺאֵעיֵנֵ֥י        יְהָו ָצא      ֵחִׁ֖ ַח    ָמֵ֥  ֹ פ ְונ  

„adonay            be‟eyney         hen        matsa‟     venoach        „assitim           ki 

SENHOR     aos-olhos-de    graça    ele-achou    E-Noé          eu-os-fiz  porque 
6:9

ים יק      ָ ִמֵ֥ יש       ַצִּאִ֛ ַח         ִאֵ֥ ָֹ֗ ַח      נ ֹֹ֔ ת      נ ָֹ֣ ֶׄאה    ֹוְלד   ֵאֵ֚

tamim          tsadiq            „ish              noach     noach        toledot             „eleh 

íntegro          justo          homem           Noé         Noé      gerações-de         estas 

ַָֹֽח׃          ים    ִהְָֽתַהֶׄאְך־נ ֱָאֹלִהִׁ֖ יו    ֶאת־הָֽ רָֹתִ֑ ָֹֽ ָהָיִׁ֖ה      ְֺאד
6:10

ֹוֶלד   ַוׁאֵ֥
vayoled                   noach-hitəhalech     ha‟elohim-„et       bedorotayv      hayah 

E-ele-gerou              Noé-ele andava          o Deus-*     na-geração-dele  ele-era 
ֶָֽפת׃ ם       ְוֶאת־ָי ם      ֶאת־ָחֵ֥ ים      ֶאת־ֵשִׁ֖ ה      ָבִנִ֑ ַח      ְשֹלָשָ֣ ִֹׁ֖  נ
yafet-ve‟et              cham-„et           shet-„et           vanim        shəloshah   noach 

Jafé-e                        Cam-*             Sete-*            filhos              três           Noé 
6:11

ים              ַוִ ָׅאֵלֵ֥א ֱָאֹלִהִ֑ ֶרץ     ִלְפֵנָ֣י   הָֽ ת           ָהָאִׁ֖   ַוִ ָשֵחֵ֥

vatimale‟                    ha‟elohim      lifney       ha‟arets                      vatishachet  

e-ela[se]encheu           o-Deus     diante-de      a-terra         E-ela[se]corrompeu 
ֶרץ    ָחָמָֽס׃       ָהָאִׁ֖

6:12
ֶרץ        ְוִה׆ֵאָ֣ה ים      ֶאת־ָהָאִׁ֖   ַוַׁאְַּ֧רא   ֱאֹלִהִ֛
vehineh          ha‟arets-„et           „elohim      vayarə‟               chamas    ha‟arets 

e-eis[que]         a terra-*                Deus       E-Ele-viu           violência     a-terra 

ֹו ר        ֶאת־ַּאְר׃אִׁ֖ ית       ׃ָאל־ָֺאָׂשִ֛ ָתה                    ׃ִאָֽי־ִהְשִחַּ֧  נְִשָחִ֑
darko-„et                bassar-kol             hishəchit-ki                              nishchatah 

caminho dele-*    carne-tudo de    ele corrompido-que    ela-estava-corrompida 

                  סַעל־ָהָאֶָֽרץ׃ 
6:13

ץ ַח       ֵקִ֤ ָֹ֗ ים     ְלנ אֶמר    ֱאֹלִה  ָֹ֨   ַוׁא

‟qets       lenoach     „elohim         vayomer                                        ha‟arets-„al 

fim-de   para-Noé       Deus         E-Ele-disse                                   a terra-sobre 

ס ֶרץ      ָחָמִׁ֖ ה     ָהָאִ֛ י         ׃ִאָֽי־ָמְלָאֵ֥ א         ְלָפנַֹ֔  ׃ָאל־ָֺאָׂשרֹ֙      ָֺאָ֣
chamas      ha‟arets        malə‟ah-ki              lefanay             ba‟          bassar-kol 

violência    a-terra          cheia-que         para-minha-face   vindo   carne-tude de 

ם           ֶאת־ָהָאֶָֽרץ׃ ם               ְוִהנְִנֵ֥י             ַמְשִחיָתִׁ֖  ִמְפנֵיֶהִ֑

ha‟arets-„et                    mashchitam                  vehineni                  mipənehem 

a terra-*                       destruirei-eles              e-eis-que-eu            da-face-deles 
6:14

ה  ֲַעֶׂשָ֣ ים           ָֽ ֶפר           ִק׆ִאִׁ֖ ֹֹ֔ ת       ֲעֵצי־ג ה  ְלָךֹ֙    ֵ ַבָ֣   ֲעֵׂשִ֤
ta‟asseh               qinim                gofer-„atsey            tevat     lecha          „asseh 

tu-farás      compartimentos    resina-madeira de21    arca-de  para-ti           Faze 

ֶפר׃ ָֹֽ ־אץ          ַֺא׃א יִת         ־אִמחִׁ֖ ֽא    ִמַֺאֵ֥ ַָֽפְרָ ֵ֥  אָֹתִ֛ ה     ְוָכ  ֶאת־ַהֵ ָבִ֑

bakofer                umichuts             mibayit    „otah    vechafarta       hatevah-„et 

com-piche 22       e-por-fora         por-dentro    ela      e-recobrirás          a arca-* 

de tê-los feito. 

8 ¶ Noé, porém, 

achou graça aos o-

lhos do SENHOR. 

9  Estas [são] as 

gerações de Noé: 

Noé era homem 

justo e reto em sua 

geração; Noé 

andava com Deus. 

10  E gerou Noé 

três filhos: Sem, 

Cam e Jafé. 

11 ¶ E corrompeu-

se terra diante da 

face de Deus e a 

terra se encheu de 

violência. 

12  E viu Deus a 

terra e eis que 

estava corrompida; 

porque toda carne 

havia corrompido o 

seu caminho sobre 

a terra. 

13 ¶ Então, disse 

Deus a Noé: O fim 

de toda carne [é] 

vindo perante a 

minha face; porque 

a terra está cheia de 

violência diante de-

les; e eis que os 

destruirei com a 

terra. 

14  Faze para ti 

uma arca de madei-

ra de gofer; farás 

compartimentos na 

arca e a betumarás 

por dentro e por 

fora com betume. 

                                                           
21

 Conforme Gesenius, ֶפר  atsey  gofer quer dizer “madeira de resina”, ou, “madeira resinosa”; e, gofer, sozinho, pode„ ֲףֵצי־גָֹּׁ֔

também significar “piche, betume”, material calafetante. Conforme Strong #1613, gofer “[palavra] de raiz incomum, 

provavelmente significando „abrigar‟ [dentro de casa]; um tipo de árvore ou madeira, aparentemente o „cipreste‟, utilizada na 

construção[de casas]”. 
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6:15
ה ֹות      ַאָׅאָ֗ ש    ֵמאָ֣ ֽא     ְשֹלַּ֧ ה      אָֹתִ֑ ר     ַ ֲָֽעֶׂשִׁ֖ ה     ֲאֶשֵ֥      ְוזֶ 
„amah          me‟ot     shəlosh        „otah          ta‟asseh        „asher             vezeh 

côvado     centenas       três            a-ela          tu-farás          que               E-isto 

ים ֽא       ־אְשֹלִשֵ֥ ים    ַאָׅאהֹ֙       ָרְחָֺאֹ֔ ה    ֲחִמִשִ֤ ֶרְך            ַהֵ ָבֹ֔ ֵֹ֚  א
ushəloshim         rachbah          „amah     chamishim    hatevah                 „orech 

e-trinta             largura-dela      côvado     cinquenta      a-arca  comprimento-de 

ה     קֹוָמָתָֽֽא׃             ַאָׅאִׁ֖
6:16

ה ה        ַלֵ ָבָ֗ ַהר      ׀      ַ ֲעֶׂשָ֣ ָֹ֣   צ

latevah            ta‟asseh                     tsohar                           qomatah        „amah  

para-a-arca      tu-farás                     Janela                         altura-dela     côvado 
ה ַתח       ַהֵ ָבִׁ֖ ְעָלה        ־אֶפֵ֥ ׆אָה         ִמְלַמֹ֔   ְוֶאל־ַאָׅאהֹ֙           ְ ַכֶלָ֣
hatevah         ufetach           miləma‟alah            techalenah             „amah-ve‟el 

a-arca         e-porta-de         de-para-cima          tu-a-acabarás       côvado-e para 
ָה׃ ֲַעֶׂשָֽ ים           ָֽ ֵ֥ם   ־אְשִלִשִׁ֖ ִ֛ם      ְשנִִׁא ים   ַ ְחִ ִׁא ֽא        ָ ִׂשִ֑  ְֺאִצָּאָ֣

ta‟asseha              ushəlishim   shəniyim       tachtiyim     tassim           betsidah 

tu-farás-para-ela  e-terceiros  os-segundos  os-de-baixo  tu-porás  no-lado-dela
 

6:17
ֶרץ יִםֹ֙        ַעל־ָהָאֹ֔ ־אל     ַמֹ֙ יא     ֶאת־ַהַׅאֺאֵ֥ י   ִהנְנִ֩י     ֵמִבָ֨   ַוֲאנִָ֗
ha‟arets-„al            mayim       hamabul-„et           mevi‟        hineni          va‟ani 

a terra-sobre           águas         o dilúvio-*     de-trazendo   eis-que-eu        E-eu 

ַחת ים         ִמַ ִׁ֖ ־אַח      ַחׁאִֹ֔ ר   ֲאֶשר־ֺאֹוֹ֙    רָ֣ ת          ׃ָאל־ָֺאָׂשָ֗  ְלַשֵחָ֣
mitachat            chayim       ruach      bo-„asher       bassar-kol             leshachet 

de-abaixo            vida        espírito     nele-que     carne-tudo de     para-destruir 

ָֽע׃                 ֶרץ    יִגְָו ל   ֲאֶשר־ָֺאָאִׁ֖ ֵֹ֥ יִם        ׃א ַהָשָמִ֑
6:18

י   ַוֲהִקמִֹתֵ֥

vahaqimoti                                yigva‟      ba‟arets-„asher     kol      hashamayim 

E-eu-levantarei                   ele-perecerá     na terra-que     tudo-de          os-céus 

ה        ־אָבֶנִ֛יָך ה    ַאָ   ְך       ־אָבאָתֹ֙      ֶאל־ַהֵ ָבֹ֔ י    ִאָ ִ֑  ֶאת־ְֺאִריִתִׁ֖
uvaneyicha      „atah         hatevah-„el          uva‟ta           „itach             beriti-„et 

e-teus-filhos      tu           a arca-para      e-tu-entrarás     contigo     meu pacto-* 

יָך            ִאָ ְָֽך׃        י־ָבֶנִׁ֖ ְוִאְשְ ָךֵ֥              ־אנְֵשָֽ
6:19

ַחי   ־אִמ׃ָאל־ָהֶּ֠
hachay-umikol                 „itach               vanecha-uneshey               ve‟ishtecha 

a vida-E de tudo de        contigo        teus filhos-e mulhers de        e-tua-mulher 

ה יא          ֶאל־ַהֵ ָבִׁ֖ ל        ָ ִבֵ֥ ִֹ֛ ר           ְשַנַּ֧יִם       ִמ׃א  ִמָֽ׃ָאל־ָֺאָׂשִ֞

hatevah-„el                   tavi‟              mikol        shənayim              bassar-mikol 

a arca-para                tu-trarás          de-tudo         de dois          carne-de tudo de 

ְָֽהיָֽ־א׃      ה  ִי ְך   זָָכֵ֥ר    ־אנְֵקָבִׁ֖ ת                   ִאָ ִ֑ ָֹ֣ ְלַהֲחי
6:20

ֹוף   ֵמָהעָ֣

meha‟of                 yihyu   uneqevah  zachar   „itach                          lehachayot 

De-a-ave           eles-serão  e-fêmea    macho   contigo      para-preservar-a-vida 

 

15  E desta maneira 

a farás: de 300 

côvados o compri-

mento da arca, de 

50 côvados a sua 

largura e de 30 

côvados a sua 

altura. 

16  Uma janela tu 

farás para a arca e 

de um côvado tu a 

acabarás em cima; 

e a porta da arca ao 

seu lado a porás; 

[andares] baixos, 

segundos e tercei-

ros tu farás para 

ela. 

17  E eis que eu 

[estarei] trazendo o 

dilúvio de águas 

sobre a terra, para 

destruir toda carne 

em que [há] 

espírito de vida 

debaixo dos céus: 

tudo o que há na 

terra perecerá. 

18  Mas eu 

estabelecerei o meu 

concerto contigo; e 

entrarás na arca, tu 

e teus filhos, e tua 

mulher, e as 

mulheres de teus 

filhos contigo. 

19  E de toda vida, 

de toda carne, dois 

de cada espécie tu 

trarás para a arca, 

para os conservares 

vivos contigo; ma-

cho e fêmea serão. 

20  De ave,  

                                                                                                                                                 
22

ֶפר   bakofer, [com] kofer, “com piche”, no final do verso 15, conforme Gesenius, “chamado assim devido ao piche ser ַ כָֹֽ

esparramado e aplicado em camadas”. 
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ֶמׂש ל         ֶרֵ֥ ִֹ֛ ֽא         ִמ׃א ה־א             ־אִמן־ַהְֺאֵהָמהֹ֙      ְלִמינָֹ֔  ְלִמינֵָ֗
remes              mikol             leminah        habehemah-umin                leminehu 

réptil            de-tudo-de    para-tipo-dela      o animal-e de      para-espécie-dele 

יָך א־א           ֵאֶלִׁ֖ ֵֹ֥ ל       יָב ִֹ֛ ה       ְלִמיֵנִ֑ה־א      ְשַנַּ֧יִם       ִמ׃א ֲָאָדָמִׁ֖  הָֽ

„eleycha             yavo‟u          mikol        shənayim       leminehu       ha‟adamah 

a-ti                 eles-virão     de-todo-de        dois       para-espécie-dele      a-terra 

ֲַחיָֹֽות׃         ְלהָֽ
6:21

ר ֲַאָכלֹ֙     ֲאֶשָ֣ ה     ַקח־ְלָךָ֗          ִמ׃ָאל־מָֽ   ְוַאָ ָ֣
„asher      ma‟achal-mikol            lecha-qach      ve‟atah                    lehachayot 

que        comida-de tudo de        para ti-toma      e-tu        para-preservar-a-vida 

ם  ֵ֥ה       ְלָךִ֛             ְוָלֶהִׁ֖ יָך      ְוָהָי ל            ְוָאַסְפָ ִׁ֖     ֵאֶלִ֑  יֵָָֽאֵכֹ֔
velahem                lecha       vehayah      „eleycha     ve‟assafta              ye‟achel 

e-para-eles           para-tí        e-será         para-tí      e-tu-ajunta     ele-é-comido 

ָֽה׃    ְלָאְכָל
6:22

ֹו ר     ִצ־ָאֵ֥ה    אֹתִ֛ כֹל       ֲאֶשָ֨ ַח          ׃ְאֶּ֠ ִֹ֑   ַוַׁאִַׁ֖עׂש     נ

„oto       tsivah      „asher          kechol            noach     vaya‟as             le‟achlah 

ele   ele-mandou    que    conforme-tudo de    Noé      E-ele-fez      para-comida 
ן     ָעָׂשָֽה׃  ים    ׃ֵאֵ֥ סֱאֹלִהִׁ֖  

„assah        ken      „elohim 

ele-fez      assim        Deus 

conforme a sua 

espécie e dos 

animais, conforme 

a sua espécie, de 

todo réptil da terra, 

conforme a sua 

espécie, dois de 

cada virão a ti, para 

os conservares com 

vida. 

21  E tu toma para 

ti de toda comida 

que se come e 

ajunta-a para ti; e 

te será para 

mantimento, para ti 

e para eles. 

22 ¶ E fez Noé 

conforme tudo o 

que Deus lhe 

mandou, assim o 

fez. 
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Gênesis 7 
7:1

ה             ְוָכל־ֵֺאיְתָךִׁ֖  ָֹֽא־ַאָ ֵ֥ ַח     ֺא ֹֹ֔ אֶמר      יְהָוהֹ֙        ְלנ ִֹ֤     ַוׁא

beytecha-vechol              „atah-bo‟       lenoach        „adonoay              vayo‟mer 

tua casa-e tudo de              tu-vai         para-Noé        SENHOR        E-Ele-disse 

ֹור י             ַֺאּאֵ֥ יק    ְלָפַנִׁ֖ יִתי     ַצִּאֵ֥ ה     ׃ִאָֽי־אְֹתָךֵ֥    ָרִאִ֛   ֶאל־ַהֵ ָבִ֑
bador                   lefanay       tsadiq            rai‟ti       „otecha-ki         hatevah-„el 

na-geração   diante-de-mim   justo             eu-vi        [a]ti-que           a arca-para 

ָֽה׃         ַהֶֿא
7:2

ה        ִ ַָֽ ח־ְלָךִ֛  ה      ַה׀ְאהֹוָרָ֗ ל     ׀      ַהְֺאֵהָמָ֣ ָֹ֣   ִמ׃א

lecha-tiqach          hatehorah       habehemah                  mikol                  hazeh 

para ti-tu tomarás    a-pura            o-animal                    De-tudo-de          a-esta  

א ֶשר    ֹלָ֣ ה     ֲאֶּ֠ ֹו    ־אִמן־ַהְֺאֵהָמֶ֡ יש     ְוִאְש ִ֑ ה   ִאָ֣ ה     ִשְבָעִׁ֖  ִשְבָעֵ֥
lo‟       „asher    habehemah-umin      ve‟ishto         „ish       shivə‟ah     shivə‟ah 

não        que        o animal-e de      e-sua-fêmea     macho       sete                sete 

ֹו׃          יש       ְוִאְש ָֽ יִם    ִאֵ֥ וא   ְשַנִׁ֖ ה    ִהִ֛ ְטהָֹרֵ֥
7:3

ֹוף   ַֻאָ֣ם     ֵמעַּ֧
me‟of        gam                     ve‟ishto             „ish       shənaim     hi‟       tehorah 

de-ave      Também              e-aua-fêmea     macho       dois        ela            pura 

ֹות ה              ְלַחׁאֵ֥ ר    ־אנְֵקָבִ֑ ה     זָָכָ֣ ה     ִשְבָעִׁ֖ יִם       ִשְבָעֵ֥  ַהָשַמִ֛

lechayot                  uneqevah    zachar      shivə‟ah      shivə‟ah     hashamayim 

para-manter-vivo    e-fêmea      macho         sete              sete                 os-céus 

 

1 ¶ Depois, disse o 

SENHOR a Noé: 

Entra tu e toda a 

tua casa na arca, 

porque te hei visto 

justo diante de 

mim nesta geração. 

2  De todo animal 

limpo tomarás para 

ti sete e sete: O 

macho e sua fê-

mea; mas dos 

animais que não 

[são] limpos, dois: 

O macho e sua 

fêmea. 

3  Também de ave 

dos céus sete e 

sete: macho e 

fêmea, para manter 

viva  
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ֶזִַׁ֖רע         ַעל־ְפֵנֵ֥י        ָכל־ָהָאֶָֽרץ׃       
7:4

ֹוד ים     ע    ׃ִא֩י     ְליִָמָ֨
„od         leyamim       ki                   ha‟arets-chol           peney-„al             zerah  

ainda     para-dias      Porque            a terra-tudo de      face de-sobre    semente  

ֹום ים     יֹ֔ ֶרץ     ַאְרָֺאִעָ֣ יר          ַעל־ָהָאֹ֔ ה     ָאָֽנִֹכיֹ֙      ַמְמִטָ֣  ִשְבָעָ֗
yom       „arba‟im           ha‟arets-„al                  mamtir        „anochi     shivə‟ah 

dias         quarenta          a terra-sobre         causando-chuva      eu                sete 

ר יִתי       ֶאָֽת־׃ָאל־ַהיְק־אםֹ֙       ֲאֶשָ֣ יְָלה        ־אָמִחָ֗ ים       ָלִ֑  ְוַאְרָֺאִעִׁ֖
„asher            hayequm-kol-„et            umachiti            layəla            ve‟arba‟im 

que        a subsistência-tudo de-*       e-destruirei           noite             e-quarenta 

ֲָאָדָמָֽה׃     ל    ְפֵנֵ֥י    הָֽ יִתי    ֵמַעִׁ֖ ָעִׂשֹ֔
7:5

ל ֵֹ֥ ַח             ׃ְאכ ִֹ֑   ַוַׁאִַׁ֖עׂש    נ
kechol              noach    vaya‟as            ha‟adamah     peney    me‟al        „assiti     

conforme-tudo    Noé    E-ele-fez              a-terra      face-de  de-sobre     eu-fiz      

ָֽה׃       ה־א        יְהָו ֲאֶשר־ִצ־ָאִׁ֖
7:6

ֹות        ָשָנִ֑ה ש    ֵמאִׁ֖ ַח    ֶֺאן־ֵשֵ֥  ֹ   ְונ
shanah          me‟ot      shesh-ben      venoach        „adonay          tsivahu-„asher 

ano            centenas    seis-filho de   E-Noé         SENHOR   Ele o mandou-que 

יִם     ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃            ה    ַמִׁ֖ ־אל       ָהיָֹ֔ ְוַהַׅאֺאָ֣
7:7

חַ  ָֹ֗   ַוָׁאָ֣בֹא       נ

noach       vayavo‟                      ha‟arets-„al       mayim     hayah      vehamabul 

Noé         E-ele-veio                   a terra-sobre       águas      ele-foi     e-o-dilúvio 

ה  ֹו    ֶאל־ַהֵ ָבִ֑ י־ָבָנִ֛יו        ִא ִׁ֖ ֹו           ־אנְֵשָֽ ָבנָיו            ְוִאְש ַּ֧  ־אֶּ֠
hatevah-„el         „ito           vanayiv-uneshey             ve‟ishto                uvanayv 

a arca-para   com-ele  seus filhos-e mulheres de   e-sua-mulher      e-filhos-dele 
־אל׃         י       ַהַׅאֺאָֽ י           ֵמֵ֥ ִמְפֵנִׁ֖

7:8
ה   ִמן־ַהְֺאֵהָמהֹ֙       ַה׀ְאהֹוָרֹ֔
hatehorah             habehemah-min               hamabul          mey              mipney 

a-pura                  o animal-de                      o-dilúvio       águas-de    da-face-de 
ל ֵֹ֥ ֹוף           ְוכ ן־ָהעֹ֔ ה    ־אִמָ֨ ׆אָה    ְטהָֹרִ֑ ר   ֵאיֶנִׁ֖ ה      ֲאֶשֵ֥ ְֺאֵהָמֹ֔  ־אִמן־ַהָ֨
vechol               ha‟of-umin     tehorah     „enenah      „asher    habehemah-umin 

e-tudo-de           a ave-e de        pura       ela-não-é       que            o animal-e de 

ׂש    ַעל־ָהֲָֽאָדָמָֽה׃                ֲאֶשר־רֵֹמִׁ֖
7:9

א־א יִם      ָֺאַּ֧ יִם    ְשנַ    ְשנַָ֨

ba‟u         shənaim    shənaim                            ha‟adamah-„al     romesh-„asher 

eles-foram    dois       Dois                                  a terra-sobre       [se]move-que 

ר               ִצ־ָאֵ֥ה ֲַאֶשִ֛ ה   ׃אָֽ ר    ־אנְֵקָבִ֑ ה       זָָכָ֣ ַח     ֶאל־ַהֵ ָבִׁ֖ ִֹ֛  ֶאל־נ
tsivah                    ka‟asher     uneqevah   zachar          hatevah-„el      noach-„el 

ele-mandou         conforme     e-fêmea     macho         a arca-para       Noé-para 

ַָֹֽח׃         ים   ֶאת־נ ֱאֹלִהִׁ֖
7:10

י  ים         ־אֵמָ֣ ת     ַהׁאִָמִ֑ י     ְלִשְבַעָ֣ ַיְִהִׁ֖   וָֽ
umey          hayamim       leshivə‟at        vayehi                  noach-„et     „elohim 

e-águas-de    os-dias      para-sete-de      E-aconteceu             Noé-*           Deus 

־א      ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃            ־אל        ָהיִׁ֖ ַהַׅאֺאֹ֔
7:11

ֹות ת   ֵשש־ֵמאִ֤   ִֺאְשנַָ֨

me‟ot-shesh      bishənat                          ha‟arets-„al          hayu           hamabul 

centenas-seis    No-ano-de                      a terra-sobre     eles-foram     o-dilúvio 

a semente sobre a 

face de toda a terra. 

4  Porque, [passa-

dos] ainda sete 

dias, eu farei 

chover sobre a 

terra quarenta dias 

e quarenta noites; e 

destruirei de sobre 

a face da terra tudo 

o que subsiste, 

feito por mim. 

5 ¶ E fez Noé 

conforme tudo o 

que lhe ordenara o 

SENHOR. 

6  E [era] Noé da 

idade de 600 anos, 

quando o dilúvio 

das águas veio 

sobre a terra. 

7  E entrou Noé e 

seus filhos e sua 

mulher e as 

mulheres de seus 

filhos com ele na 

arca, face às águas 

do dilúvio. 

8  Dos animais 

limpos e dos 

animais que não 

[são] limpos, e das 

aves e de todo o 

réptil sobre a terra, 

9  dois a dois 

foram para Noé na 

arca, macho e 

fêmea, como Deus 

ordenara a Noé. 

10  E aconteceu 

que, passados sete 

dias, as águas do 

dilúvio vieram 

sobre a terra. 

11 ¶ No ano 

seiscentos  
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ר י       ְֺאִשְבָעָֽה־ָעָׂשֵ֥ ֶדשֹ֙       ַהֵשנִֹ֔ ֹֹ֙ ַח         ַֺאח ֹֹ֔  ָשנָהֹ֙          ְלַחׁאֵי־נ
„assar-beshivə‟ah         hasheni       bachodesh       noach-lechayey         shanah 

dez-no sete                 o-segundo        no-mês         Noé-para vida de            ano 

ֹום ה    נְִבְקע־אֹ֙         ׃ָאָֽל־ַמְעיְנֹתֹ֙    ְ הָ֣ ֹום    ַהֿאֶָ֗ ֶדש    ַֺאׁאָ֣ ִֹ֑ ֹום     ַלח  יִׁ֖
tehom       ma‟yenot-kol            nivqe‟u       hazeh   bayom    lachodesh      yom 

abismo   fontes de-tudo de  eles-romperam  o-este   no-dia   para-o-mês       dia 

יִם        נְִפָ ָֽח־א׃               ת      ַהָשַמִׁ֖ ֵֹ֥ ה         ַוֲאֺרֺא ַרָֺאֹ֔
7:12

י ַיְִהֵ֥   וָֽ

vayehi                             niftachu         hashamayim       va‟arubot            rabah  

E-ele-foi                   elas-se-abriram        os-céus        e-as-janelas-de      grande 

ָֽיְָלה׃ ים    ָל ֹום    ְוַאְרָֺאִעִׁ֖ ים     יֹ֔ ֶרץ     ַאְרָֺאִעָ֣ ֶשם        ַעל־ָהָאִ֑  ַהֶֻאִׁ֖
layəlah      ve‟arba‟im       yom         „arba‟im           ha‟arets „al         hageshem 

noite         e-quarenta         dia          quarenta          a terra-sobre        a-chuva 23 
7:13

ם       ָוֶיִֶׁ֖פת ַח     ְוֵשם־ְוָחֵ֥ ֹֹ֔ א    נ ֹום    ַהֿאֶהֹ֙     ָֺאָ֣ ֶצם      ַהׁאִ֤    ְֺאֶעָ֨

vayefet   vecham-veshem   noach      ba‟      hazeh      hayom               be‟etsem 

e-Jafé       e Cam-e Sem      Noé       veio      o-este       o-dia     neste-mesmo-de 

י־ָבָנִ֛יו ֶשת                נְֵשָֽ ַח     ־אְשֹלַּ֧ ָֹ֗ ֶשת       נ ַח            ְוֵאָ֣ ִֹ֑  ְֺאנֵי־נ
vanayv-neshey                ushəloshet      noach        ve‟eshet           noach-bəney 

filhos dele-mulheres de     e-três-de         Noé       e-mulher-de      Noé-filhos de 
ם      ֶאל־ַהֵ ָבָֽה׃        ִאָ ִׁ֖

7:14
ֽא ַַחָׁאָ֣ה           ְלִמינָָ֗ ָׅאה     ְוָכל־הָֽ   ֵה 
leminah             hachayah-vechol     hemah                    hatevah-„el           „itam 

para-tipo-dela  o animal-e tudo de   Eles                         a arca-para     com-eles 
ֶמׂש               ָהרֵֹמֵׂ֥ש ֽא         ְוָכל־ָהֶרִ֛  ְוָכל־ַהְֺאֵהָמהֹ֙           ְלִמינָֹ֔
haromes                    ha‟remes-vechol            leminah          habehemah-vechol 

o[que]rasteja             o réptil-e tudo de      para-tipo-dela      o animal-e tudo de 
ֹור ל    ִצפֵ֥ ִֹׁ֖ ה־א      ׃א ֹוף      ְלִמינֵֹ֔ ֶרץ      ְלִמיֵנִ֑ה־א      ְוָכל־ָהעָ֣  ַעל־ָהָאִׁ֖

tsipor       kol         leminehu          ha‟of-vechol       leminehu           ha‟arets-„al 

pássaro  tudo-de  para-tipo-dele   a ave-e tudo de   para-tipo-dele   a terra-sobre 

ָֽף׃                  ׃ָאל־׃ָאָנ
7:15

ה    ְשַנִ֤יִם ַח     ֶאל־ַהֵ ָבִ֑ ִֹׁ֖ א־א    ֶאל־נ ֵֹ֥   ַוׁאָב
shənaim     hatevah-„el       noach-„el     vayavo‟u                                kanaf-kol 

dois           a arca-para        Noé-para     E-eles-vieram              que voa-tudo de 

ָֽים׃ ־אַח          ַחִׁא ֹו       רֵ֥ ר         ֲאֶשר־ֺאִׁ֖ יִםֹ֙          ִמ׃ָאל־ַהָֺאָׂשֹ֔  ְשנַֹ֙

chayim             ruach             bo-„asher              habassar-mikol            shənaim 

vida             espírito-de          nele-que             a carne-de tudo de                dois  
7:16

ר ֲַאֶשִ֛ א־א       ׃אָֽ ה      ִמ׃ָאל־ָֺאָׂשרֹ֙     ָֺאֹ֔ ר    ־אנְֵקָבִ֤ ים     זָָכָ֨    ְוַהָֺאִאָ֗
ka‟asher          ba‟u        bassar-mikol       uneqevah    zachar             vehaba‟im 

conforme  eles-vieram  carne-de tudo de   e-fêmea     macho            E-os-vindo 

da vida de Noé, no 

mês segundo, aos 

dezessete dias do 

mês, nesse dia 

romperam-se todas 

as fontes do grande 

abismo e as janelas 

dos céus se abriram 

12  e houve chuva 

sobre a terra 

quarenta dias e 

quarenta noites. 

13 ¶ E, nesse 

mesmo dia entrou 

Noé, e Sem, e 

Cam, e Jafé, filhos 

de Noé, e a mulher 

de Noé, e as três 

mulheres de seus 

filhos com eles na 

arca; 

14  eles e todo 

animal, conforme a 

sua espécie, e todo 

gado, conforme a 

sua espécie, e todo 

réptil que se rasteja 

sobre a terra, con-

forme a sua espé-

cie, e toda ave, 

conforme a sua es-

pécie, todo pássaro 

de toda qualidade. 

15  E foram a Noé, 

na arca, de dois a 

dois, de toda carne, 

nos quais havia 

espírito de vida. 

16  E os que entra-

ram, macho e fê-

mea de toda carne 

entraram, conforme  

 

                                                           
23

 A palavra ַהֶגֶֶ֖שם hageshem, no verso 12, é uma das palavras em Hebraico para “[a] chuva”, e é aplicada quase sempre para as 

fortes chuvas que acontecem em Israel por ocasião do outono e do inverno. Esta época do ano é chamada, na Mishnah, como 

yemot ha-geshamin, “os dias das chuvas”. 
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ֹו׃ ֲַעדָֽ ה           ֺאָֽ ר       יְהָוִׁ֖ ֵֹ֥ ים      ַוׁאְִסֻא ֹו      ֱאֹלִהִ֑  ִצ־ָאֵ֥ה           אֹתִׁ֖
ba‟ado               „adonay           vaisgor         „elohim           „oto                tsivah 

após-ele           SENHOR     e-Ele-fechou        Deus          [a]ele     Ele-mandou 
7:17

־א ֶרץ              ַוׁאְִרֺאָ֣ ֹום   ַעל־ָהָאִ֑ ים   יִׁ֖ ־אל   ַאְרָֺאִעֵ֥ י    ַהַׅאֺאִ֛ ַיְִהַּ֧   וָֽ

vayirbu                      ha‟arets-„al    yom      „arbaim        hamabul           vayehi 

e-eles-aumentaram     a terra-sobre   dia       quarenta       o-dilúvio      E-ele-foi 

ל ָרם                ֵמַעֵ֥ ה     ַוָ ִׁ֖ יִם             ַוׁאְִׂשא־אֹ֙       ֶאת־ַהֵ ָבֹ֔  ַהַׅאָ֗
me‟al                      vataram         hatevah-„et           vayiss‟u               hamayim 

de-sobre           e-ela-levantou        a arca-*       e-elas-levantaram        as-águas 

ָהָאֶָֽרץ׃            
7:18

ד ִֹׁ֖ ־א            ְמא יִם          ַוׁאְִרֺאֵ֥ ־א     ַהַׅאִ֛   ַוׁאִגְְֺארֵ֥
me‟od                vayirbu             hamayim      vayigberu                         ha‟arets  

muito       e-elas-aumentaram     as-águas      E-elas-prevaleceram           a-terra 

ה         ַעל־ְפֵנֵ֥י           ַהָׅאָֽיִם׃ ֶלְך        ַהֵ ָבִׁ֖ ֶרץ         ַוֵ ֵ֥  ַעל־ָהָאִ֑
hamayim              peney-„al             hatevah           vatelech              ha‟arets-„al 

as-águas            face de-sobre          a-arca          e-ela-andava        a terra-sobre 
7:19

ֶרץ ד        ַעל־ָהָאִ֑ ִֹׁ֖ ד      ְמא ֵֹ֥ ־א            ְמא יִם           ָֻאְֵ֥ברִ֛   ְוַהַׅאָ֗

ha‟arets-„al            me‟od         me‟od                 gavəru                   vehamayim 

a terra-sobre          muito          muito          elas-prevaleceram          E-as-águas 

ַחת ים     ֲאֶשר־ַ ִׁ֖ ֶָהִריםֹ֙      ַהְֻאבִֹהֹ֔ ־א                         ׃ָאל־הָֽ  ַויְֺכׇאָ֗
tachat-„asher      hagevohim           heharim-kol                                vayechussu 

debaixo-que          os-altos          os montes-tudo de         e-eles-foram-cobertos 

׃ָאל־ַהָשָמָֽיִם׃                
7:20

ְעָלה ה    ַאָׅאהֹ֙     ִמְלַמֹ֔ ש    ֶעְׂשֵרִ֤   ֲחֵמָ֨

miləma‟əlah    „amah    „essəreh       chamesh                           hashamayim-kol 

de-acima         côvado      dez           Cinco                                 os céus-tudo de 
ים׃ ־א                 ֶהָהִרָֽ יִם                ַויְֺכׇאִׁ֖ ־א                  ַהָׅאִ֑  ָֻאְברִׁ֖
heharim                         vayechussu                  hamayim                           gavru 

os-montes              e-eles-foram-cobertos          as-águas       elas-prevaleceram
 

7:21
ֹוף  ֶרץ         ָֺאעִ֤ ׂש       ַעל־ָהָאָ֗ ר  ׀   ָהרֵֹמָ֣ ע        ׃ָאל־ָֺאָׂשָ֣   ַוׁאִגְַוִ֞
ba‟of                ha‟arets-„al           haromes           bassar-kol                 vayigva‟ 

com-ave         a terra-sobre       o[que]rasteja      carne-tudo de     E-ele-pereceu 
ץ ֶרץ                 ַהשֵֹרָ֣ ה          ־אְבָכל־ַהֶשִׁ֖ ַחׁאָֹ֔  ־אַבְֺאֵהָמהֹ֙           ־אַבָ֣
hashorets                     hasherets-uvechol             uvachayah          uvabehemah 

o[que]rasteja              o réptil-e de tudo de          e-do-animal        e-do-rebanho 

ל       ָהָאָדָֽם׃    ִֹׁ֖ ֶרץ     ְוכ ַעל־ָהָאִ֑
7:22

־אחַ  ל   ֲאֶש֩ר        נְִשַמת־רָ֨ ֶֹ֡   ׃א
ruach-nishmat           „asher     kol              ha‟adam       vechol        ha‟arets-„al 

espírito de-fôlego de    que   tudo-de         o-homem     e-tudo de    a terra-sobre 

ה               ֵמָֽת־א׃ ר     ֶֺאָחָָֽרָבִׁ֖ ל    ֲאֶשֵ֥ ִֹ֛ יו         ִמ׃א ים       ְֺאַאָפָ֗  ַחׁאִ 
metu                      becharavah      „asher       mikol            beapayv       chayiym 

ele-morreu          na-terra-seca        que     de-tudo-de   nas-narinas-dele      vida 

Deus lhe ordenara, 

e fechou o SE-

NHOR [a porta] 

após ele. 

17 ¶ E foi o dilúvio 

quarenta dias sobre 

a terra; e cresceram 

as águas e levanta-

ram a arca, e ela se 

elevou de sobre a 

terra. 

18  E prevaleceram 

as águas e cresce-

ram grandemente 

sobre a terra e a 

arca andava sobre a 

face das águas. 

19  E as águas 

prevaleceram mui-

tíssimo sobre a 

terra; e foram co-

bertos todos os 

altos montes que 

[havia] debaixo de 

todo o céu. 

20  Quinze côva-

dos acima prevale-

ceram as águas; e 

os montes foram 

cobertos. 

21 ¶ E pereceu toda 

carne que se rasteja 

sobre a terra, tanto 

de ave como de 

gado e de bestas 

feras e de todo o 

réptil que se rasteja 

sobre a terra e de 

todo homem. 

22  Tudo o que 

[tinha] fôlego de 

espírito de vida em 

suas narinas, tudo o 

que [havia] no 

seco, morreu. 
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7:23
ר   ׀    ַעל־ְפֵנָ֣י ־אם     ׀     ֲאֶשָ֣ ַמח                ֶאָֽת־׃ָאל־ַהיְקָ֣   ַוׁאִ 

peney-„al             „asher                 hayequm-kol-„et                             vayimach  

face de-sobre         que               a existência-tudo de-*            E-ele-foi-desfeito 

ֹוף ֶמׂשֹ֙          ְוַעד־עָ֣ ם        ַעד־ְֺאֵהָמהֹ֙     ַעד־ֶרֹ֙ ה      ֵמָאָדִ֤ ֲָאָדָמָ֗  הָֽ
„of-ve‟ad                 remes-„ad         behemah-„ad           me‟adam    ha‟adamah 

ave de-e até               réptil-até           animal-até            de-homem          a-terra 

חַ  ִֹ֛ ֶאר         ַאְך־נ ֶרץ       ַויִָשַּ֧ ־א       ִמן־ָהָאִ֑ יִם            ַוׁאִָׅאחִׁ֖  ַהָשַמֹ֔
noach-„ach      vayisha‟er          ha‟arets-min        vayimachu         hashamayim 

Noé-só       e-ele-foi-deixado       a terra-de      e-ele-destruiu-eles          os-céus 

ֹו     ַֺאֵ ָבָֽה׃          ר     ִא ִׁ֖ ֲַאֶשֵ֥ וָֽ
7:24

ֶרץ יִם   ַעל־ָהָאִ֑ ־א    ַהַׅאִׁ֖   ַוׁאִגְְֺארֵ֥

ha‟arets-„al     hamayim    vayigberu                     batevah        „ito       va‟asher 

a terra-sobre    as-águas    E-elas-prevaleceram    na-arca       com-ele      e-que 

ת     יָֹֽום׃ ים      ־אְמַאִׁ֖  ֲחִמִשֵ֥
yom        ume‟at      chamishim  

dia     e-centena-de   cinquenta 

23  E [foi] destru-

ída toda subsistên-

cia que [havia] 

sobre a face da 

terra, do homem 

até ao animal, até 

ao réptil e até a ave 

dos céus; e [foi] 

destruída da terra; 

e [foi] deixado 

somente Noé e os 

que com ele 

[estavam] na arca. 

24  E prevaleceram 

as águas sobre a 

terra 150 dias. 
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Gênesis 8 
8:1

ַַחׁאָהֹ֙  ת        ׃ָאל־הָֽ ַח        ְוֵאִ֤ ֹֹ֔ ר            ֱאֹלִהיםֹ֙        ֶאת־נ ִֹ֤   ַוׁאִז׃ְא

hachayah-kol        və‟et            noach-„et           „elohim                        vayiskor 

o animal-tudo de      e                  Noé-*                Deus                E-ele-lembrou 
ים ר      ֱאֹלִהֵ֥ ה   ַוׁאֲַעֵבָ֨ ֹו     ַֺאֵ ָבִ֑ ר      ִא ִׁ֖ ה     ֲאֶשֵ֥   ְוֶאת־׃ָאל־ַהְֺאֵהָמֹ֔

„elohim        vaya‟aver    batevah        „ito          „asher      habehemah-kol-və‟et 

Deus        e-Ele-passou   na-arca     com-ele         que            o animal-tudo de-e 

׃א־א          ַהָׅאָֽיִם׃                 ִֹׁ֖ ֶרץ     ַוׁאָש ־אַחֹ֙    ַעל־ָהָאֹ֔ רֹ֙
8:2

  ַוׁאִׇָאְָֽכר־אֹ֙ 
vayissacheru                       hamayim           vayashoku       ha‟arets-„al     ruach 

E-eles-foram-fechados        as-águas      e-elas-escoaram   a terra-sobre    vento 
יִם       ַוׁא׃ִָאֵלֵ֥א         ַהֶֻאִֶׁ֖שם ת     ַהָשָמִ֑ ִֹׁ֖ ֲַאֺרֺא ֹום      וָֽ ת     ְ הֹ֔ ָֹ֣  ַמְעיְנ

hageshem          vayikale‟     hashamayim      va‟arbot          tehom    maə‟yenot 

a-chuva        e-ele-completou    os-céus      e-janelas-de      abismo     fontes-de 
ִמן־ַהָשָמָֽיִם׃        

8:3
ֹוְך ֶרץ      ָהלָ֣ ל   ָהָאִׁ֖ יִם      ֵמַעֵ֥ ב־א    ַהַׅאִ֛   ַוׁאָֺשַּ֧
haloch         ha‟arets     me‟al      hamayim    vayashuvu          hashamayim-min 

[se]foram    a-terra     de-sobre    as-águas   e-elas-tornaram              os céus-de 
ים ה          ֲחִמִשֵ֥ יִם       ִמְקֵצ  ־א          ַהַׅאֹ֔ ֹוב              ַוׁאְַחְסרָ֣  ָושִ֑
chamishim            miqətseh        hamayim           vayachəseru                 vashov  

cinquenta              ao-fim-de        as-águas       e-eles-diminuiram       e-retornar 

ת         יָֹֽום׃           ־אְמַאִׁ֖
8:4

י ֶדש    ַהְשִביִעֹ֔ ָֹ֣ נַח   ַהֵ ָבהֹ֙      ַֺאח   ַוָ ִ֤

hasəhvi‟i     bachodesh      hatevah     vatanach                    yom             ume‟at  

o-sétimo         no-mês          a-arca      E-ela-repousou           dia     e-centena-de 

 

1 ¶ E lembrou-se 

Deus de Noé, e de 

todo ser vivente, e 

de todo animal que 

com ele [estava] na 

arca; e Deus [fez] 

passar [um] vento 

sobre a terra, e 

escoaram-se as 

águas. 

2  E fecharam-se as 

fontes do abismo e 

as janelas dos céus, 

e terminou a chuva 

dos céus. 

3  E tornaram as 

águas de sobre a 

terra, foram e retor-

naram e diminui-

ram as águas ao 

fim de 150 dias. 

4 ¶ E repousou a 

arca no sétimo 

mês,  
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ט׃ י         ֲאָרָרָֽ ל       ָהֵרֵ֥ ֶדש      ַעִׁ֖ ִֹ֑ ֹום       ַלח ר     יִׁ֖  ְֺאִשְבָעה־ָעָׂשֵ֥
„ararat                  harey          „al        lachodesh         yom      „assar-beshivə‟ah 

Ararate          montes-de      sobre     para-o-mês         dia            dez-em sétimo 
8:5

ֶדש ָֹ֣ ד            ַהח ֹור     ַעִׁ֖ ֹוְך      ְוָחסֹ֔ יִם      ָהי־אֹ֙          ָהלָ֣   ְוַהַׅאָ֗
hachodesh             „ad       vechassor        haloch              hayu         vehamayim 

o-mês                    até      e-diminuir      [se]foram        eles-eram      E-as-águas 

־א ֶדש                  נְִראִׁ֖ ֹֹ֔ ד         ַלח ֲָעִׂשיִריֹ֙     ְֺאֶאָחָ֣ י       ֺאָֽ ֲָעִׂשיִרִ֑  הָֽ

nirə‟u                          lachodesh          be‟echad          ba‟assiri             ha‟assiri 

eles[foram]vistos       para-o-mês           em-um         no-décimo          o-décimo 

ים׃            ֶָהִרָֽ י       הָֽ ָראֵשֵ֥
8:6

ץ      י      ִמֵ ִׁ֖ ַיְִה  ֹוםאַ  וָֽ ים     יִ֑ ְרָֺאִעָ֣  
yom      „arəba‟im        miqets         vayəhi                       heharim            rashey 

dia         quarenta       ao-fim-de      E-ele-foi                  os-montes    cabeças-de 

ר      ָעָׂשָֽה׃ ה       ֲאֶשֵ֥ ֹון      ַהֵ ָבִׁ֖ ַח       ֶאת־ַחׄאֵ֥ ֹֹ֔ ח           נ  ַוׁאְִפַ ָ֣
assah             „asher           hatevah          chalon-„et         noach          vayifətach 

ele-fez             que              a-arca             janela-*             Noé          e-ele-abriu  
8:7

ֶשת ֵֹ֥ ֹוב        ַעד־יְב א    יָצֹואֹ֙    ָושֹ֔ ב    ַוׁאֵֵצִ֤ ָעֵֹרִ֑ ח     ֶאת־הָֽ    ַויְַשַׄאִׁ֖

yevoshet-„ad          vashov      yatso‟    vayetse‟    ha‟orev-„et         vayeshalach 

ela secar de-até    e-retornar     sair      e-ele-saiu    o corvo-*         E-ele-enviou 

ל        ָהָאֶָֽרץ׃            יִם        ֵמַעֵ֥ ַהַׅאִׁ֖
8:8

  ַויְַשַׄאֵ֥ח        ֶאת־ַהׁאֹוָנִׁ֖ה

hayonah-„et            vayeshalach                   ha‟arets             me‟al       hamayim  

a pomba-*             E-ele-enviou                   a-terra            de-sobre      as-águas 

ל        ְפֵנֵ֥י יִם        ֵמַעִׁ֖ ׄא־א         ַהַׅאֹ֔ ֹו         ִלְראֹותֹ֙        ֲהַקָ֣  ֵמִא ִ֑

pəney         me‟al         hamayim             haqalu             lirə‟ot                 me‟ito  

face-de     de-sobre       as-águas       as-diminuidas       para-ver       de-com-ele 

ֲָאָדָמָֽה׃   הָֽ
       8:9

ֽא ֹוַח           ְלַכף־ַרגְָלָ֗ ה    ָמנ    ְוֹלָֽא־ָמְצָא֩ה    ַהׁאֹונָָ֨
ragəlah-lechaf             manoach    hayonah    matsə‟ah-velo‟             ha‟adamah 

pé dela-para palma      repouso    a-pomba    encontrada-E não                 o-solo 

יִם            ַעל־ְפֵנָ֣י ה     ׃ִאי־ַמִׁ֖ ָשב             ֵאָליוֹ֙       ֶאל־ַהֵ ָבֹ֔  ַוָ ִ֤
pəney-„al                 mayim-ki        hatevah-„el           „elayv                  vatashav 

face de-sobre        águas-porque     a arca-para          para-ele          e-ela-voltou 
א ָה               ַוׁאֵָבֵ֥ ֶרץ        ַוׁאְִשַלִ֤ח        יָדֹוֹ֙           ַוׁאִָ ֶחֹ֔  ָכל־ָהָאִ֑

vayave‟                 vayiqacheha            yado         vayishəlach        ha‟arets-chol 

e-ele-veio           e-ele-tomou-ela      mão-dele     e-ele-enviou     a terra-tudo de 
יו       ֶאל־ַהֵ ָבָֽה׃              ֽא   ֵאָלִׁ֖ אָֹתִ֛

8:10
ת ֹוד   ִשְבַעֵ֥   ַוָׁאֶָ֣חל     עֹ֔
shivə‟at     „od         vayachel                            hatevah-„el          „elayv     „otah 

sete-de      ainda       E-ele-esperou                   a arca-para        para-ele     a-ela 
ֶסף      ַשַׄאֵ֥ח    ֶאת־ַהׁאֹוָנִׁ֖ה      ִמן־ַהֵ ָבָֽה׃ ִֹ֛ ים       ַוׁא ים     ֲאֵחִרִ֑  יִָמִׁ֖
hatevah-min          hayonah-„et     shalach      vayossef        „acherim      yamim 

a arca-de                a pomba-*       enviar      e-ele-tornou       outros            dias 

no dia 17 do mês, 

sobre os montes de 

Ararate. 

5  E as águas 

[foram] escoando e 

diminuindo até ao 

décimo mês; no 

décimo mês, no 

primeiro dia do 

décimo mês, foram 

vistos os cumes 

dos montes. 

6 ¶ E aconteceu 

que, ao cabo de 

quarenta dias, abriu 

Noé a janela da 

arca que [tinha] 

feito. 

7  E soltou um 

corvo, que saiu, 

indo e voltando, até 

que as águas se 

secaram de sobre a 

terra. 

8  E ele soltou uma 

pomba, para ver [se 

tinham] diminuído 

as águas de sobre a 

face da terra. 

9  Porém a pomba 

não encontrou re-

pouso para a planta 

de seu pé e retor-

nou a ele para a 

arca; porque as 

águas [estavam] 

sobre toda a face 

da terra; e ele es-

tendeu a sua mão, e 

a tomou e a trouxe 

a si, na arca. 

10  E esperou ainda 

sete dias e tornou a 

enviar a pomba 

fora da arca. 
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8:11
ֶרב           ְוִה׆ֵאֵ֥ה ת       ֶעֹ֔ יו      ַהׁאֹונָהֹ֙       ְלֵעָ֣ א       ֵאָלִ֤ ָֹ֨   ַוָ ב

vehineh             „erev             le‟et          hayonah        „elayv                  vatavo‟ 

e-eis[que]          tarde    para-tempo-de   a-pomba      para-ele     E-ela-retornou 

חַ  ֹֹ֔ יָה         ַוֵׁאַָ֣דע                   נ ף          ְֺאִפִ֑  ֲעֵלה־ַזִׁ֖יִת           ָטָרָ֣
noach                       vayeda‟            befiha                 taraf                 zayit-„aleh 

Noé                      e-ele-soube      no-bico-dela     arrancada     oliveira-folha de 

ל        ָהָאֶָֽרץ׃      יִם       ֵמַעֵ֥ ׄא־א                  ַהַׅאִׁ֖ ׃ִאי־ַקֵ֥
8:12

  ַוׁאִָׁאֶָ֣חל

vayiachel               ha‟arets           me‟al        hamayim                             qalu-ki 

E-ele-esperou         a-terra         de-sobre        as-águas       eles diminuíram-que 

ה ים      ַויְַשַׄאחֹ֙          ֶאת־ַהׁאֹונָֹ֔ ים    ֲאֵחִרִ֑ ת     יִָמִׁ֖ ֹוד       ִשְבַעֵ֥  עֹ֔
hayonah-„et            vayeshalach      „acherim      yamim        shivə‟at            „od 

a pomba-*              e-ele-enviou        outros          dias          sete-de          ainda 

ֹוד׃            יו   עָֽ ה          ש־אב־ֵאָלִׁ֖ ְוֹלָֽא־יְָסָפֵ֥
8:13

ת יְִהי       ְֺאַאַחָ֨ ֶַּ֠   וָֽ
be‟achat          vayehi                         „od      „elayv-shuv               yasəfah-velo‟ 

em-uma-de    E-ele-foi                     ainda  para-ele retornar      ela tornou-e não 

ֶדש ֹֹ֔ ד        ַלח ִָראשֹוןֹ֙       ְֺאֶאָחָ֣ ה        ֺאָֽ ֹות            ָשנָָ֗  ְוֵשש־ֵמא 

lachodesh       be‟echad           bari‟shon            shanah                me‟ot-veshesh 

para-o-mês      em-um          no-primeiro             ano              centenas de-e seis 

ַחֹ֙  ֹֹ֙ ֶרץ      ַוָׁאִַ֤סר           נ ל    ָהָאִ֑ יִם         ֵמַעָ֣ ־א               ַהַׅאִׁ֖  ָחְָֽרבֵ֥
noach         vayassar       ha‟arets       me‟al           hamayim                   charəvu 

Noé      e-ele-removeu     a-terra        de-sobre       as-águas            elas-secaram 

־א  ְָרבִׁ֖ ְרא         ְוִה׆ֵאֵ֥ה                     חָֽ ה     ַוׁאַ  ה       ַהֵ ָבֹ֔  ֶאת־ִמְכֵסָ֣
charəvu                            vehineh           vayarə‟       hatevah        michəsseh-„et 

elas-secaram                   e-eis[que]      e-ele-olhou      a-arca       cobertura de-* 

ֲָאָדָמָֽה׃              ְפֵנֵ֥י      הָֽ
8:14

ה י          ְֺאִשְבָעַּ֧ ֶדשֹ֙      ַהֵשנִֹ֔ ֹֹ֙   ־אַבח

beshivə‟ah             hasheni       uvachodesh                          ha‟adamah    pəney 

em-sete               o-segundo     E-no-mês                                  o-solo     face-de 

ה      ָהָאֶָֽרץ׃  ֶדש          יְָבָשִׁ֖ ִֹ֑ ֹום    ַלח ים   יִׁ֖ סְוֶעְׂשִרִ֛  
ha‟arets       yavəshah            lachodesh    yom       ve‟esrim 

a-terra    ela-estava-seca       para-o-mês    dia      4     e-vinte 
8:15

ר׃         ָֹֽ ַח         ֵלאמ ֵֹ֥ ים       ֶאל־נ ר         ֱאֹלִהִׁ֖  ַויְַדֵֺאֵ֥
8:16

א   ֵצִׁ֖

tse‟                       le‟mor              noach-„el         „elohim                    vayedaber 

Sai                    para-dizer            Noé-para             Deus                  E-Ele-falou 
ה    ְוִאְשְ ָךִ֛       ־אָבֶנֵ֥יָך                  ־אנְֵשָֽי־ָבֶנִׁ֖יָך ה    ַאָ     ִמן־ַהֵ ָבִ֑
vaneycha-uneshey               uvaneycha     ve‟ishətecha      „atah      hatevah-min  

teus filhos-e mulheres de  e-teus-filhos  e-tua-mulher         tu              a arca-de 
ִאָ ְָֽך׃          

8:17
ֹוף ר       ָֺאעַּ֧ ה   ֲאֶשָֽר־ִאְ ָך     ִמ׃ָאל־ָֺאָׂשָ֗   ׃ָאל־ַהַחׁאָָ֨
ba‟of             bassar-mikol      „itcha-„asher     hachayah-kol                      „itach 

da-ave        carne-de tudo de     contigo-que    o animal-tudo de              contigo 

11  E a pomba vol-

tou a ele ao tempo 

da tarde e eis que, 

arrancada, uma fo-

lha de oliveira no 

bico dela; e enten-

deu Noé que [ha-

via] minguado as 

águas de sobre a 

terra. 

12  E esperou ainda 

outros sete dias e 

enviou fora a pom-

ba; mas não tornou 

mais a voltar para 

ele. 

13 ¶ E aconteceu 

que, no ano 601, no 

primeiro dia do 

mês primeiro, as 

águas se secaram 

de sobre a terra. 

Então, removeu 

Noé a cobertura da 

arca e olhou, e eis 

que a face da terra 

[estava] enxuta. 

14  E, no segundo 

mês, aos vinte e 

sete dias do mês, a 

terra [estava] seca. 

15 ¶ Então, disse 

Deus a Noé, 

dizendo: 

16  Sai da arca, tu e 

tua mulher, e teus 

filhos, e as mulhe-

res de teus filhos 

contigo. 

17  Todo animal 

que [está] contigo, 

de toda carne, de 

ave  
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ֶרץ ׂש          ַעל־ָהָאִׁ֖ ֶמׂש            ָהרֵֹמֵ֥ ה            ־אְבָכל־ָהֶרִ֛  ־אַבְֺאֵהָמִ֛
ha‟arets-„al                haromes                 haremes-uvechol              uvabehemah 

a terra-sobre          o[que]rasteja           o réptil-e de tudo de            e-do-animal  
  הוצא 

ְך א              ִאָ ִ֑ ־א          ַהיְֵצָ֣ ֶרץ           ־אָפרֵ֥ ־א      ָבָאֹ֔ ְָרצָ֣ ְושָֽ  

ufaru                  va‟arets        veshartsu             „itach                 hayetse‟   
havtse‟

 

e-frutifiquem    na-terra        e-povoem            contigo                      traze-fora24
 

־א             ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃                ְוָרבִׁ֖
8:18

ַח           ־אָבָנִ֛יו  ִֹ֑   ַוֵׁאִֵׁ֖צא־נ
uvanayv              noach-vayetse‟                         ha‟arets-„al                    veravu 

e-filhos-dele        Noé-E ele saiu                         a terra-sobre     e-multipliquem 

ֹו׃        יו            ִא ָֽ י־ָבָנִׁ֖ ֹו                 ־אנְֵשָֽ ְוִאְש ֵ֥
8:19

ה ַַחׁאָָ֗   ׃ָאל־הָֽ

hachayah-kol                  „ito                  vanayv-uneshey                        ve‟ishto 

o animal-Tudo de        com-ele         filhos dele-e mulheres de       e-sua-mulher 

ֶרץ ׂש     ַעל־ָהָאִ֑ ל        רֹוֵמָ֣ ִֹׁ֖ ֹוף      ׃א ֶמׂשֹ֙             ְוָכל־ָהעֹ֔  ׃ָאל־ָהֶרֹ֙
ha‟arets-„al          romes              kol         ha‟of-vechol                    haremes-kol 

a terra-sobre        réptil           tudo-de    a ave-e tudo de    o[que]rasteja-tudo de 

־א    ִמן־ַהֵ ָבָֽה׃           ם          יְָצאִׁ֖ ֵתיֶהֹ֔ ָֹ֣ ְלִמְשְפח
8:20

חַ  ִֹ֛ ֵֶ֥בן       נ   ַוִׁא

noach      vayiven                     hatevah-min     yatsə‟u       lemishəpechoteyhem 

Noé         E-ele-construiu             a arca-de     eles-sairam     para-famílias-deles 

ה ל      ׀      ַהְֺאֵהָמָ֣ ָֹ֣ ח          ִמ׃א ה             ַוׁאִַ ִ֞ ַיהָוִ֑ ַח         לָֽ  ִמזְֵֺאִׁ֖
habehemah                  mikol             vayiqach                l‟adonay      mizəbeach 

o-animal                 de-tudo-de       e-ele-tomou        para-o-SENHOR        altar 

 

 

e de gado e de todo 

réptil que se rasteja 

sobre a terra, traze 

fora contigo; e 

povoem a terra, e 

frutifiquem, e se 

multipliquem sobre 

a terra. 

18  Então, saiu Noé 

e seus filhos e sua 

mulher e as mulhe-

res de seus filhos 

com ele; 

19  todo animal, 

todo réptil e toda 

ave, tudo o que se 

move sobre a terra, 

conforme as suas 

famílias, saíram 

para fora da arca. 

20 ¶ E edificou 

Noé um altar ao 

SENHOR; e tomou 

de todo animal  

 

 

 

 

                                                           
24

 A palavra ַהְוֵצא havtse‟, no texto Ketiv, deve ser lida (pronunciada) como ַהְיֵצֵ֣א hayetse‟, conforme indicado no texto Qәre‟ e 

quer dizer “traze fora”. Esta é apenas mais uma ocorrência de diferenças entre “o que foi escrito” Ketiv, e, “o que deve ser lido” 

Qәre‟. Nossa principal referência, nesse caso, é o Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament  (Dicionário de Hebraico e 

Aramaico do Velho Testamento) por Koehler, Baumgartner & Stamm, que especificamente cita este verso, de Gênesis 8:17, com 

os textos Ketiv e Qәre‟ e dá o mesmo significado tanto para a palavra no Ketiv como no Qәre‟, ou seja, “traze para fora”. Ele cita 

também o livro Historische Grammatik der hebraeischen Sprache (Gramática Histórica da Língua Hebraica) por Bauer & 

Leander, parágrafo "i" na página 443, que dá o parecer de que a diferença entre o Ketiv e o Qәre‟ é apenas dialética, e não um 

verbo/palavra diferente, ou com um significado diferente, para os termos havtse e hayetse. E segundo Daniel Bettman, um 

erudito e sabra israelense, o sentido de "to cause to go out” (traze para fora) é quase que um “força os animais a saírem” da arca, 

dando a idéia de eles estavam amedrontados e não estavam se sentindo muito à vontade para abandonarem o abrigo seguro, a 

Arca. 

Ketiv, “escrito, ou, o que foi escrito”; e Qәre‟, “lido, ou, como deve ser lido”, são palavras (na forma de particípios Aramaicos) 

empregadas pelos massoretes para distinguir entre os textos originais (sem pontuação), os Ketiv, dos Qәre‟, textos com 

pontuação vocálica (sinais massoréticos). O texto Ketiv é um texto no qual nunca foi admitida qualquer alteração; ele é 

considerado o texto autorizado. O texto Qәre‟, serve a dois propósitos bem distintos:   1) Orientar a pronúncia das palavras, 

através da vocalização, e,   2) Corrigir possíveis erros, ou, dubiedades de entendimento no texto do Ketiv. As observações 

marginais no Qәre‟ não tem a função de substituir a informação do Ketiv; elas apenas registram uma tradicional variante de 

leitura do texto. A idéia e forma da vocalização das palavras vinha já desde muitos séculos antes de os Massoretes iniciarem o 

seu trabalho da completa vocalização do texto. O texto do Ketiv é considerado “imutável”, mas não “infalível”; ele foi escolhido 

como o texto original oficial, não muito depois da queda de Jerusalém, em 70 AD., não por ser isento de erros, e sim, por se 

pensar ser esta a cópia mais correta disponível – naquele momento. 
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ֵַ֥על ר                         ַוַׁא ֹֹ֔ ֹוף     ַה׀ָאה ה       ־אִמ׃אֹלֹ֙       ָהעָ֣  ַה׀ְאהֹוָרָ֗
vaya‟al                                     hatahor        ha‟of           umikol           hatehorah  

e-ele-sacrificou                       o-limpo       a-ave       e-de-tudo-de          a-limpa 
ת                     ַֺאִׅאזְֵֺאַָֽח׃       עֹֹלִׁ֖

8:21
יחַ    ַוָׁאַָ֣רח     יְהָו֮ה      ֶאת־ֵרָ֣

reyach-„et      „adonay       vayarach          bamizəbeach                               „olot 

de cheiro-*   SENHOR    E-Ele-cheirou        no-altar      sacrifícios[queimados] 
ִסף ֶֹּ֠ ֹו             ֹלָֽא־א ה         ֶאל־ִלֺאָ֗ אֶמר       יְהָו  ָֹ֨  ַה׆אִיחַֹח          ַוׁא
„ossif-lo‟                       libo-„el25            „adonay        vayo‟mer       hanichoach 

tornarei-não          seu coração-para      SENHOR      e-Ele-disse           o-suave  

י ם          ׃ִאֶּ֠ ָָאָדֹ֔ ־אר      הָֽ ֹוד   ֶאת־ָהֲָֽאָדָמהֹ֙    ַֺאֲעבָ֣ ל             עִ֤  ְלַקֵׄאָ֨
ki                ha‟adam         ba‟avur      ha‟adamah-„et      „od                     leqalel 

porque       o-homem    por-causa-de       a terra-*          ainda   para-amaldiçoar 

יו ע                  ִמ׆אְֺעָרִ֑ ם       ַרִׁ֖  ֵיֶָ֣צר                  ֵלַּ֧ב         ָהָאָדִ֛
mine‟urayv                         ra‟          ha‟adam              lev                          yetser  

desde-a-infância-dele        mal         o-homem       coração-de       inclinação-de 

יִתי׃ ר   ָעִׂשָֽ ֲַאֶשֵ֥ י     ׃אָֽ ֹות     ֶאת־׃ָאל־ַחִׁ֖ ֹוד     ְלַה׃אֵ֥ ף       עִ֛   ְוֹלָֽא־אִֹסֵ֥
assiti           ka‟asher        chay-kol-„et         lehakot         „od            „ossif-velo‟ 

eu-fiz         conforme      vida-tudo de-*      destruir        ainda      tornarei-e não 
8:22

ר ָֹ֨ ָקִציר        ְוק ַרע         ְוֶּ֠ ֶרץ      זֶֶ֡ י      ָהָאִ֑ ד         ׃ָאל־יְֵמָ֣ ִֹׁ֖   ע
veqor          veqatsir              zera‟        ha‟arets        yemey-kol                     „od 

e-frio         e-colheita      sementeira      a-terra      dias de- tudo de      Enquanto 

ָֹֽת־א׃ א           יְִשֺא יְָלה    ֹלֵ֥ ֹום     ָוַלִׁ֖ ֶרף     ְויֵ֥ ִֹ֛ יִץ      ָוח ם      ְוַקַּ֧  ֹ  ָוח
yishəbotu                  lo‟     valayəla      veyom    vachoref      veqayits   vachom 

eles-cessarão          não      e-noite         e-dia     e-inverno      e-verão     e-calor 

limpo e de toda ave 

limpa e sacrificou 

holocaustos sobre o 

altar. 

21  E cheirou o 

SENHOR o cheiro 

suave e disse o 

SENHOR em seu 

coração: Não tor-

narei mais a amal-

diçoar a terra por 

causa do homem, 

porque a tendência 

do coração do ho-

mem [é] má desde 

a sua meninice; e 

não tornarei mais a 

destruir todo viven-

te, como fiz. 

22  Ainda, enquan-

to a terra durar, 

sementeira e sega, 

e frio e calor, e 

verão e inverno, e 

dia e noite não 

cessarão. 

 

 

 
 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 9 
9:1

אֶמר         ָלֶהִ֛ם ַֹּ֧ יו     ַוׁא ַח    ְוֶאת־ָֺאָנִ֑ ִֹׁ֖ ים   ֶאת־נ ֶרְך     ֱאֹלִהֹ֔   ַויְָבָ֣

lahem            vayo‟mer     banayv-ve‟et    noach-„et   „elohim          vayevarech 

para-eles      e-Ele-disse     filhos dele-e        Noé-*      Deus     E-Ele-abençoou 

־א                ֶאת־ָהָאֶָֽרץ׃ ־א           ־אִמְלאֵ֥ ־א                     ־אְרבִׁ֖  ְפרֵ֥

ha‟arets-„et                              umil‟u                   urevu                                peru  

a terra-*                                 e-enchei         e-multiplicai-vos         frutificai-vos 
9:2

ֶרץ ל       ׃ָאל־ַחַׁאָ֣ת       ָהָאֹ֔ ה    ַעֵ֚ ְָֽהיֶֹ֔ ם     ְוִחְ ֶכםֹ֙      ִי   ־אמֹוַרֲאֶכִ֤

ha‟arets         chayat-kol           „al      yihyeh      vechitəchem       umora‟achem 

a-terra     animal de-tudo de   sobre   ele-será    e-pavor-vosso    E-temor-vosso 

 

1 ¶ E abençoou 

Deus a Noé e a 

seus filhos e disse- 

lhes: frutificai e 

multiplicai-vos, e 

enchei a terra. 

2  E vosso temor, e 

vosso pavor, será 

sobre todo animal 

da terra  

 

                                                           
25

ֹו   el-libo, “em seu coração”. Algumas traduções ou versões apresentam a expressão com o significado de: “consigo„ֶאל־ִל ּ֗

mesmo”. 
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ׂש ַֹּ֧ ר              ִ ְרמ יִם      ְֺאכֹל֩     ֲאֶשָ֨ ֹוף    ַהָשָמִ֑ ל        ׃ָאל־עָ֣  ְוַעִׁ֖
tirəmos                      „asher       bechol     hashamayim      „of-kol              ve‟al 

ela[se]move                 que    com-tudo-de    os-céus    ave de-tudo de    e-sobre  
ה                ־אְָֽבָכל־ְּאֵגֵ֥י                ַהָׁאִׁ֖ם              ְֺאיְֶדֶכֵ֥ם ֲָאָדָמִ֛  הָֽ
beyedəchem              hayam                       dege-uvechol                   ha‟adamah 

em-mãos-vossas         o-mar              peixes de-e com tudo de                  a-terra 
נִָ ָֽנ־א׃                

9:3
י         ָלֶכֵ֥ם ר      ה־אא־ַחֹ֔ ֶמׂשֹ֙       ֲאֶשָ֣   ׃ָאל־ֶרֹ֙

lachem           chay-hu‟        „asher           remes-kol                                  nitanu 

para-vós        vive-ele             que            réptil-tudo de         eles-são-entregues 
ם ִ י           ָלֶכִׁ֖ ֶׂשב       נַָתֵ֥ ה         ׃ְאֶיֶָ֣רק     ֵעֹ֔  יְִהֶיִׁ֖ה         ְלָאְכָלִ֑
lachem                natati         „essev        keyereq           le‟achəlah           yihyeh 

para-vós              eu-dei         erva        como-verde      para-comida       ele-será 

ל׃            ָֹֽ ֶאת־׃א
9:4

א ֹו          ֹלֵ֥ ֹו          ָדמִׁ֖ ר        ְֺאנְַפשֵ֥   ַאְך־ָֺאָׂש 
lo‟              damo               benafəsho          bassar-„ach                            kol-„et 

não       sangue-dela       com-vida-dela       carne-Mas                         tudo de-* 

תֹאֵכָֽל־א׃                   
9:5

ֵתיֶכםֹ֙  ָֹֽ ם           ְלנְַפש ְך     ֶאת־ִּאְמֶכִ֤   ְוַאָ֨

lenafsəhotechem            diməchem-„et      ve‟ach                                   to‟chelu 

para-vida-vossa             sangue vosso-*    E-certamente                  vós-comerás 

׆א־א                  ־אִמַׁאָ֣ד ֵ֥ד    ׃ָאל־ַחָׁאִׁ֖ה        ֶאְדְרֶשִ֑ ש            ִמַׁא ֹֹ֔  ֶאְדר
umiyad                       „edəreshenu          chayah-kol     miyad               „edərosh 

e-da-mão-de      eu-demandarei-ele    animal-tudo de  da-mão-de  eu-requererei 

ש           ֶאת־ֶנֵֶ֥פש ִֹׁ֖ יו         ֶאְדר יש       ָאִחֹ֔ ם       ִמׁאַדֹ֙    ִאָ֣ ָָאָדָ֗  הָֽ
nefesh-„et                „edərosh              „achiv            „ish       miyad       ha‟adam 

vida de-*            eu-demandarei      irmão-dele    homem  da-mão-de  o-homem 

ָָאָדָֽם׃         הָֽ
9:6

ֹו ם             ָּאמָ֣ ָָאָדִׁ֖ ם      ֺאָֽ ָָאָדֹ֔ ם      הָֽ   שֵֹפְךֹ֙     ַּאָ֣

damo                  ba‟adam       ha‟adam         dam       shofech               ha‟adam 

sangue-dele    pelo-homem    o-homem    sangue-de  Derramando      o-homem  

ה ים       ָעָׂשִׁ֖ ֶלם        ֱאֹלִהֹ֔ י           ְֺאֶצָ֣ ְך                       ׃ִאֵ֚  יִָשֵפִ֑
„assah           „elohim            betselem                 ki                               yishafech  

ele-fez            Deus             à-imagem               que              ele-será-derramado  

ֶאת־ָהָאָדָֽם׃  
9:7

ֶרץ ־א   ָבָאִׁ֖ ־א        ִשְרצֵ֥ ־א            ־אְרבִ֑ ם     ְפרָ֣   ְוַאֶ ִׁ֖
va‟arets   shirətsu            urevu                  peru         ve‟atem          ha‟adam-„et  

a-terra    povoai   e-multiplicai-vos    frutificai-vos   e-vós               o homem-* 

                 ס־אְרב־א־ָבָֽֽא׃ 
9:8

חַ  ֹֹ֔ אֶמר       ֱאֹלִהיםֹ֙              ֶאל־נ ִֹ֤   ַוׁא

noach-„el                   „elohim             vayo‟mer                                   vah-urevu 

Noé-para                     Deus               E-Ele-disse              nela-e multiplicai vos 

ר׃       ָֹֽ ֹו        ֵלאמ ְוֶאל־ָֺאָנֵ֥יו             ִא ִׁ֖
9:9

י              ִהנְִנֵ֥י   ַוֲאנִ 
hineni                    va‟ani                 le‟mor             „ito                   banayv-ve‟el 

eis[que]eu             E-eu                para-dizer        com-ele        filhos dele-e para 

e sobre toda ave 

dos céus; sobre 

tudo o que se move 

sobre a terra; e 

todos os peixes do 

mar na vossa mão 

são entregues. 

3  Tudo quanto se 

move, que vive, 

será para vós como 

mantimento; como 

a erva verde tudo 

vos tenho dado. 

4  Mas carne, com 

sua vida, com seu 

sangue, não come-

reis. 

5  E, certamente, o 

vosso sangue, da 

vossa vida, eu o 

requererei; da mão 

de todo animal eu o 

requererei; da mão 

do homem, [o san-

gue] do seu irmão 

eu o requererei, a 

vida do homem. 

6  Em derramando-

se o sangue do 

homem, pelo ho-

mem o seu sangue 

[será] derramado; 

porque à imagem 

de Deus Ele fez o 

homem. 

7  Mas vós, frutifi-

cai e multiplicai-

vos; povoai a terra 

e multiplicai-vos 

nela. 

8 ¶ E falou Deus a 

Noé e a seus filhos 

com ele, dizendo: 

9  E eu, eis que  
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ם ם            ְוֶאָֽת־זְַרֲעֶכִׁ֖ י         ִאְ ֶכִ֑ ים                 ֶאת־ְֺאִריִתִׁ֖  ֵמִקִ֛

zar‟achem-ve‟et              „itəchem                  beriti-„et                             meqim 

vossa semente-e              convosco            meu concerto-*           estabelecendo 

ֲַחֵריֶכָֽם׃      אָֽ
9:10

ם ר     ִאְ ֶכֹ֔ ַַחׁאָהֹ֙      ֲאֶשָ֣ ת      ׃ָאל־ֶנִֶ֤פש      הָֽ   ְוֵאָ֨
„itəchem     „asher       hachayah        nefesh-kol        ve‟et            „achareychem  

convosco     que         a-vivente      alma-tudo de       e                  depois[de]vós  
ם ֶרץ       ִאְ ֶכִ֑ ֵ֥ת        ָהָאִׁ֖ ה             ־אְָֽבָכל־ַחַׁא ֹוף         ַֺאְֺאֵהָמִ֛  ָֺאעַּ֧
„itəchem       ha‟arets           chayat-uvechol                babehemah              ba‟of  

convosco       a-terra       animal de-e com tudo de     com-o-animal   com-a-ave 
ֵ֥ת    ָהָאֶָֽרץ׃ ל       ַחַׁא ִֹׁ֖ ה       ְלכ י          ַהֵ ָבֹ֔  ִמ׃אֹלֹ֙               יְֹצֵאָ֣

ha‟arets      chayat         lechol         hatevah             yotsə‟ey                     mikol  

a-terra    animal-de  para-tudo-de    a-arca     [que-está]saindo-de      de-tudo-de 

9:11
ת ם                   ְוֹלָֽא־י׃ִָאֵרַּ֧ י       ֶאת־ְֺאִריִתיֹ֙      ִאְ ֶכֹ֔   ַוֲהִקמִֹתִ֤
yikaret-velo‟                          „itəchem             beriti-„et                    vahaqimoti 

ele será destruido-e não         convosco       meu concerto-*       e-eu-estabeleço 

־אל         ְוֹלָֽא־יְִהֶיֵ֥ה י          ַהַׅאֺאִ֑ ֹוד          ִמֵׅאָ֣ ר           עִׁ֖  ׃ָאל־ָֺאָׂשִ֛
yihyeh-velo‟           hamabul               mimey              „od                   bassar-kol 

ele será-e não        o-dilúvio          de-águas-de          ainda           carne-tudo de 

ת     ָהָאֶָֽרץ׃     ־אל     ְלַשֵחֵ֥ ֹוד    ַמֺאִׁ֖ עִ֛
9:12

את ִֹ֤ ים    ז אֶמר    ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

zo‟t       „elohim       vayo‟mer             ha‟arets       leshachet       mabul        „od 

este          Deus        E-Ele-disse            a-terra      para-destruir    dilúvio   ainda 

ין ם     ־אֵבִ֛ ינֵיֶכֹ֔ ן         ֵֺאינִיֹ֙     ־אֵבָ֣ ֹות־ַהְֺאִריתֹ֙      ֲאֶשר־ֲאִנָ֣י    נֵֹתָ֗  אָֽ
uveyin   uvenechem       beyni             noten      „ani-„asher                haberit-„ot 

e-entre  e-entre-vós    entre-mim        dando          eu-que     o concerto-sinal de 

ָֽם׃ ת              עֹוָל ִֹׁ֖ ם        ְלדֹר ר   ִאְ ֶכִ֑  ׃ָאל־ֶנֵֶ֥פש        ַחָׁאִׁ֖ה    ֲאֶשָ֣
„olam                       ledorot           „itəchem    „asher     chayah          nefesh-kol 

sempre              para-gerações       convosco     que       vivente     alma-tudo de 
9:13

ית ֹות      ְֺאִרֹ֔ ן       ְוָהָֽיְָתהֹ֙      ְלאָ֣ ִ י      ֶֺאָָֽעָנִ֑ י    נַָתִׁ֖   ֶאת־ַקְשִ  

berit              le‟ot        vehayetah         be‟anan         natati                   qashti-„et 

concerto  para-sinal     e-ela-será       em-nuvem      eu-dei                meu arco-*  

ין     ָהָאֶָֽרץ׃     י        ־אֵבֵ֥ ֵֺאיִנִׁ֖
9:14

ן ַנְִנֵ֥י              ָעָנִׁ֖ ה        ְֺאעָֽ   ְוָהיָ 
„anan                  be‟aneni            vehayah            ha‟arets      uveyn           beyni 

nuvem       quando-eu-ajuntar     E-ele-será          a-terra        e-entre     entre-eu 

ָֽן׃        ֶשת          ֶֺאָעָנ ה     ַהֶ ִׁ֖ ֶרץ      ְונְִרֲאָתֵ֥ ַעל־ָהָאִ֑
9:15

י   ְוזַָכְרִ ָ֣
vezacharti                   be‟anan            haqeshet      venirə‟atah          ha‟arets-„al  

E-eu-me-lembrarei    em-nuvem         o-arco       e-ela-aparecer     a terra-sobre 

ין ם             ־אֵבִ֛ ינֵיֶכֹ֔ ר         ֵֺאינִיֹ֙         ־אֵבָ֣ י          ֲאֶשִ֤  ֶאת־ְֺאִריִתָ֗

uveyn                uveynechem             beyni             „asher                      beriti-„et 

e-entre               e-entre-vós           entre-mim            que            meu concerto-* 

estabeleço o meu 

concerto convosco, 

e com a vossa 

semente depois de 

vós, 

10  e com toda 

alma vivente, que 

está convosco, de 

aves, de gado, e de 

todo animal da ter-

ra convosco; desde 

todos que saíram 

da arca, até todo 

animal da terra. 

11  E eu estabeleço 

o meu concerto 

convosco, que não 

será mais destruída 

toda carne pelas 

águas do dilúvio e 

que não haverá 

mais dilúvio para 

destruir a terra. 

12 ¶ E disse Deus: 

Este [é] o sinal do 

concerto que eu 

ponho entre mim e 

vós, e entre toda 

alma vivente que 

está convosco, por 

gerações eternas. 

13  O meu arco [te-

nho] posto na nu-

vem e ele será por 

sinal do concerto 

entre mim e a terra. 

14  E acontecerá 

[que], quando eu 

amontoar as nu-

vens sobre a terra, 

e aparecer o arco 

na nuvem. 

15  Então, eu me 

lembrarei do meu 

concerto, que [está] 

entre mim e vós e 

entre  
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יִםֹ֙  ֹוד    ַהַׅאֹ֙ ה   עִ֤ ְָֽהיֶָ֨ ר      ְוֹלָֽא־ִי  ׃ָאל־ֶנֵֶ֥פש         ַחָׁאִׁ֖ה       ְֺאָכל־ָֺאָׂשִ֑
hamayim   „od      yihyeh-velo‟       bassar-bechol        chayah           nefesh-kol 

as-águas  ainda   ele será-e não    carne-com tudo de   vivente       alma-tudo de  

ת        ׃ָאל־ָֺאָׂשָֽר׃                     ־אל           ְלַשֵחִׁ֖ ְלַמֺאֹ֔
9:16

ה   ְוָהיְָתֵ֥
vehaytah                                        bassar-kol           leshachet                lemabul  

E-ela-será                                    carne-tudo de      para-destruir      para-dilúvio 

ין ם       ֵֺאָ֣ ית    עֹוָלֹ֔ יָה     ִלז׃ְאֹרֹ֙       ְֺאִרָ֣ ן    ־אְרִאיִתָ֗ ֶשת     ֶֺאָָֽעָנִ֑  ַהֶ ִׁ֖

beyn         „olam         berit           lizəkor          ure‟itiha       be‟anan    haqeshet 

entre   sempre    concerto    para-lembrar-de   e-eu-a-ver    em-nuvem     o-arco  
ר ר          ֲאֶשֵ֥ ה         ְֺאָכל־ָֺאָׂשִׁ֖ ים   ־אֵביןֹ֙     ׃ָאל־ֶנֶָ֣פש      ַחׁאָֹ֔  ֱאֹלִהֹ֔
„asher              bassar-bechol            chayah       nefesh-kol       uveyn    „elohim  

que              carne-com tudo de       vivente     alma-tudo de    e-entre        Deus 

ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃       
9:17

ֹות־ַהְֺאִריתֹ֙  את   אָֽ ִֹ֤ ַח   ז ִֹ֑ ים  ֶאל־נ אֶמר  ֱאֹלִהִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

haberit-„ot            zot      noach-„el   „elohim   vayo‟mer                   ha‟arets-„al 

o concerto-sinal    este    Noé-para     Deus     E-Ele-disse               a terra-sobre 
ר  ַעל־ָהָאֶָֽרץ׃  ר   ֲאֶשֵ֥ ין    ׃ָאל־ָֺאָׂשִׁ֖ י    ־אֵבֵ֥ ִתי      ֵֺאינִ  ֹֹ֔ ר    ֲהִקמ פֲאֶשָ֣  

ha‟arets-„al          „asher     bassar-kol     uveyn      beyni         haqimoti    „asher 

a terra-sobre           que   carne-tudo de  e-entre  entre-mim  o-eu-levantei    que 
9:18

ם ה            ֵשִׁ֖ ְָֹֽצִאיםֹ֙       ִמן־ַהֵ ָבֹ֔ ַח         ַהׁא ָֹ֗ ־א      ְבנֵי־נ ְָֽהיָ֣   ַוִׁא

shem                hatevah-min         hayotsə‟im          noach-vəney           vayihyu 

Sem                     a arca-de        os[que[saíram       Noé-filhos de    E-eles-eram 

ַָֽען׃     י   ְכָנ ־אא      ֲאִבֵ֥ ם     הִׁ֖ ם        ָוָיִֶ֑פת        ְוָח  ְוָחָ֣
9:19

ה   ְשֹלָשֵ֥
shəloshah           chəna‟an   „avi           hu‟       vecham        vayafet       vecham  

Três                     Canaã    pai-de         ele         e-Cam           e-Jafé         e-Cam 

ה                 ָכל־ָהָאֶָֽרץ׃ ְָֽפָצֵ֥ ֶׄאה        ָנ ַח       ־אֵמֵאִׁ֖ ִֹ֑ ֶׄאה      ְֺאנֵי־נ  ֵאִׁ֖

ha‟arets-chol                        nafətsah           ume‟eleh      noach-bəney       „eleh 

a terra-tudo de               ela-foi-povoada      e-de-estes     Noé-filhos de      estes  
9:20

ע              ׃ָאֶָֽרם׃ ה       ַוׁא׀ִַאִׁ֖ ֲָאָדָמִ֑ יש    הָֽ ַח     ִאָ֣ ִֹׁ֖ ֵֶ֥חל         נ   ַוָׁא
karem                     vayita‟       ha‟adamah      „ish        noach               vayachel  

vinha                 e-ele-plantou       a-terra        lavrar       Noé       E-ele-começou 
9:21

ר                          ַוׁאְִתַֻאִׁ֖ל ְֵ֥שְ        ִמן־ַהַׁאִׁ֖יִן          ַוׁאְִש׃ָאִ֑   ַוֵׁא
vayitəgal                                    vayishəkar           hayayin min           vayeshəte  

e-ele[se]descobriu             e-ele[se]embriagou       o vinho-de         E-ele-bebeu 

ֹוְך       ָאֳהֹלָֽה׃          ְֺאתֵ֥
9:22

ת ַען   ֵאִׁ֖ י    ְכנַֹ֔ ם      ֲאִבָ֣ ְרא      ָחֵ֚   ַוׁאַָ֗

„et   chəna‟an     „avi         cham        vayarə‟                      „aholoh          betoch 

*        Canaã      pai-de       Cam        E-ele-viu                  sua-tenda    dentro-de 

־אץ׃ יו                  ַֺאחָֽ ָֽי־ֶאָחִׁ֖ יו         ַוׁאֵַֻאֵ֥ד           ִלְשֵנ ת   ָאִבִ֑  ֶעְרַוָ֣
bachuts                          „echayv-lishəney            vayaged           „aviv      „ervat 

no[lado-de]fora      seus irmãos-para dois de    e-ele-contou      pai-dele   nudez 

toda alma vivente 

de toda carne, e 

não haverá mais 

águas em dilúvio 

para destruir toda 

carne. 

16  E estará o arco 

nas nuvens, e eu o 

verei, para me lem-

brar do concerto 

eterno entre Deus e 

toda alma vivente 

de toda carne, que 

[está] sobre a terra. 

17  E disse Deus a 

Noé: Este [é o] si-

nal do concerto que 

tenho estabelecido 

entre mim e toda a 

carne que [está] 

sobre a terra. 

18 ¶ E eram os 

filhos de Noé, os 

que saíram da arca, 

Sem, e Cam, e 

Jafé; e Cam [foi] o 

pai de Canaã. 

19  Estes três 

[foram] filhos de 

Noé e destes se po-

voou toda a terra. 

20  E começou Noé 

a lavrar a terra e 

plantou uma vinha. 

21  E ele bebeu do 

vinho e embebe-

dou-se; e se desco-

briu dentro de sua 

tenda. 

22  E viu Cam, pai 

de Canaã, a nudez 

de seu pai e ele 

contou a ambos 

seus irmãos, fora. 
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9:23
ימ־אֹ֙  ה                   ַוׁאִָׂשֹ֙ ֶפת     ֶאת־ַהִשְמָלָ֗ ם     ָויֶ    ַוׁאִַ ֩ח      ֵשָ֨
vayassimu                          hassiməlah-„et       vayefet      shem            vayiqach 

e-eles-a-puseram               a vestimenta-*        e-Jafé        Sem       E-ele-tomou 

־א ית              ַויְַכׇא  ַר׆אִֹ֔ ָֹ֣ ְָֽלכ־אֹ֙      ֲאח ם         ַוֵׁא ם        ְשנֵיֶהֹ֔  ַעל־ְשֶכָ֣

vayechassu              „achoranit       vayeləchu         shəneyhem        shechem-„al 

e-eles-cobriram        de-costas    e-eles-andaram    dois-deles    ombro de-sobre  

ם ית   ְוֶעְרַוֵ֥ת     ֲאִביֶהִׁ֖ ַר׆אִֹ֔ ָֹ֣ ם      ־אְפנֵיֶהםֹ֙    ֲאח ת    ֲאִביֶהִ֑ ת    ֶעְרַוָ֣  ֵאִׁ֖
„avihem       ve‟ervat    „achoranit     ufəneyhem       „avihem       „ervat         „et  

pai-deles   e-nudez-de   de-costas   e-face-deles       pai-deles      nudez           *  

־א׃          א    ָראָֽ ֹלֵ֥
9:24

ת ַדע    ֵאִ֛ ֹו             ַוׁאֵ  ַח      ִמׁאֵינִ֑ ִֹׁ֖ ֵ֥יֶקץ   נ   ַוִׁא
„et        vayeda                miyeyno      noach  vayiqets                       ra‟u        lo‟ 

*      e-ele-soube          de-seu-vinho    Noé   E-ele-despertou     eles-viram  não 

ֹו     ַהָ ָטָֽן׃      ֹו           ְֺאנֵ֥ ָׂשה־לִׁ֖ ֲאֶשר־ָעֵ֥
9:25

־אר אֶמר         ָארָ֣ ִֹׁ֖   ַוׁא

„arur 26             vayo‟mer              haqatan       beno                   lo-„assah-„asher 

maldito[seja]   E-ele-disse            o-menor  seu-filho      para ele-ele fizera-que 

ֵ֥ה        ְלֶאָחָֽיו׃             ְָֽהֶי ים    ִי ֶבד   ֲעָבִדִׁ֖ ַען      ֶעֵ֥ ׃ְאָנִ֑
9:26

אֶמר  ֹ   ַוׁא
vayo‟mer                        le‟echayv          yihyeh     „avadim     „eved     kəna‟an  

E-ele-disse               para-irmãos-dele     ele-será      servos     servo-de    Canaã 

ֶבד ַען      ֶעֵ֥ י     ְכַנִׁ֖ ם      ִויִהֵ֥ ֵהי    ֵשִ֑ ה      ֱאֹלָ֣ ־אְך              יְהָֹוִׁ֖  ָֺארֵ֥

„eved     chəna‟an       vihi         shem    „elohey        „adonay                    baruch 

servo       Canaã     e-seja-ele     Sem     Deus-de     SENHOR         bendito-seja  

ָֽמֹו׃        ָל
9:27

ם ן         ְֺאָאֳָֽהֵלי־ֵשִ֑ ִֹׁ֖ ֶפת      ְויְִש׃א   ַיְִ֤פְ   ֱאֹלִהיםֹ֙   ְליֶֹ֔
shem-be‟aholey        veyishkon       leyefet    „elohim    yafəte                    lamo  

Sem-em tendas de  e-ele-habite     para-Jafé     Deus     Enlargueça       para-ele 

ָֽמֹו׃       ֶבד    ָל ַען    ֶעֵ֥ י      ְכַנִׁ֖ ִויִהֵ֥
9:28

־אל ר    ַהַׅאֺאִ֑ ַח     ַאַחָ֣ ִֹׁ֖ ַיְִחי־נ   וָֽ
hamabul     „achar        noach-vayechi           lamo     „eved   chəna‟an         vihi  

o-dilúvio     depois      Noé-E ele viveu       para-ele   servo     Canaã  e-seja-ele  

ָֽה׃            ים      ָשָנ ֲַחִמִשִׁ֖ ה      וָֽ ש     ֵמאֹותֹ֙     ָשנָֹ֔ ְשֹלִ֤
9:29

ְָֽהי־אֹ֙    ַוִׁא

vayihyu                      shanah      vachamishim      shanah       me‟ot       shəlosh  

E-eles-foram                ano           e-cinquenta          ano        centenas          três 

 
  

23  Então, tomaram 

Sem e Jafé a vesti-

menta, puseram-na 

sobre ambos os 

seus ombros e fo-

ram de costas e 

cobriram a nudez 

do pai deles; e seus 

rostos [estavam] 

virados e não vi-

ram a nudez do pai. 

24 ¶ E despertou 

Noé do seu vinho e 

soube o que lhe 

fizera seu filho 

menor. 

25  E disse: Maldi-

to [seja] Canaã; 

servo de servos se-

ja aos seus irmãos. 

26  E disse: Bendi-

to [seja o] 

SENHOR, Deus de 

Sem; e seja-lhe 

Canaã por servo. 

27  Alargue Deus a 

Jafé, e habite nas 

tendas de Sem; e 

seja-lhe Canaã por 

servo. 

28 ¶ E viveu Noé, 

depois do dilúvio, 

350 anos. 

29  E foram  

 

 

 

 

                                                           
26

 Para surpresa de muitos, o pecado de Cam, filho de Noé, não recai diretamente sobre ele, mas sobre a sua descendência 

através de Canaã, seu filho. O que à primeira vista pode parecer uma injustiça, contra Canaã - que não fora o autor do pecado, 

nada mais é do que uma bela ilustração da paciência, bondade e da longanimidade de Deus para com o pecador; no caso, Cam. A 

reprovação da atitude e a consciência do pecado de Cam foram imediatas; mas, o efeito da maldição, em função do pecado, só 

tomaria efeito, caso ele não se arrependesse e não mudasse de atitude, na sua descendência. Ele tivera todo o tempo necessário 

para se corrigir; mas, como no caso de Caim, Cam também não creu. Ele não deu crédito à palavra de maldição que pesava sobre 

ele e sobre a sua família e por isso ele não se arrependeu, não se humilhou, não pediu perdão, não foi perdoado e sofreu a pena; 

tanto ele como a sua descendência! A grande maioria das pessoas vive nesse mundo como viveu Cam e seu filho Canaã, sem crer 

na Palavra de Deus e nas Suas promessas; nem nas que nos predizem o bem e nem nas que nos predizem o mal - caso não nos 

arrependamos. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido! 
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ים       ָשָנִ֑ה ה       ַוֲחִמִשִׁ֖ ע    ֵמאֹותֹ֙    ָשנָֹ֔ ַח          ְ ַשִ֤ ֹֹ֔  ׃ָאל־יְֵמי־נ
shanah      vachamishim       shanah       me‟ot       tesha          noach-yemey-kol 

ano             e-cinquenta           ano       centenas      nove     Noé-dias de-tudo de 

ת׃  ָֹֽ   פַוׁאָמ

vayamot 

e-ele-morreu 

todos os dias de 

Noé 950 anos, e 

morreu. 
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Gênesis 10 
10:1

ם               ָוָיִֶ֑פת ם      ָחָ֣ ַח      ֵשִׁ֖ ֹֹ֔ ת       ְֺאנֵי־נ ָֹ֣ ֶׄאהֹ֙    ֹוְלד   ְוֵאֹ֙

vayafet                   cham        shem     noach-bəney         toledot             ve‟eleh 

e-Jafé                     Cam         Sem     Noé-filhos de     gerações-de         E-estas 

־אל׃          ר   ַהַׅאֺאָֽ ים     ַאַחֵ֥ ם     ָֺאִנִׁ֖ ־א              ָלֶהִ֛ ַוׁא־ִָאְלדֵ֥
10:2

  ְֺאֵנָ֣י
bəney                    hamabul    „achar        banim       lahem                vayivalədu 

Filhos-de              o-dilúvio    depois       filhos      para-eles     e-eles-nasceram 
ֶשְך ל      ־אֶמִׁ֖ ן      ְוֺתָבִ֑ י       ְויָָוָ֣ ֹוג        ־אָמַדִׁ֖ ֶמר        ־אָמגֹ֔ ָֹ֣ ֶפת     ֻא  יֶֹ֔
umeshech   vetuval      vayavan     umaday          umagog           gomer      yefet  

e-Meseque  e-Tubal       e-Javã      e-Madai       e-Magogue         Gômer      Jafé 

ס׃          ְוִתיָרָֽ
10:3

ת     ְותֹגְַרָמָֽה׃ ֶמר     ַאְש׃ֲאַנֵ֥ז    ְוִריַפִׁ֖ ִֹ֑ י     ֻא   ־אְבֵנִׁ֖
vetogarmah      verifat        ashkenaz      gomer      uvəney                       vetiras 

e-Togarma      e-Rifate      Asquenaz      Gomer     E-filhos-de                e-Tiras 
10:4

ָֽים׃ ים        ְודָֹדִנ יש      ׃ִאִ ִׁ֖ ה      ְוַתְרִשִ֑ ן     ֱאִליָשָ֣   ־אְבֵנֵ֥י     יָָוִׁ֖
vedodanim           kitim           vetarshish           „elishah       yavan          uvəney 

e-Dodanim         Quitim           e-Társis                Elisá          Javã     E-filhos-de 
10:5

יש ם    ִאִׁ֖ ־א          ִאֵׁאִ֤י           ַהֻאֹויִםֹ֙     ְֺאַאְרצָֹתֹ֔ ֵאֶׄאה  נְִפְרדִ֞   ֵמֶּ֠
„ish       be‟arətsotam    hagoyim                „iyey               nifəredu         me‟eleh  

cada  nas-terras-deles  os-povos  ilhas-costeiras-de   eles-espalharam  De-estes 

ם        ְֺאגֹויֵֶהָֽם׃        ֹו                ְלִמְשְפחָֹתִׁ֖ ִלְלשֹנִ֑
10:6

ם י   ָחִ֑   ־אְבֵנִׁ֖

cham  uvəney              begoyechem         lemishpechotam                    lileshono 

Cam  E-filhos-de   nos-seus-povos  segundo-suas-famílias  segundo-sua-lingua 

ַָֽען׃           ־אט    ־אְכָנ יִם    ־אפֵ֥ ־אש     ־אִמְצַרִׁ֖ ׃אֵ֥
10:7

־אש   ְסָבאֹ֙    ־אְבֵנָ֣י    כֹ֔
seva‟    chush      uvəney                    uchəna‟an     ufut      umitsrayim       kush 

Sebá    Cuxe       E-filhos-de               e-Canaã     e-Pute     e-Mizraim       Cuxe 

ה א     ־אְבֵנֵ֥י           ַרְעָמִׁ֖ ה     ְוַסְבְ ָכִ֑ ה    ְוַרְעָמִׁ֖ ה      ְוַסְבָ ֵ֥ ֲַחִויָלֹ֔  וָֽ
ra‟əmah              uvəney     vesavtecha‟     vera‟əmah    vesavtah      vachavilah 

Raamá             e-filhos-de    e-Sabtecá        e-Raamá       e-Sabtá          e-Havilá 

א   ־אְדָדָֽן׃          ְשָבֵ֥
10:8

ל ־אא      ֵהֵחֹ֔ ד  הָ֣ ִֹ֑ ־אש    יַָלָ֣ד     ֶאת־נְִמר   ְוכִׁ֖

hechel        hu‟     nimrod-„et       yalad      vechush                    udedan   sheva‟ 

começou   ele       Ninrode-*  e-ele-gerou  E-chxe                      e-Dedã  shevah 

 

1 ¶ E estas são as 

gerações dos filhos 

de Noé: Sem, Cam 

e Jafé; e nasceram-

lhes filhos, depois 

do dilúvio. 

2  Os filhos de Jafé 

[são]: Gomer, e 

Magogue, e Madai, 

e Javã, e Tubal, e 

Meseque, e Tiras. 

3  E os filhos de 

Gomer [são]: 

Asquenaz, e Rifate, 

e Togarma. 

4  E os filhos de 

Javã [são]: Elisá, e 

Társis, e Quitim, e 

Dodanim. 

5  Por estes, foram 

repartidas as ilhas 

das nações nas 

terras deles, cada 

qual segundo a sua 

língua, segundo as 

famílias deles, en-

tre as suas nações. 

6 ¶ E os filhos de 

Cam [são]: Cuxe, e 

Mizraim, e Pute, e 

Canaã. 

7  E os filhos de 

Cuxe [são]: Sebá, e 

Havilá, e Sabtá, e 

Raamá, e Sabtecá; 
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ר     ָֺאָאֶָֽרץ׃           ִֹׁ֖ ֹות      ִֻאֺא ְִהיֵ֥ לָֽ
10:9

יִד ָֹֽר־ַצִׁ֖ ֵ֥ה          גִֺא ־אא־ָהָי   הָֽ
tsayid-gibor              hayah-hu‟                           ba‟arets        gibor           lihyot 

caçador-poderoso     era-Ele                               na-terra      poderoso    para-ser 

ֹור ד              ִֻאֺאֵ֥ ִֹ֛ ר       ׃ְאנְִמר ָָֽאַמֹ֔ ה      ַעל־׃ֵאןֹ֙     ֵי  ִלְפֵנָ֣י        יְהָוִ֑
gibor                     kenimrod         ye‟amar       ken-„al        „adonay          lifney 

poderoso          como-Ninrode     ele-é-dito      isso-por      SENHOR  diante-de 

ָֽה׃            יִד       ִלְפֵנֵ֥י      יְהָו ַצִׁ֖
10:10

ית   ַמְמַלְכ ֹוֹ֙  י    ֵראִשִ֤   ַוְ ִהָ֨

mamlachto    re‟shit         vatehi                           „adonay        lifney        tsayid  

seu-reino     início-de       E-ela-era                       SENHOR  diante-de  caçador 

ֶרץ        ִשנְָעָֽר׃ ד         ְוַכְלֵנִ֑ה         ְֺאֶאִׁ֖ ֶרְך        ְוַא׃ַאָ֣ ל     ְוֶאִׁ֖  ָֺאֶבֹ֔
shinə‟ar            be‟erets           vechalneh          ve‟akad          ve‟erech      bavel 

Sinear           em-terra-de          e-Calné            e-Acade         e-Ereque     Babel 
10:11

ה ֶבןֹ֙           ֶאת־ִנָ֣ינְֵוֹ֔ ־אר       ַוׁאִֹ֙ א   ַאשִ֑ וא   יָָצָ֣ ֶרץ  ַהִהִׁ֖   ִמן־ָהָאֵ֥

nineveh-„et              vayiven         „ashur      yatsa‟     hahi‟             ha‟arets-min 

Nínive-*           e-ele-construiu    Assíria   ele-saiu    a-ela                  a terra-De 
יר    ְוֶאת־׃ָאַָֽלח׃        ת  ִעִׁ֖ ֵֹ֥ ְוֶאת־ְרחֹב

10:12
ה ָֽינְֵוִׁ֖ ין    ִנ ֶסן    ֵֺאֵ֥ ֶָֽאת־ֶרֹ֔   ְו

nineveh   beyn     ressen-ve‟et                     kalach-ve‟et        „ir   rechovot-ve‟et 

Nínive     entre     Resém-E                               Calá-e                       Reobot Ir-e 
ָֽה׃             יר     ַהְֻאדָֹל וא      ָהִעֵ֥ ַלח    ִהִׁ֖ ין     ׃ָאִ֑ ־אֵבָ֣

10:13
יִם   ־אִמְצַרֶ֡
umitsrayim                            hagdolah         hai‟r           hi‟       kalach      uveyn  

E-Mizraim                                 a-grande       a-cidade        ela         Calá      e-entre 

ים ים            ְוֶאת־ְלָהִבִׁ֖ ים           ְוֶאת־ֲענִָמִ֛ ד           ֶאת־ל־אִדַּ֧  יַָלִ֞
lehavim-ve‟et                   „anamim-ve‟et                    ludim-„et                  yalad 

Leabim-e                            Anamim-e                        Ludim-*            ele-gerou 

ְוֶאת־נְַפֺ ִחָֽים׃              
10:14

ים ים        ְוֶאת־׃ַאְסֺלִחָ֗ ֶָֽאת־ַפְתֺרִסִ֞   ְו

kasluchim-ve‟et             patrusim-ve‟et                                       niftuchim-ve‟et 

Casluim-e                      Patrusim-E                                                     Naftuim-e 

ים׃  ים  ְוֶאת־׃ַאְפ ִֹרָֽ ם   ְפִלְשִ ִׁ֖ ־א   ִמָשִ֛ ר  יְָצאֵ֥ סֲאֶשָ֨  
kaftorim-ve‟et      pelishtim     misham  yatsə‟u  „asher 

Caftorim-e          filisteus        de-lá  eles-sairam  que 
10:15

ֹו       ְוֶאת־ֵחָֽת׃ ן           ְֺאכֹרִׁ֖ ֵֹ֥ ַען        יַָלִ֛ד       ֶאת־ִציד   ־אְכנַָ֗

chet-ve‟et            bechoro                 tsidon-„et           yalad                 uchəna‟an 

Hete-e         seu-primogênito            Sidom-*          ele-gerou               Canaã-E 
10:16

ת  ַהִֻאְרָֻאִשָֽי׃ י           ְוֵאִׁ֖ ֱאמִֹרֹ֔   ְוֶאת־ַהיְב־אִסיֹ֙              ְוֶאת־ָהָ֣

hagirgashi   ve‟et                 ha‟emori-ve‟et                                hayevussi-ve‟et 

o-girgaseu      e                     o amorreu-e                                          o jebuseu-e 
10:17

ָֽי׃   י   ְוֶאת־ַהִׇאיִנ ַַעְרִקִׁ֖ י    ְוֶאת־הָֽ ִַח־ִאֵ֥  ְוֶאת־הָֽ
10:18

י ַָאְרָוִדֵ֥   ְוֶאת־הָֽ
ha‟arvadi-ve‟et                 hassini-ve‟et      ha‟arqi-ve‟et                  hahivi-ve‟et 

o arvadeu-E                        o sineu-e            o arqueu-e                       o heveu-E 

e os filhos de 

Raamá são: Sabá e 

Dedã. 

8  E Cuxe gerou a 

Ninrode; este co-

meçou a ser pode-

roso na terra. 

9  Ele foi poderoso 

caçador diante do 

SENHOR; por isso 

se diz: Como 

Ninrode, poderoso 

caçador diante do 

SENHOR. 

10  E foi o princí-

pio do seu reino 

Babel, e Ereque, e 

Acade, e Calné, na 

terra de Sinar. 

11  Desta terra saiu 

ele à Assíria e 

edificou a Nínive, e 

Reobote-Ir, e Calá, 

12  e Resém, entre 

Nínive e Calá - esta 

é a grande cidade. 

13  E Mizraim ge-

rou a Ludim, e a 

Anamim, e a 

Leabim, e a 

Naftuim, 

14  e a Patrusim, e 

a Casluim - donde 

saíram os filisteus, 

e a Caftorim. 

15 ¶ E Canaã gerou 

a Sidom, seu pri-

mogênito, e a Hete, 

16  e ao jebuseu, e 

ao amorreu, e ao 

girgaseu, 

17  e ao heveu, e 

ao arqueu, e ao 

sineu, 

18  e ao arvadeu, e 

ao zemareu, e ao 

hamateu, e depois 
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צ־א ֹֹ֔ ר                      נָפ י        ְוַאַחָ֣ ֲַחָמִתִ֑ י        ְוֶאת־הָֽ  ְוֶאת־ַהְצָמִרִׁ֖

nafotsu                             ve‟achar           hachamati-ve‟et          hatsemari-ve‟et 

eles[se]espalharam           e-depois             o hamateu-e                   o zemareu-e 

ָֽי׃            ׃ְַאנֲַעִנ ֹות   הָֽ ִמְשְפחִׁ֖
10:19

ן ֹֹ֔ ׃ְַאנֲַענִיֹ֙      ִמִציד ־אל   הָֽ י  ְֻאבִ֤ ַיְִהִ֞   וָֽ

mitsidon    hakəna‟ani     gevul   vayehi                         hakəna‟ani  mishpechot 

de-Sidom  o-cananeu  limite-de  E-ele-foi                      o-cananeu   famílias-de 

ה ָמה             ַוֲעמָֹרִ֛ ַֹּ֧ ה    ְסד ָרה        ַעד־ַעָֿאִ֑ה  ֺאֲֹאָכִ֞  ֺאֲֹאָכֵ֥ה      גְָרִׁ֖
va‟amorah               sedomah  bo‟achah   „azah-„ad            gerarah      bo‟achah 

e-para-Gomorra  para-Sodoma  vires-tu    Gaza-até         para-Gerar      vires-tu 

ַָֽשע׃        ה        ־אְצבִֹיִׁ֖ם    ַעד־ָל ְוַאְדָמֵ֥
10:20

ם ֶׄאה           ְבנֵי־ָחֹ֔   ֵאָ֣
cham-vəney            „eleh                         lasha‟-„ad      utsevoim       ve‟adəmah 

Cam-filhos de         Estes                          Lasa-até       e-Zeboim           e-Admá 

ם          ְֺאגֹויֵֶהָֽם׃ ם        ְֺאַאְרצָֹתִׁ֖ נָֹתִ֑ ָֹֽ ם                ִלְלש  ְלִמְשְפחָֹתִׁ֖

begoyehem             be‟artsotam          lileshonotam                   lemishpechotam 

em-povos-deles    em-terra-deles      para-língua-deles           para-suas-famílias 
10:21

ֶבר ־אא    ֲאִביֹ֙               ׃ָאל־ְֺאנֵי־ֵעֹ֔ ד     ַֻאם־הִ֑ ם        יַֺׄאִׁ֖   ־אְלֵשֵ֥
„eved-bəney-kol                      „avi        hu‟-gam        yoled                    uleshem 

Éber-filhos de-tudo de          pai-de    ele-também   ele-gerou          E-para-Sem 
ֹול׃           ֵֶ֥פת    ַהָֻאדָֽ י     ֶי ֲאִחִׁ֖

10:22
־אר ם     ֵעיָלָ֣ם    ְוַאשִ֑   ְֺאֵנֵ֥י    ֵשִׁ֖
ve‟ashur    „elam         shem     bəney                           hagadol    yefet        „achi 

e-Assur      Elão          Sem      Filhos-de                      o-maior    Jafé  irmão-de 
ם׃         ֲַאָרָֽ ־אד    וָֽ ד    ְולֵ֥ ְוַאְרַפְכַשִׁ֖

10:23
־אל ־אץ    ְוחִׁ֖ ם   עֵ֥ י   ֲאָרִ֑   ־אְבֵנִׁ֖

vechul     „uts     „aram      uvəney                    va‟aram      velud  ve‟arpachshad 

e-Hul       Uz        Arã      E-filhos-de                 e-Arã       e-Lude     e-Arfaxade 

ְוֶגֵֶ֥תר   ָוַמָֽש׃         
10:24

ַלח ַלח     ְוֶשִׁ֖ ד    יַָלָ֣ד    ֶאת־ָשִ֑   ְוַאְרַפְכַשִׁ֖
veshelach   shalach-„et      yalad      ve‟arpachshad                    vamash  vegeter 

e-Selá             Salá-*     ele-gerou   E-Arfaxade                          e-Más   e-Geter 

יַָלֵ֥ד      ֶאת־ֵעֶָֽבר׃      
10:25

ם ים     ֵשָ֣ ד     ְשֵנָ֣י    ָבִנִ֑ ֶבר    יַֺׄאִׁ֖   ־אְלֵעֵ֥
shem      vanim    shəney     yulad     ule‟ever                        „ever-„et        yalad 

nome-de  filhos   dois-de  ele-gerou  E-para-Éber                   Éber-*   ele-gerou 

ֶרץ י      ְביָָמיוֹ֙            נְִפְלָגָ֣ה             ָהָאֹ֔ ֶלג       ׃ִאִ֤ ד     ֶפָ֗ ֶָאָחִ֞  הָֽ

ha‟arets                  nifəlegah              veyamayv         ki           peleg    ha‟echad  

a-terra               ela-foi-dividida        nos-dias-dele  porque    Pelegue        o-um 

יו    יְָקָטָֽן׃     ם          ָאִחִׁ֖ ְוֵשֵ֥
10:26

ד ד      ֶאת־ַאְלמֹוָדִׁ֖ ן     יַָלֹ֔   ְויְָקָטָ֣
„aləmodad-„et         yalad        veyaqtan              yaktan     „achiv            veshem 

Almodá-*          ele-gerou      E-Joctã                  Joctã   irmão-dele   e-nome-de 

ַָֽרח׃    ֶות         ְוֶאת־ָי ֶלף     ְוֶאת־ֲחַצְרָמִׁ֖ ְוֶאת־ָשִ֑
10:27

ם   ְוֶאת־ֲהדֹוָרֵ֥
hadoram-ve‟et                yarach-ve‟et           chatsarmavet-ve‟et      shalef-ve‟et 

Hadorão-e                           Jerá-e                     Hazar Mavé-e                Selefe-e 

que se espalharam 

as famílias dos 

cananeus. 

19  E foi o termo 

dos cananeus desde 

Sidom, indo para 

Gerar, até Gaza; 

indo para Sodoma, 

e Gomorra, e 

Admá, e Zeboim, 

até Lasa. 

20  Estes [são os] 

filhos de Cam, 

segundo as suas 

famílias, segundo 

[as] suas línguas, 

em suas terras, em 

suas nações. 

21 ¶ E a Sem 

nasceram [filhos], 

ele [foi o] pai de 

todos os filhos de 

Éber, irmão de 

Jafé, o mais velho. 

22  Os filhos de 

Sem [são]: Elão, e 

Assur, e Arfaxade, 

e Lude, e Arã. 

23  E os filhos de 

Arã [são]: Uz, e 

Hul, e Geter e Más. 

24  E Arfaxade ge-

rou a Salá; e Salá 

gerou a Éber. 

25  E a Éber nasce-

ram dois filhos: o 

nome de um [foi] 

Pelegue, porquanto 

em seus dias se 

repartiu a terra; e o 

nome do seu irmão 

[foi] Joctã. 

26  E Joctã gerou a 

Almodá, e a Selefe, 

e a Hazar-Mavé, e 

a Jerá, 

27  e a Hadorão, e 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

46 

 

ָֽה׃            ְוֶאת־א־אָזִׁ֖ל  ְוֶאת־ִּאְקָל
10:28

ל ל    ְוֶאת־ֲאִבָֽיָמֵאִׁ֖   ְוֶאת־עֹוָבֵ֥
„avima‟el-ve‟et       „oval-ve‟et                                 diqlah-ve‟et       „uzal-ve‟et 

Abimael-e               Obal-E                                              Diclá-e              Uzal-e 

ְוֶאת־ְשָבָֽא׃           
10:29

ב ה    ְוֶאת־יֹוָבִ֑ ר      ְוֶאת־ֲחִויָלִׁ֖   ְוֶאת־אֹוִפֵ֥

yovav-ve‟et    chavilah-ve‟et         „ofir-ve‟et                                  sheva‟-ve‟et 

Jobabe-e            Havilá-e                Ofir-E                                                 Sabá-e 

ֶׄאה    ְֺאֵנֵ֥י    יְָקָטָֽן׃   א     ֺאֲֹאָכֵ֥ה10:30׃ָאל־ֵאִׁ֖ ם    ִמֵׅאָשִ֑ י    מֹוָשָבִׁ֖ ַיְִהֵ֥   וָֽ
bo‟achah  mimesha‟    moshavam     vayehi          yaqtan    bəney        „eleh-kol 

vires-tu  de-Messa  habitação-deles  E-ele-foi      Joctã  filhos-de  estes-tudo de 

ר   ַהֶ ֶָֽדם׃                    ָרה          ַהֵ֥ ְסָפִׁ֖
10:31

ם ֶׄאה       ְבנֵי־ֵשֹ֔   ֵאָ֣

shem-vəney     „eleh                                          haqedem      har               sefarah 

Sem-filhos de   Estes                                        o-oriente  monte-de    para-Sefar 

ם ם                    ְֺאַאְרצָֹתִׁ֖ ם                        ִלְלשֹנָֹתִ֑  ְלִמְשְפחָֹתִׁ֖

be‟artsotam                            lileshonotam                                lemishpechotam 

em-terras-deles                  para-suas-linguas                          para-suas-famílias 

ְלגֹויֵֶהָֽם׃     
  10:32

ם ַח              ְלתֹוְלדָֹתִׁ֖ ִֹ֛ ת     ְֺאנֵי־נ ַֹּ֧ ֶׄאה  ִמְשְפח   ֵאָ֣
letoledotam                  noach-bəney    mishpechot  „eleh                   legoyehem 

para-gerações-deles    Noé-filhos de   famílias-de   Estas          para-seus-povos 

ֶרץ ִ֛ם               ָֺאָאִׁ֖ ־א        ַהֻאֹוִי ֶׄאה      נְִפְרדַּ֧ ם           ־אֵמֵא   ְֺאגֹויֵֶהִ֑
ba‟erets                      hagoyim           nifəredu        ume‟eleh            begoyehem 

na-terra                      os-povos    eles-espalharam    e-destes     em-povos-deles 
־אל׃  ר  ַהַׅאֺאָֽ פַאַחֵ֥  

hamabul  „achar 

o-dilúvio  depois 

a Uzal, e a Dicla, 

28  e a Obal, e a 

Abimael, e a Sabá, 

29  e a Ofir, e a 

Havilá, e a Jobabe; 

todos estes foram 

filhos de Joctã. 

30  E foi a habi-

tação deles desde 

Messa, indo para 

Sefar, montanha do 

oriente. 

31  Estes [são] os 

filhos de Sem, se-

gundo as suas fa-

mílias, segundo as 

suas línguas, em 

suas terras, em suas 

nações. 

32  Estas [são as] 

famílias dos filhos 

de Noé, segundo as 

suas gerações, em 

suas nações; e des-

tes foram divididas 

as nações na terra, 

depois do dilúvio. 

 

 

 
 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 11 
11:1

ים      ֲאָחִדָֽים׃ ת      ־אְדָבִרִׁ֖ ה     ֶאָחִ֑ ֶרץ    ָׂשָפָ֣ י     ָכל־ָהָאִׁ֖ ַיְִהֵ֥   וָֽ

„achadim         udevarim         „echat        safah       ha‟arets-chol             vayehi 

uns                 e-palavras         uma           fala        a terra-tudo de         E-ele-foi
 

11:2
ה ־א             ִבְקָעִ֛ ַׁאְִמְצאֵ֥ ֶדם           וָֽ ם         ִמֶ ִ֑ י    ְֺאנְָסָעָ֣ ַיְִהִׁ֖   וָֽ
viqe‟ah                  vayimtse‟u              miqedem          benassə‟am          vayehi  

na-planície      e-eles-encontraram       do-oriente      em-saída-deles    E-ele-foi 

ְֵ֥שב־א       ָשָֽם׃    ר       ַוֵׁא ֶרץ        ִשנְָעִׁ֖ ְֺאֶאֵ֥
11:3

יש ־א        ִאָ֣   ַוׁאֹאְמרִ֞
„ish              vayo‟meru           sham        vayeshvu         shine‟ar           be‟erets  

cada            E-eles-disseram      lá   e-eles-se-instalaram   Sinar       em-terra-de  

ה ה       ִלְׂשֵרָפִ֑ ים  ְונְִׂשְרָפִׁ֖ ָבה   נְִלְֺאָנָ֣ה   ְלֵבנִֹ֔ ה־א             ָהֵ֚  ֶאל־ֵרֵעָ֗

lisrefah                 venisrefah     levenim      nilbenah       havah                          re‟ehu-„el 

para-queimar     e-queimemos    tijolos        façamos     vamos!      seu companheiro-para 

 

 

1 ¶ E era toda a 

terra de uma mes-

ma língua e de uma 

mesma fala. 

2 E aconteceu que, 

partindo eles do 

oriente, acharam 

uma planície na 

terra de Sinar; e 

habitaram ali.  

3 E disseram uns 

aos outros: Eia! 

Façamos tijolos e 

queimemo-los 
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ר           ָהָיֵ֥ה ֵחָמֹ֔ ֶבן          ְוַהָ֣ ם     ַהְׄאֵבנָהֹ֙        ְלָאֹ֔ י      ָלֶהִ֤  ַוְ ִהָ֨
hayah            vehachemar             le‟aven          halevenah     lahem         vatehi  

[ele]foi          e-o-betume          para-pedra          o-tijolo     para-eles    e-ela-foi 

ֶמר׃      ָֹֽ ם      ַלח ָלֶהִׁ֖
11:4

יר נ־א          ִעָ֗ ָבה   ׀  נְִבנֶה־ָׄאָ֣ ־א   ָהָ֣   ַוׁאֹאְמרִ֞

„ir                  lanu-nivneh        havah    vayo‟meru               lachomer      lahem  

cidade  para nós-edifiquemos  vamos!  E-eles-disseram  por-cimento  para-eles  

ם נ־א                ֵשִ֑ ֲָֽעֶׂשה־ָׄאִׁ֖ יִם       ְוַנ ֹו       ַבָשַמֹ֔  ־אִמגְָּאלֹ֙       ְורֹאשָ֣
shem                    lanu-vena‟asseh       vashamayim       vero‟sho          umigdal  

nome                 para nós-e-façamos       nos-céus        e-cabeça-dele        e-torre 

־אץ                         ַעל־ְפֵנֵ֥י      ָכל־ָהָאֶָֽרץ׃       ֶפן־נָפִׁ֖
11:5

  ַוֵׁאֶָ֣רד

vayered             ha‟arets-chol         peney-„al                                      nafuts-pen 

E-ele-desceu   a terra-tudo de     face de-sobre     nos espalhemos-para que não 

־א ר              ָֺאנִׁ֖ ל    ֲאֶשֵ֥ יר   ְוֶאת־ַהִׅאגְָּאִ֑ ת    ֶאת־ָהִעִׁ֖ ֵֹ֥ ה     ִלְרא  יְהָוֹ֔
banu                   „asher      hamigdal-ve‟et        ha‟ir-„et           lir‟ot      „adonay  

eles-edificavam   que             a torre-e              a cidade-*   para-ver  SENHOR  

ְֺאֵנֵ֥י        ָהָאָדָֽם׃            
11:6

ם   ֶאָחדֹ֙  ן     ַעִ֤ ה     ֵהָ֣ אֶמר   יְהָוָ֗ ָֹ֣   ַוׁא
„echad  „am       hen      „adonay   vayo‟mer                        ha‟adam           bney 

um       povo  eis-que  SENHOR  E-Ele-disse                     o-homem    filhos-de 

ֹות         ְוַעָ הֹ֙  ם    ְוֶזִׁ֖ה      ַהִחָׄאָ֣ם         ַלֲעׂשִ֑ ה  ַאַחתֹ֙   ְלֺכָׄאֹ֔  ְוָׂשָפִ֤
ve‟atah             la‟assot             hachilam       vezeh   lechulam  „achat   vesafah 

e-agora           para-fazer        eles-começar    e-isto  para-todos   uma       e-fala 
ֹות׃ ֲַעׂשָֽ ־א              לָֽ ר    יָזְמִׁ֖ ל   ֲאֶשֵ֥ ִֹ֛ ם   ׃א ר              ֵמֶהֹ֔  ֹלָֽא־יִָֺאֵצָ֣
la‟assot                        yazmo     „asher     kol   mehem                     yibatser-lo‟ 

para-fazerem     eles-planejarem  que      tudo   de-eles   ele é impossível-não 27 

11:7
א ם    ֲאֶשרֹ֙       ֹלָ֣ ם   ְׂשָפָתִ֑ ה         ְונְָבָלֵ֥ה      ָשִׁ֖ ְֵרָדֹ֔ ָבה    נָֽ   ָהֵ֚
lo‟          „asher       sefatam     sham      venavlah 28          nirdah              havah 

não           que       fala-deles      lá     e-confundamos     desçamos         Vamos! 

ת        ֵרֵעָֽה־א׃           יש  ְׂשַפֵ֥ ־א        ִאִׁ֖ יְִשְמעֹ֔
11:8

ֶפץ        יְהָוֵ֥ה   ַוׁאָָ֨
„adonay        vayafets                       re‟ehu             shefat   „ish            yishme‟u  

SENHOR     E-Ele-espalhou   seu-companheiro    fala-de   cada    ouçam-eles29 

ת ֵֹ֥ ־א             ִלְבנ ַׁאְַחְּאלִׁ֖ ֶרץ       וָֽ ם   ַעל־ְפֵנָ֣י     ָכל־ָהָאִ֑ ם   ִמָשִׁ֖  אָֹתִ֛

livnot                     vayachdelu       ha‟arets-chol        peney„al   misham   „otam 

para-edificar     e-eles-cessaram   a terra-tudo de   face de-sobre  de-lá    [a]eles 

bem. E foi-lhes o 

tijolo por pedra, e o 

betume foi para 

eles por cimento. 

4 E disseram: Eia! 

Edifiquemos para 

nós uma cidade e 

torre cujo topo 

toque os céus e 

façamos para nós 

um nome, para que 

não nos espalhe-

mos por sobre a 

face de toda a terra. 

5 ¶ Então, desceu o 

SENHOR para ver 

a cidade e a torre 

que edificavam os 

filhos dos homens; 

6 e disse o 

SENHOR: Eis que 

[o] povo [é] um, e 

a língua [é] uma 

para todos; e isto é 

o que começam a 

fazer; e, agora, não 

[haverá] impossí-

veis em tudo o que 

eles intentarem 

fazer.  

7 Eia! Desçamos e 

confundamos ali a  

língua deles, para 

que não entenda 

um a língua do 

outro.  

8 E os espalhou o 

SENHOR dali so-

bre a face de toda a 

                                                           
27

 “...o SENHOR disse: ... não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.”  Interessante notar a afirmação, do 

próprio SENHOR, de que “não haverá restrição” para tudo o que o homem intentar fazer!  Hoje, mais do que nunca, o homem 

está provocando uma intervenção divina e um “basta!” a todo tipo de arrogância e desrespeito tanto para com o ser humano 

como para com a natureza, o meio ambiente. Os políticos, os empresários, os homens de negócios, os cientistas e mesmo a plebe 

em geral, cada um corre atrás apenas da sua ganância, sem o temor de Deus e sem o princípio da sabedoria. 
28

 A palavra ָנְבָלה  navlah  quer dizer “confundir”, mas, “confundir através de mistura”. 
29

 A palavra ִיְשְמעּו  yishmeu‟  quer dizer “ouvir”, mas, no sentido de “ouvir e entender”. 
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ָהִעָֽיר׃      
11:9

ם ל        ׃ִאי־ָשִ֛ א       ְשָמֽאֹ֙        ָֺאֶבֹ֔ ן     ָקָרִ֤   ַעל־׃ֵאִ֞
sham-ki            bavel           shemah           qara‟         ken-„al                      ha‟ir  

lá-porque         Babel        nome-dela    ele-chamou    Por-isso              a-cidade  

ם ֶרץ   ־אִמָשםֹ֙           ֱהִפיָצָ֣ ת    ׃ָאל־ָהָאִ֑ ה    ְׂשַפָ֣  ָֺאַלֵ֥ל             יְהָוִׁ֖
hefitsam               umisham    ha‟arets-kol       sefat     „adonay                   balal  

[Ele]os-espalhou   e-de-lá    a terra-tudo de   fala-de   SENHOR  Ele-confundiu  

י       ׃ָאל־ָהָאֶָֽרץ׃  ה         ַעל־ְפֵנִׁ֖ פיְהָוֹ֔  
ha‟arets-kol          peney-„al          „adonay 

a terra-tudo de     face de-sobre    SENHOR 
11:10

ֹוֶלד ה       ַוׁאִׁ֖ ת    ָשנָֹ֔ ם      ֶֺאן־ְמַאָ֣ ם    ֵשֵ֚ ת    ֵשֹ֔ ָֹ֣ ֶׄאה    ֹוְלד   ֵאֵ֚

vayoled        shanah     me‟at-ben         shem     shem      toledot                 „eleh 

e-ele-gerou   ano  centena de-filho de  Sem      Sem    gerações-de                 Estas 

־אל׃            ר   ַהַׅאֺאָֽ יִם    ַאַחֵ֥ ד    ְשנַָתִׁ֖ ֶאת־ַאְרַפְכָשִ֑
11:11

ם ַיְִחי־ֵשָ֗   וָֽ
shem-vayechi                         hamabul   „achar   shenatayim    „arpachəshad-„et  

Sem-E ele viveu                   o-dilúvio   depois        dois                   Arfaxade-*  

ֹות       ָשָנִ֑ה ש      ֵמאִׁ֖ ד      ֲחֵמֵ֥ ֹו    ֶאת־ַאְרַפְכָשֹ֔ ֲַחֵריֹ֙       הֹוִלידָ֣  אָֽ
shanah         me‟ot        chamesh       „arpachəshad-„et        holido         „acharey  

ano           centenas         cinco               Arfaxade-*         ele-gerou          depois 

ים  ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד       ָֺאִנִׁ֖             סַוׁאֵ֥
11:12

י     ָחֵמֵ֥ש ד   ַחֹ֔   ְוַאְרַפְכַשָ֣
chamesh  chay   ve‟arpachəshad                              uvanot   banim        vayoled 

cinco       vida    E-Arfaxade                                   e-filhas    filhos  e-ele-gerou 

ַלח׃       ֹוֶלד  ֶאת־ָשָֽ ים     ָשָנִ֑ה     ַוׁאִׁ֖ ־אְשֹלִשִׁ֖
11:13

ד י    ַאְרַפְכַשָ֗ ַיְִחָ֣   וָֽ
„arpachəshad   vayechi                 shalach-„et  vayoled      shanah     ushəloshim  

Arfaxade         E-ele-viveu               Salá-*   e-ele-gerou     ano               e-trinta  
ע ים               ְוַאְרַֺאֵ֥ ש     ָשנִֹ֔ ַלח     ָשֹלָ֣ ֹו  ֶאת־ֶשֹ֔ ֲַחֵריֹ֙     הֹוִלידָ֣  אָֽ
ve‟arba‟                       shanim      shalosh      shelach-„et       holido     „acharey  

e-quatro                          anos          três               Salá-*       ele-gerou      depois 

ים   ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד    ָֺאִנִׁ֖ ֹות    ָשָנִ֑ה     ַוׁאֵ֥                סֵמאִׁ֖
11:14

ַלח   ְוֶשֵ֥

veshelach                                  uvanot     banim     vayoled      shanah      me‟ot 

E-Salá                                      e-filhas     filhos   e-ele-gerou     ano     centenas 
ֹוֶלד    ֶאת־ֵעֶָֽבר׃       ים    ָשָנִ֑ה      ַוׁאִׁ֖ י    ְשֹלִשָ֣ ַחִׁ֖

11:15
ַלח ַיְִחי־ֶשָ֗   וָֽ
shelach-vayechi                    ever-„et       vayoled       shanah    shəloshim  chay 

Salá-E ele viveu                    Éber-*      e-ele-gerou      ano            trinta     vida  

ֹות ע             ֵמאִׁ֖ ים   ְוַאְרַֺאֵ֥ ש  ָשנִֹ֔ ֶבר  ָשֹלָ֣ ֹו   ֶאת־ֵעֹ֔  ַאֲחֵריֹ֙   הֹוִלידָ֣
me‟ot                      ve‟arba    shanim  shalosh     „ever-„et        holido  „acharey  

centenas                e-quatro      anos        três          Éber-*      ele-gerou   depois 

ים   ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד   ָֺאִנִׁ֖               סָשָנִ֑ה    ַוׁאֵ֥
11:16

ע ֶבר  ַאְרַֺאֵ֥ ָֽיְִחי־ֵע    ַו

„arba       „ever-vayechi                                 uvanot     banim    vayoled  shanah 

quatro     Éber-E ele viveu                            e-filhas     filhos  e-ele-gerou    ano 

  

terra; e cessaram 

de edificar a 

cidade.  

9 Por isso, se 

chamou o nome 

dela Babel, por-

quanto ali confun-

diu o SENHOR a 

língua de toda a 

terra e dali os es-

palhou o SENHOR 

sobre a face de 

toda a terra. 

10 ¶ Estas [são] as 

gerações de Sem: 

Sem era da idade 

de 100 anos e 

gerou a Arfaxade, 

2 anos depois do 

dilúvio.  

11 E viveu Sem, 

depois que gerou a 

Arfaxade, 500 

anos; e gerou filhos 

e filhas.  

12 E viveu 

Arfaxade 35 anos e 

gerou a Salá.  

13 E viveu 

Arfaxade, depois 

que gerou a Salá, 

403 anos; e gerou 

filhos e filhas.  

14 E viveu Salá 30 

anos e gerou a 

Éber.  

15 E viveu Salá, 

depois que gerou a 

Éber, 403 anos; e 

gerou filhos e 

filhas.  

16 E viveu Éber 34 

anos e gerou a 

Pelegue.  

17 E viveu Éber,  
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ֹוֶלד    ֶאת־ָפֶָֽלג׃     ים    ָשָנִ֑ה     ַוׁאִׁ֖ ־אְשֹלִשִׁ֖
11:17

ֶבר    ַאֲחֵריֹ֙  ָֽיְִחי־ֵעָ֗   ַו
„acharey  „ever-vayechi                  peleg-„et     vayoled      shanah   ushəloshim  

depois     Éber-E ele viveu            Pelegue-*  e-ele-gerou      ano            e-trinta  

ֹות ע            ֵמאִׁ֖ ה     ְוַאְרַֺאֵ֥ ים     ָשנָֹ֔ ֶלג    ְשֹלִשָ֣ ֹו     ֶאת־ֶפֹ֔  הֹוִלידָ֣
me‟ot                    ve‟arba‟       shanah     shəloshim       peleg-„et            holido  

centenas              e-quatro           ano            trinta          Pelegue-*      ele-gerou 

ים    ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד     ָֺאִנִׁ֖                    סָשָנִ֑ה      ַוׁאֵ֥
11:18

ֶלג ַיְִחי־ֶפִׁ֖   וָֽ

feleg-vayechi                                         uvanot      banim      vayoled      shanah 

Pelegue-E ele viveu                              e-filhas      filhos      e-ele-gerou       ano  

־א׃               ֹוֶלד    ֶאת־ְרעָֽ ים     ָשָנִ֑ה      ַוׁאִׁ֖ ְשֹלִשָ֣
11:19

ֶלג ַיְִחי־ֶפָ֗   וָֽ
feleg-vayechi                                 re‟u-„et       vayoled       shanah     shəloshim  

Peleg-E ele viveu                           Reú-*      e-ele-gerou      ano                trinta 

יִם     ָשָנִ֑ה ים    ־אָמאַתָ֣ ַשע     ָשִנִׁ֖ ־א     ֵ ֵ֥ ֹו    ֶאת־ְרעֹ֔  ַאֲחֵריֹ֙    הֹוִלידָ֣
shanah    uma‟tayim     shanim       tesha‟          re‟u-„et          holido    „acharey  

ano        e-duzentos        anos         nove              Reú-*        ele-gerou     depois 

ים  ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד      ָֺאִנִׁ֖                   סַוׁאֵ֥
11:20

יִם ־א    ְשַ ֵ֥ י   ְרעֹ֔   ַויְִחָ֣

shətayim     re‟u     vayechi                                       uvanot   banim       vayoled  

dois             Reú     E-ele-viveu                                e-filhas   filhos  e-ele-gerou  

־אג׃           ֹוֶלד    ֶאת־ְׂשרָֽ ים      ָשָנִ֑ה      ַוׁאִׁ֖ ־אְשֹלִשִׁ֖
11:21

־א י  ְרעָ֗   ַויְִחָ֣
re‟u    vayechi                          serug-„et        vayoled      shanah       ushəloshim  

Reú    E-ele-viveu                   Serugue-*    e-ele-gerou      ano                e-trinta  

יִם          ָשָנִ֑ה ים    ־אָמאַתָ֣ ַבע   ָשִנִׁ֖ ־אג  ֶשֵ֥ ֹו   ֶאת־ְׂשרֹ֔  ַאֲחֵריֹ֙   הֹוִלידָ֣
shanah            uma‟tayim    shanim     sheva‟     serug-„et        holido   „acharey  

ano                 e-duzentos       anos       sete        Serugue-*    ele-gerou    depois 

ים  ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד       ָֺאִנִׁ֖                            סַוׁאֵ֥
11:22

־אג י   ְׂשרִׁ֖   ַויְִחֵ֥

serug      vayechi                                                      uvanot   banim        vayoled 

Serugue  E-ele-viveu                                               e-filhas   filhos   e-ele-gerou 
ֹור׃         ֹוֶלד     ֶאת־נָחָֽ ים     ָשָנִ֑ה      ַוׁאִׁ֖ ְשֹלִשָ֣

11:23
־אג י   ְׂשרָ֗   ַויְִחָ֣
serug       vayechi                     nachor-„et       vayoled       shanah      shəloshim  

Serugue  E-ele-viveu                  Naor-*       e-ele-gerou       ano                trinta  

ים  ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד  ָֺאִנִׁ֖ יִם   ָשָנִ֑ה    ַוׁאֵ֥ ֹור  ָמאַתָ֣ ֹו ֶאת־נָחִׁ֖ י  הֹוִלידֵ֥ סַאֲחֵרִ֛  
uvanot        banim  vayoled   shanah  ma‟tayim     nachor-„et   holido  „acharey  

e-filhas       filhos  e-ele-gerou  ano      duzentos       Naor-*   ele-gerou   depois
 

                            11:24
ֹוֶלד ים  ָשָנִ֑ה      ַוׁאִׁ֖ ַשע  ְוֶעְׂשִרִׁ֖ ֹור   ֵ ֵ֥ י   נָחֹ֔   ַויְִחָ֣

vayoled      shanah   ve‟esrim     tesha‟    nachor    vayechi                                . 

e-ele-gerou   ano       e-vinte       nove       Naor     E-ele-viveu                          . 

ֶאת־ָ ַָֽרח׃
                 11:25

ַרח ֹו  ֶאת־ֶ ֹ֔ ֹור    ַאֲחֵריֹ֙   הֹוִלידָ֣ י    נָחָ֗   ַויְִחָ֣
terach-„et       holido    „acharey     nachor     vayechi                           tarach-„et 

Tera-*         ele-gerou    depois       Naor       E-ele-viveu                         Tera-* 

 

depois que gerou a 

Pelegue, 430 anos; 

e gerou filhos e 

filhas.  

18 E viveu Pelegue 

30 anos e gerou a 

Reú.  

19 E viveu 

Pelegue, depois 

que gerou a Reú, 

209 anos; e gerou 

filhos e filhas.  

20 E viveu Reú 32 

anos e gerou a 

Serugue.  

21 E viveu Reú, 

depois que gerou a 

Serugue, 207 anos; 

e gerou filhos e 

filhas.  

22 E viveu Serugue 

30 anos e gerou a 

Naor.  

23 E viveu 

Serugue, depois 

que gerou a Naor, 

200 anos; e gerou 

filhos e filhas. 

24 E viveu Naor 29 

anos e gerou a 

Tera.  

25 E viveu Naor, 

depois que gerou a 

Tera,  
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ים       ־אָבנָֹֽות׃  ֹוֶלד    ָֺאִנִׁ֖ ת   ָשָנִ֑ה   ַוׁאֵ֥ ה   ָשָנִׁ֖ה    ־אְמַאָ֣ סְ ַשָֽע־ֶעְׂשֵרֵ֥  
uvanot                banim    vayoled   shanah    ume‟at     shanah       „esreh-tesha‟  

e-filhas              filhos  e-ele-gerou   ano  e-centena-de   ano                dez-nove 

                
11:26

ם ֹוֶלדֹ֙   ֶאת־ַאְבָרֹ֔ ים   ָשָנִ֑ה   ַוׁאֹ֙ ַרח  ִשְבִעָ֣ ַיְִחי־ֶתִׁ֖   וָֽ

„avram-„et      vayoled   shanah   shivə‟im    terach-vayehi                                . 

Abrão-*       e-ele-gerou   ano       setenta      Tera-E ele viveu                              . 

ן׃     ֹור   ְוֶאת־ָהָרָֽ ֶאת־נָחִׁ֖
11:27

ַרח ַרח      ֶ ֵ֚ ת     ֶ ֹ֔ ָֹ֣ ֶׄאהֹ֙      ֹוְלד   ְוֵאֹ֙
terach         terach         toledot        ve‟eleh                  haran-ve‟et     nachor-„et  

Tera           Tera      gerações-de     E-estas                      Harã-e              Naor-*  

ן ן       ְוָהָרִׁ֖ ֹור       ְוֶאת־ָהָרִ֑ ם         ֶאת־נָחִׁ֖  הֹוִלָ֣יד         ֶאת־ַאְבָרֹ֔
veharan      haran-ve‟et           nachor-„et                „avram-„et                    holid  

e-Harã           Harã-e                  Naor-*                      Abrão-*             ele-gerou 

ֹוט׃                    הֹוִלֵ֥יד   ֶאת־לָֽ
11:28

י ן          ַעל־ְפֵנִׁ֖   ַוָׁאָָ֣מת   ָהָרֹ֔

pəney-„al             haran    vayamat                                          lot-„et           holid 

face de-diante de  Harã     E-ele-morreu                                    Ló-*    ele-gerou 

־אר        ׃ַאְׂשִּאָֽים׃ ו         ְֺאאֵ֥ ֶרץ         מֹוַלְד ִׁ֖ יו     ְֺאֶאֵ֥ ַרח    ָאִבִ֑ ָ֣ ֶ 

kassədim               be‟ur                moladto              be‟erets         „aviv     terach  

caldeus            em-Ur-dos      seu-nascimento      em-terra-de   pai-dele      Tera 
11:29

ם ים              ֵשִ֤ ם      נִָשִ֑ ֹור      ָלֶהִׁ֖ ם      ְונָחִ֛ ח    ַאְבָרַּ֧   ַוׁאִַ ָ֨

shem                    nashim         lahem       venachor       „avram             vayiqach  

nome-de            mulheres     para-eles       e-Naor           Abrão       E-ele-tomou 

ן ה        ַֺאת־ָהָרֵ֥ ם     ֵאֶָֽשת־נָחֹורֹ֙  ִמְל׃ָאֹ֔ י    ְוֵשִ֤  ֵאֶָֽשת־ַאְבָרםֹ֙    ָׂשָרֹ֔
haran-bat             milkah    nachor-„eshet     veshem      saray       „avram-„eshet  

Harã-filha de        Milca   Naor-mulher de  e-nome-de  Sarai  Abrão-mulher de 

י    יְִס׃ָאָֽה׃              ֲַאִבֵ֥ ה     וָֽ ֲאִבָֽי־ִמְל׃ָאִׁ֖
11:30

ה י  ֲעָקָרִ֑ י    ָׂשַרִׁ֖   ַוְ ִהֵ֥
„aqarah    saray      vatehi                               yiskah       va‟avi         milkah-„avi  

estéril      Sarai      E-ela-foi                             Iscá       e-pai-de      Milca-pai de 

ָֽד׃               ֽא   ָוָל ין    ָלִׁ֖ ֵאֵ֥
11:31

ֹו ם      ְֺאנָ֗ ַרח   ֶאת־ַאְבָרָ֣ ח  ֶ     ַוׁאִַ ָ֨

beno        „avram-„et       terach   vayiqach                            valad     lah      „ein 

seu-filho    Abrão-*        Tera     E-ele-tomou                        filho    a-ela     não  
ֶשת ֹו      ֵאִׁ֖ י   ׃ַאָׄאתֹ֔ ֹו    ְוֵאתֹ֙  ָׂשַרָ֣ ֹוט    ֶֺאן־ָהָרןֹ֙         ֶֺאן־ְֺאנֹ֔  ְוֶאת־לִ֤
„eshet            kalato     saray  ve‟et      beno-ben            haran-ben         lot-ve‟et  

mulher-de  sua-nora   Sarai     e   seu filho-filho de    Harã-filho de            Ló-e  

ים ־אר       ׃ַאְׂשִּאָ֗ ם          ֵמאָ֣ ־א        ִאָ   ֹו         ַוׁאְֵצאָ֨ ם      ְֺאנִ֑  ַאְבָרָ֣
kassədim           me‟ur                „itam           vayetsə‟u            beno         „avram  

caldeus             de-Ur-dos       com-eles     e-eles-saíram      seu-filho       Abrão 
ְֵ֥שב־א ן                ַוֵׁא א־א      ַעד־ָחָרִׁ֖ ֵֹ֥ ַען      ַוׁאָב ְרָצה   ׃ְאנַֹ֔  ָלֶלֶֹ֙כתֹ֙     ַאָ֣

vayeshəvu                   charan-„ad       vayavo‟u     kəna‟an   „artsah       lalechet 

e-eles-se-instalaram    Haran-até    e-eles-vieram    Canaã   para-terra     para-ir 

 

119 anos; e gerou 

filhos e filhas.  

26 E viveu Tera 70 

anos e gerou a 

Abrão, a Naor e a 

Harã.  

27 ¶ E estas [são 

as] gerações de 

Tera: Tera gerou a 

Abrão, a Naor e a 

Harã; e Harã gerou 

a Ló.  

28 E morreu Harã 

diante da face de 

Tera, seu pai, na 

terra do seu 

nascimento, em Ur 

dos caldeus. 

29 E tomaram 

Abrão e Naor 

mulheres para si; o 

nome da mulher de 

Abrão [era] Sarai, e 

o nome da mulher 

de Naor [era] 

Milca, filha de 

Harã, pai de Milca 

e pai de Iscá. 

30 E era Sarai 

estéril, não tinha 

filhos. 

31 E tomou Tera a 

Abrão, seu filho, e 

a Ló, filho de Harã, 

filho de seu filho, e 

a Sarai, sua nora, 

mulher de Abrão, 

seu filho, e saiu 

com eles de Ur dos 

caldeus, para ir à 

terra de Canaã; e 

vieram até Harã e 

habitaram  
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ָשָֽם׃             
11:32

יִם ים   ־אָמאַתָ֣ ש   ָשִנִׁ֖ ַרח    ָחֵמֵ֥ ־א     יְֵמי־ֶתֹ֔   ַוׁאְִהיָ֣

uma‟tayim  shanim  chamesh  terach-yemey       vayihə‟u                          sham 

duzentos      anos       cinco      Tera-dias de        E-eles-foram                         lá  

ן׃  ַרח    ְֺאָחָרָֽ ֵָ֥מת      ֶ ִׁ֖ סָשָנִ֑ה     ַוָׁא  
becharan    terach       vayamat   shanah  

em-Harã     Tera      e-ele-morreu    ano 

ali.  

32 E foram os dias 

de Tera 205 anos; e 

morreu Tera em 

Harã. 

 
 

 
 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 12 
12:1

ם       ֶלְך־ְלָךִ֛           ֵמַאְרְצָךֵ֥  אֶמר      יְהָוהֹ֙      ֶאל־ַאְבָרֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

me‟artsecha           lecha-lech          „avram-„el          „adonay              vayo‟mer 

da-tua-terra            para ti-sai           Abrão-para        SENHOR        E-Ele-disse 

ר         ַאְרֶאָָֽׂא׃ ֶרץ ֲאֶשֵ֥ יָך  ֶאל־ָהָאִׁ֖ ית     ָאִבִ֑ ֹוַלְדְ ָךִׁ֖        ־אִמֵֺאָ֣  ־אִמׅאָֽ
„ar‟echa              „asher   ha‟arets-„el  „avicha         umibeyt       umimoladtecha  

eu-te-mostrarei       que  a terra-para   teu-pai  e-da-casa-de   e-da-tua-parentela  
12:2

ֶרְכָךֹ֔                ַוֲאגְַּאָלִׁ֖ה ֹול        ַוֲאָבָ֣ ֹוי      ָֻאדֹ֔   ְוֶאֶָֽעְׂשָךֹ֙     ְלגָ֣
va‟agadəlah                va‟avarəchecha        gadol         legoy          ve‟e‟essecha  

e-eu-farei-grande    e-eu-te-abençoarei      grande      em-nação      E-eu-o-farei 

ָך       ֶוְהֵיִׁ֖ה   ְֺאָרָכָֽה׃                  ְשֶמִ֑
12:3

יָך ְרֶכֹ֔   ַוֲאָבֲָֽרָכהֹ֙       ְמָבָ֣

mevarchecha      va‟avarachah                             berachah  vehəyeh   shemecha  

de-abençoar-te  E-eu-abençoarei                            bênção     e-seja     teu-nome 

ל ִֹׁ֖ ־א         ְבָךֹ֔        ׃א ר                ְונְִבְרכָ֣ ִֹ֑  ־אְמַקֶׄאְלָךִׁ֖                ָאא
kol           vecha          venivrechu                         „a‟or                  umeqaleləcha  

tudo-de   em-ti     e-serão-abençoados     eu-amaldiçoarei    e-de-amaldiçoar-te  

ת      ָהֲאָדָמָֽה׃            ֵֹ֥ ִמְשְפח
12:4

ר ר     ִּאֶֺאִ֤ ם   ׃ַאֲאֶשָ֨   ַוֵׁאֶָ֣לְך   ַאְבָרָ֗
diber      ka‟asher    „avram      vayelech                     ha‟adamah     mishpachot  

falou      conforme    Abrão     E-ele-foi                         a-terra         famílias-de 

ש ם       ֶֺאן־ָחֵמִ֤ ֹוט  ְוַאְבָרָ֗ ֹו   לִ֑ ֵֶ֥לְך        ִא ִׁ֖ ה        ַוֵׁא  ֵאָליוֹ֙      יְהָוֹ֔

chamesh-ben      ve‟avram    lot      „ito‟           vayelech       „adonay       „elayv 

cinco-filho de     e-Abrão     Ló     com-ele       e-ele-foi      SENHOR   para-ele  

ן׃ ֹו                   ֵמָחָרָֽ ה             ְֺאֵצאתִׁ֖ ים    ָשנָֹ֔  ָשנִיםֹ֙     ְוִשְבִעָ֣
mecharan                            betse‟to                   shanah     veshiv‟im       shanim  

de-Harã                    quando-de-sua-saída           ano         e-setenta            anos
 

12:5
יו ֹוט           ֶֺאן־ָאִחָ֗ ֹו   ְוֶאת־לָ֣ י   ִאְש   ח   ַאְבָר֩ם  ֶאת־ָׂשַרָ֨   ַוׁאִַ ָ֣
„achiv-ben                  lot-ve‟et        „ishto       saray-„et    „avram         vayiqach  

irmão dele-filho de         Ló-e       sua-mulher    Sarai-*     Abrão    E-ele-tomou 

־א ֶפש        ֲאֶשר־ָעׂשָ֣ ש־א   ְוֶאת־ַה׆ֶאִׁ֖ ר     ָרָכֹ֔  ְוֶאת־׃ָאל־ְרכ־אָשםֹ֙    ֲאֶשָ֣
„assu-„asher             hanefesh-ve‟et    rachashu       „asher  rechusham-kol-ve‟et 

eles produziram-que     o povo-e   eles-acumularam   que   seus bens-tudo de-e 

 

1 ¶ E disse o 

SENHOR a Abrão: 

Sai-te da tua terra, 

e da tua parentela, 

e da casa de teu 

pai, para a terra 

que eu te mostrarei.  

2 E far-te-ei uma 

grande nação, e 

abençoar-te-ei, e 

engrandecerei o teu 

nome, e seja uma 

bênção.  

3 E abençoarei os 

que te abençoarem 

e amaldiçoarei os 

que te amaldiço-

arem; e serão ben-

ditas em ti todas as 

famílias da terra.  

4 ¶ E partiu Abrão, 

como o SENHOR 

lhe tinha dito, e foi 

Ló com ele; e era 

Abrão da idade de 

75 anos, quando 

saiu de Harã.  

5 E tomou Abrão a 

Sarai, sua mulher, 

e a Ló, filho de seu 

irmão, e toda a 

fazenda deles, que 

[haviam] aculula-

do, e as pessoas 

que se lhes 
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ְרָצה א־א         ַאֵ֥ ִֹׁ֖ ַען     ַוׁאָב ְרָצה  ׃ְאנַֹ֔ ־א    ָלֶלֶֹ֙כתֹ֙   ַאָ֣ ן         ַוׁאְֵצאָ֗  ְבָחָרִ֑

„artsah            vayavo‟u     kəna‟an  „artsah    lalechet   vayetse‟u        vecharan  

para-terra    e-eles-vieram  Canaã  para-terra  para-ir   e-eles-saíram    em-Harã   

ַָֽען׃             ׃ְאָנ
12:6

ם ֹום    ְשֶכֹ֔ ד   ְמקָ֣ ֶרץ    ַעֵ֚ ר  ַאְבָרםֹ֙   ָֺאָאֹ֔ ִֹ֤   ַוׁאֲַעב
shechem  meqom   „ad      „ba‟arets    „avram    vaya‟avor                     kəna‟an  

Siquém     lugar      até     pela-terra     Abrão    E-ele-passou                   Canaã 

ז   ָֺאָאֶָֽרץ׃              י   ָאֵ֥ ׃ְַאנֲַעִנִׁ֖ ה   ְוהָֽ ֹון    מֹוֶרִ֑ ד     ֵאלָ֣ ַעִׁ֖
12:7

א   ַוׁאֵָרִ֤

vayera‟                            ba‟arets   „az   vehakəna‟ani  moreh      „elon         „ad 

E-Ele-apareceu                na-terra   então  e-o-cananeu   Moré   árvore-de 30  até 

ֶרץ ן  ֶאת־ָהָאָ֣ ְרֲעָךֹ֔         ֶאֵ ִׁ֖ אֶמר       ְלזַָ֨  ֹ ם    ַוׁא  יְהָוהֹ֙      ֶאל־ַאְבָרֹ֔
ha‟arets-„et   „eten            lezarə‟acha        vayo‟mer     „avram-„el        „adonay  

a terra-*       eu-dei     para-tua-semente    e-Ele-disse   Abrão-para    SENHOR  

ָֽיו׃ ה       ֵאָל ה        ַה׆אְִרֶאֵ֥ ַח     ַליהָוִׁ֖ את    ַוִׁאִֶ֤בן       ָשםֹ֙   ִמזְֵֺאֹ֔ ִֹ֑  ַהֿא
„elayv          hanirə‟eh          l‟adonay     mizbeach  sham         vayiven    hazo‟t  

para-ele  o[que]apareceu     ao-SENHOR     altar       lá     e-ele-edificou  a-esta  
12:8

ל            ַוֵׁאָ֣ט ֶדם  ְלֵבָֽית־ֵאִׁ֖ ָרה     ִמֶ ִ֛ ם     ָהָהָ֗ ק      ִמָש    ַוׁאְַעֵ ָ֨
vayet                 „el-leveyt    miqedem      haharah      misham             vaya‟eteq  

e-ele-estendeu  para Betel  do-oriente  para o-monte   de-lá     E-ele-moveu[se] 

ם ֶָֽבן־ָשִ֤ ֶדם           ַוִׁא י      ִמֶ ֹ֔ ל   ִמׁאָםֹ֙       ְוָהַעָ֣ ה       ֵֺאָֽית־ֵאִ֤  ָאֳהֹלִ֑

sham-vayiven          miqedem      veha‟ay        miyam    „el-beyt            „aholoh 

lá-e ele edificou      do-oriente      e-o-Ai         do-mar      Betel     sua-tenda-de 

ָֽה׃   ם      יְהָו א        ְֺאֵשֵ֥ ה         ַוׁאְִקָרִׁ֖ ַיהָוֹ֔ ַחֹ֙        לָֽ ִמזְֵֺאֹ֙
12:9

ע   ַוׁאִַׇאָ֣
vayissa‟        „adonay        beshem          vayiqra‟             l‟adonay      mizbeach  

E-ele-saiu   SENHOR   no-nome-de   e-ele-chamou      ao-SENHOR         altar  

ָֽגְָֺאה׃  ֹוַע                 ַה׆ֶא ֹוְך      ְונָסִׁ֖ ם     ָהלֵ֥ פַאְבָרֹ֔  
hanegəbah                      venasso‟a       haloch       „avram  

para-o-Neguebe 31         e-se-dirigiu      para-ir        Abrão 
12:10

יְָמהֹ֙  ם       ִמְצַרֹ֙ ֶרד        ַאְבָרִ֤ ֶרץ        ַוׁאֵָ֨ ב     ָֺאָאִ֑ י    ָרָעִׁ֖   ַויְִהֵ֥

mitsrayəmah      „avram           vayered          ba‟arets        ra‟av              vayehi  

para[o]Egito        Abrão       e-ele-desceu      na-terra        fome           E-ele-foi 

ב  ָֺאָאֶָֽרץ׃ ד                          ָהָרָעִׁ֖ ם      ׃ִאָֽי־ָכֵבֵ֥ ־אר           ָשֹ֔  ָלגָ֣
ba‟arets    hara‟av                                       chaved-ki        sham                  lagur  

na-terra    a-fome                               [ela]grande-porque    lá     para-peregrinar 

 

acresceram em 

Harã; e saíram para 

irem à terra de 

Canaã; e vieram à 

terra de Canaã.  

6 ¶ E passou Abrão 

pela terra até ao 

lugar de Siquém, 

até ao carvalho de 

Moré; e os cana-

neus [habitavam] a 

terra.  

7 E apareceu o 

SENHOR a Abrão 

e disse: À tua 

semente darei esta 

terra. E edificou ali 

um altar ao 

SENHOR, que lhe 

aparecera.  

8 E mudou-se dali 

para a montanha ao  

oriente de Betel e 

armou a sua tenda, 

tendo Betel ao 

ocidente e Ai ao 

oriente; e edificou 

ali [um] altar ao 

SENHOR e invo-

cou o nome do 

SENHOR.  

9 E saiu Abrão 

para ir e se dirigiu 

para o Neguebe.  

10 ¶ E houve fome 

na terra; e desceu 

Abrão ao Egito, 

para peregrinar ali, 

porque [era] severa 

a fome na terra. 

 

                                                           
30

 elon moreh  A palavra „elon pode significar: “Grande árvore”, “um terebinto”, “árvore de Deus”, e é aceito„  ֵאלֹון מֹוֶרה 

também como “carvalho”.  Já a palavra moreh  tem um significado mais antigo que é: “chuva”, e um menos antigo (não 

exatamente “recente”) que é: “professor”. 
31

 negәbah  Quer dizer: “Para o Negueve”; e, Negueve, é uma região desértica no extremo sul de Israel e as vezes a palavra ֶנְגָ ה 

negev é utilizada como sinônimo do ponto cardeal “sul”. 
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12:11
ֹוא יב                   ָלבָ֣ ר              ִהְקִרִׁ֖ י            ׃ַאֲאֶשֵ֥   ַויְִה 

lavo‟                                  hiqəriv                       ka‟asher                         vayehi  

para-entrar              ele[se]aproximando            conforme                E-aconteceu 
ֹו י                ִאְש ֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙            ֶאל־ָׂשַרָ֣ יְָמה                ַוׁא  ִמְצָרִ֑
„ishto                             saray-„el                   vayo‟mer                  mitsrayəmah 

sua-mulher                   Sarai-para                  e-ele-disse                 para[o]Egito  

ה    ָאְָֽ ׃  ה     יְַפת־ַמְרֶאִׁ֖ י    ִאָשֵ֥ ְעִ י  ׃ִאִ֛ ִה׆אֵה־ָנָ֣א       יַָדֹ֔
12:12

ה   ְוָהיָָ֗
vehayah         „at        mar‟eh-yefat         „ishah       ki    yada‟eti         na‟-hineh  

E-será-que      tu  aparência-bonita de    mulher    que     eu-sei     agora-eis que 

את ִֹ֑ ֹו         ז ־א      ִאְש ָ֣ ים      ְוָאְמרִׁ֖ ־א         אָֹתְךֹ֙   ַהִׅאְצִרֹ֔  ׃ִאָֽי־יְִראִ֤

z‟ot                 „ishto           ve‟amru        hamitserim    „otach               yirə‟u-ki 

esta           mulher-dele    e-eles-dirão     os-egípcios      [a]ti      eles vejam-que 

ְך           יְַחׁאָֽ־א׃           י    ְואָֹתֵ֥ ־א            אִֹתִׁ֖ ְוָהְרגֵ֥
12:13

  ִאְמִרי־ָנִׁ֖א
na‟-„iməri                         yechayu             ve‟otach       „oti                  vehargu 

agora-me diga        eles[a deixarão]viver       e-a-ti      [a]mim    e-eles-matarão  

    ְ ִתי       ָאִ֑ ָֹ֣ ַעןֹ֙ ֲאח ְךְלַמֹ֙ י                       ַבֲעב־אֵרֹ֔ ָֽיַטב־ִלָ֣           ִי
va‟avurecha                                li-yiytav                lema‟an    „at            „achoti 

por-amor-de-ti                 para mim-ele será bem    para-que     tu    minha-irmã  

ְָֽך׃    י       ִֺאגְָלֵל ה              נְַפִשִׁ֖ ְוָחיְָתֵ֥
12:14

ם ֹוא   ַאְבָרִׁ֖ י   ׃ְאבֵ֥   ַויְִה 
„avram       kevo‟    vayehi             bigelalech          nafshi                vechayetah  

Abrão  como-veio E-ele-foi      por-causa-de-ti  minha-alma  e-será-preservada 

ה           ׃ִאָֽי־יָָפֵ֥ה ִאָשֹ֔ ־א       ַהִׅאְצִריםֹ֙    ֶאת־ָהָ֣ יְָמה        ַוׁאְִראִ֤  ִמְצָרִ֑

yafah-ki                  ha‟ishah-„et       hamitserim         vayirə‟u       mitsrayəmah 

bonita-que              a-mulher-*        os-egípcios     e-eles-viram     para[o]Egito 

ד׃                    ָֹֽ וא    ְמא ִהִׁ֖
12:15

ה ֹֹ֔ י    ַפְרע ־א    אָֹתֽאֹ֙     ָׂשֵרָ֣   ַוׁאְִראִ֤

farə‟oh      sarey         „otah       vayirə‟u                                       me‟od        hi‟  

Faraó  príncipes-de    [a]ela      E-eles-viram                                 muito        ela  

ית ח        ָהִאָשִׁ֖       ֵֺאֵ֥ ה     ַוֺ ַ ֵ֥ ִֹ֑ ֽא   ֶאל־ַפְרע ־א             אָֹתִׁ֖  ַויְַהְָֽללֵ֥
beyt         ha‟ishah         vatuqach       parə‟oh-„el     „otah                 vayehalelu 

casa-de   a-mulher  e-ela-foi-tomada   Faraó-para    [a]ela   e-eles-louvaram-na 

ה׃     ָֹֽ ַפְרע
12:16

ֹו ַיְִהי־לִ֤ ֽא            וָֽ יב       ַֺאֲעב־אָרִ֑ ם    ֵהיִטִׁ֖   ־אְלַאְבָרֵ֥

lo-vayehi                  ba‟avurah              hetiv         ule‟avram                 parə‟oh 

para ele-e ele foi  por-amor-dela  ele-tratou-bem  E-para-Abrão               Faraó  

ָֽים׃ ת   ־אגְַמִׄא ִֹׁ֖ ת  ַוֲאתֹנ ֹֹ֔ ים     ַוֲעָבִדיםֹ֙   ־אְשָפח  צֹאן־־אָבָקרֹ֙       ַוֲחמִֹרֹ֔
ugemalim   va‟atonot  ushefachot  va‟avadim    vachamorim          uvaqar-tso‟n  

e-camelos  e-jumentas   e-servas      e-servos       e-burros            e gado-ovelha 
12:17

ֹו ים         ְוֶאת־ֵֺאיתִ֑ ים   ְֻאדִֹלִׁ֖ ה   נְגִָעֵ֥ ִֹ֛ ה ׀  ֶאת־ַפְרע ע  יְהָוַּ֧    ַויְנַַֻאָ֨

beyto-ve‟et               gdolim     nega‟im    parə‟oh-„et      „adonay      vayenaga‟ 

sua casa-e                 grandes     pragas          Faraó-*      SENHOR   E-Ele-feriu 

11 E aconteceu 

que, chegando ele 

para entrar no 

Egito, disse a 

Sarai, sua mulher: 

Bem sei que és 

mulher formosa à 

vista;  

12 e será que, 

quando te virem os 

egípcios, dirão: 

Esta é mulher dele; 

e matar-me-ão a 

mim e a ti [deixa-

rão] viver.  

13 Dize, peço-te, 

que és minha irmã, 

para que me vá 

bem por tua causa, 

e que viva a minha 

alma por amor de 

ti.  

14 ¶ E aconteceu 

que, entrando 

Abrão no Egito, 

viram os egípcios a 

mulher, que [era] 

mui formosa. 

15 E viram-na os 

príncipes de Faraó 

e gabaram-na dian-

te de Faraó; e 

tomaram a mulher 

para a casa de 

Faraó. 

16 E a Abrão fez 

bem por amor dela; 

e teve ele ovelhas, 

e vacas, e jumen-

tos, e servos, e 

servas, e jumentas, 

e camelos.  

17 E feriu o 

SENHOR a Faraó 

com grandes pra-

gas e a sua casa,  
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ם׃         ֶשת     ַאְבָרָֽ י      ֵאֵ֥ ר    ָׂשַרִׁ֖ ַעל־ְּאַבֵ֥
12:18

א     ַפְרעֹהֹ֙    ַוׁאְִקָרִ֤

farə‟oh        vayiqra‟                       „avram        „eshet           saray       devar-„al 

Faraó          E-ele-chamou               Abrão      mulher-de      Sarai  causa de-por 

ָׅאה י                ָלֵ֚ יָת     ִׄאִ֑ את   ָעִׂשָ֣ ִֹׁ֖ אֶמר     ַמה־ֿא  ֹ ם        ַוׁא  ְלַאְבָרֹ֔
lamah                         li         „assita       zo‟t-mah       vayo‟mer           le‟avram  

por-que?              para-mim  fizeste        isto-que?      e-ele-disse      para-Abrão 
י     ִאְשְ ָךִׁ֖     ִהָֽוא׃       י       ׃ִאֵ֥ ֹלא־ִהַֻאְָ֣דָ              ִׄאֹ֔

12:19
הֹ֙    ָלָמִ֤
lamah                       hi‟       „ishtecha          ki             li                      higadta-lo  

por que?                  ela       tua-mulher      que      para-mim       tu disseste-não 

ה י          ְלִאָשִ֑ ֽא     ִלִׁ֖ ח    אָֹתִ֛ וא     ָוֶאַ ֵ֥ ִתי   ִהֹ֔ ָֹ֣ ְרָ ֹ֙           ֲאח  ָאַמֹ֙

le‟ishah                li        „otah     va‟eqach        hi‟       „achoti                „amarta  

por-mulher  para-mim   [a]ela     e-a-tomei      ela     minha-irmã       tu-disseste  

ְָֽך׃                      ח     ָוֵל ה   ִה׆ֵאֵ֥ה    ִאְשְ ָךִׁ֖      ַקֵ֥ ְוַעָ  
12:20

ו   ַויְַצֵ֥
vayetsav                                     valech      qach       „ishtecha     hineh   ve‟atah  

E-ele-deu-ordens                         e-vai       toma      tua-mulher     eis     e-agora  

ו ֹו     ְוֶאת־ִאְש ִׁ֖ ־א       אֹתִ֛ ַיְַשְׄאחֵ֥ ים      וָֽ ה     ֲאנִָשִ֑ ִֹׁ֖ ָֹעָלִ֛יו       ַפְרע  

„ishto-ve‟et            „oto        vayeshaləchu     „anashim        parə‟oh         „alayv  

tua mulher-e         [a]ele    e-eles-enviaram      homens         Faraó      sobre-ele  

ֹו׃  ְוֶאת־׃ָאל־ֲאֶשר־לָֽ
lo-„asher-kol-ve‟et 

para ele-que-tudo de-e 

por causa de Sarai, 

mulher de Abrão. 

18 E chamou Faraó 

a Abrão e disse: 

Que é isto que me 

fizeste? Por que 

não me disseste 

que ela [era] tua 

mulher? 

19 Por que dis-

seste: É minha 

irmã? E a tomei 

por minha mulher; 

e agora, eis [aqui] 

tua mulher; toma-a 

e vai-te. 

20 E Faraó deu 

ordens aos seus 

homens a respeito 

dele [Abrão], e 

despediram a ele, e 

a sua mulher, e a 

tudo o que tinha. 

 

 

 
 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 13 
13:1

ֹו ־אא                ְוִאְש ַּ֧ יִם        הֶּ֠ ם       ִמִׅאְצַר    ַוׁאַַעל֩      ַאְבָרָ֨

ve‟ishto                           hu‟             mimitsrayim        „avram                vaya‟al 

e-sua-lulher                    ele                 do-Egito            Abrão          E-ele-subiu 

ו ֹוט     ִעׅאִׁ֖ ֹו         ְולֵ֥ ָֽגְָֺאה׃       ֹ         ְוָכל־ֲאֶשר־לִ֛ ַה׆ֶא
13:2

ם   ְוַאְבָרִׁ֖

ve‟avram                 hanegebah            „imo        velot              lo-„asher-vechol  

E-Abrão              para-o-Negueve      com-ele     e-Ló     para ele-que-e tudo de  

ֶסף     ־אַבֿאָָהב              ה   ַֺא׃ֶאִׁ֖ ד   ַֺאִׅאְקנֶ  ִֹ֑ ד          ְמא ׃ָאֵבָ֣
13:3

ֶלְךֹ֙    ַוׁאֵֹ֙
vayelech                       uvazahav     bakessef  bamiqneh    me‟od             kaved  

E-ele-foi                       e-em-ouro   em prata   em-gado     muito   impressivo32 

ֹום ל       ַעד־ַהָׅאקָ֗ גֶב        ְוַעד־ֵֺאָֽית־ֵאִ֑ יו                    ִמ׆ֶאִׁ֖  ְלַמׇָאָעֹ֔

hamaqom-„ad          „el-beyt-ve‟ad             minegev                        lemassa‟ayv 

o lugar-até                  Betel-e até             do-Negueve               em-viagens-dele 

 

1 ¶ E subiu Abrão 

do Egito, ele e sua 

mulher e tudo o 

que tinha e Ló com 

ele, para o Sul.  

2 E Abrão [era] 

muito rico em 

gado, em prata e 

em ouro.  

3 E ele foi, em suas 

jornadas, do sul até 

Betel, até ao lugar  

 

 

                                                           
32

 O principal significado da palavra ָכֵבד kaved  é “pesado”; mas, essa palavra pode também ter o significado de “impressivo - 

que causa impressão”. 
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ם  יָה       ָשִ֤     ֲאֶשר־ָהָ֨
לאהלה     ין  ֵֺאָֽית־ֵאִׁ֖ ה     ֵֺאֵ֥ ֳָהלֹוֹ֙        ַֺאְ ִחָׄאֹ֔ אָֽ  

„el-beyt      beyn      batechilah       „acholo   
„acholoh

      sham         hayah-„asher  

Betel          entre    no-princípio         tenda-dele 33            lá          ele havia-que  
ין    ָהָעָֽי׃        ־אֵבֵ֥

13:4
ם ָׂשה        ָשִׁ֖ ַח   ֲאֶשר־ָעֵ֥   ֶאל־ְמקֹוםֹ֙   ַהִׅאזְֵֺאֹ֔
sham           „assah-„asher  hamizbeach  meqom-„el                      ha‟ay    uveyn  

lá              [ele]edificou-que    o-altar      lugar de-Para                   o-Ai   e-entre 

ָֽה׃ ם             יְהָו ם       ְֺאֵשֵ֥ ם  ַאְבָרִׁ֖ א     ָשִ֛  ָֺאִראשָֹנִ֑ה         ַוׁאְִקָרֵ֥

„adonay                 beshem          „avram    sham       vayiqra‟            berishonah 

SENHOR         pelo-nome-de      Abrão       lá      e-ele-chamou      no princípio
 

13:5
ר ֵ֥ה         צֹאן־־אָבָקִׁ֖ ם    ָהָי ְך     ֶאת־ַאְבָרִ֑ ֹוט      ַההֵֹלִׁ֖   ְוגַם־ְללֹ֔
uvaqar-tso‟n              hayah      „avram-„et         haholech                lelot-vegam  

e gado-ovelha            havia         Abrão-*           o[que]ia      para Ló-E também 

ָֽים׃             ְואָֹהִל
13:6

ו ֶבת     יְַחָּאִ֑ ֶרץ   ָלֶשָ֣ ם   ָהָאִׁ֖ א  אָֹתִ֛   ְוֹלא־נָָׂשֵ֥

yachdav   lashevet    ha‟arets   „otam    nassa‟-velo‟                           ve‟ohalim 

juntos    para-habitar  a-terra   [a]eles   suportou-E não                          e-tendas  

ֶבת     יְַחָּאָֽו׃ ־א       ָלֶשֵ֥ ְָֽכלִׁ֖ א     ָי ב     ְוֹלֵ֥  ׃ִאָֽי־ָהָיִ֤ה     ְרכ־אָשםֹ֙      ָרֹ֔
yachdav      lashevet         yachlu       velo‟        rav       rechusham       hayah-ki  

juntos     para-habitar  eles-podiam  e-não   abundante  bens-deles         era-que  
13:7

ין ם            ־אֵבִׁ֖ ָֽה־ַאְבָרֹ֔ י      ִמְקֵנ ין       רֵֹעָ֣ יב         ֵֺאֵ֚ ַיְִהי־ִרָ֗   וָֽ
uveyn                „avram-miqneh          ro‟ey          beyn                      riv-vayehi 

e-entre             Abrão-rebanho de   pastores-de     entre     contenda-E ele havia  

ב ז        יֵֹשֵ֥ י      ָאִׁ֖ ֹוט    ְוַהָֽ׃ְאנֲַענִיֹ֙      ְוַהְפִרֿאִֹ֔ י           ִמְקנֵה־לִ֑  רֵֹעָ֣
yoshev          „az        vehaperizi     vehakəna‟ani     lot-miqneh                   roey 

vivendo       então    e-o-ferezeu     e-o-cananeu    Ló-rebanho de     pastores de 

ָֺאָאֶָֽרץ׃                       
13:8

א ֹוט     ַאל־נָָ֨ ם  ֶאל־לָ֗ אֶמר   ַאְבָר  ָֹ֨   ַוׁא

na‟-„al             lot-„el      „avram     vayo‟mer                                          ba‟arets 

peço te-não    Ló-para      Abrão     E-ele-disse                                       na-terra 

י ין              רַֹעִׁ֖ יָך     ־אֵבֵ֥ י         ְמִריָבהֹ֙         ֵֺאיִנָ֣י       ־אֵבינֶֹ֔  ְתִהִ֤
roay                    uveyn     uveynecha        beyni              merivah                 tehi  

meus-pastores    e-entre     e-entre-ti      entre-mim        contenda 34             haja  

ְָֽחנ־א׃        ים   ֲאָנ ים   ַאִחִׁ֖ יָך       ׃ִאָֽי־ֲאנִָשֵ֥ ין         רֶֹעִ֑ ־אֵבָ֣
13:9

א   ֲהֹלִ֤
halo‟                   „anachnu    „achim      „anashim-ki           roeycha           uveyn  

?Será-que-não         nós        irmãos    homens-porque    teus-pastores    e-entre 

י ֶרד         ָנִׁ֖א                ֵמָעָלִ֑ יָך         ִהָפֵ֥ ֶרץֹ֙         ְלָפנֶֹ֔  ָכל־ָהָאֹ֙

me‟alay                        na‟             hipared          lefaneycha          ha‟arets-chol 

de-sobre-mim          peço-te          aparta-te       para-tua-face      a terra-tudo de  

que, ao princípio, 

estivera lá a sua 

tenda, entre Betel e 

Ai; 

4 até ao lugar do 

altar que, dantes, 

ali tinha feito; e 

Abrão invocou ali 

o nome do 

SENHOR.  

5 ¶ E também Ló, 

que ia com Abrão, 

tinha rebanhos, e 

gado, e tendas.  

6 E não suportava a 

terra que habitas-

sem juntos, porque 

os seus bens eram 

muitos; e não 

podiam habitar 

juntos.  

7 E houve conten-

da entre os pastores 

do gado de Abrão e 

os pastores do gado 

de Ló; e os cana-

neus e os ferezeus 

[estavam], então, 

na terra.  

8 E disse Abrão a 

Ló: Não haja, 

peço-te, contenda 

entre mim e ti e 

entre os meus 

pastores e os teus 

pastores, porque 

somos irmãos.  

9 Não [está] toda a 

terra diante de tua 

face? Aparta-te, eu 

te peço, de mim;  

 

 

                                                           
33

 Para maiores esclarecimentos sobre os testos Ketiv & Qəre‟, ver Nota de Rodapé em Gênesis 8:17 (nesta Interlinear). 
34

 merivah  Meribá = “contenda”. Esta é a mesma palavra utilizada em Ex. 17:7, quando da contenda do povo de Israel  ְמִריָבה 

contra Moiés, devido à falta de água que estavam passando no deserto. 
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ין           ְוַאְׂשְמִאָֽיָלה׃ נָה        ְוִאם־ַהׁאִָמִׁ֖ אל        ְוֵאיִמֹ֔ ָֹ֣  ִאם־ַהְשמ
ve‟assəme‟ilah                hayamin-ve‟im        ve‟eyminah           hassem‟ol-„im  

e-eu-irei[para a]esquerda  a direita-e se  e-eu-irei[para a]direita   a esquerda-se  
13:10

ר יו       ַוׁאְַראֹ֙              ֶאת־׃ָאל־׃ִא׃ַאָ֣ ֹוט       ֶאת־ֵעינָָ֗   ַוׁאִָשא־לָ֣
kikar-kol-„et                         vayare‟        „eynayv-„et                       lot-vayissa‟  

arredor de-tudo de-*           e-ele-viu        olhos dele-*            Ló-E ele levantou 
ה ת         יְהָוָ֗ ה     ִלְפֵנָ֣י   ׀   ַשֵחָ֣ ֽא     ַמְשֶקִ֑ י     ֺכָׄאִׁ֖ ן       ׃ִאֵ֥  ַהׁאְַרֵּאֹ֔

„adonay           shachet         lifney        mashqeh     chulah        ki        hayarden  

SENHOR   destruir[pelo]   antes-de       regada      toda-de    porque    o-Jordão 
יִם ֶרץ     ִמְצַרֹ֔ ה       ׃ְאגַן־יְהָוהֹ֙           ׃ְאֶאָ֣  ֶאת־ְסדֹםֹ֙     ְוֶאת־ֲעמָֹרֹ֔
mitsrayim      ke‟erets            „adonay-kegan        „amorah-ve‟et         sedom-„et  

Egito    como-terra-do SENHOR-como jardim de  Gomorra-e           Sodoma-* 
ַער׃                             ָֹֽ ה    צ ֺאֲֹאָכִׁ֖

13:11
ת ֹוט   ֵאֵ֚ ֹו    לָ֗   ַוׁאְִבַחר־לָ֣
„et       lot         lo-vayivəchar                                                     tso‟ar  bo‟achah 

*         Ló         para ele-E ele escolheu                                      Zoar      vindo-tu 

ֶדם ֹוט              ִמֶ ִ֑ ע       לִׁ֖ ן        ַוׁאִַׇאֵ֥ ר               ַהׁאְַרֵּאֹ֔  ׃ָאל־׃ִא׃ַאָ֣

miqedem                     lot           vayissa‟         hayarden                       kikar-kol 
35 do-oriente                Ló     e-ele-levantou     o-Jordão    redondeza de-tudo de 

ל       ָאִחָֽיו׃               יש     ֵמַעֵ֥ ־א             ִאִׁ֖ ְרדֹ֔ ַוׁאִָפָ֣
13:12

ם   ַאְבָרִׁ֖
„avram                                  „achiv           me‟al        „ish                  vayiparədu 

Abrão                                 irmão-dele     de-sobre      cada       e-eles-separaram 

י ֹוט       יַָשבֹ֙                    ְֺאָעֵרָ֣ ַען      ְולָ֗ ב         ְֺאֶאֶָֽרץ־׃ְאָנִ֑  יַָשָ֣
be‟arey                             yashav          velot         kəna‟an-be‟erets         yashav  

nas-cidades-de             ele-habitou       e-Ló        Canaã-em terra de       habitou 

ם׃        ָֹֽ ל         ַעד־ְסד ר             ַוׁאֱֶאַהִׁ֖ ַה׃ִא׃ָאֹ֔
13:13

ם ֹֹ֔ י     ְסד   ְוַאנְֵשָ֣

sedom       ve‟anəshey               sedom-„ad            vaye‟ehal 36                hakikar 

Sodom     E-homens-de           Sodoma-até     e-ele-armou-tenda    a-redondeza 

ד׃        ָֹֽ ה        ְמא ים          ַליהָוִׁ֖ ים ְוַח׀ָאִאִ֑ ָרִעִׁ֖
13:14

ר ה    ָאַמָ֣ ַיהָוִ֞   וָֽ

„amar       va‟donay                 me‟od          l‟adonay              vechata‟im   ra‟im  

Ele-disse   E-o-SENHOR        muito     para-o-SENHOR     e-pecadores   maus 

א           ָנִ֤א ֹו       ָׂשָ֣ ִֵעׅאֹ֔ ֹוט       מָֽ ם    ַאֲחֵריֹ֙    ִהָפֶָֽרד־לָ֣  ֶאל־ַאְבָרָ֗

na‟                   sa‟           me‟imo           lot-hipared      „acharey        „avram-„el 

peço-te       levanta     de-com-ele       Ló-ele separou     depois        para-Abrão 

 

se [escolheres] a 

esquerda, irei para 

a direita; e, se a 

direita [escolheres], 

eu irei para a 

esquerda.  

10 ¶ E levantou Ló 

os seus olhos e viu 

toda a campina do 

Jordão, que [era] 

toda regada, antes 

de destruir o SE-

NHOR a Sodoma e 

Gomorra, [que era] 

como o jardim do 

SENHOR, como a 

terra do Egito, 

como quem vai 

para Zoar.  

11 E escolheu Ló 

para si toda a 

campina do Jordão 

e partiu Ló do 

oriente; e aparta-

ram-se um do 

outro.  

12 Abrão habitou 

na terra de Canaã e 

Ló habitou nas 

cidades da campina 

e armou suas 

tendas até Sodoma. 

 13 E os homens de 

Sodoma eram maus 

e grandes pecado-

res contra o 

SENHOR.  

14 ¶ E o SENHOR 

disse a Abrão, de-

pois que Ló se 

                                                           
35

 miqedem = “do oriente”; a preposição mi quer dizer “do, fora do, para fora de, etc.”. Na maioria das Bíblias esse termo ִמֶקֶדם 

é traduzido como Ló tendo partido “para o oriente”  o que seria, em Hebraico, qedemah e não miqedem. Como o nosso 

objetivo é tão somente a tradução do texto da Bíblia Hebraica (a Bíblia utilizada pelos judeus), sem levar em conta quaisquer 

outras fontes e manuscritos, a nossa tradução fica mesmo como: “do oriente”. 
36

 vaye‟ehal  “e ele armou tenda”. Esta é a mesma palavra utilizada tanto no verso 12, quando se refere a Ló ir armando ַוֶיֱאַהל 

tendas até chegar em Sodoma, como no verso 18; e pode também ter o sentido de “obter o direito de pastagem” de uma área. 
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נָה ֵֹ֥ ם         ָצפ ה     ָשִ֑ ֹום    ֲאֶשר־ַאָ ָ֣ ה    ִמן־ַהָׅאקִׁ֖ יָךֹ֙       ־אְרֵאֹ֔  ֵעינֶֹ֙
tsafonah          sham        „atah-„asher      hamaqom-min     ure‟eh        „eynecha  

para[o]norte      lá                tu-que             o lugar-de         e-olha       teus-olhos  

ָָֽׅאה׃     ְדָמה            ָוָי גְָֺאה             ָוֵקֵ֥ ָוֶנִׁ֖
13:15

ֶרץ י ֶאת־׃ָאל־ָהָאִ֛   ׃ִאַּ֧
ha‟arets-kol-„et      ki               vayamah              vaqedemah               venegbah  

a terra-tudo de-*   Porque     e-para[o]mar       e-para[o]oriente       e-para[o]sul  

ָֽם׃ ְלזְַרֲעָךִׁ֖           ַעד־עֹוָל ׆אָה        ־אָֽ ה  ְלָךָ֣    ֶאְ ֶנִ֑ ה  רֶֹאִׁ֖  ֲאֶשר־ַאָ ֵ֥
„olam-„ad                  ulezarə‟acha        „etenenah     lecha  ro‟eh     „atah-„asher  

sempre-até          e-para-tua-semente    eu-a-darei  para-ti  visto               tu-que
 

13:16
ל ר   ׀   ִאם־י־אַכָ֣ ֶרץ   ֲאֶשָ֣ ר     ָהָאִ֑ י   ֶאָֽת־זְַרֲעָךִׁ֖   ׃ַאֲעַפָ֣   ְוַׂשְמִ ֵ֥

yuchal-„im          „asher    ha‟arets        ka‟afar   zarə‟acha-„et                vesamti 

ele pode-se            que     a-terra   como-pó-de  tua semente-*           E-eu-farei 
ָֽה׃ ָֽם־זְַרֲעָךִׁ֖                 יִָׅאֶנ ֶרץ    ַֻא ר   ָהָאֹ֔ יש   ִלְמנֹותֹ֙   ֶאת־ֲעַפָ֣  ִאָ֗
yimaneh                     zarə‟acha-gam     ha‟arets    „afar-„et        limnot        „ish  

ele[será]contado  tua semente-também  a-terra       pó de-*       contar   alguém  
13:17

ֽא ֽא                  ־אְלָרְחָֺאִ֑ ֶרץ           ְלָאְר׃ָאִׁ֖ ־אם ִהְתַהֵׄאְָ֣ך  ָֺאָאֹ֔   קֵ֚
ulerachəbah                         le‟arkah                  ba‟arets   hitəhalech            qum 

e-pela-largura-dela   pelo-comprimento-dela   pela-terra      vai            Levanta 
ָֽ׆אָה׃            י         ְלָךִׁ֖      ֶאְ ֶנ ׃ִאֵ֥

13:18
א ִֹ֛ ם         ַוׁאָב ל  ַאְבָרָ֗   ַוׁאֱֶאַהָ֣

vayavo‟        „avram     vaye‟ehal                        „etnenah        lecha               ki 

e-ele-veio      Abrão     E-ele-armou-tenda          eu-a-darei     para-ti      porque 

ֹון ר              ְֺאֶחְברִ֑ א   ֲאֶשָ֣ ִֶ֛שב                ְֺאֵאֹלֵנֵ֥י          ַמְמֵרִׁ֖  ַוֵׁא
bechevron                   „asher      mamre‟             be‟eloney                  vayeshev  

em-Hebrom26               que        Manre37      nos-carvalhais-de      e-ele-habitou  

ָֽה׃  ַיהָו ַח         לָֽ ם        ִמזְֵֺאִׁ֖ ֶָֽבן־ָשֵ֥ פַוִׁא  
l‟adonay           mizbeach     sham-vayiven  

para-o-SENHOR       altar      lá-e ele edificou 

apartou dele: Le-

vanta, peço-te, os 

teus olhos e olha 

desde o lugar onde 

estás, para o norte, 

e para o sul, e para 

o oriente, e para o 

ocidente;  

15 porque toda esta 

terra que vês darei 

a ti e à tua semente, 

para sempre.  

16 E farei a tua 

semente como o pó 

da terra; que, se 

alguém puder con-

tar o pó da terra, 

também a tua 

semente será 

contada.  

17 Levanta-te, per-

corre essa terra, no 

seu comprimento e 

na sua largura; 

porque a ti a darei.  

18 E armou Abrão 

as suas tendas e 

veio e habitou nos 

carvalhais de 

Manre, que [estão] 

junto a Hebrom; e 

edificou ali um 

altar ao SENHOR. 
 

 

 
 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ית  ְֺאֵראִשִׁ֖

 

Gênesis 14 
14:1

ֶלְך ֹוְך        ֶמָ֣ ר    ַאְריִׁ֖ ל    ֶמֶָֽלְך־ִשנְָעֹ֔ י     ִֺאיֵמיֹ֙      ַאְמָרֶפָ֣   ַויְִהָ֗

melech        „aryoch      shinə‟ar  melech    „amrafel          bimey             vayehi 

rei-de          Arioque         Sinar-rei de         Anrafel     em-dias-de        E-ele-foi 

ָֽם׃ ֶלְך      ֻאֹוִי ל    ֶמֵ֥ ם     ְוִתְדָעִׁ֖ ֶלְך   ֵעיָלֹ֔ ֶמרֹ֙      ֶמָ֣ ֹֹ֙ ר    ׃ְאָדְרָלע  ֶאָׄאָסִ֑
Goyim      melech      vetidə‟al     „eylam    melech       kedarla‟omer      „elasar  

Goim 38      rei-de        e-Tidal         Elão      rei-de       Quedorlaomer       Elasar  

 

1 ¶ E aconteceu, 

nos dias de Anra-

fel, rei de Sinar, A-

rioque, rei de Ela-

sar, Quedorlaomer, 

rei de Elão, e Tidal, 

rei de Goim, 

                                                           
37

 .chevron  Hebrom = associação ֶחְברֹון    |    mamre‟  Manre = força, ou, gordura (de pessoa obesa) ַמְמֵרא 
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14:2
ע ם      ְוֶאת־ִֺאְרַשִׁ֖ ֹֹ֔ ֶלְך     ְסד ַרעֹ֙     ֶמָ֣ ה    ֶאת־ֶֺאֹ֙ ־א    ִמְלָחָמָ֗   ָעׂשָ֣
birsha‟-ve‟et          sedom     melech        bera‟-„et      milchamah               „assu 

Birsa-e                 Sodoma      rei-de           Bera-*         guerra39    [Eles]fizeram 

ֶלְך ֶברֹ֙     ֶמָ֣ ה    ְוֶשְמֵאֹ֙ ֶלְך     ַאְדָמָ֗ ב   ׀  ֶמָ֣ ה     ִשנְָאָ֣ ֶלְך     ֲעמָֹרִ֑  ֶמָ֣

melech  veshemə‟ever    „admah      melech        shinə‟av     „amorah     melech 

rei-de        Semeber         Admá        rei-de           Sinabe      Gomorra      rei-de 
צביים 

ַער׃         ָֹֽ ַלע  ִהיא־צ ֶלְך   ֶֺאִׁ֖ ים            ־אֶמֵ֥ ְצבֹויִֹ֔
14:3

ֶׄאהֹ֙    ׃ָאל־ֵאֹ֙
„eleh-kol                           tso‟ar-hi‟     bela‟   umelech          tsevoyiym  

tsevyiym
  

estes-Tudo de                   Zoar-ela      Bela     e-rei-de                         Zeboim40 
ֵ֥ם             ַהֶׅאַָֽלח׃ ־אא    ָי ים    הִׁ֖ ֶמק    ַהִשִּאִ֑ ־א            ֶאל־ֵעִׁ֖  ָחְָֽברֹ֔
Hamelach                yam        hu‟       hassidim       „emeq-„el                 chavəru  

o-sal                      mar de    este        o-Sidim        vale de-no     eles[se]uniram
 

14:4
ֶמר ִֹ֑ ־א            ֶאת־׃ְאָדְרָלע ה       ָעְבדִׁ֖ ים     ֶעְׂשֵרהֹ֙     ָשנָֹ֔   ְשֵ ִ֤

kedarla‟omer-„et                   „avdu           shanah       „esreh                  shəteym  

Quedorlaomer-*             eles-serviram       ano             dez                         Duas  

ד־א׃           ה     ָשָנִׁ֖ה       ָמָרָֽ ־אְשֹלש־ֶעְׂשֵרֵ֥
14:5

ה   ־אְבַאְרַֺא֩ע    ֶעְׂשֵרָ֨
„esreh          uve‟arba                         maradu          shanah        „esreh-ushəlosh  

dez             E-no-quatro               eles-rebelaram       ano                     dez-e três 
־א ֹו                 ַוׁא׃ַאִ֤ ר ִא ֹ֔ ֶמר   ְוַהְׅאָלִכיםֹ֙  ֲאֶשָ֣ ָֹ֗ א    ְכָדְרָלע ה    ָֺאָ֣  ָשנָ 
vayaku                       „ito  „asher  vehamelachim  chedarla‟omer    ba‟    shanah  

e-eles-derrotaram  com-ele  que       e-os-reis     Quedorlaomer  [ele]veio     ano 

ם       ְוֵאתֹ֙  יִם    ְוֶאת־ַהֿא־אִזִׁ֖ים    ְֺאָהִ֑ ת ַקְרנַֹ֔ ָֹ֣  ֶאת־ְרָפִאיםֹ֙     ְֺאַעְשְ ר

ve‟et         beham      hazuzim-ve‟et     qarnayim   be‟ashterot           refa‟im-„et 

e               em-Hã        os zuzins-e        em-Asterote-Carnaim            refains-*41  

ה ִקְריָָתָֽיִם׃        ים     ְֺאָשֵוִׁ֖ ֵָאיִמֹ֔ הָֽ
14:6

ם י           ְֺאַהְרָרָ֣   ְוֶאת־ַהחִֹרִׁ֖
beharəram                hachori-ve‟et                qiryatayim  beshaveh       ha‟emim  

no-monte-deles       os horeus-e                    em-Savé-Quiriataim        os-emins 

ר   ַעל־ַהִׅאְדָֺאָֽר׃            ן  ֲאֶשִׁ֖ יל  ָפאָרֹ֔ ד   ֵאָ֣ יר   ַעֵ֚ ֵׂשִעִ֑
14:7

ׁאָֺשב־א   ַוֶּ֠
vayashuvu                      hamidbar-„al     „asher    par‟an   „eyl      „ad         se‟ir  

E-eles-tornaram           o deserto-sobre      que   Parã    Palma[de]  até          Seir 

־א ש                   ַוׁא׃ַא  וא    ָקֵדֹ֔ ין ִמְשָפטֹ֙    ִהָ֣ א־א            ֶאל־ֵעִ֤  ֹ  ַוׁאָב
vayaku                         qadesh       hiv         mishpat  „eyn-„el               vayavo‟u 

e-eles-derrotaram          Cades       ela       En Mispate42 -para       e-eles-vieram  

2 que estes fizeram 

guerra a Bera, rei 

de Sodoma, a 

Birsa, rei de 

Gomorra, a Sinabe, 

rei de Admá, e a 

Semeber, rei de 

Zeboim, e ao rei de 

Bela - esta é Zoar.  

3 Todos estes se 

ajuntaram no vale 

de Sidim - este [é 

o] mar de Sal. 

4 Eles serviram por 

12 anos a Quedor-

laomer; mas, ao 

décimo terceiro 

ano, rebelaram-se.  

5 E, ao décimo 

quarto ano, veio 

Quedorlaomer e os 

reis que estavam 

com ele e 

derrotaram aos 

refains em 

Asterote-Carnaim, 

e aos zuzins em 

Hã, e aos emins em 

Savé-Quiriataim,  

6 e aos horeus no 

seu monte Seir, até 

Palma de Parã, que 

[está] junto ao 

deserto.  

7 E tornaram e 

vieram a En-

Mispate - que [é] 

Cades, e feriram 

toda a terra dos 

                                                                                                                                                 
38

 Goim, do Hebraico goyim, que quer dizer: “nações, povos”; as vezes, como sinônimo de “[povos] pagãos”. 
39

 ,milchamah = guerra, batalha. Em Hebraico é comum a formação de palavras através da combinação de outras palavras ִמְלָחָמה 

através de prefixos, infixos e sufixos. Nesse caso específico, a combinação seria: mi + lechem + a terminação em “h”, que 

significa “para”. Assim, o significado de “guerra, batalha” seria: “de-para-pão”, dando a entender que as guerras, no passado 

(diferentemente de hoje, que são disputas por por poder), eram fortemente relacionadas à sobrevivência e à obtenção de pão. 
40

 Para maiores esclarecimentos sobre os testos Ketiv & Qəre‟, ver Nota de Rodapé em Gênesis 8:17 (nesta Interlinear).  
41

 .refaim  refaim = primordial raça de gigantes ְרָפִאים 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

59 

 

ב י     ַהׁאֵֹשִׁ֖ ֱאמִֹרֹ֔ י      ְוגַםֹ֙        ֶאת־ָהָ֣ ה         ָהֲעָמֵלִקִ֑  ֶאָֽת־׃ָאל־ְׂשֵדִׁ֖
Hayoshev     ha‟emori-„et          vegam        ha‟amaleqi                 sedeh-kol-„et 

o-vivendo     o amorreu-*      e-também     o-amalequita     campo de-tudo de-* 

ן  ָ ָמָֽר׃             ֵֹ֥ ְֺאַחְָֽצצ
14:8

ה ֶלְך     ֲעמָֹרָ֗ ם     ־אֶמָ֣  ֹ א   ֶמֶָֽלְך־ְסד   ַוׁאֵֵצָ֨
„amorah     umelech    sedom-melech  vayetse‟                   tamar  bechatsetson  

Gomorra    e-rei-de     Sodoma-rei de  E-ele-saiu               em-Hazazom-Tamar 

ֶלְך      ֶלְך   ַאְדָמהֹ֙  ־אֶמָ֣ ־אֶמִ֤
צביים 

ַער ִֹ֑ ַלע  ִהוא־צ ֶלְך  ֶֺאִׁ֖ ם        ־אֶמֵ֥ ְצבֹויִֹ֔  

tso‟ar-hi‟       bela‟  umelech  tsevoyim  
tsevoyiym

  umelech  „admah  umelech 

Zoar-ela        Bela    e-rei-de            Zeboim28           e-rei-de   Admá    e-rei-de 

ֶמק    ַהִשִּאָֽים׃   ה   ְֺאֵעִׁ֖ ־א               ִאָ םֹ֙     ִמְלָחָמֹ֔ ַָֽעְרכִ֤ ַוַׁא
14:9

ת   ֵאָ֣
„et                hassidim    be‟emeq   milchamah      „itam                    vaya‟rəchu  

E                  o-Sidim   no-vale-de     batalha      com-eles   e-eles[se]ordenaram 

ם      ְוַאְמָרֶפלֹ֙  ֶלְך    ֻאֹויִֹ֔ ם  ְוִתְדָעלֹ֙     ֶמָ֣ ֶלְך    ֵעיָלָ֗ ֶמר     ֶמָ֣  ֹ  ׃ְאָדְרָלע
ve‟amrafel       goyim    melech     vetidə‟al   „eylam     melech     kedarla‟omer  

e-Anrafel          Goim     rei-de       e-Tidal      Elão       rei-de     Quedorlaomer  
ים ה       ְמָלִכִׁ֖ ר    ַאְרָֺאָעֵ֥ ֶלְך    ֶאָׄאָסִ֑ ֹוְך     ֶמָ֣ ר   ְוַאְריִׁ֖ ֶלְך     ִשנְָעֹ֔  ֶמָ֣

melachim        „arba‟ah       „elasar     melech     ve‟aryoch   shinə‟ar     melech 

reis                    quatro          Elasar      rei-de      e-Arioque      Sinar        rei-de 
ֶאת־ַהֲחִמָשָֽה׃    

14:10
ר ת   ֶֺאֱארֹתֹ֙       ֵחָמֹ֔ ִֹ֤ ֱֶאר ים   ֺאָֽ ֶמק   ַהִׂשִּאָ֗   ְוֵעָ֣
chemar         be‟erot    be‟erot     hassidim     ve‟emeq              hachamishah-„et  

betume43       poços      poços      o-Sidim      E-vale-de                      os cinco-* 
ָׅאה ה               ַוׁאְִפל־א־ָשִ֑ ם         ַוֲעמָֹרִׁ֖ ֵֹ֥  ַוׁאָֺנִ֛ס־א              ֶמֶָֽלְך־ְסד
shamah-vayipəlu                  va‟amorah          sedom-melech              vayanussu  

para lá-e eles cairam          e-Gomorra            Sodoma-rei de      e-eles-fugiram 

ָֽס־א׃        ָרה         ׆ָא ים       ֶהֵ֥ ְוַה׆אְִשָאִרִׁ֖
14:11

ש ׁאְִקח־א  ֶאת־׃ָאל־ְרֺכָ֨   ַוֶּ֠
rechush-kol-„et    vayiqchu                   nassu              herah       vehanishə‟arim  

bens-tudo de-*   E-eles-tomaram  [eles]fugiram  para[um]monte  e-os-restantes 

ָֽכ־א׃ ם                         ַוׁאֵֵל ה       ְוֶאת־׃ָאל־ָאְכָלִׁ֖ ם        ַוֲעמָֹרִ֛ ַֹּ֧  ְסד

vayelechu                                  „achlam-kol-ve‟et          va‟amorah         sedom 

e-eles[se]foram                     comida deles-tudo de-e      e-Gomorra      Sodoma 
14:12

ם י              ַאְבָרִׁ֖ ֹו     ֶֺאן־ֲאִחֵ֥ ֹוט    ְוֶאת־ְרֺכשִ֛ ־א   ֶאת־לַּ֧   ַוׁאְִקחָ֨
„avram                      „achi-ben      rechusho-ve‟et       lot-„et                vayiqchu  

Abrão                irmão de-filho de   bens dele-e           Ló-*      E-eles-tomaram 

ם׃           ָֹֽ ב     ִֺאְסד ־אא  יֵֹשִׁ֖ כ־א           ְוהֵ֥ ַוׁאֵֵלִ֑
14:13

יט   ַוׁאָבֹאֹ֙     ַהָפִלֹ֔
hapalit         vayavo‟                       bissedom     yoshev  vehu‟           vayelechu  

o-fugitivo   E-ele-veio                  em-Sodoma  morava  e-ele    e-eles[se]foram 

amalequitas e tam-

bém os amorreus, 

que habitavam em 

Hazazom-Tamar.  

8 Então saiu o rei 

de Sodoma e o rei 

de Gomorra e o rei 

de Admá e o rei de 

Zeboim e o rei de 

Bela - esta é Zoar, 

e ordenaram contra 

eles batalha no vale 

de Sidim,  

9 contra Quedor-

laomer, rei de Elão, 

e Tidal, rei de 

Goim, e Anrafel, 

rei de Sinar, e 

Arioque, rei de 

Elasar; quatro reis 

contra cinco. 

10 E o vale de 

Sidim [estava] che-

io de poços de 

betume; e fugiram 

os reis de Sodoma 

e de Gomorra e 

caíram ali; e os 

restantes fugiram 

para um monte.  

11 E tomaram 

todos os bens de 

Sodoma e de 

Gomorra e todo o 

seu mantimento e 

foram-se.  

12 E tomaram a 

Ló, filho do irmão 

de Abrão, que 

habitava em 

Sodoma, e aos seus 

bens, e foram-se.  

13 ¶ E veio um que 

                                                                                                                                                 
42

 en-mishpat  En-Mispat = fonte de julgamento; um lugar ao sul de Israel, perto, ou, o mesmo lugar que, Kadesh ֵףין ִמְשָפט 

kadesh Cades, que quer dizer: Santo. 
43

 .chemar = “betume, piche, asfalto”, um substrato de petróleo utilizado, na época, para calafetar ֵחָמר 
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א י      ַמְמֵרָ֣ ן        ְֺאֵאָֹֽלנֵ  י  ְוה־א֩א   שֵֹכָ֨ ם   ָהִעְבִרִ֑ ד        ְלַאְבָרָ֣  ַוׁאֵַֻאִׁ֖
mamre‟       be‟eloney        shochen    vehu    ha‟ivri 44   le‟avram         vayagid 

Manre   em-carvalhais-de  residido    e-ele   o-hebreu  para-Abrão   e-ele-disse 

ם              ַֺאֲעֵלֵ֥י ר   ְוֵהִׁ֖ י      ָענֵֹ֔ י   ֶאְש׃אֹלֹ֙    ַוֲאִחָ֣ י       ֲאִחִ֤  ָהֱאמִֹרָ֗
ba‟aley                  vehem   „aner       va‟achi      „eshkol     „achi          ha‟emori  

parceiros-de          e-eles     Aner   e-irmão-de     Escol    irmão-de    o-amorreu 

ם׃   ְבִרית־ַאְבָרָֽ
14:14

יו ה            ָאִחִ֑ י      נְִשָֺאִׁ֖ ם  ׃ִאֵ֥ ע  ַאְבָרֹ֔   ַוׁאְִשַמָ֣
„achiyv                nishbah         ki    „avram    vayishma‟                  „avram-verit  

irmão-dele   ele-estava-cativo  que    Abrão    E-ele-ouviu       Abrão-aliança de 

ֹו    ְשמָֹנִ֤ה      ָעָׂשרֹ֙  י      ֵביתָ֗ יו      יְִליֵדָ֣ ֶרק             ֶאת־ֲחנִיָכ   ַוׁאָָ֨
„assar      shəmonah    veyto         yelidey        chanichayv-„et            vayareq 45 

dez              oito      sua-casa    nascidos-de    treinados dele-*    e-ele-esvaziou  

ף      ַעד־ָּאָֽן׃                  ִֹׁ֖ ֹות         ַוׁאְִרּא ש   ֵמאֹ֔ ־אְשֹלָ֣
14:15

ק   ַוׁאֵָחֵלָ֨
vayechaleq                                dan-„ad        vayirədof              me‟ot   ushəlosh  

E-ele-dividiu                           Dan-até   e-ele-perseguiu       centenas       e-três 
ם יו                                ַוׁא׃ֵַאִ֑ ־אא      ַוֲעָבָדִׁ֖ ם   ׀  ַלִ֛יְָלה  הֵ֥  ֲעֵליֶהַּ֧

vayakem                                          va‟avadayv        hu‟   layəlah          „alehem 

e-ele-os-derrotou                           e-servos-dele       ele      noite       contra-eles 
אל           ְלַדָׅאֶָֽׂשק׃ ִֹׁ֖ ר       ִמְשמ ה   ֲאֶשֵ֥ ַׁאְִרְּאֵפםֹ֙           ַעד־חֹוָבֹ֔  וָֽ
ledamaseq                  missemol         „asher     chovah-„ad             vayirədefem 

para-Damasco     do-lado-esquerdo 46   que        Hobá-até     e-ele-os-perseguiu 

14:16
יו ֹוט            ָאִחִ֤ ש        ְוגַ֩ם    ֶאת־לָ֨ ת    ׃ָאל־ָהְרֺכִ֑ ֶשב  ֵאִׁ֖   ַוׁאָ 
„achiv                    lot-„et        vegan          harechush-kol     „et           vayashev  

irmão-dele              Ló-*      e-também     os bens-tudo de      *      E-ele-tornou 

ים  ְוֶאת־ָהָעָֽם׃   יב      ְוַגֵ֥ם    ֶאת־ַה׆אִָשִׁ֖ ־אְרֺכשֹוֹ֙      ֵהִשֹ֔
14:17

א   ַוׁאֵֵצָ֣
vayetse‟           ha‟am-ve‟et   hanashim-„et      vegam        heshiv      urechusho  

E-ele-saiu           o povo-e     as mulheres-*  e-também  ele-tornou  e-bens-dele 

ֵַה׃אֹותֹ֙  ֹו             מָֽ י       ש־אבָ֗  ֶמֶָֽלְך־ְסדֹ֮ם         ִלְקָראתֹו       ַאֲחֵרָ֣

mehakot                    shuvo         „acharey             liqra‟to           sedom-melech 

de-derrotar            retornar-ele      depois      para-encontrá-lo     Sodoma-rei de 

ה ֶמק    ָשֵוֹ֔ ֹו    ֶאל־ֵעָ֣ ר  ִא ִ֑ ים    ֲאֶשָ֣ ֶמר   ְוֶאת־ַהְׅאָלִכִׁ֖ ֹֹ֔  ֶאת־׃ְאָדר־ָלע
shaveh   „emeq-„el        „ito     „asher      hamelachim-ve‟et     la‟omer-kedar-„et  

Savé      vale de-no   com-ele    que             os reis-e                Quedorlaomer-* 

 

escapara e o contou 

a Abrão, o hebreu; 

e ele habitava nos 

carvalhais de 

Manre, o amorreu, 

irmão de Escol e 

irmão de Aner; e 

eles eram aliados 

de Abrão.  

14 Ouvindo Abrão 

que seu irmão [es-

tava] cativo, armou 

os seus criados, 

nascidos em sua 

casa, 318 

[homens], e os 

perseguiu até Dã.  

15 E ele dividiu-se 

contra eles de 

noite, ele e seus 

criados e os derro-

tou, e os perseguiu 

até Hobá, que [fica 

à] esquerda de 

Damasco.  

16 E tornou [a 

trazer] todos os 

bens e também a 

Ló, seu irmão, e 

retornou os seus 

bens, e também as 

mulheres e o povo.  

17 ¶ E saiu o rei de 

Sodoma a encon-

trá-lo - depois que 

voltava de ferir a 

Quedorlaomer e 

aos reis que [esta-

vam] com ele, no 

vale de Savé,  

que [é]  

                                                           
44

 .ivri  hebreu = “um de além [algo]”, ou “ ~ [alguma coisa]”; ~ [rio Jordão]„ ִףְבִרי 
45

 vayareq literalmente “e ele esvaziou”. Talvez esteja se referindo só esvaziamento das funções diárias normais, para, irem  ַוָיֶרק 

à peleja. 
46

 missemol  literalmente “do lado esquerdo (de quem olha para o oriente)”; pode também ser traduzido como “para o ִמְשמֹאל 

norte”. 
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ֶמק    ַהֶׅאֶָֽלְך׃         ־אא  ֵעֵ֥ הִׁ֖
14:18

ם ֶלְך            ָשֵלֹ֔ ֶדקֹ֙  ֶמָ֣   ־אַמְל׃ִאי־ֶצֹ֙
shalem               melech  tsedeq-umaləki                     hamelech   „emeq      hu‟  

Salém 47             rei-de    E-Melquisedeque                     o-rei      vale-de      ele 

ל          ֶעְליָֹֽון׃ ן        ְלֵאֵ֥ ־אא     כֵֹהִׁ֖ יא     ֶלֶָ֣חם      ָוָיִ֑יִן     ְוהֵ֥  הֹוִצִׁ֖

„elyon                le‟el            chohen 48    vehu     vayayin      lechem          hotsi‟ 

Altíssimo      para-Deus      sacerdote    e-ele     e-vinho         pão       saiu[com] 
14:19

ֹון ל             ֶעְליֹ֔ ־אְך   ַאְבָרםֹ֙   ְלֵאָ֣ ר      ָֺארִ֤ ה־א    ַוׁאֹאַמִ֑ ַיְָבְרֵכִׁ֖   וָֽ
„elyon                     le‟el     „avram     baruch        vayo‟mer        vayevarəchehu 

Altíssimo         pelo-Deus  Abrão  bendito-seja   e-ele-disse   E-ele-o-abençoou 

יִם     ָוָאֶָֽרץ׃              קֵֹנִׁ֖ה       ָשַמֵ֥
14:20

ֹון ל      ֶעְליֹ֔   ־אָבר־אְךֹ֙    ֵאָ֣
„elion           „el       uvaruch                              va‟arets      shamayim      qoneh  

Altíssimo    Deus    E-abençoado-seja                e-terra           céus    criando-de 

ֹו ָך                        ַוׁאִֶ ן־לֵ֥ יָך           ְֺאיֶָדִ֑  ֲאֶשר־ִמֵֻאֵ֥ן           ָצֶרִׁ֖

lo-vayiten                                beyadecha            tsarəcha              migen-„asher 

a ele-e ele deu                        em-tuas-mãos    seus-inimigos    ele entregou-que 

ל׃          ָֹֽ ר        ִמ׃א ַמֲעֵׂשִׁ֖
14:21

ם ם    ֶאל־ַאְבָרִ֑ ִֹׁ֖ אֶמר     ֶמֶָֽלְך־ְסד ֵֹ֥   ַוׁא
„avram-„el       sedom-melech      vayo‟mer                       mikol           ma‟asser       

Abrão-para     Sodoma-rei de      E-ele-disse                   de-tudo   décima-parte 

ְָֽך׃            ח־ָל ש       ַקָֽ ֶפש       ְוָהְרֺכִׁ֖ י       ַה׆אֶֹ֔ ֶ ן־ִלָ֣
14:22

אֶמר ֵֹ֥   ַוׁא
vayo‟mer                         lach-qach       veharechush      hanefesh              li-ten  

E-ele-disse                    para ti-toma       e-os-bens         as-almas  para mim-dai 
י               ֶאל־יְהָוהֹ֙  ִתי       יִָדִ֤ ָֹ֨ ם    ֲהִרימ ִֹ֑ ֶלְך   ְסד ם   ֶאל־ֶמָ֣  ַאְבָרִׁ֖

„adonay-„el                      yadi            harimoti     sedom    melech-„el     „avram 

SENHOR-para         minha-mão    [eu]levantei  Sodoma   rei de-para      Abrão 
יִם    ָוָאֶָֽרץ׃             ֹון      קֵֹנִׁ֖ה   ָשַמֵ֥ ל     ֶעְליֹ֔ ֵאָ֣

14:23
  ִאם־ִמח־אטֹ֙ 
michut-„im                               va‟arets  shamayim  qoneh         „elion           „el  

desde fio-Se                              e-terra       céus    criando-de   Altíssimo    Deus 
א ְך        ְוֹלָ֣ ח       ִמ׃ָאל־ֲאֶשר־ָלִ֑ ַעל      ְוִאם־ֶאַ ִׁ֖ ֹוְך־נַֹ֔ ד      ְׂשרָֽ  ְוַעָ֣
velo‟           lach-„asher-mikol         „eqach-ve‟im          na‟al-seroch         ve‟ad  

e-não       para ti-que-de tudo de      eu tomar-e se     sandália-correia de    e-até 

 

 

 

o vale do Rei.  

18 E Melquisede-

que, rei de Salém, 

trouxe pão e vinho; 

e ele [é] sacerdote 

do Deus Altíssimo.  

19 E ele o abenço-

ou e disse: Bendito 

[seja] Abrão do 

Deus Altíssimo, o 

Criador dos céus e 

da terra; 

20 e bendito [seja 

o] Deus Altíssimo, 

que entregou os 

teus inimigos nas 

tuas mãos. E ele 

deu o dízimo de 

tudo.  

21 ¶ E disse o rei 

de Sodoma a 

Abrão: Dá-me as 

pessoas, e os bens 

toma para ti.  

22 E disse Abrão 

ao rei de Sodoma: 

Levantei minha 

mão ao SENHOR, 

o Deus Altíssimo, 

o Criador dos céus 

e da terra,  

23 se desde um fio 

até a correia duma 

sandália, se eu 

tomar de tudo o 

que [é] teu; e não  

 

 

 

                                                           
47

 shalem  Salém = “paz”. Lugar onde reinava Melquisedeque, que quer dizer: Rei de justiça. Muitos comentaristas ָשֵלם 

acreditam que este lugar seja a cidade que veio a ser Jerusalém. 
48

 vehu kohen le‟el „elyon = (literalmente) “e ele sacerdote do Deus Altíssimo”. Na maioria das traduções  ְוהּוא  כֵֹהן  ְלֵאל  ֶףְליֹון 

de Bíblias esta frase é traduzida como: “e ele era sacerdote do Deus Altíssimo”. Em outras passagens bíblicas temos, no entanto, 

que Melquisedeque não teve nem princípio e nem fim de dias; uma clara alusão ao Cristo – pré-encarnado, ou, ao próprio Deus; 

sendo assim, entendemos que Ele era, é e sempre O será; por isso optamos pela tradução: “e Ele [é] sacerdote [do] Deus 

Altíssimo”. 
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ם׃     ְרִ י  ֶאת־ַאְבָרָֽ י  ֶהֱעַשֵ֥ ר   ֲאִנִׁ֖ תֹאַמֹ֔
14:24

ר ק    ֲאֶשָ֣ י   ַרֵ֚   ִֺאְלָעַדָ֗

„asher       raq     bilə‟aday                 „avram-„et       he‟esharti    „ani      to‟mar  

que          mas    Exceto-por                 Abrão-*        eu[fiz]rico     eu     tu-dirás 

י ־א      ִאִ ִ֑ ר   ָהְלכִׁ֖ ים  ֲאֶשֵ֥ ֲָאנִָשֹ֔ ֶלקֹ֙     הָֽ ים   ְוֵחֹ֙ ־א          ַה׆אְָעִרֹ֔ ְָכלָ֣  אָֽ

„iti            haləchu  „asher   ha‟anashim    vecheleq   hane‟arim              „achəlu 

comigo  eles-foram  que     os-homens   e-parte-de   os-rapazes   eles-comeram 

ם׃  ־א      ֶחְלָקָֽ ם    יְִקחֵ֥ א    ֵהִׁ֖ ל      ־אַמְמֵרֹ֔ ָֹ֣ סָענֵרֹ֙  ֶאְש׃א  
cheləqam      yiqəchu     hem    umamre‟          „eshkol   „aner  

parte-deles  eles-tomem  eles    e-Manre              Escol    Aner 

[venhas a] dizer: 

Eu enriqueci a 

Abrão;  

24 exceto o que os 

jovens comeram e 

a parte do] homens 

que foram comigo: 

Aner, Escol e Man-

re; eles que tomem 

a parte deles. 
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Gênesis 15 
15:1

ֶׄאה    ָהָיִ֤ה                     ְדַבר־יְהָוהֹ֙  ים    ָהֵאָ֗ ר  ׀  ַהְּאָבִרָ֣   ַאַחָ֣

„adonay-devar                            hayah     ha‟eleh     hadevarim                 „achar 

SENHOR-palavra do                  foi        as-estas     as-coisas                  Depois 

ם       ָאנִֹכיֹ֙  א    ַאְבָרָ֗ ר     ַאל־ִ יָרָ֣ ִֹ֑ ַַׅאֲחֶזִׁ֖ה      ֵלאמ ם    ֺאָֽ  ֶאל־ַאְבָרֹ֔
„anochi        „avram           tira‟-„al           le‟mor       bamachazeh      „avram-„el  

eu                 Abrão         temas-não      para-dizer        na-visão        Abrão-para 

ד׃       ָֹֽ ה    ְמא ְך     ְׂשָכְרָךִׁ֖     ַהְרֵֺאֵ֥ ָמֵגָ֣ן      ָלֹ֔
15:2

ם אֶמר   ַאְבָרָ֗ ָֹ֣   ַוׁא
„avram       vayo‟mer               me‟od     harbeh      secharəcha     lach     magen  

Abrão       E-ele-dise               muito  ser-grande  teu-galardão  para-ti   escudo 

י י   הֹוֵלְָ֣ך        ֲעִריִרִ֑ י      ְוָאנִֹכִׁ֖  ֲאדָֹנִ֤י       יֱהִוהֹ֙         ַמה־ִ ֶ ן־ִלֹ֔

„ariri                holech  ve‟anochi        li-titen-mah             „adonay 49     „adonay 

sem-filhos     eu-ando     e-eu     a mim-tu darás-o que?     SENHOR     Senhor  

ֶׂשק            ֱאִליֶעָֽזֶר׃ ־אא   ַּאֶׅאֵ֥ י     הִׁ֖ ֶשק                   ֵֺאיִתֹ֔  ־אֶבן־ֶמָ֣
„eli‟ezer                     dameseq      hu‟         beyti                           mesheq-uven 

Eliézer                     Damasco      ele      minha-casa      comprado de-e filho de 
 

15:3
ָ ה    ָזִַ֑רע           ְוִה׆ֵאֵ֥ה א   נַָתִׁ֖ י   ֹלֵ֥ ן      ִלֹ֔ ם  ֵהָ֣ אֶמר   ַאְבָרֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא
vehineh             zara‟      natatah     lo‟      li          hen   „avram           vayo‟mer  

e-eis-que       semente    tu-deste   não  a-mim  eis-que  Abrão         E-ele-disse 
ש   אִֹתָֽי׃        י            יֹוֵרֵ֥ ֶבן־ֵֺאיִתִׁ֖

15:4
ה           ְדַבר־יְהָוִ֤ה   ְוִה׆אֵָ֨

„adonay-devar              vehineh                   „oti      yoresh                   beyti-ven 

SENHOR-palavra do   E-eis-que             [a]mim  herdado  minha casa-filho de  

 

1 ¶ Depois destas 

coisas veio a pala-

vra do SENHOR a 

Abrão em visão, 

dizendo: Não te-

mas, Abrão, eu sou 

escudo para ti, o 

teu galardão, gran-

de por excelência.  

2 ¶ E disse Abrão: 

Senhor DEUS, que 

darás a mim? Se 

ando sem filhos, e 

um filho compra-

do de minha casa, 

o damasceno 

Eliézer. 

3 E disse Abrão: 

Eis que me não 

[tens] dado semen-

te, e eis que um 

nascido na minha 

casa [será o] meu 

herdeiro.  

4 E eis que [veio a] 

                                                           
49

 adonay „adonay  normalmente, quando ocorre o tetragrama, se traduz como “SENHOR”; mas, quando acontece de„ ֲאדָֹני  ֱיהִוה 

o tetragrama vir precedido da palavra „adonay, normalmente os tradutores grafam como: “Senhor J_OVÁ”. Porém, como 

entendemos que o tetragrama é o nome de Deus que não deve ser pronunciado, optamos então pela tradução: “Senhor Adonai”. 
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א ר    יֵֵצָ֣ ָֽיָרְשָךִׁ֖            ֶזִ֑ה   ׃ִאי־ִאםֹ֙  ֲאֶשָ֣ א      ִי ר   ֹלֵ֥ ֹֹ֔  ֵאָליוֹ֙   ֵלאמ
yetse‟   „asher     „im-ki      zeh              yiyrashəcha        lo‟      le‟mor    „elayv  

ele-sairá   que     se-que     este   ele[será]herdeiro-teu   não   para-dizer    a-ele 

ָֽיָרֶשָָֽך׃                 ־אא         ִי יָך           הִׁ֖ ִמֵׅאֶעֹ֔
15:5

ֹו א    אֹת    ַוׁאֹוֵצָ֨
„oto        vayotse‟                            yiyrashecha             hu‟              mime‟echa  

[a]ele     E-Ele-saiu-fora          ele[será]herdeiro-teu      ele     de-tuas-entranhas 

יְָמה                   ־אְספֹרֹ֙  ֹֹ֙אֶמרֹ֙       ַהֶֺאט־ָנָ֣א     ַהָשַמָ֗ ־אָצה     ַוׁא  ַהחָ֗

ussefor                        hashamayemah     na‟-habet         vayo‟mer     hachutsah 

e-conta                           para-o-céu      peço te-olha      e-Ele-disse      para-fora 

ים    ֹוָכִבֹ֔ ה       יְִהֶיִׁ֖האִ ַה׃אָ֣ ֵֹ֥ ֹו   ׃א אֶמר    לֹ֔ ָֹ֣ ם  ַוׁא ר אָֹתִ֑ ָֹ֣ ל    ִלְספ ם־ ־אַכִׁ֖  
yihyeh         koh     lo     vayo‟mer  „otam   lisəpor      tuchal-„im    hakochavim  

ele-será    assim  a-ele  e-Ele-disse  elas  para-contar  tu podes-se      as-estrelas 

זְַרֶעָָֽך׃  
15:6

ה׃ ֹו    ְצָדָקָֽ ָה       ׄאִׁ֖ ה         ַוׁאְַחְשֶבֵ֥ ַיהָוִ֑ ן        ֺאָֽ   ְוֶהֱאִמִׁ֖
tsedaqah       lo      vayachəsheveha        b‟adonay        vehe‟emin        zarəecha  

justiça        a-ele     e-ele-creditou       no-SENHOR      E-ele-creu   tua-semente  
15:7

ים ־אר   ׃ַאְׂשִּאֹ֔ יָךֹ֙   ֵמאָ֣ ר  הֹוֵצאִתֹ֙ ה   ֲאֶשִ֤ יו  ֲאִנָ֣י  יְהָוָ֗ אֶמר  ֵאָלִ֑ ִֹׁ֖   ַוׁא
kassədim    me‟ur     hotse‟ticha   „asher   „adonay  „ani   „elayv         vayo‟mer  

caldeus       de-Ur        te-tirei          que   SENHOR  eu      a-ele       E-Ele-disse 

את    ְלִרְשָ ָֽֽא׃             ִֹׁ֖ ֶרץ   ַהֿא ֶתת     ְלָךִ֛   ֶאת־ָהָאֵ֥ ָלַּ֧
15:8

ר   ַוׁאֹאַמִ֑

vayo‟mar                         lerishətah       hazo‟t      ha‟arets-„et    lecha         latet 

E-Ele-disse                 para-herdar-ela    a-esta           a terra-*     a-ti     para-dar 

׆אָה׃ ִיָרֶשָֽ י             אָֽ ע         ׃ִאֵ֥ ה        ֵאַדִׁ֖ ה        ַֺאָׅאֵ֥  ֲאדָֹנָ֣י     יֱהִוֹ֔
„irashenah                       ki               „eda‟           bamah        „adonay    „adonay  

eu-possuirei-ela           que         eu-saberei     em-como?    SENHOR    Senhor 
15:9

ֶשת ה      ִליֹ֙        ֶעגְָלָ֣ה                ְמֺשֶׄאֹ֔ יו   ְקָחֵ֥ אֶמר  ֵאָלָ֗ ָֹ֣   ַוׁא
meshuleshet                     „eglah               li        qechah    „elayv         vayo‟mer  

de-três[anos]de                novilha     para-mim     toma       a-ele       E-Ele-disse 

ָֽל׃ ר           ְוגֹוָז ִֹׁ֖ ש      ְות יִל      ְמֺשָׄאִ֑ ֶשת      ְוַאָ֣ ז          ְמֺשֶׄאִׁ֖  ְוֵעֵ֥
vegozal                vetor       meshulash      ve‟ayil       meshuleshet            ve‟ez 

e-pombinho      e-pomba   de-três[anos]   e-carneiro   de-três[anos]de    e-cabra 
15:10

ֶוְך ר         אָֹתםֹ֙      ַֺאָ ֹ֔ ֶׄאה       ַויְַבֵ ִ֤ ֹו     ֶאת־׃ָאל־ֵאָ֗ ַָֽ ָֽח־לָ֣   ַוִׁא
batavech    „otam            vayevater             „eleh -kol- „et                lo-vayiqach 

no-meio   [a]eles   e-ele-cortou-em-dois    estes-tudo de-*     a ele-E ele tomou 

ר ִֹׁ֖ ה־א      ְוֶאת־ַהִצפ א       ֵרֵעִ֑ ֹו           ִלְקַרָ֣ ן         ִאיש־ִֺאְתרִׁ֖  ַוׁאִֵ ֵ֥
hatsipor-ve‟et        re‟ehu             liqra‟t                     bitero-„ish             vayiten  

o pássaro-e         outro-dele  para-estar-oposta      metade dele-cada    e-ele-deu 

 

 

  

palavra do SE-

NHOR a ele, di-

zendo: Este não 

[será o] teu herdei-

ro; mas, antes, o 

que sairá de tuas 

entranhas, esse será 

o teu herdeiro.  

5 Então, o levou 

fora e disse: Olha 

agora, peço-te, para 

os céus e conta as 

estrelas, se as 

podes contar. E 

disse-lhe: Assim 

será a tua semente.  

6 E creu ele no 

SENHOR, e foi-lhe 

isto creditado por 

justiça.  

7 ¶ Disse-lhe: Eu 

[sou] o SENHOR, 

que te tirei de Ur 

dos caldeus, para 

dar-te a ti esta ter-

ra, para a herdares.  

8 E disse ele: 

Senhor DEUS, 

como saberei que a 

herdarei?  

9 E disse-lhe: 

Toma-me uma 

bezerra de 3 [anos],  

e uma cabra de 3 

[anos], e um car-

neiro de 3 [anos], e 

uma pomba, e um 

pombinho.  

10 E ele tomou-lhe 

todos estes, e 

partiu-os em dois, 

ao meio, e pôs cada 

metade deles em 

frente da outra; 

mas as aves  
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א     ָבָתָֽר׃        ֹלֵ֥
15:11

ים יִט                   ַעל־ַהְפגִָרִ֑ ֵֶ֥רד     ָהַעִׁ֖   ַוֵׁא
hapegarim-„al                            ha‟ayit         vayired                     vatar         lo‟  

os cadáveres-sobre          as-aves-de-rapina  E-ele-desceu  cortou-em-dois  não 
ם׃               ם   ַאְבָרָֽ ב                אָֹתִׁ֖ ַוׁאֵַשֵ֥

15:12
ֶמשֹ֙  י     ַהֶשֹ֙   ַויְִהִ֤

hashemesh     vayehi                               „avram      „otam                    vayashev  

o-sol              E-ele-estava                        Abrão      [a]eles    e-ele-amedrontava 

ה ם       ְוִה׆ֵאֵ֥ה       ֵאיָמִ֛ ה       נְָפָלָ֣ה    ַעל־ַאְבָרִ֑ ֹוא      ְוַתְרֵּאָמִׁ֖  ָלבֹ֔
„eymah        vehineh          „avram-„al        nafəlah        vetardemah           lavo‟  

terror           e-eis-que       Abrão-sobre      ela-caiu    e-sono-profundo    para-ir 
ָֽיו׃          ֶלת   ָעָל ה   נֶֹפֵ֥ ֲחֵשָכֵ֥ה      גְדָֹלִׁ֖

15:13
ם אֶמר       ְלַאְבָרָ֗ ָֹ֣   ַוׁא
le‟avram          vayo‟mer                        „alayv    nofelet     gdolah  chashechah  

para-Abrão      E-Ele-disse                    sobre-ele   cair50      grande           trevas 

ֶרץֹ֙  ע         ׃ִאי־ֵגָ֣ר  ׀     יְִהֶיָ֣ה         זְַרֲעָךָ֗            ְֺאֶאֹ֙ ַע     ֵ ַד  ָֹ֨  יָד
be‟erets              zarə‟acha           yihyeh              ger-ki               teda‟      yada‟ 

em-terra     tua-descendência     ele-será     estrangeiro-que     tu-sabes     saber  

ע ם    ַאְרַֺאֵ֥ ־א        אָֹתִ֑ ־אם               ְוִע׆אָ֣ ם          ַוֲעָבדִׁ֖ א      ָלֶהֹ֔  ֹלָ֣
„arba‟       „otam            ve‟inu                    va‟avadum                lahem         lo‟  

quatro      [a]eles   e-eles-afligirão       e-eles-servirão[a]eles     para-eles     não 

ָֽה׃        ֹות   ָשָנ ֵמאִׁ֖
15:14

ן ד־א           ָּאָ֣ ִֹׁ֖ ר   יֲַעב ֹוי  ֲאֶשֵ֥   ְוַגַּ֧ם  ֶאת־ַהֻאִ֛
dan              ya‟avodu   „asher    hagoy-„et    vegam                  shanah      me‟ot  

julgado     eles-servem     que      a nação-*   E-também              ano    centenas 

ֹול׃      ־א       ִֺאְרֺכֵ֥ש    ָֻאדָֽ ן     יְֵצאִׁ֖ ִכי       ְוַאֲחֵרי־ֵכֵ֥ ִֹ֑ ָאנ
15:15

ה   ְוַאָ ִ֛

ve‟atah                   gadol    birechush        yetse‟u    chen-ve‟acharey    „anochi 

E-tu                       grande   com-bens    eles-sairão    e-depois-disso              eu 

ה ר            ְֺאֵׂשיָבֵ֥ ֹום      ִ ָ ֵבִׁ֖ יָך        ְֺאָשלִ֑ ֹוא        ֶאל־ֲאבֶֹתִׁ֖  ָ בֵ֥
bessevah                  tiqaver          beshalom           „avotecha-„el                tavo‟  

em-velhice    tu-serás-sepultado    em-paz             teus pais-para             tu-irás  

טֹוָבָֽה׃        
15:16

י ׆אָה            ׃ִאַּ֧ ־אב־א        ֵהִ֑ י      יָשָ֣ ֹור   ְרִביִעִׁ֖   ְודֵ֥
ki                  henah           yashuvu           revi‟i      vedor                           tovah  

porque          aqui      eles-retornarão      quarta      E-geração                       boa 

י   ַעד־ֵהָֽ׆אָה׃             ן      ָהֱאמִֹרִׁ֖ ֹלא־ָשֵלִ֛ם            ֲעו ֵ֥
15:17 

י   ַויְִהִ֤

vayehi                            henah-„ad     ha‟emori       „avon                  shalem-lo‟ 

E-foi                                aqui-até     o-amorreu    pecado-de     completo-não 51 

־אר     ָעָשןֹ֙  ה     ַת׆אִ֤ ה       ָהָיִ֑ה     ְוִה׆אֵָ֨ ָאה        ַוֲעָלָטִׁ֖ ֶמשֹ֙      ָֺאֹ֔  ַהֶשֹ֙
„ashan      tanur      vehineh      hayah          va‟alatah           ba‟ah     hashemesh  

fumaça   forno     e-eis-que        foi        e-densas-trevas      ele-foi              o-sol 

não partiu. 

11 E desciam as 

aves de rapina 

sobre os cadáveres 

e Abrão as 

enxotava.  

12 ¶ E estava o sol  

se pondo e um 

profundo sono caiu 

sobre Abrão; e eis 

que grande espanto 

e densa escuridão 

caiu sobre ele.  

13 E Ele disse a 

Abrão: Sabe, com 

certeza, que 

peregrina será a tua 

semente em terra 

que não a deles; e 

servi-los-á e afligi-

los-ão 400 anos.  

14 E também eu 

julgarei a gente à 

qual servirão, e 

depois disso sairão 

com muitos bens.  

15 E tu irás a teus 

pais em paz; tu 

serás sepultado em 

boa velhice.  

16 E a quarta 

geração tornará 

para cá; porque 

ainda não [está] 

completa a medida 

do pecado dos 

amorreus.  

17 ¶ E sucedeu 

que, posto o sol, 

houve escuridão; e 

eis um forno de 

fumaça  

 

                                                           
50

 .nofelet  = cair [não intencionalmente] conforme Holladay HOL5626  ֹנֶפֶלת 
51

 .shalem  = shalom. Para a palavra “shalom”, ver Nota de Rodapé para Rute 2:12 nesta Interlinear ָשֵלם 
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ים           ָהֵאֶָֽׄאה׃ ין    ַהְֻאזִָרֵ֥ ר      ֵֺאִׁ֖ ר     ָעַבֹ֔ ש    ֲאֶשָ֣ יד     ֵאֹ֔  ְוַלִפָ֣
ha‟eleh                  hagezarim    beyn         „avar       „asher       „esh        velapid  

as-estas                  as-partes     entre        passou         que         fogo       e-tocha
 

15:18
ית ם          ְֺאִרָ֣ ת       יְהָוִ֛ה    ֶאת־ַאְבָרִׁ֖ ־אא     ׃ָאַרַּ֧ ֹום   ַההָ֗   ַֺאׁאָ֣

berit                    „avram-„et      „adonay          karat          hahu‟              bayom 

concerto                 Abrão-*     SENHOR     ele-fez  52     o-este               no-dia 

ר את    ִמ׆אְַהָ֣ ֹֹ֔ ֶרץ    ַהֿא ִ יֹ֙    ֶאת־ָהָאָ֣ ר           ְלזְַרֲעָךָ֗        נַָתֹ֙ ִֹ֑  ֵלאמ
minehar    haz‟ot       ha‟arets-„et         natati           lezarə‟acha               le‟mor  

do-rio-de   a-esta           a terra-*          eu-dei     para-tua-semente     para-dizer 

ת׃          ל    נְַהר־ְפָרָֽ ִֹׁ֖ ר   ַהָֻאד יִם     ַעד־ַה׆אָָהֵ֥ ִמְצַרֹ֔
15:19

  ֶאת־ַהֵ ינִיֹ֙ 
haqeni-„et                             perat-nehar      hagadol    hanahar-„ad    mitsrayim  

o queneu-*                       Eufrates-rio de   o-grande      o rio-até               Egito 
ָֽי׃       ת   ַהַ ְדמִֹנ י    ְוֵאִׁ֖ ְוֶאת־ַהְ נִֿאִֹ֔

15:20
י   ְוֶאת־ַהְפִרִֿאִׁ֖י   ְוֶאת־ַהִחִ ֵ֥

haperizi-ve‟et      hachiti-ve‟et                    haqadmoni    ve‟et    haqenizi-ve‟et 

o ferezeu-e          E-o-heteu                        o-cadmoneu      e         o quenezeu-e 

ְוֶאת־ָהְרָפִאָֽים׃                  
15:21

י ׃ְַאנֲַענִֹ֔ ֱָאמִֹריֹ֙       ְוֶאת־הָֽ   ְוֶאת־הָֽ
hakəna‟ani-ve‟et        ha‟emori-ve‟et                                          harefa‟im-ve‟et  

o cananeu-e               o amorreu-E                                                       o refaim-e 

י    ְוֶאת־ַהיְב־אִסָֽי׃  סְוֶאת־ַהִֻאְרָֻאִשִׁ֖  
hayevussi-ve‟et     hagirgashi-ve‟et  

o jebuseu-e               o girgaseu-e 

e uma tocha de 

fogo que passou 

por entre aquelas 

metades.  

18 Naquele dia, fez 

o SENHOR um 

concerto com 

Abrão, dizendo: À 

tua semente tenho 

dado esta terra, 

desde o rio do 

Egito até ao grande 

rio, o Eufrates, 

19 e o queneu, e o 

quenezeu, e o 

cadmoneu,  

20 e o heteu, e o 

ferezeu, e os 

refains,  

21 e o amorreu, e o 

cananeu, e o girga-

seu, e o jebuseu. 
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Gênesis 16 
16:1

ֹו            ְוָלִֽ֛א ה        לִ֑ א     יְָלָדִׁ֖ ם    ֹלֵ֥ ֶשת    ַאְבָרֹ֔   ְוָׂשַריֹ֙    ֵאָ֣

velah                  lo            yaldah         lo‟      „avram       „eshet             vesaray 

e-para-ela     para-ele     ela-gerava     não       Abrão    mulher-de          E-Sarai 

ָֽר׃               ֽא      ָהָג ית    ־אְשָמֵ֥ ה    ִמְצִרִׁ֖ ִשְפָחֵ֥
16:2

י אֶמר  ָׂשַר  ָֹ֨   ַו 
saray     vato‟mer                              hagar       ushemah      mitserit      shifchah  

Sarai    E-ela-disse                           Agar     e-nome-dela   egípcia            serva 

ֶדת       ֺאֹא־נָאֹ֙  נִי       יְהָוהֹ֙    ִמֶׄאֹ֔ א         ֲעָצַרִ֤ ם  ִה׆אֵה־נִָ֞  ֶאל־ַאְבָרָ֗
na‟-bo‟           miledet    „adonay        „atsarani              na‟-hineh      „avram-„el  

peço te-vai  de-gerar  SENHOR  ele-me-impediu    agora-eis que   Abrão-para 

ע ׆אָה                    ַוׁאְִשַמֵ֥ י      א־אַלֵ֥י     ִאָֺאֶנִׁ֖ה       ִמֶׅאִ֑  ֶאל־ִשְפָחִתֹ֔

vayishma‟                         mimenah        „ibaneh        „ulay             shifchati-„el 

e-ele-deu-ouvidos          através-dela    eu-edifique    talvez    minha serva-para  

 

1 ¶ E Sarai, mulher 

de Abrão, não lhe 

gerava filhos, e ela  

tinha uma serva 

egípcia, cujo nome 

[era] Agar.  

2 E disse Sarai a 

Abrão: Eis que o 

SENHOR me im-

pediu de gerar; 

entra, eu te peço, à 

minha serva; talvez 

eu edifique através 

dela. E ouviu 
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י׃     ֹול        ָׂשָרָֽ ם    ְלקֵ֥ ַאְבָרִׁ֖
16:3

ם י   ֵאֶָֽשת־ַאְבָרָ֗ ח       ָׂשַרָ֣   ַוִ ַ ִ֞
„avram-„eshet       saray           vatiqach              saray            leqol         „avram  

Abrão-mulher de  Sarai           E-ela-tomou        Sarai       para-voz-de    Abrão  

ים        ֶׂשר    ָשנִֹ֔ ֽא    ִמֵ ץֹ֙   ֶעָ֣ ֶבתֶאת־ָהָגִ֤ר  ַהִׅאְצִריתֹ֙   ִשְפָחָתֹ֔ ְלֶשֵ֥  
leshevet          shanim      „esser    miqets     shifchatah     hamitserit     hagar-„et  

para-habitar      anos          dez   ao-fim-de   serva-dela     a-egípcia          Agar-* 
ֽא ם           ִאיָשִׁ֖ ֽא   ְלַאְבָרֵ֥ ן    אָֹתִ֛ ַען    ַוִ ֵ ֵ֥ ֶרץ     ׃ְאָנִ֑ ם    ְֺאֶאָ֣  ַאְבָרִׁ֖

„ishah                   le‟avram    „otah       vatiten    kəna‟an      be‟erets      „avram 

marido-dela      para-Abrão     ela      e-ela-deu    Canaã       em-terra       Abrão  

ֹו            ְלִאָשָֽה׃       לֵ֥
16:4

ֶראֹ֙  ַהר        ַוֵ ֹ֙ ר     ַוַ ִ֑ א  ֶאל־ָהָגִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁאָב
vatere‟           vatahar         hagar-„el   vayavo‟                le‟ishah                    lo  

e-ela-viu  e-ela-concebeu  Agar-para  E-ele-veio          como-mulher     para-ele 

ָֽיָה׃ ֽא                  ְֺאֵעיֶנ ל           ְֻאִבְרָ ִׁ֖ ָתה          ַוֵ ַקֵ֥ י     ָהָרֹ֔  ׃ִאָ֣
be‟eynecha                          gevirtah                 vateqal                haratah         ki  

aos-olhos-dela                 senhora-dela     e-ela-desprezou    ela-concebera  que 
16:5

י י       ָעֶליָך       ָאנִֹכָ֗ י     ֶאל־ַאְבָר֮ם       ֲחָמִסָ֣ אֶמר    ָׂשַרָ֣ ָֹ֨   ַו 

„anochi  „aleycha         chamassi         „avram-„el           saray              vato‟mer 

eu            sobre-ti   violência-minha   Avram-para         Sarai           E-ela-disse 
ָתה י           ָהָרֹ֔ ֶראֹ֙     ׃ִאָ֣ ָך           ַוֵ ֹ֙ ִ י      ִשְפָחִתיֹ֙      ְֺאֵחיֶקֹ֔  נַָתִ֤
haratah                  ki         vatere‟           becheyqecha        shifchati          natati  

ela-concebeu       que      e-ela-viu           em-teu-seio      serva-minha      eu-dei 

ה            ֵֺאיִנֵ֥י ט       יְהָוִׁ֖ ֵֹ֥ יָה       יְִשפ ל                     ְֺאֵעיֶנִ֑  ָוֵאַקִׁ֖
beyni               „adonay         yishpot          be‟eyneha                              va‟eqal  

entre-mim      SENHOR     Ele-julgue     aos-olhos-dela      e-eu-fui-desprezada 

ָֽיָׄך׃            ־אֵביֶנ
16:6

י   ִה׆ֵאִ֤ה      ִשְפָחֵתְךֹ֙  ם  ֶאל־ָׂשַרָ֗ אֶמר   ַאְבָר  ָֹ֨   ַוׁא

shifchatech      hineh      saray-„el    „avram      vayo‟mer                   uveynecha 

tua-serva       eis-que    Sarai-para    Abrão      E-ele-disse                   e-entre-ti 

י יְִך         ַוְ ַע׆ֶאָָ֣ה         ָׂשַרֹ֔ ֹוב     ְֺאֵעיָנִ֑ ֽא   ַה׀אָ֣ ְך         ֲעִׂשי־ָלִׁ֖  ְֺאיֵָדֹ֔
saray              vate‟aneha            be‟eynayich          hatov       lah-„assi          beyadech  

Sarai         e-ela[a]humilhou     aos-teus-olhos       o-bom      a ela-faze     em-tua-mão 

ָֽיָה׃                         ח        ִמָפֶנ ַוִ ְבַרִׁ֖
16:7

ְך ֽא        ַמְלַאַּ֧ ָֽׁאְִמָצָאִ֞   ַו
mal‟ach53        vayimtsa‟ah                                         mipaneycha      vativərach  

mensageiro-de E-ele-encontrou-ela                            da-face-dela     e-ela-fugiu 

ֶרְך יִן          ְֺאֶדֵ֥ ר    ַעל־ָהַעִׁ֖ יִם      ַֺאִׅאְדָֺאִ֑ ין    ַהַׅאִׁ֖  יְהָוִ֛ה       ַעל־ֵעֵ֥
bederech            ha‟ayin-„al      bamidbar       hamayim     „ein-„al         „adonay 

no-caminho       a fonte-em     no-deserto        as-águas     fonte-na     SENHOR  

 

Abrão à voz de 

Sarai.  

3 E tomou Sarai, 

mulher de Abrão, a 

Agar, a egípcia, 

sua serva, ao fim 

de 10 anos que 

Abrão habitara na 

terra de Canaã, e 

deu-a por mulher a 

Abrão, seu marido.  

4 ¶ E ele entrou a 

Agar, e ela conce-

beu; e, vendo ela 

que concebera, 

desprezou aos seus 

olhos a sua 

senhora.  

5 Então, disse Sarai 

a Abrão: Meu 

agravo [seja] sobre 

ti. Eu pus minha 

serva em teus 

braços; e, vendo 

ela que concebera, 

eu fiu desprezada 

aos seus olhos; 

julgue o SENHOR 

entre mim e ti.  

6 E disse Abrão a 

Sarai: Eis que tua 

serva [está] em 

tuas mãos; faze a 

ela o que melhor te 

perecer aos teus 

olhos. E Sarai a 

afligiu, e ela fugiu 

de sua face.  

7 ¶ E a encontrou o 

Anjo do SENHOR 

junto a uma fonte 

de água, no deser-

to, junto à fonte no 

caminho de Sur.  

8 E disse: Agar, 
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־אר׃                שָֽ
16:8

י       ֵאָֽי־ִמֶֿאֵ֥ה ת   ָׂשַרִ֛ ר    ִשְפַחֵ֥ ר    ָהגִָ֞   ַוׁאֹאַמָ֗
mizeh-„ey          saray    shifchat      hagar      vayo‟mer                                shur  

de este-onde?    Sarai    serva-de      Agar       E-Ele-disse                              Sur 

י י           ְֻאִבְרִ ֹ֔ אֶמר     ִמְפנֵיֹ֙     ָׂשַרָ֣  ֹ ִכי     ַו  נָה   ֵתֵלִ֑ את     ְוָאָ֣  ָבִׁ֖

gevirti                  saray       mipney       vato‟mer      telechi    ve‟anah         va‟t 

minha-senhora    Sarai    da-face-de    e[ela]disse   [tu]vais    e-onde?   [tu]vens  

ַחת׃        י     ֺאַֹרָֽ ָאנִֹכִׁ֖
16:9

ה ְך        יְהָוֹ֔ אֶמר        ָלֽאֹ֙       ַמְלַאָ֣ ִֹ֤   ַוׁא
„adonay        mal‟ach            lah             vayo‟mer                 borachat    „anochi  

SENHOR  mensageiro-de  para-ela      E-Ele-disse                 fugida              eu 
ַחת    יֶָדָֽיָה׃    י      ַ ֵ֥ ְך      ְוִהְתַע׆ִאִׁ֖ ־אִבי    ֶאל־ְֻאִבְרֵ ִ֑ שִׁ֖

16:10
אֶמר ִֹ֤   ַוׁא
vayo‟mer            yadeha      tachat        vehitə‟ani          gevirtech-„el        shuvi  

E-Ele-disse        sua-mão   debaixo    e-humilha-te     tua senhora-para      volta 

ְך ה         ֶאת־זְַרֵעִ֑ ה      ַאְרֶֺאִׁ֖ ה    ַהְרָֺאֵ֥ ְך        יְהָוֹ֔  ָלֽאֹ֙         ַמְלַאָ֣
zarə‟ech-„et               „arbeh          harbah     „adonay         mal‟ach                lah  

tua semente-*     eu-aumentarei  aumentar  SENHOR  mensageiro-de  para-ela  

ב׃               ָֹֽ ר            ֵמר א          יִׇָאֵפִׁ֖ ְוֹלֵ֥
16:11

אֶמר        ָלֽאֹ֙  ִֹ֤   ַוׁא

lah             vayo‟mer                               merov                 yissafer              velo‟ 

para-ela     E-Ele-disse                      de-numeroso      ele[será]contado      e-não 

ן ְדְ         ֵֺאִ֑ ה         ְויַֹלָ֣ ה       ִה׆ָאְֵ֥ך         ָהָרִׁ֖ ְך             יְהָוֹ֔  ַמְלַאָ֣
ben          veyoladt             harah             hinach       „adonay                  mal‟ach  

filho        e-gerarás      concebestes      eis-que-tu    SENHOR     mensageiro-de 
ה ע            יְהָוִׁ֖ אל     ׃ִאָֽי־ָשַמֵ֥ את                 ְשמֹוֹ֙     יְִשָמֵעֹ֔  ְוָקָרִ֤
„adonay              shama‟-ki         yishma‟e‟l       shemo                          veqara‟t  

SENHOR     Ele ouviu-porque       Ismael       nome-dele       e-tu[lhe]chamarás 

ְָֽך׃        ֶאל־ָענְֵי
16:12

ם ֶרא                 ָאָדֹ֔ ־אא    יְִהיֶהֹ֙          ֶפָ֣   ְוהִ֤

„adam                         pere‟               yihyeh      vehu‟                       „anyech-„el 

homem     jumento-selvagem-de     ele-será     E-ele                  tua aflição-para 

ֹו              ְוַעל־ְפֵנֵ֥י ל        ֺאִ֑ ִֹׁ֖ ֵ֥דֹ      ׃א ל           ְוַי ֹֹ֔ ֹו            ַב׃א  יָדָ֣
pney-ve‟al                    bo             kol        veyad               vakol                 yado  

face de-e perante   contra-ele    todo[s]    e-mão-de     contra-todos     mão-dele 

ן׃        ָֹֽ יו               יְִש׃א ָכל־ֶאָחִׁ֖
16:13

א             ֵשם־יְהָוהֹ֙    ַוִ ְקָרִ֤
„adonay-shem                vatiqra‟                      yishkon                   „echayv-chol  

SENHOR-nome de      E-ela-chamou           ele-viverá        irmãos dele-tudo de 

ה ְָמָרָ֗ י           אָֽ י         ׃ִאָ֣ ל         ֳרִאִ֑ ה    ֵאָ֣ יָה    ַאָ ִׁ֖ ר     ֵאֶלֹ֔  ַהּאֵֹבָ֣

„amrah                 ki                 ro‟i              „el       „atah       „eleyha      hadover  

ela-disse        porque       vendo[me]        Deus        tu         com-ela     o-falado 

י       רִֹאָֽי׃             יִתי   ַאֲחֵרֵ֥ ם    ָרִאִׁ֖ ֲהַגֵ֥ם        ֲהֹלִ֛
16:14

  ַעל־׃ֵאןֹ֙ 
ken-„al                                 ro‟i         „acharey       ra‟iti       halom          hagam  

isso-Por                         vendo[me]       após         eu-vi        aqui         ?também 

 

serva de Sarai, de 

onde vens e para 

onde vais? E ela 

disse: Da face de 

Sarai, minha se-

nhora, eu venho 

fugida.  

9 Então, disse-lhe o 

Anjo do SENHOR: 

Volta, para tua 

senhora, e 

humilha-te debaixo 

de suas mãos.  

10 ¶ Disse-lhe mais 

o Anjo do SE-

NHOR: Multiplica-

rei sobre-maneira a 

tua semente, que 

não será contada, 

de numerosa que 

será.  

11 E disse-lhe o 

Anjo do SENHOR: 

Eis que concebeste, 

e terás um filho, e 

chamarás o seu no-

me Ismael, porque 

ouviu o SENHOR 

a tua aflição.  

12 E ele será um 

homem como ju-

mento selvagem; 

sua mão [será] con-

tra todos, e a mão 

de todos [será] 

contra ele; e diante 

da face de todos os 

seus irmãos ele 

habitará.  

13 E ela chamou o 

nome do SE-

NHOR, que com 

ela falava: Tu [és 

o] Deus que me vê; 

porque disse: Não 

olhei eu, também, 

para o que me vê?  
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ש י    ִה׆ֵאֵ֥ה         ֵבין־ָקֵדִׁ֖ י  רִֹאִ֑ ר  ַלַחִׁ֖ ר       ְֺאֵאֵ֥ א            ַלְֺאֵאֹ֔  ָקָרָ֣

qadesh-veyn          hineh       ro‟i  lachay  be‟er            labe‟er                    qara‟ 

Cades-entre         eis-que       poço-Laai-Roi54        para-o-poço       ele-chamou 

ין        ָֺאֶָֽרד׃     ־אֵבֵ֥
16:15

א ן         ַוׁאְִקָרָ֨ ם   ֵֺאִ֑ ֶלד   ָהָגִ֛ר   ְלַאְבָרִׁ֖   ַוֵ ַּ֧
vayiqra‟            ben    le‟avram    hagar      vateled                  bared         uveyn  

e-ele-chamou  filho  para-Abrão  Agar       E-ela-gerou          Berede      e-entre 

ר            יְִשָמֵעָֽאל׃ ה     ָהָגִׁ֖ ֹו        ֲאֶשר־יְָלָדֵ֥ ם       ֶשם־ְֺאנִ֛  ַאְבָרַּ֧
yishma‟e‟l                   hagar        yaldah-„asher            beno-shem          „avram  

Ismael                          Agar        ela gerou-que      seu filho-nome de      Abrão
 

16:16
ֶָֽדת־ָהָגֵ֥ר ים           ְֺאֶל ש  ָשִנִ֑ ם ֶֺאן־ְשמִֹנֵ֥ים   ָשָנִׁ֖ה   ְוֵשָ֣   ְוַאְבָר 
hagar-beledet              shanim  veshesh  shanah  shəmonim-ben         ve‟avram  

Agar-quando gerou        anos     e-seis      ano     oitenta-filho de          E-Abrão 

ם׃  אל  ְלַאְבָרָֽ סֶאת־יְִשָמֵעִׁ֖  
le‟avram       yishma‟e‟l-„et 

para-Abrão             Ismael-* 

14 Por isso se 

chama aquele 

poço: Laai-Roi [ver 

nota de rodapé]; eis 

que [está] entre 

Cades e Berede.  

15 ¶ E gerou Agar 

um filho a Abrão; e 

chamou Abrão o 

nome do seu filho, 

que tivera Agar, 

Ismael.  

16 E [era] Abrão 

da idade de 86 

anos, quando Agar 

deu Ismael a 

Abrão. 
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Gênesis 17 
17:1

ַשע         ָשִנִ֑ים ים    ָשָנִׁ֖ה      ְוֵתָ֣ ם     ֶֺאן־ִ ְשִעֵ֥ י     ַאְבָרֹ֔   ַויְִהָ֣

shanim            vetesha‟      shanah      tishə‟im-ben       „avram                vayehi 

anos                 e-nove           ano     noventa-filho de     Abrão             E-ele-era 

ל אֶמר   ֵאָליוֹ֙         ֲאנִי־ֵאָ֣ ִֹ֤ ם   ַוׁא ה    ֶאל־ַאְבָרָ֗ א              יְהָו   ַוׁאֵָרָ֨
„el-„ani               „elayv    vayo‟mer     avram-„el      „adonay                  vayera‟  

Deus-eu[sou]   para-ele  e-ele-disse   Abrão-para    SENHOR    e-Ele-apareceu 

ֵ֥ה     ָתִמָֽים׃        י      ֶוְהֵי י         ִהְתַהֵׄאְֵ֥ך     ְלָפַנִׁ֖ ַשַּאֹ֔
17:2

  ְוֶאְ ָנֵ֥ה
ve‟etenah                    tamim    vehəyeh      lefanay       hitəhalech           shaday  

E-eu-darei                 perfeito55    e-sê   em-minha-face    anda   Todo-Poderoso 

ד ֵֹ֥ ה       אֹוְתָךִׁ֖      ִֺאְמא י            ֵֺאיִנָ֣י     ־אֵביֶנִָ֑ך        ְוַאְרֶֺאֵ֥  ְבִריִתִׁ֖

bime‟od     „otecha          ve‟arbeh         uveynecha      beyni                      veriti 

de-muito      [a]ti    e-eu-multiplicarei    e-entre-ti    entre-mim    meu-concerto 

ד׃             ָֹֽ ְמא
17:3

ֹו ר       ִא ִ֛ יו       ַויְַדֵֺאֵ֥ ם    ַעל־ָפָנִ֑ ל  ַאְבָרִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁאִפ
„ito           vayedaber       panayv-„al      „avram    vayipol                         me‟od  

com-ele   e-ele-falou    face dele-sobre    Abrão    E-ele-caiu                     muito 

ר׃           ָֹֽ ים   ֵלאמ ֱאֹלִהִׁ֖
17:4

ְך י            ִאָ ִ֑ י   ִה׆ֵאֵ֥ה       ְבִריִתִׁ֖   ֲאנִ 
„itach                    veriti            hineh    „ani                            le‟mor      „elohim  

contigo        meu-concerto     eis-que     Eu                          para-dizer       Deus 

 

1 ¶ Sendo Abrão 

da idade de 99 

anos, apareceu o 

SENHOR a Abrão 

e disse-lhe: Eu [sou 

o] Deus Todo 

Poderoso; anda em 

minha presença e 

sê perfeito.  

2 E porei o meu 

concerto entre mim 

e ti e te multipli-

carei grandissima-

mente.  

3 Então, caiu 

Abrão sobre o seu 

rosto e falou Deus 

com ele dizendo:  

4 ¶ Eu sou; eis o 

meu concerto con-

tigo,  

                                                           
54

 .”be‟er lachay ro‟i  = poço Laai-Roi, que quer dizer “[poço de] Aquele que vive e me vê  ְ ֵאר ַלַחי רִֹאי 
55

 .”tamim = “perfeito”. Perfeito, aqui, tem o sentido de “completo, inteiro, intacto, sincero, sem mancha ָתִמים 
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ָֽם׃         ֹון         ֻאֹוִי ב           ֲהמֵ֥ יָת         ְלַאִׁ֖ ְוָהיִ 
17:5

א   ְוֹלא־יִָ ֵרֵ֥

yiqare‟-velo‟                     goyim           hamon                 le‟av           vehayiyta  

ele[será]chamado-E não   nações      multidão-de      como-pai-de      e-tu-serás 

י ם         ׃ִאִ֛ ם    ְוָהָיִ֤ה       ִשְמָךֹ֙     ַאְבָרָהֹ֔ ֹוד    ֶאת־ִשְמָךִׁ֖   ַאְבָרִ֑  עִ֛
ki              „avraham      shimcha       vehayah     „avram 56  shimcha-„et        „od  

porque        Abraão      teu-nome     e-ele-será     Abrão      teu nome-*     ainda 

ֹון            ֻאֹוִיִׁ֖ם        נְַתִ ָֽיָך׃                    ַאב־ֲהמֵ֥
17:6

יֹ֙    ְוִהְפֵרִתִ֤
vehifəreti                                       netaticha           goyim                  hamon-„av  

E-eu-te-farei-frutificar          eu-te-tenho-posto     nações     multidão de-pai de 

ים יָך           ְלגֹוִיִ֑ם      ־אְמָלִכִׁ֖ ד         ־אנְַתִ ִׁ֖ ֹֹ֔ ד    ְמא ָֹ֣ ְתָךֹ֙      ִֺאְמא ָֹֽ  א

umelachim     legoyim                unetaticha            me‟od     bime‟od     „otecha 

e-reis          por-nações      e-eu-te-tenho-posto      muito     de-muito          [a]ti 
ִמְׅאָךֵ֥        יֵֵצָֽא־א׃          

17:7
י           ֵֺאיִנָ֣י י     ֶאת־ְֺאִריִת    ַוֲהִקמִֹתָ֨

beyni                   beriti-„et           vahaqimoti                      yetse‟u      mimecha  

entre-mim      meu concerto-*     E-eu-estabelecerei        eles-sairão           de-ti 

ם יָך                      ְלדֹרָֹתִׁ֖ ין      זְַרֲעָךַּ֧        ַאֲחֶרִ֛ ָך        ־אֵבָ֨  ־אֵבינֶָ֗
ledorotam                             „achareycha        zarə‟acha       uveyn     uveynecha 

para-gerações-deles             depois-de-ti     tua-semente     e-entre      e-entre-ti 

ְלזְַרֲעָךִׁ֖  ים             ־אָֽ ָֽאֹלִהֹ֔ ֹות  ְלָךֹ֙    ֵל ם     ִלְהיִ֤ ית          עֹוָלִ֑  ִלְבִרָ֣
ulezarə‟acha                le‟lohim     lecha     lihyot         „olam                    liverit  

e-para-tua-semente  como-Deus  para-ti   para-ser   para-sempre   por-concerto 
יָך׃               ַאֲחֶרָֽ

17:8
יָך ָך      ־אְלזְַרֲעָךָ֨              ַאֲחֶר  י  ְלֶּ֠   ְונַָתִ ָ֣
„acharecha              ulezarə‟acha      lecha  venatati                          „achareycha  

depois-de-ti      e-para-tua-semente   a-ti    E-eu-darei                      depois-de-ti  

ַען ֶרץ        ׃ְאנַֹ֔ ת      ׃ָאל־ֶאָ֣ יָך          ֵאֵ֚ ֶרץ          ְמגֶֺרָ֗ ת   ׀    ֶאָ֣  ֵאָ֣
kəna‟an         „erets-kol           „et              megurecha              „erets               „et  

Canaã       terra de-tudo de       *       de-tua-peregrinação      terra-de               * 

ם         ֵלאֹלִהָֽים׃ ֵ֥יִתי      ָלֶהִׁ֖ ם        ְוָהִי  ַלֲאֺחַֿאִׁ֖ת                 עֹוָלִ֑

le‟lohim                lahem        vehayiyti           „olam                          la‟achuzat  

como-Deus         para-eles      e-eu-serei      para-sempre     como-possessão-de 
17:9

י ה            ֶאת־ְֺאִריִתָ֣ ם     ְוַאָ ִׁ֖ אֶמר   ֱאֹלִהיםֹ֙    ֶאל־ַאְבָרָהֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא
beriti-„et                        ve‟atah        „avraham-„el       „elohim            vayo‟mer  

meu concerto-*                e-tu           Abraão-para          Deus           E-Ele-disse  

יָך                    ְלדֹרָֹתָֽם׃ ֲַחֶרִׁ֖ ה     ְוזְַרֲעָךֵ֥         אָֽ ר      ַאָ ִ֛ ִֹ֑  ִתְשמ
ledorotam                           „achareycha       vezarə‟acha     „atah            tishmor  

para-geração-deles              depois-de-ti     e-tua-semente      tu     [tu]guardarás 

 

e tu serás como pai 

[para uma] multi-

dão de nações.  

5 E não se chamará 

mais o teu nome 

Abrão, mas Abraão 

será o teu nome; 

porque por pai de 

multidão de nações 

te tenho posto.  

6 E te farei 

frutificar grandis-

simamente e te 

tenho posto por 

nações, e reis 

sairão de ti.  

7 ¶ E estabelecerei 

o meu concerto 

entre mim e ti e a 

tua semente depois 

de ti para suas 

gerações, por con-

certo perpétuo, 

para te ser a ti por 

Deus e à tua se-

mente depois de ti.  

8 E te darei a ti e à 

tua semente depois 

de ti a terra de tuas 

peregrinações, toda 

a terra de Canaã 

em perpétua pos-

sessão, e ser-lhes-

ei o seu Deus.  

9 Disse mais Deus 

a Abraão: E tu 

guardarás o meu 

concerto, tu e a tua 

semente depois de 

ti, nas suas 

gerações.  
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 Abrão = “pai exaltado”; Abraão = “pai de uma multidão”. 
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17:10
ם ינֵיֶכֹ֔ ־א         ֵֺאינִיֹ֙           ־אֵבָ֣ ר    ִ ְשְמרָ֗ י   ֲאֶשָ֣ את   ְֺאִריִתִ֞ ָֹ֣   ז

uveynechem           beyni              tishmeru       „asher        beriti                  zo‟t 

e-entre-vós        entre-mim    [tu]guardarás-ele    que    meu-concerto          Este 

ָֽר׃ ם        ׃ָאל־זָָכ ֹול         ָלֶכִׁ֖ יָך        ִהׅאֵ֥ ין      זְַרֲעָךִׁ֖      ַאֲחֶרִ֑  ־אֵבֵ֥
zachar-kol          lachem             himol          „achareycha      zarə‟acha     uveyn  

macho-tudo de  para-vós  ser-circuncidado   depois-de-ti   tua-semente  e-entre  
17:11

ם             ְוָהיָהֹ֙  ר       ָעְרַלְתֶכִ֑ ת    ְֺאַׂשָ֣ ם            ֵאִׁ֖   ־אנְַמְלֶ  
vehayah              „arəlatechem          bessar      „et                             unemaltem 

e-será                 vosso-prepúcio      carne-de     *     E-vós[sereis]circuncidados  

י      ־אֵבינֵיֶכָֽם׃       ית       ֵֺאיִנִׁ֖ ֹות            ְֺאִרֹ֔ ְלאָ֣
17:12

  ־אֶבן־ְשמַֹנָ֣ת

shəmonat-uven             uveynechem        beyni            berit                        le‟ot 

oito de-E filho de           e-entre-vós     entre-mim     concerto     como-sinal-de 

ם ר               ְלדֹרֵֹתיֶכִ֑ ֹול          ָלֶכִ֛ם       ׃ָאל־זָָכִׁ֖ ים         יִׅאֵ֥  יִָמָ֗
ledorotechem                    zachar-kol        lachem               yimol            yamim  

para-vossas-gerações    macho-tudo de   para-vós   ele[será]circundado      dias 

ר ל                 ֶֺאן־נֵָכֹ֔ ָֹ֣ ֶסףֹ֙          ִמ׃א יִת      ־אִמְקנַת־׃ֶאֹ֙  יְִלָ֣יד       ָֺאֹ֔
nechar-ben                       mikol              kessef-umiqnat         bayit            yelid  

estrangeiro-filho de   de-tudo-de        prata-e comprado de     casa    nascido-de 
־אא׃      א     ִמָֽֿאְַרֲעָךִׁ֖     הָֽ ר  ֹלֵ֥ ֲאֶשִ֛

17:13
ֹול ֹול         ׀         יִׅאִ֛   ִהׅאַּ֧

yimol                              himol                      hu‟     mizarə‟acha       lo‟    „asher 

ele[será]circuncidado    [Ser]circuncidado    ele    de-tua-semente    não       que  

י ה          ְבִריִתִ֛ ָך    ְוָהיְָתַּ֧ ֵיְתָךִׁ֖      ־אִמְקַנָ֣ת        ׃ַאְסֶפִ֑  יְִלֵ֥ידִׁ֖         ֺאָֽ
veriti                vehayetah    kaspecha           umiqnat       beytecha             yelid  

meu-concerto   e-ela-será    tua-prata    e-comprado-de    tua-casa    nascido-de  

ָֽם׃         ית          עֹוָל ם          ִלְבִרֵ֥ ִֺאְבַׂשְרֶכִׁ֖
17:14

ר ל  ׀  זָָכָ֗   ְוָעֵרָ֣
zachar       ve‟arel                       „olam                   liverit            bivessarəchem  

macho       E-incircunciso      para-sempre     como-concerto     em-vossa-carne 
ה ֹו                 ְונְִכְרָתִ֛ ר    ָעְרָלתֹ֔ ר     ֹלָֽא־יִׅאֹולֹ֙       ֶאת־ְֺאַׂשָ֣  ֲאֶשִ֤

venichretah                        „arelato        bessar-„et              yimol-lo‟        „asher 

e-ela-será-cortada        prepúcio-dele    carne de-*   ele[é]circunciso-não     que 

י      ֵהַפָֽר׃  יָה      ֶאת־ְֺאִריִתִׁ֖ וא   ֵמַעֶׅאִ֑ סַה׆ֶאֵֶ֥פש    ַהִהִׁ֖  
hefar             beriti-„et         me‟amecha    hahiv‟   hanefesh  

ele-quebrou    meu concerto-*   do-povo-dela    a-ela        a-alma  
17:15

א י   ִאְשְ ָךֹ֔        ֹלא־ִתְקָרֵ֥ ם  ָׂשַרָ֣ אֶמר ֱאֹלִהיםֹ֙  ֶאל־ַאְבָרָהֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא
tiqra‟-lo‟               „ishtecha     saray   „avraham-„el      „elohim          vayo‟mer 

tu chamarás-não   tua-mulher  Sarai    Abraão-para         Deus         E-Ele-disse 

 

 

 

 

10 Este [é] o meu 

concerto, que guar-

dareis entre mim e 

vós e a tua semente 

depois de ti: 

Circuncidado [se-

ja], para vós, todo 

macho.  

11 E circuncidareis 

a carne do vosso 

prepúcio; e [isto] 

será por sinal do 

concerto entre mim 

e vós.  

12 Da idade de oito 

dias será circunci-

dado todo macho 

nas vossas gera-

ções; o nascido na 

casa e o comprado 

por dinheiro a 

qualquer estrangei-

ro, que não [for] da 

tua semente.  

13 Deveras, será 

circuncidado o 

nascido em tua 

casa e o comprado 

por teu dinheiro; e 
estará o meu concerto 
na vossa carne por 

concerto perpétuo.  

14 E o macho 

incircunciso, que 

não tenha circunci-

dado a carne do seu 

prepúcio, aquela 

alma será extirpada 

do povo dela; que-

brou meu concerto.  

15 ¶ E disse Deus a 

Abraão: Sarai, tua 

mulher, não será 

[mais] chamada 

pelo nome  
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ה   ְשָמָֽֽא׃               י    ָׂשָרִׁ֖ י     ׃ִאֵ֥ ֽא     ָׂשָרִ֑ ֶאת־ְשָמִׁ֖
17:16

י   ־אֵבַרְכִ ָ֣
uverachti                                shemah     Sarah       ki        saray        shemah-„et  

E-abençoarei                      nome-dela    Sara    porque    Sarai 57   nome dela-* 

יָהֹ֙  ן           ־אֵבַָֽרְכִ ֹ֙ ׆אָה     ְלָךִׁ֖     ֵֺאִ֑ ִ י      ִמֶׅאִ֛ ם      נַָתַּ֧ ֽא      ְוגַָ֨  אָֹתֹ֔

uverachtiha                ben     lecha     mimenah        natati        vegam        „otah 

eu-a-abençoarei       filho      a-ti    através-dela    eu-darei    e-também    [a]ela 

׆אָה              יְִהיָֽ־א׃ ים      ִמֶׅאֵ֥ י    ַעִׅאִׁ֖ ם       ַמְלֵכֵ֥ ה        ְלגֹויִֹ֔  ְוָהָֽיְָתָ֣
yihyu                   mimenah        „amim    malchey         legoyim        vehayetah  

eles-serão         através-dela       povos       reis-de     como-nações     e-ela-será 
17:17

ֹו אֶמר              ְֺאִלֺאָ֗ ָֹ֣ ק    ַוׁא יו     ַוׁאְִצָחִ֑ ם  ַעל־ָפָנִׁ֖ ל ַאְבָרָהִ֛ ַֹּ֧   ַוׁאִפ

belibo                    vayo‟mer  vayitschaq    panayv-„al   „avraham          vayipol 

em-seu-coração   e-ele-disse   e-ele-riu   face dele-sobre   Abraão      E-ele-caiu 

ים ה    ֲהַבת־ִ ְשִעֵ֥ ם־ָׂשָרֹ֔ ד     ְוִאָ֨ ן           ֵמָאָֽה־ָשנָהֹ֙      י־ִָאֵלֹ֔  ַהְׄאֶבִ֤

tishə‟im-havat        Sarah-ve‟im      yivaled        shanah-me‟ah          haleven 58 

noventa-?filha de      Sara-e se     ele-nascerá       ano-centena     ?para-filho-de 

ָֽד׃                ָשָנִׁ֖ה     ֵ ֵל
17:18

ים ֱָאֹלִהִ֑ ם   ֶאל־הָֽ אֶמר     ַאְבָרָהִׁ֖ ֵֹ֥    ַוׁא

ha‟elohim-„el      „avraham         vayo‟mer                                  teled      shanah  

o Deus-para          Abraão           E-ele-disse                          [ela]gerará       ano      

ָֽיָך׃           ֵ֥ה      ְלָפֶנ אל  יְִחֶי ־א          יְִשָמֵעִׁ֖ לֵ֥
17:19

ים אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא
„elohim   vayo‟mer                     lefanecha      yihyeh   yishma‟e‟l                  lu  

Deus        E-Ele-disse              para-tua-face    ele-viva     Ismael    se-ao-menos 
אתָ  ן                ְוָקָרֵ֥ ה    ִאְשְ ָךָ֗    יֶֹלִֶ֤דת     ְלָךֹ֙      ֵֺאֹ֔  ֲאָבלֹ֙    ָׂשָרָ֣

veqara‟ta                      ben       lecha      yoledet     „ishtecha      sarah        „aval 

e-tu-chamarás             filho     para-ti   ela-gerará  tua-mulher    Sara    sim-mas 

ֹו י           ִא ִ֛ י         ֶאת־ְֺאִריִתֵ֥ ק          ַוֲהִקמִֹתָ֨ ֹו     יְִצָחִ֑  ֶאת־ְשמִׁ֖
„ito                       beriti-„et               vahaqimoti            yitschaq        shemo-„et  

com-ele          meu concerto-*     e-eu-estabelecerei       Isaque59      seu nome-* 

יו׃ ֹו                 ַאֲחָרָֽ ם               ְלזְַרעֵ֥ ית                 עֹוָלִׁ֖  ִלְבִרֵ֥

„aharayv                         lezar‟o                        „olam                                liverit  

após-ele                 para-semente-dele             perpétuo                 para-concerto 
 

17:20
ֹו ְכִ י        אֹתָ֗ ְליְִשָמֵעאל      ְשַמְעִ יָך      ִה׆ֵאָ֣ה     ׀     ֵֺאַרָ֣   ־אָֽ
„oto              barachti                 hineh     shəma‟eticha                    uleishma‟e‟l  

[a]ele           eu-abençoarei     eis-que        eu-te-ouvi                   E-para-Ismael 

 

de Sarai, mas Sara 

[será] o seu nome.  

16 Porque eu a 

abençoarei e te 

darei a ti, dela, um 

filho; e a abenço-

arei, e ela será 

como nações; reis 

de povos sairão 

dela.  

17 Então, caiu 

Abraão sobre o seu 

rosto, e riu-se, e 

disse no seu cora-

ção: Um homem de 

100 anos gerará? E 

Sara, da idade de 

90 anos, conce-

berá?  

18 E disse Abraão 

a Deus: Ao menos 

viva Ismael diante 

de ti!  

19 E disse Deus: 

Sim; mas Sara, tua 

mulher, te dará um 

filho e chamarás o 

seu nome Isaque ; e 

com ele estabelece-

rei o meu concerto, 

por concerto perpé-

tuo para a sua se-

mente depois dele.  

20 E quanto a 

Ismael, eu te ouvi; 

eis o abençoarei  

 

 

 

 

                                                           
57

 ‟sarah Sara = “mulher nobre”, de acordo com Strongs ָשָרה ,saray Sarai = “princesa”, de acordo com Strongs‟ #8297; e ָשָרי 

 avraham Abraão = “pai de uma„ ַאְבָרָהם  ,avram Abrão = “pai exaltado”, de acordo com Strongs‟ #0087, e ַאְבָרם .#8283

multidão” ou “chefe de multidão”, de acordo com Strongs‟ #0085. 
58

 Em  ַהְלֶבן  halaven e em  ֲהַבת  havat,  o prefixo “ha” não se trata de artigo, e sim, de uma partícula interrogativa “?”. 
59

 Isaque = “ele ri”. 
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ד ָֹ֣ ֹו          ִֺאְמא י       אֹתִׁ֖ ֹו        ְוִהְרֵֺאיִתֵ֥ י                אֹתִ֛  ְוִהְפֵריִתֵ֥
bime‟od              „oto             vehirbeti              „oto                              vehifreti  

de-muito           [a]ele      e[eu]aumentarei      [a]ele      e-eu[o farei]multiplicar 

יו יד                ־אנְַתִ ִׁ֖ ר     נְִׂשיִאםֹ֙         יֹוִלֹ֔ ד       ְשנֵים־ָעָׂשִ֤ ִֹ֑  ְמא

unetativ                          yolid               nessi‟im      „assar-shəneym         me‟od 

e-eu-darei[a]ele        ele-gerará       governadores         dez-dois                muito 

ֹול׃        ֹוי         ָֻאדָֽ ְלגֵ֥
17:21

ק ים       ֶאת־יְִצָחִ֑ י     ָאִקָ֣   ְוֶאת־ְֺאִריִתִׁ֖
yitschaq-„et           „aqim          beriti-ve‟et                           gadol              legoy 

Isaque-*     eu-estabelecerei    meu concerto-e                   grande     para-nação       

ה          ַֺאָשָנִׁ֖ה ד        ַהֿאֶֹ֔ ד      ְלָךִ֤     ָׂשָרהֹ֙      ַלׅאֹוֵעָ֣  ֲאֶש֩ר   ֵ ֵלָ֨
bashanah             hazeh           lamo‟ed          sarah      lecha         teled     „asher  

no-ano                o-este      para-o-tempo      Sara      para-ti    [ela]gerará     que 

ָהַאֶחֶָֽרת׃                
17:22

ֹו            ַוַׁאַָ֣על ר      ִא ִ֑ ל     ְלַדֵֺאָ֣   ַויְַכִׁ֖

 vaya‟al               „ito           ledaber        vayechal                              ha‟acheret  

e-Ele-subiu      com-ele      para-falar     E-Ele-terminou                    o-próximo 

ל    ַאְבָרָהָֽם׃                     ים    ֵמַעִׁ֖ ֱאֹלִהֹ֔
17:23

ם ח     ַאְבָרָה    ַוׁאִַ ָ֨
„avraham        vayiqach                                    „avraham        me‟al       „elohim    

Abraão           E-ele-tomou                                 Abraão      de-sobre          Deus 

י           ֵביתֹוֹ֙        ְוֵאתֹ֙  ת       ׃ָאל־יְִליֵדִ֤ ֹו  ְוֵאָ֨ אל    ְֺאנָ֗  ֶאת־יְִשָמֵעָ֣
ve‟et             veyto                  yelidey-kol          ve‟et   beno        yishma‟e‟l-„et  

e               casa-dele        nascidos de-tudo de       e      seu-filho           Ismael-* 

ית י          ֵֺאָ֣ ר         ְֺאַאנְֵשִׁ֖ ֹו       ׃ָאל־זָָכ   ׃ָאל־ִמְקַנָ֣ת             ׃ַאְספֹ֔

beyt               be‟anshey            zachar-kol          kaspo                      miqnat-kol 

casa-de    dos-homens-de    macho-tudo de    sua-prata    comprado de-tudo de 

ֶצםֹ֙  ם             ְֺאֶעֹ֙ ר      ָעְרָלָתָ֗ ָמל         ֶאת־ְֺאַׂשָ֣ ם         ַוׁאָ   ַאְבָרָהִ֑
be‟etsem                 „arəlatam           bessar-„et             vayamal           „avraham  

no-osso 60           prepúcio-deles      carne de-*     e-ele-circuncidou       Abraão 
ֹו             ֱאֹלִהָֽים׃ ר         ִא ִׁ֖ ר      ִּאֶֺאֵ֥ ה      ׃ַאֲאֶשִ֛ ֹום       ַהֿאֶֹ֔  ַהׁאָ֣
„elohim                       „ito               diber          ka‟asher        hazeh         hayom  

Deus                        com-ele       [ele]disse      conforme       o-este            o-dia 
17:24

ֹו ַשע  ָשָנִ֑ה                   ְֺאִהׅאֹלִׁ֖ ים    ָוֵתִׁ֖ ם   ֶֺאן־ִ ְשִעֵ֥ ְבָרָהֹ֔   ְוַאָ֨

behimolo                          shanah  vatesha‟      tish‟im-ben               ve‟avraham 

em[ser]ele-circuncidado    ano     e-nove    noventa-filho de               E-Abraão 

ֹו׃           ר         ָעְרָלתָֽ ְֺאַׂשֵ֥
17:25

ש ֹו        ֶֺאן־ְשֹלֵ֥ אל    ְֺאנֹ֔   ְויְִשָמֵעָ֣
shəlosh-ben        beno       veyishma‟e‟l                          „arəlato              bessar 

três-filho de     seu-filho    E-Ismael                            seu-prepúcio      carne-de 

 

e fá-lo-ei frutificar, 

e fá-lo-ei multipli-

car grandissima-

mente; doze prín-

cipes gerará, e dele 

farei uma grande 

nação. 

21 O meu concerto 

estabelecerei com 

Isaque, o qual Sara 

te dará, por este 

tempo, no próximo 

ano.  

22 E acabou de 

falar com ele e 

subiu Deus de 

Abraão.  

23 ¶ Então, tomou 

Abraão a seu filho 

Ismael, e a todos os 

nascidos em sua 

casa, e a todos os 

comprados por seu 

dinheiro, todo ma-

cho entre os ho-

mens da casa de 

Abraão; e circunci-

dou a carne do seu 

prepúcio, naquele 

mesmo dia, con-

forme Deus falara 

com ele.  

24 E [era] Abraão 

da idade de 99 

anos, quando lhe 

foi circuncidada a 

carne do seu 

prepúcio.  

25 E Ismael, seu 

filho, [era] da idade 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 .”be‟etsem = literalmente, quer dizer “no osso”; mas, o sentido é “naquele mesmo (exato!) [dia] ְ ֶףֶצם 
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ֹו׃ ר          ָעְרָלתָֽ ת     ְֺאַׂשֵ֥ ֹו         ֵאִׁ֖ ׅאֹלֹ֔ ה    ָשָנִ֑ה           ְֺאִהָ֨  ֶעְׂשֵרִׁ֖
„arəlato                  bessar        „et               behimolo              shanah     „essəreh  

seu-prepúcio      carne-de         *   em[ser]ele-circuncidado      ano               dez 
17:26

אל ם     ְויְִשָמֵעִׁ֖ ֹול        ַאְבָרָהִ֑ ה        נִׅאִׁ֖ ֹום   ַהֿאֶֹ֔ ֶצםֹ֙   ַהׁאָ֣   ְֺאֶעֹ֙

veishma‟e‟l       „avraham             nimol           hazeh   hayom             be‟etsem 

e-Ismael              Abraão    [ser]circuncidado    o-este    o-dia            No-osso 44 

ְֺאנָֹֽו׃                  
17:27

יִת י      ֵביתֹוֹ֙       יְִלָ֣יד        ָֺאֹ֔   ְוָכל־ַאנְֵשִ֤
bayit            yelid            veyto         „anshey-vechol                                   beno  

casa       nascido-de      sua-casa       homens de-e tudo de                    seu-filho  

ל־א ִֹׁ֖ ר                             נִׅא ת        ֶֺאן־נֵָכִ֑ ֶסף       ֵמֵאָ֣  ־אִמְקנַת־׃ֶאִׁ֖
nimolu                                           nechar-ben          me‟et          kessef-umiqnat  

eles[foram]circuncidados      estrangeiro-filho de      de     prata-e comprado de  

ֹו׃  פִא ָֽ  
„ito  

com-ele 

 de 13 anos, 

quando lhe foi 

circuncidada a 

carne do seu 

prepúcio.  

26 Neste mesmo 

dia, foi circunci-

dado Abraão e 

Ismael, seu filho.  

27 E todos os 

homens da sua 

casa, nascido em 

casa e comprado 

por dinheiro, do 

estrangeiro, foram 

circuncidados com 

ele. 

 
 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 18 
18:1

־אא א     ְוהִ֛ י        ַמְמֵרִ֑ ה          ְֺאֵאֹלֵנִׁ֖ א       ֵאָליוֹ֙      יְהָוֹ֔   ַוׁאֵָרִ֤

vehu         mamre‟         be‟eloney            „adonay       „elayv                  vayera‟  

e-ele        Manre     em-carvalhais-de     SENHOR       a-ele       E-Ele-apareceu 

ם      ַהׁאָֹֽום׃              ֵֹ֥ ֶהל       ׃ְאח ִֹׁ֖ ב          ֶפַָֽתח־ָהא יֵֹשֵ֥
18:2

א   ַוׁאִָשִ֤
vayissa‟                           hayom      kechom         ha‟ohel-petach            yoshev  

E-ele-levantou                 o-dia     como-calor    a tenda-entrada de     assentado 

ים ים             נִָצִבִׁ֖ ה    ֲאנִָשֹ֔ ְרא      ְוִה׆אֵהֹ֙     ְשֹלָשָ֣  ֵעינָיוֹ֙         ַוׁאַֹ֔
nitsavim                 „anashim      shəloshah    vehineh       vayare‟          „eynayv  

em-pé                     homens           três         e-eis-que     e-ele-viu       olhos-dele 

ַתח ְרא       ַוָׁאִָ֤רץ         ִלְקָראָתםֹ֙               ִמֶפָ֣ יו             ַוׁאַָ֗  ָעָלִ֑

mipetach                      liqra‟tam            vayarats         vayare‟                  „alayv  

da-entrada-de    para-encontrar-eles   e-ele-correu    e-ele-viu   em-frente-a-ele 

ח־א       ָאְָֽרָצה׃            ֶהל        ַוׁאְִשַ ִׁ֖ ֹֹ֔ ָהא
18:3

י ר         ֲאדֹנָָ֗   ַוׁאֹאַמִ֑
„adonay          vayo‟mar                        „artsah          vayishtachu           ha‟ohel  

meu-senhor    E-ele-disse                     para-terra   e-ele[se]inclinou       a-tenda 

ר ִֹׁ֖ יָך       ַאל־ָנֵ֥א            ַתֲעב אִתי     ֵחןֹ֙       ְֺאֵעינֶֹ֔ א     ָמָצִ֤  ִאם־נָָ֨
ta‟avor                   na‟-„al          be‟eynecha        hen         matsa‟ti         na‟-„im  

tu-passes          peço te-não    em-teus-olhos    graça    eu-encontrei     agora-se 

ל     ַעְבֶּאָָֽך׃             ֵמַעֵ֥
18:4

־א יִם           ְוַרֲחצִׁ֖   יַֺ ָֽח־ָנָ֣א    ְמַעט־ַמֹ֔

verachatsu         mayim-me‟at      na‟-yuqach                      „avdecha        me‟al 

e-lavem-vós     águas-pouco de    agora-Ele apanhe              teu-servo  de-sobre 

 

1 ¶ E apareceu-lhe 

o SENHOR nos 

carvalhais de Man-

re, estando ele 

assentado à porta 

da tenda, no [ma-

ior] calor do dia.  

2 E levantou os o-

lhos e olhou, e eis 

que três homens 

estavam em pé de-

fronte dele. E, ven-

do-os, correu da 

porta da tenda ao 

encontro deles e 

inclinou-se à terra,  

3 e disse: Meu 

Senhor, se agora 

tenho achado graça 

aos teus olhos, 

rogo-te que não 

passes de teu servo.  

4 Traga-se, agora, 

um pouco de água, 

lavai  
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ַחת     ָהֵעָֽץ׃              ־א       ַ ֵ֥ ם         ְוִהָָֽשֲענִׁ֖ ַרגְֵליֶכִ֑
18:5

ה   ְוֶאְקָחָ֨
ve‟eqchah                           ha‟ets        tachat       vehisha‟anu          ragəlechem 

E-eu-apanhe                      a-árvore    debaixo    e-descansem-vós     vossos-pés 
ר־א ֹֹ֔ ר        ַ ֲעב ־א            ִלְֺאֶכםֹ֙          ַאַחָ֣ ֶחם          ְוַסֲעדִ֤  ַפת־ֶל 
ta‟avoru            „achar              libechem               vessa‟adu              lechem-fat  

vós-ireis            depois      vossos-corações        e-fortaleçam      pão-pedaço de 

ן ־א          ׃ֵאֵ֥ אְמרֹ֔ ָֹ֣ ם           ַוׁא ם      ַעָֽל־ַעְבְּאֶכִ֑ ן      ֲעַבְרֶ ִׁ֖  ׃ִאָֽי־ַעל־׃ֵאֵ֥

ken           vayo‟məru               „avdechem-„al          „avartem          ken-„al-ki 61 

então     e-eles-disseram     vosso servo-[de]sobre  vós-passareis   então-porque 

ר      ִּאַֺאְָֽרָ ׃                ה    ׃ַאֲאֶשֵ֥ ַ ֲעֶׂשִׁ֖
18:6

ר        ַאְבָרָהִ֛ם   ַויְַמֵהַּ֧
„avraham            vayemaher                            dibarta         ka‟‟asher     ta‟asseh  

Abraão               E-ele[se]apressou             tu-dessestes     conforme     faças-tu 

ַמח ש      ְסִאיםֹ֙      ֶקָ֣ י   ְשֹלִ֤ אֶמר    ַמֲהִרִ֞ ָֹ֗ ה   ַוׁא ֱהָלה    ֶאל־ָׂשָרִ֑ ִֹׁ֖  ָהא
qemach       se‟im        shəlosh    mahari     vayo‟mer    Sarah-„el       ha‟ohelah  

flor[de]    medidas62    três-de  apresa[te]  e-ele-disse   Sara-para   para-a-tenda 

י     ֺעגָֹֽות׃           ־אִשי   ַוֲעִׂשֵ֥ ֶלת   לִׁ֖ ֹֹ֔ ס
18:7

ץ ר           ָרָ֣   ְוֶאל־ַהָֺאָקִׁ֖

rats                 habaqar-ve‟el                         „ugot          va‟assi     lushi       solet 

ele-correu      o gado-E para                 bolos[de pão]    e-faze     amassa      fina 

ן ְך     ָוטֹובֹ֙               ַוׁאִֵ ָ֣ ר       ַרִ֤ ח       ֶֺאן־ָֺאָק  ם      ַוׁאִַ ָ֨  ַאְבָרָהִ֑
vayiten                   vatov        rach          baqar-ben         vayiqach      „avraham  

e-ele-deu                e-boa       tenra       gado-filho de    e-ele-tomou        Abraão 

ֹו׃     ֹות    אֹתָֽ ר        ַלֲעׂשֵ֥ ַער      ַויְַמֵהִׁ֖ ֶאל־ַה׆אַֹ֔
18:8

ה ח    ֶחְמָא    ַוׁאִַ ָ֨

chem‟ah    vayiqach           „oto          la‟assot          vayemaher        hana‟ar-„el 

coalhada   E-ele-tomou    [a]ela    para-preparar   e-ele-apressou   o moço-para 

ם ן             ִלְפנֵיֶהִ֑ ה         ַוׁאִֵ ִׁ֖ ר   ָעָׂשֹ֔ ב     ־אֶבן־ַהָֺאָקרֹ֙    ֲאֶשָ֣  ְוָחָלָ֗
lifnechem                 vayiten            „assah     „asher    habaqar-uven    vechalav  

para-face-deles      e-ele-deu    ele-preparou    que     o gado-e filho         e-leite  

ץ               ַוׁאֹאֵכָֽל־א׃ ַחת           ָהֵעִׁ֖ ם       ַ ֵ֥ ד     ֲעֵליֶהִ֛ ־אא־עֵֹמַּ֧  ְוהָֽ
vayo‟chelu                    ha‟ets                tachat          „alechem       „omed-vehu‟  

e-eles-comeram         a-árvore            debaixo        diante-deles       em pé-e ele  
18:9

אֶמר       ִה׆ֵאֵ֥ה ִֹׁ֖ ָך      ַוׁא ה   ִאְשֶ ִ֑ יׄוׄ   ַאֵׁאִׁ֖ה   ָׂשָרָ֣ ָלֹׄ֔ ־א      ֵאׄ   ַוׁאֹאְמרָ֣
hineh        vayo‟mer      „ishtecha      sarah   „ayeh     „elayv                vayo‟mru  

eis-que    e-ele-disse    tua-mulher    Sara    onde?    para-ele    E-eles-disseram 

ֶהל׃ ָֹֽ ָבא
      18:10

ת ־אב     ֵאֶלֹ֙יָךֹ֙                 ׃ָאֵעָ֣ ֹוב     ָאשִ֤ אֶמר  שָ֣ ָֹ֗   ַוׁא

ka‟et                        „elecha        „ashuv         shov      vayo‟mer             va‟ohel 

conforme[o]tempo  para-ti   eu-retornarei  retornar    E-Ele-disse         na-tenda  

os vossos pés e 

recostai-vos de-

baixo desta árvore;  

5 apanhe eu um 

bocado de pão e 

fortaleça o vosso 

coração; depois, 

ireis, porque por 

isso chegastes até 

vosso servo. E eles 

disseram: Então, 

faze conforme 

disseste.  

6 E Abraão 

apressou-se à tenda 

de Sara e disse-lhe: 

Amassa, depressa, 

três medidas de 

flor de farinha e 

faze bolos.  

7 E correu Abraão 

ao gado e tomou 

uma vitela tenra e 

boa, e deu-a ao 

moço, que se 

apressou em 

prepará-la. 

8 E tomou coalha-

da, o leite e a vitela 

que tinha prepara-

do, e pôs diante 

deles; e ele [ficou] 

em pé diante eles, 

debaixo da árvore, 

e comeram.  

9 ¶ E eles lhe 

disseram: Onde es-

tá Sara, tua mu-

lher? E ele disse: 

Eis que, está na 

tenda.  

10 E disse: Certa-

mente tornarei a ti, 

                                                           
61

 .ki-al-ken  ki = porque; e al-ken = então ִכי־ַףל־ֵכן 
62

 .se‟im  é o plural de  ha's.  seah = unidade de medida de grãos equivalente a 7 litros, provável equivalente a 1/3 de efa  ְסִאים 
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ַעת ה   שַֹמִ֛ ָך     ְוָׂשָרֵ֥ ה       ִאְשֶ ִ֑ ן        ְלָׂשָרָ֣ ה          ְוִה׆אֵה־ֵבִׁ֖  ַחׁאָֹ֔
shoma‟at  vesarah        „ishtecha          lessarah         vem-vehineh          chayah  

ouvindo    e-Sara        tua-mulher       para-Sara       filho-e eis que           vida63  

יו׃              ־אא  ַאֲחָרָֽ ֶהל  ְוהֵ֥ ִֹׁ֖ ַתח       ָהא ֶפֵ֥
18:11

ם   ְוָׂשָרהֹ֙    ְוַאְבָרָהִ֤
vesarah    ve‟avraham                           „acharayv    vehu    ha‟ohel         petach  

e-Sara      E-Abraão                                atrás-dele    e-ele   a-tenda    entrada-de 
ַרח ִֹׁ֖ ה      א ֹות    ְלָׂשָרֹ֔ ים       ָחַדלֹ֙      ִלְהיָ֣ ים    ַֺאׁאִָמִ֑ ים     ָֺאִאִׁ֖  זְֵקנִֹ֔
„orach       lessarah       lihyot          chadal        bayamim       ba‟im      zeqenim 

costume   para-Sara    para-ser     ele-cessou       em-dias      entrados      velhos  

׃ַא׆אִָשָֽים׃      
18:12

י ר    ַאֲחֵרִ֤ ִֹ֑ ֽא        ֵלאמ ה    ְֺאִקְרָֺאָ֣ ק   ָׂשָרִׁ֖   ַוִ ְצַחֵ֥
„acharey     le‟mor            beqirbah       sarah     vatitschaq                  kanashim  

após       para-dizer   no-interior-dela   Sara      E[ela]riu      como-as-mulheres  

ן׃ י            זֵָקָֽ ַאדִֹנִׁ֖ ה         וָֽ י      ֶעְדנָֹ֔ ָיְָתה־ִׄאָ֣  ְבֹלִתיֹ֙                 הָֽ
zaqen                va‟doni           „ednah 64         li-hayetah                            veloti  

velho           e-meu-senhor         prazer        para mim-ela é       ser-eu-esgotada 
18:13

ה ה    ָׂשָר  ם    ָלָָ֣ׅאה     ֿאֶ֩ה    ָצֲחָקָ֨ ה   ֶאל־ַאְבָרָהִ֑ אֶמר   יְהָוִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

sarah     tsachaqah   zeh       lamah      „avraham-„el    „adonay            vayo‟mer 

Sara       [ela]riu      isto    por-que?    Abraão-para    SENHOR        E-Ele-disse 

נְִ י׃ ד      ַוֲאִנֵ֥י           זַָקָֽ ף       ֺאְמָנִ֛ם         ֵאֵלִׁ֖ ר        ַהַאֵ֥ ָֹ֗  ֵלאמ
zaqanti                  va‟ani        „eled            „umnam           ha‟af              le‟mor  

eu-envelhecida      e-eu      eu-gerarei      na-verdade      ?também     para-dizer  
18:14

ד ר                 ַלׅאֹוֵעִ֞ ה      ָּאָבִ֑   ֲהיִָפֵלֵ֥א                     ֵמיְהָוִׁ֖
lamo‟ed                         davar       me‟adonay                                       hayipale‟  

para-o-tempo                 coisa      do-SENHOR      ?É-ele-maravilhoso[demais] 

ה       ֵבָֽן׃ ת             ַחָׁאִׁ֖ה        ־אְלָׂשָרֵ֥ ־אב      ֵאֶלִ֛יָך         ׃ָאֵעֵ֥  ָאשֵ֥

vem         ulessarah          chayah                   ka‟et             „elecha          „ashuv  

filho       e-para-Sara          vida         conforme-o-tempo       a-ti       eu-voltarei 
18:15

י ׀ ְקִ י       ׃ִאָ֣ א      ָצַחִׁ֖ ר      ֹלֵ֥ ִֹ֛ ה    ׀    ֵלאמ ש     ָׂשָרַּ֧   ַוְ ַכֵחָ֨
ki               tsachaqti          lo‟          le‟mor                sarah            vatechachesh  

porque          eu-ri             não       para-dizer             Sara              E-ela-mentiu 

י   ָצָחְָֽקְ ׃       א    ׃ִאֵ֥ אֶמר  ׀ ֹלִׁ֖ ֵֹ֥ ָאה       ַוׁא יֵָרִ֑
18:16

מ־א      ִמָשםֹ֙    ַוׁאָֺקִ֤

misham     vayaqumu                tsachaqtə     ki       lo‟      vayo‟mer         yar‟ah  

de-lá         E-eles-levantaram       eu-ri    porque   não     e-Ele-disse   ela-temeu 

ם ִֹ֑ פ־א                 ַעל־ְפֵנָ֣י            ְסד ים                 ַוׁאְַשִקִׁ֖ ֲָאנִָשֹ֔  הָֽ
sedom                  pney-„al                         vayashqifu                       ha‟anashim  

Sodoma           face de-para         e-eles-olharam[para-baixo]65         os-homens  

conforme o tempo 

da vida e eis que 

Sara, tua mulher, 

[terá] um filho. E 

ouviu-o Sara, à 

porta da tenda, que 

[estava] atrás dele.  

11 E Abraão e Sara 

[eram] já velhos, 

avançados em dias, 

já à Sara havia 

cessado o costume 

das mulheres.  

12 E Sara riu con-

sigo mesma, dizen-

do: Depois de ter 

eu envelhecida, te-

rei ainda prazer, 

sendo o meu 

senhor já velho?  

13 E disse o 

SENHOR a 

Abraão: Por que se 

riu Sara, dizendo: 

Na verdade, gerarei 

eu [ainda, sendo já] 

envelhecida?  

14 Haveria coisa 

[demais] difícil ao 

SENHOR? Para o 

tempo tornarei a ti, 

conforme o tempo 

da vida, e Sara 

[terá um] filho.  

15 E Sara negou, 

dizendo: Não me 

ri, porque temeu. E 

ele disse: Não 

[digas tal], porque 

te riste.  

16 ¶ E levantaram-

se dali os homens e 

                                                           
63

 “conforme o tempo da vida”  =  provavelmente, nove meses. 
64

 .ednah  =  prazer sexual.  Provável origem do nome (feminino) Edna„  ֶףְדָנה 
65

 .”vayashqifu de acordo com Holladay Hol8892 = “e eles olharam [de onde estavam] para baixo  ַוַיְשִקפּו 
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ם        ְלַשְׄאָחָֽם׃                ם     הֵֹלְֵ֥ך      ִעָׅאִׁ֖ ְבָרָהֹ֔ ְוַאָ֨
18:17

ה ָֽיהָֹוִׁ֖   ַו
va‟adonay                           leshaləcham           „imam        holech    ve‟avraham  

E-o-SENHOR                para-enviar-eles       com-eles          ia            e-Abraão 

ר   ֲאִנֵ֥י        עֶֹׂשָֽה׃ ם   ֲאֶשִׁ֖ ֵַאְבָרָהֹ֔ ה    ֲאנִיֹ֙    מָֽ ְַמַכֶׇאִ֤ ר          הָֽ  ָאָמִ֑

„osseh             „ani     „asher    me‟avraham     „ani     hamechasseh           „amar  

faço                  eu       que       de-Abraão         eu       ?ocultarei 66       Ele-disse
 

18:18
־אם ֹול        ְוָעצִ֑ ֹוי       ָֻאדִׁ֖ ִ֛ה        ְלגֵ֥ ְָֽהֶי ֹו      ִי ם     ָהיַּ֧ ְבָרָהֹ֔   ְוַאָ֨
ve‟atsum          gadol          legoy            yihyeh        hayo               ve‟avraham  

e-poderosa      grande     para-nação       ele-será        ser                     E-Abraão  

ֵ֥י                ָהָאֶָֽרץ׃ ל         ֻאֹוֵי ִֹׁ֖ ֹו      ׃א ְבְרכ־א                     בֹ֔  ְונִָ֨
ha‟arets                        goyey             kol          vo                             venivrechu  

a-terra                       nações-de      tudo-de      nele      e-eles[serão]abençoados 
18:19

ה ר            יְַצ־ֶא  יו               ְלַמַע֩ן       ֲאֶשָ֨ י         יְַדְעִ ָ֗   ׃ִאָ֣

yetsaveh              „asher         lema‟an                       yedaətiv                          ki 

ele-ordenará          que        de-maneira             eu[o tenho]sabido          Porque 

ֶרְך ְמר־אֹ֙                 ֶּאָ֣ יו        ְוָשָֽ  ֶאת־ָֺאָנִ֤יו      ְוֶאת־ֵֺאיתֹוֹ֙     ַאֲחָרֹ֔
derech                       veshamru        „acharayv        beyto-ve‟et         banayv-„et  

caminho-de       e-eles-guardarão    depois-dele       sua casa-e        filhos dele-*  

יא ַען                   ָהִבִ֤ ט     ְלַמָ֗ ה   ־אִמְשָפִ֑ ֹות  ְצָדָקִׁ֖ ה       ַלֲעׂשֵ֥  יְהָוֹ֔
havi‟                              lema‟an      umishpat   tsedaqah    la‟assot        „adonay  

[faça]vir                 de-maneira-que  e-juizo       justiça    para-fazer   SENHOR 

ָֽיו׃        ר   ָעָל ת   ֲאֶשר־ִּאֶֺאִׁ֖ ם  ֵאֵ֥ יְהָוהֹ֙      ַעל־ַאְבָרָהֹ֔
18:20

אֶמר ָֹ֣   ַוׁא

vayo‟mer                   „alayv      diber-„asher     „et      „avraham-„al       „adonay 

E-Ele-disse              sobre-ele     disse-que         *      Abraão-sobre    SENHOR 

ם ׀ָאאָתֹ֔ ָֺאה        ְוַחָ֨ ה      ׃ִאי־ָרִ֑ ם    ַוֲעמָֹרִׁ֖ ֵֹ֥ ת       ְסד ה        זֲַעַקִ֛  יְהָוֹ֔
vechata‟tam           rabah-ki        va‟amorah    sedom         za‟aqat         „adonay  

e-pecado-deles  muita-porque   e-Gomorra   Sodoma     clamor-de    SENHOR 

ד׃              ָֹֽ ה            ְמא י                    ָכְבָדִׁ֖ ׃ִאֵ֥
18:21

  ֵאֲָֽרָדה־׆ָאָ֣א
na‟-„eradah                                me‟od                chavədah                               ki  

agora-eu descerei                       muito    ela[tem se tornado]arrojada      porque 

־א  ׀ י            ָעׂשָ֣ ָאה     ֵאַלִׁ֖ ֽא            ַהָֺאֵ֥ ה         ַה׃ְאַצֲעָקָתִ֛  ְוֶאְרֶאֹ֔
„assu                      „elay        haba‟ah                hakətsa‟aqatah             ve‟er‟eh 

eles-fizeram    para-mim    a[que]vem     ?conforme-clamor-dela      e-eu-verei 

א     ֵאָדָָֽעה׃                     ה       ְוִאם־ֹלִׁ֖ ׃ָאָלִ֑
18:22

־א     ִמָשםֹ֙    ַוׁאְִפנִ֤
misham     vayifnu                                       „eda‟ah          lo‟-ve‟im           kalah  

de-lá         E-eles-viraram                          eu-saberei        não-e se      completo 

  

olharam na direção 

de Sodoma; e 

Abraão ia com eles 

para os despedir.  

17 E disse o 

SENHOR: Oculta-

rei eu a Abraão o 

que faço,  

18 de Abraão que 

certamente virá a 

ser uma grande e 

poderosa nação, e 

nele serão benditas 

todas as nações da 

terra?  

19 Porque o tenho 

conhecido, de ma-

neira que ele orde-

nará a seus filhos e 

à sua casa, depois 

dele, e eles guarda-

rão o caminho do 

SENHOR, para fa-

zerem justiça e 

juízo, de maneira 

que o SENHOR 

faça vir, sobre 

Abraão, o que acer-

ca dele tem falado.  

20 Disse [mais] o 

SENHOR: Por-

quanto o clamor de 

Sodoma e Gomorra 

[é] muito, e o 

pecado deles muito 

se tem agravado;  

21 descerei agora, 

e verei se com 

efeito eles tem 

praticado segundo 

este clamor que é 

vindo até mim; e, 

se não, sabê-lo-ei. 

 

                                                           
66

 ,cobrir, encobrir”. Interessante notar que“ ַכֶסה + ”preposição “de ְמ  + ”?“ partícula interrogativa ַה  = hamechasseh ַהְמַכֶסה 

conforme Holladay Hol3847, hsK significa também “perdoar”, e, “manter escondido”. 
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׆א־א ם                 עֹוֶדֵ֥ ְבָרָהֹ֔ ָמה     ְוַאָ֨ ִֹ֑ ־א        ְסד ים        ַוׁאְֵלכִׁ֖ ֲָאנִָשֹ֔  הָֽ

„odenu                          ve‟avraham     sedomah        vayeləchu        ha‟anashim 

permaneceu-ele            e-Abraão    para-Sodoma   e-eles-foram       os-homens 
ָֽה׃                          ד      ִלְפֵנֵ֥י      יְהָו עֵֹמִׁ֖

18:23
ם   ַוׁאִַֻאֵ֥ש   ַאְבָרָהִׁ֖
„avraham     vayigash                                          „adonay          lifney       „omed 

Abraão        E-ele-aproximou                           SENHOR      diante-de     em-pé  

יק                    ִעם־ָרָשָֽע׃ ה     ַצִּאִׁ֖ ף       ִ ְסֶפֹ֔ ר        ַהַאָ֣  ַוׁאֹאַמִ֑
rasha‟-„im                                  tsadiq         tispeh            ha‟af          vayo‟mar  

ímpio-com                                  justo       destruirás     ?também      e-ele-disse 
18:24

ף יר        ַהַאִ֤ ֹוְך      ָהִעִ֑ ם    ְֺאתָ֣ ים   ַצִּאיִקִׁ֖   א־אַלֵ֥י ֵיִ֛ש     ֲחִמִשֵ֥

ha‟af              ha‟ir            betoch     tsadiqim  chamishim      yesh             „ulay 

?também    a-cidade     no-meio-de    justos     cinquenta       exista         Talvez 
ים ַען            ֲחִמִשֵ֥ ֹום          ְלַמִ֛ א       ַלָׅאקֹ֔  ִ ְסֶפהֹ֙       ְוֹלא־ִתָשָ֣
chamishim            lema‟an              lamaqom            tissa‟-velo‟              tispeh  

cinquenta       de-maneira-que      para-o-lugar      pouparás-e não      destruirás 

ר   ְֺאִקְרָֺאָֽֽא׃                ם  ֲאֶשֵ֥ ַהַצִּאיִקִׁ֖
18:25

ת ָֹ֣ ָלה    ְׄאָך     ֵמֲעׂש   ָחִלָ֨
me‟assot    lecha    chalilah                                  beqirbah    „asher   hatsadiqim  

de-fazer    para-ti   Longe-disso!                     no-meio-dela    que        os-justos 

יק ֵ֥ה           ַכַצִּאִׁ֖ ע    ְוָהָי ית   ַצִּאיקֹ֙  ִעם־ָרָשֹ֔ ה  ְלָהִמִ֤ ר   ַהֿאֶָ֗  ׀ ׃ַאָּאָבָ֣

chatsadiq              vehayah    rasha‟-„im     tsadiq     lehamit    hazeh     kadavar 

como[o]justo     e[ele]seja   ímpio-com     justo   para-matar  a-este     tal-coisa 

ה א   יֲַעֶׂשִׁ֖ ֶרץ  ֹלֵ֥ ְך   ֲהשֵֹפטֹ֙   ׃ָאל־ָהָאֹ֔ ָלה      ָׄאֹ֔ ע             ָחִלָ֣  ׃ָאָרָשִ֑
ya‟asseh    lo‟   ha‟arets-kol    hashofet     lach       chalilah                   karasha‟  

ele-fará  não  a terra-tudo de  ?juiz-de   para-ti   longe-disso!       como[o]ímpio  

ִמְשָפָֽט׃        
18:26

ם ִֹ֛ א          ִבְסד ה       ִאם־ֶאְמָצֵ֥ אֶמר     יְהָוֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא
visedom              „emtsa‟-„im         „adonay       vayo‟mer                      mishpat  

em-Sodoma      eu encontrar-se     SENHOR    E-Ele-disse                        juízo 

אִתי יר          ְונָָׂשֵ֥ ֹוְך           ָהִעִ֑ ם         ְֺאתָ֣ ים         ַצִּאיִקִׁ֖  ֲחִמִשֵ֥

venassa‟ti                 ha‟ir                  betoch              tsadiqim           chamishim  

e-eu-pouparei       a-cidade           no-meio-de            justos                cinquenta  

ם׃                ֹום            ַֺאֲעב־אָרָֽ ְלָכל־ַהָׅאקִׁ֖
18:27

ם ֵַ֥ען    ַאְבָרָהִׁ֖   ַוַׁא
„avraham       vaya‟an                               ba‟avuram               hamaqom-lechol  

Abraão          E-ele-respondeu               por-amor-deles      o lugar-para tudo de 

י ר                ֶאל־ֲאדֹנָֹ֔ ְלִ יֹ֙    ְלַדֵֺאָ֣ ר        ִה׆אֵה־ָנִ֤א       הֹוַאֹ֙  ַוׁאֹאַמִ֑
„adonay-„el                       ledaber         ho‟alti            na‟-hineh          vayo‟mer 

meu Senhor-para           para-falar     me-atrevi     peço te-eis que     e-ele-disse 

ר   ָוֵאֶָֽפר׃           י      ָעָפֵ֥ ְוָאנִֹכִׁ֖
18:28

ים ־אן     ֲחִמִשִ֤ ־אַלי     יְַחְסרִ֞   אֶּ֠
chamishim    yachserun      „ulay                             va‟efer     „afar     ve‟anochi  

cinquenta     eles-faltem     Talvez                          e-cinza       pó                e-eu  

22 Então, viraram 

aqueles homens o 

rosto dali e foram-

se para Sodoma; e 

Abraão ficou  ain-

da em pé diante da 

face do SENHOR.  

23 ¶ E chegou-se 

Abraão e disse: 

Destruirás também 

o justo com o 

ímpio?  

24 Talvez haja 50 

justos na cidade, 

destruí-los-ás tam-

bém e não 

pouparás o lugar 

por causa dos 50 

justos que [estão] 

dentro dela?  

25 Longe de ti que 

faças tal coisa, que 

mates o justo com 

o ímpio; que o 

justo seja como o 

ímpio; longe de ti 

tal coisa; o Juiz de 

toda a terra não 

faria justiça?  

26 Então, disse o 

SENHOR: Se eu 

encontrar em 

Sodoma 50 justos 

dentro da cidade, 

pouparei todo o 

lugar por amor 

deles.  

27 E respondeu 

Abraão, e disse: 

Eis que, agora, me 

atrevi a falar ao 

Senhor, [ainda que] 

sou pó e cinza;  

28 talvez faltem de 

50 justos 5, 

destruirás por 

aqueles 5 toda a 
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יר ה         ֶאת־׃ָאל־ָהִעִ֑ ית     ַֺאֲחִמָשִׁ֖ ה    ֲהַתְשִחֵ֥  ַהַצִּאיִקםֹ֙      ֲחִמָשֹ֔
ha‟ir-kol-„et                 bachamishah       hatashchit     chamishah     hatsadiqim  

a cidade-tudo de-*        pelos-cinco      ?destruirias        cinco             os-justos 

ים ם     ַאְרָֺאִעִׁ֖ א      ָשֹ֔ ית       ִאם־ֶאְמָצָ֣ א     ַאְשִחֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙        ֹלָ֣  ַוׁא
„arba‟im          sham        „emtsa‟-„im             „ashchit           lo‟         vayo‟mer 

quarenta            lá         eu encontrar-se      eu-destruirei      não        e-Ele-disse 
ַוֲחִמָשָֽה׃    

18:29
ר     א־אַלִ֛י ר     ֵאָליוֹ֙     ַוׁאֹאַמֹ֔ ֹוד    ְלַדֵֺאִ֤ ֶסף   ע  ָֹ֨   ַוׁא
„ulay       vayo‟mar     „elayv        ledaber       „od     vayossef        vachamishah  

talvez    e-ele-disse    para-ele    para-falar    ainda   E-tornou                 e-cinco 

ה ֱֶעֶׂשֹ֔ א          אָֽ ֹֹ֙אֶמרֹ֙       ֹלָ֣ ים     ַוׁא ם   ַאְרָֺאִעִ֑ ־אן            ָשִׁ֖   יִָׅאְצאֵ֥
„e‟esseh               lo‟           vayo‟mer      „arba‟im      sham               yimatse‟un  

eu-farei             não          e-Ele-disse      quarenta        lá     eles[sejam]achados 

־אר       ָהַאְרָֺאִעָֽים׃             ַֺאֲעבִׁ֖
18:30

א         ִיִַ֤חר ׁאֹאֶמר   ַאל־נִָ֞   ַוֶּ֠

yichar             na‟-„al      vayo‟mer                            ha‟arba‟im             ba‟avur 

Ele[se]ire  peço te-não    E-ele-disse                          os-quarenta    por-amor-de 
ים ם   ְשֹלִשִ֑ ־אן     ָשִׁ֖ ָרה     א־אַלִ֛י        יִָׅאְצאֵ֥ ַאדֹנָיֹ֙             ַוֲאַדֵֺאֹ֔  לָֽ
shəloshim  sham     yimatse‟un          „ulay        va‟adaberah                l‟adonay  

trinta            lá  eles[sejam]achados   talvez       e-eu-falarei        para-o-Senhor 

ם         ְשֹלִשָֽים׃ א         ָשִׁ֖ ה    ִאם־ֶאְמָצֵ֥ ֱֶעֶׂשֹ֔ א    אָֽ ֹֹ֙אֶמרֹ֙      ֹלָ֣  ַוׁא
shəloshim               sham             „emtsa‟-„im       „e‟esseh       lo‟       vayo‟mer  

trinta                        lá              eu encontrar-se    eu-farei       não     e-Ele-disse 
18:31

י ר            ֶאל־ֲאדֹנָֹ֔ ְלִ יֹ֙     ְלַדֵֺאָ֣ ָֽה־ָנִ֤א       הֹוַאֹ֙ אֶמר    ִה׆ֵא ָֹ֗   ַוׁא

„adonay-„el                  ledaber           ho‟alti           na‟-hineh              vayo‟mer 

meu Senhor-para       para-falar      me-atrevi      agora-eis que         E-ele-disse 

ית א       ַאְשִחֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙   ֹלָ֣ ים     ַוׁא ם   ֶעְׂשִרִ֑ ־אן       ָשִׁ֖  א־אַלִ֛י      יִָׅאְצאֵ֥
„ashchit             lo‟    vayo‟mer       „esrim       sham        yimatse‟un         „ulay  

eu-destruirei    não   e-Ele-disse       vinte           lá     eles-encontrados     talvez 

ים׃               ֶָעְׂשִרָֽ ־אר      הָֽ ַֺאֲעבִׁ֖
18:32

א        ִיִַ֤חר ׁאֹאֶמר    ַאל־נִָ֞   ַוֶּ֠
yichar            na‟-„al       vayo‟mer                                ha‟esrim            ba‟avur  

ele[se]ire   peço te-não    E-ele-disse                              os-vinte     por-amor-de 

־אן ַעם   א־אַלִ֛י             יִָׅאְצאֵ֥ ה    ַאְך־ַהַפֹ֔ ָֽאדֹנָיֹ֙               ַוֲאַדְֺאָרָ֣  ַל

yimatse‟un                 „ulay   hapa‟am-„ach   va‟adaberah                     l‟adonay 

ele[seja]encontrado   talvez   a vez-apenas    e-eu-falarei        para-meu-Senhor 

־אר ית               ַֺאֲעבִׁ֖ א          ַאְשִחֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙      ֹלָ֣ ה    ַוׁא ם    ֲעָׂשָרִ֑  ָשִׁ֖
ba‟avur                       „ashchit                   lo‟       vayo‟mer     „assarah     sham  

por-amor-de            eu-destruirei             não      e-Ele-disse         dez              lá 

ה׃      ָהֲעָׂשָרָֽ
18:33

ר ה           ְלַדֵֺאִׁ֖ ר     ׃ִאָׄאֹ֔ ה     ׃ַאֲאֶשָ֣   ַוֵׁאֶָ֣לְך    יְהָוֹ֔
ledaber                kilah        ka‟asher    „adonay      vayilech              ha‟assarah  

para-dizer   ele-terminou   conforme   SENHOR   E-Ele[se]foi                os-dez 

cidade? E disse: 

Não a destruirei, se 

eu achar ali 45  

29 E tornou ainda a 

falar-lhe e disse: 

Talvez sejam 

achados ali 40? E 

disse: Não o farei, 

por amor dos 40.  

30 E disse [mais]: 

Não se ire, peço-te, 

o Senhor, e eu 

falarei: Talvez se 

encontre lá 30? E 

disse: Não o farei, 

se achar ali 30.  

31 E disse: Eis que, 

agora, me atrevi a 

falar ao Senhor: 

Talvez se achem 

ali 20? E disse: 

Não a destruirei, 

por amor dos 20.  

32 E disse mais: 

Ora, não se ire o 

Senhor e falarei só 

mais esta vez: 

Talvez seja encon-

trado ali 10? E 

disse: Não a des-

truirei, por amor 

dos 10.  

33 E foi-se o 

SENHOR, quando 

acabou de falar  
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ֹו׃ ב           ִלְמקֹמָֽ ם      ָשֵ֥ ם   ְוַאְבָרָהִׁ֖  ֶאל־ַאְבָרָהִ֑
limeqomo               shav        ve‟avraham      „avraham-„el 

para-seu-lugar     ele-retornou     e-Abraão         Abraão-para 

a Abraão; e Abraão 

tornou ao seu 

lugar. 

 

 
 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 19 
19:1

ֹוט ֶרב       ְולִׁ֖ ָמהֹ֙        ָֺאֶעֹ֔ ֹֹ֙ ים      ְסד י     ַהַׅאְלָאִכִ֤ ׁאָבֹא־א     ְשנֵָ֨   ַוֶּ֠

velot           ba‟erev           sedomah        hamal‟achim    shəney           vayavo‟u 

e-Ló         pela-tarde     para-Sodoma      os-anjos 67      dois-de    E-eles-vieram 

םֹ֙          ַוׁאְַרא־לֹוטֹ֙                 ַוָׁאָָ֣קם ִֹ֑ ב               ְֺאַשַָֽער־ְסד  יֵֹשָ֣
vayaqam                        lot-vayare‟               sedom-besha‟ar                   yoshev  

e-ele-levantou             Ló-e ele viu            Sodoma-na porta de           assentado  

יִם    ָאְָֽרָצה׃         ח־א     ַאַפִׁ֖ ם              ַוׁאְִשַ ֵ֥ ִלְקָראָתֹ֔
19:2

אֶמר  ֹ   ַוׁא
vayo‟mer                    „artsah    „apayim     vayishtachu                        liqra‟tam  

E-ele-disse              para-a-terra   faces   e-ele-inclinou[se]   para-encontrar-eles 
ית א                ֶאל־ֵֺאָ֨ ־אר־א      נֶָּ֠ י            סָ֣  ִה׆ֶאָ֣ה            ׆אָא־ֲאדֹנַָ֗

beyt-„el                             na‟          suru                  „adonay-na‟                 hineh 

casa de-para                 peço-te       torne            meu senhor-peço te        eis-que 

ם ם          ְוִהְש׃ַאְמֶ ִׁ֖ ־א       ַרגְֵליֶכֹ֔ ם           ְוִלֹ֙ינ־אֹ֙       ְוַרֲחצָ֣  ַעְבְּאֶכִ֤
vehishcamtem             raglechem       verachatsu         velinu             „avdechem 

e-levantareis               pés-vossos         e-lavem       e-pernoitai        servo-vosso 

ֹוב י     ָבְרחִׁ֖ א      ׃ִאֵ֥ ־א       לֹ֔ ם           ַוׁאֹאְמרָ֣ ם       ְלַדְר׃ְאֶכִ֑  ַוֲהַלְכֶ ָ֣
varechov      ki           lo‟         vayo‟meru               ledarkechem     vahalachtem 

na-rua     porque      não      e-eles-disseram      para-caminho-vosso         e-ireis 

ָֽין׃                  נִָל
19:3

יו ר־א           ֵאָלֹ֔ ד       ַוׁאָֺסָ֣ ֹֹ֔ ם   ְמא   ַוׁאְִפַצר־ָֺאָ֣
„elayv            vayassuru         me‟od     bam-vayiftsar                                  nalin  

com-ele    e-eles-tornaram     muito     com eles-e ele persistiu     pernoitaremos 

ה ֹו      ַוַׁאִַ֤עׂש      ָלֶהםֹ֙                   ִמְשֶ ֹ֔ א־א            ֶאל־ֵֺאיתִ֑ ִֹׁ֖  ַוׁאָב
mishteh 68                        lahem         vaya‟as           beyto-„el               vayavo‟u  

festa                             para-eles      e-ele-fez      casa dele-para      e-eles-foram 

ה        ַוׁאֹאֵכָֽל־א׃       ֹות               ָאָפִׁ֖ ־אַמצֵ֥
19:4

  ֶטֶר֮ם         יְִש׃ָאב־א  

yishkavu            terem                  vayo‟chelu          „afah                        umatsot          

eles-deitaram    Antes              e-eles-comeram    ele-assou    e-pão-sem-levedo 

 

 

 
 

1 ¶ E vieram os 

dois anjos a 

Sodoma à tarde, e 

Ló estava assen-

tado à porta de 

Sodoma; e, vendo[-

os] Ló, levantou-se 

para encontrá-los e 

inclinou-se com o 

rosto em terra.  

2 E disse: Eis 

agora, meus senho-

res, entrai, peço-

vos, em casa de 

vosso servo, e 

pernoitai, e lavai os 

vossos pés; e vos 

levantareis e ireis 

vosso caminho. 

Mas eles disseram: 

Não! Antes, na rua 

passaremos a noite.  

3 E insistiu muito 

com eles, e vieram 

com ele e entraram 

em sua casa; e fez-

lhes banquete e 

cozeu bolos sem 

levedura, e come-

ram.  

4 ¶ Antes que eles 

se deitassem,  

 

 

                                                           
67

 .”malә‟achim = “enviados”  quase sempre traduzido como “anjos ַמְלָאִכים 
68
 mishteh  =  “festa”, com significado especial de: “festa [com bebidas]”. umatsot  =  plural de “matsah”, que quer  ִמְשֶתה  ַמּצֹות

dizer: “pão sem fermento”. 
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ֺא־א י        ְסדֹםֹ֙                      נַָסָ֣ יר      ַאנְֵשִ֤ י            ָהִע   ְוַאנְֵשָ֨
nassabu                              sedom            „anshey          ha‟ir               ve‟anshey  

eles-rodearam                   Sodoma        homens-de    a-cidade        e-homens-de 

ם              ִמָ ֶצָֽה׃  ן       ׃ָאל־ָהָעִׁ֖ ַער      ְוַעד־זֵָקִ֑ יִת      ִמ׆ַאִׁ֖  ַעל־ַהַֺאֹ֔
miqatseh                     ha‟am-kol        zaqen-ve‟ad       mina‟ar          habayit-„al 

da-extremidade      o povo-tudo de      idoso-e até        do-moço     a casa-contra 
19:5

ֹו                ַאֵׁאַּ֧ה אְמר־א           לֹ֔ ָֹ֣ ־א      ֶאל־לֹוטֹ֙       ַוׁא   ַוׁאְִקְראִ֤

„ayeh                       lo                vayo‟meru             lot-„el                    vayiqre‟u 

onde?               para-ele        e-eles-disseram        para-Ló       E-eles-chamaram 
ינ־א ם          ֵאֵלֹ֔ יְָלה   הֹוִציֵאָ֣ יָך   ַהָׄאִ֑ א־א    ֵאֶלִׁ֖ ים      ֲאֶשר־ָֺאֵ֥  ָהֲאנִָשִ֛
„eleynu              hotsi‟em    halayəlah  `eleycha       ba‟u-`asher        ha‟anashim  

para-nós           traze-eles      a-noite      para-ti     eles vieram-que     os-homens 

ה                אָֹתָֽם׃        ְונְֵדָעִׁ֖
19:6

ְתָחה ֹוט     ַהֶפִ֑ ם  לִׁ֖ א   ֲאֵלֶהִ֛   ַוׁאֵֵצַּ֧
hapetəchah     lot    „alehem      vayetse‟               „otam                      venedə‟ah  

a-entrada       Ló    para-eles     E-ele-saiu            [a]eles    e[nós]conheçamos 69 

יו׃      ֶלת      ָסַגֵ֥ר     ַאֲחָרָֽ ְוַהֶּאִׁ֖
19:7

י ר    ַאל־ָנֵ֥א            ַאַחִׁ֖   ַוׁאֹאַמִ֑

„achay                 na‟-„al       vayo‟mar            „acharayv      sagar        vehadelet 

meus-irmãos   peço te-não   E-ele-disse            após-sí    ele-fechou     e-a-porta 

ע־א׃             ָ ֵרָֽ
19:8

ר ֹות      ֲאֶשִ֤ י    ָבנָ֗ י         ְשֵ ָ֣ א      ִל    ִה׆אֵה־נָָ֨
„asher        vanot        shətey              li           na‟-hineh                              tare‟u 

que            filhas      duas-de      para-mim     agora-eis que        vós[sejais]maus 
־א ם    ַוֲעׂשָ֣ יש     אֹוִצָֽיָאה־׆ָאִ֤א   ֶאְתֶהןֹ֙    ֲאֵליֶכֹ֔  ֹלָֽא־יְָדע־אֹ֙             ִאֹ֔
va‟assu   „alechem    „etəhen        na‟-„otsi‟ah          „ish                      yadə‟u-lo‟  

e-façais    [a]vós       [a]elas     agora-eu trarei     homem      elas conhecem-não 

ים      ָהֵאלֹ֙  ֲָֽאנִָשִ֤ ק     ָל ם       ַרֶּ֠ ֹוב          ְֺאֵעינֵיֶכִ֑ ן          ׃ַא׀אִׁ֖  ָלֶהֹ֔
ha‟el           la‟anashim        raq         be‟eynechem              katov               lahen  

os-estes  para-os-homens  apenas    aos-vossos-olhos  conforme-bom  para-elas 

ל א־א                   ְֺאֵצֵ֥ ן          ָֺאִׁ֖ ר       ׃ִאָֽי־ַעל־׃ֵאֵ֥ ־א     ָדָבֹ֔  ַאל־ַ ֲעׂשָ֣
betsel                              ba‟u                 ken-„al-ki            davar          ta‟assu-„al  

sob-sombra-de         ele-vieram       por isso-porque         coisa   [vós]façais-não  

קָֹרִתָֽי׃                       
19:9

ָֹֽאְמר־אֹ֙  ְלָאה         ַוׁא ־א  ׀  ֶֻאש־ָהָ֗   ַוׁאֹאְמרָ֣
vayo‟meru        halə‟ah-gesh          vayo‟meru                                            qorati  

e-eles-disseram   daí-arreda          E-eles-disseram                           trave-minha 

ה ֹוט        ַעָ   ט    ָשפֹ֔ ָֹ֣ ד               ָֺאָֽא־ָלג־ארֹ֙              ַוׁאְִשפ  ָהֶאָחִ֤

„atah             shafot       vayishpot                       lagur-ba‟                     ha‟echad 

agora            julgar    e-ele-julgaria         para peregrinar-ele veio                ?um 

 

os homens da 

cidade, os varões 

de Sodoma, 

rodearam a casa 

desde do mais 

moço até ao mais 

idoso; todo o povo, 

de todos os bairros.  

5 E chamaram por 

Ló e disseram: 

Onde [estão] os 

homens que vieram 

a ti esta noite? 

Traze-os fora a 

nós, [para que] os 

conheçamos.  

6 Então, saiu Ló a 

eles à entrada, e 

fechou a porta atrás 

de si,  

7 e disse: Rogo-

vos, não sejais 

maus, irmãos 

meus.  

8 Eis aqui tenho, 

duas filhas que  

não conhecem 

varão; fora vo-las 

trarei, e fareis delas 

como bem vos 

parecer; somente 

nada façais a estes 

homens, porque 

por isso vieram à 

sombra do meu 

abrigo.  

9 Eles, porém, 

disseram: Sai daí. 

E disseram: Este 

vem como peregri-

no e julgaria, de 

fato, [a nós?] 

Agora,  

 

 

                                                           
69

.”venedә‟ah  = “e nós conheçamos” tem o sentido de “conhecer na intimidade”, ou, “ter relação sexual  ְוֵנְדָףה   
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יש ־א                  ָבִאִ֤ ם              ַוׁאְִפְצרָ֨ ע          ְלָךִׁ֖         ֵמֶהִ֑  נַָרֵ֥
va‟ish                            vayiftseru                  mehem            lecha              nara‟  

com-o-homem          e-eles-teimaram         do-que-eles        para-ti        nós-pior  

ר           ַהָּאֶָֽלת׃ ֵֹ֥ ־א                ִלְשֺא ָֽׁאְִֻאשִׁ֖ ד           ַו ֹֹ֔  ְֺאלֹוטֹ֙        ְמא
hadalet                 lishbor                        vayigshu                me‟od              belot 

a-porta           para-arrombar           e-eles-avançaram          muito          com-Ló 
19:10

יא־א ם                 ַוׁאִָבַּ֧ ֲָאנִָשיםֹ֙          ֶאת־יָָדֹ֔ ־א         הָֽ   ַוׁאְִשְלחִ֤

vayavi‟u                         yadam-„et              ha‟anashim                    vayishlechu 

e-eles-trouxeram           mão deles-*           os-homens           E-eles-estenderam 

ָֽר־א׃ ֶלת                  ָסָג יְָתה     ְוֶאת־ַהֶּאִׁ֖ ם      ַהָֺאִ֑ ֹוט    ֲאֵליֶהִׁ֖  ֶאת־לִ֛
sagaru                            hadelet-ve‟et        habayetah       „alechem           lot-„et  

eles-fecharam                   a porta-e            para-a-casa      para-eles            Ló-*
 

19:11
ים יִת    ִה׃א־אֹ֙            ַֺאַׇאנְֵוִרֹ֔ ַתח   ַהַֺאָ֗ ים  ֲאֶשר־ֶפָ֣ ֶָֽאת־ָהֲאנִָשִ֞   ְו
bassaneverim            hiku        habayit    petach-„asher            ha‟anashim-ve‟et  

com-a-cegueira   eles-feriram   a-casa    entrada de-que                 os homens-E  

א            ַהָפַָֽתח׃ ֵֹ֥ ־א            ִלְמצ ֹול         ַוׁאְִלאִׁ֖ ן      ְוַעד־ָֻאדִ֑ ִֹׁ֖  ִמָ ט

hapatach                limetso‟                  vayilə‟u            gadol-ve‟ad        miqaton 

a-entrada        para-encontrar     e-eles-desistiram 70    grande-e até     do-menor 
19:12

ה ֹֹ֔ ד       ִמָֽי־ְלָךָ֣        פ ֵֹ֚ ֹוט    ע ים     ֶאל־לָ֗ ־א      ָהֲאנִָש    ַוׁאֹאְמרָ֨
fo             lecha-mi          „od          lot-„el         ha‟anashim                vayo‟meru  

aqui      para ti-quem?    ainda      Ló-para        os-homens         E-eles-disseram  

יר ל       ֲאֶשר־ְלָךִׁ֖         ָֺאִעִ֑ ֵֹ֥ יָך        ְוכ  ָחָתןֹ֙       ־אָבֶנָ֣יָך       ־אְבנֶֹתֹ֔
ba‟ir               lecha-„asher       vechol         uvenotecha        uvanecha      chatan  

na-cidade        para ti-que      e-tudo-de     e-filhas-tuas     e-filhos-teus     genro 

ֹום׃                    א     ִמן־ַהָׅאקָֽ הֹוֵצִׁ֖
19:13

ְחנ־א ים      ֲאנַֹ֔   ׃ִאָֽי־ַמְשִחִתָ֣

„anachnu      mashchitim-ki                                          hamaqom-min       hotse‟ 

nós              destruindo-Porque                                        o lugar-de              saia 

ה ְָדָלִ֤ה      ַצֲעָקָתםֹ֙      ֶאת־ְפֵנָ֣י      יְהָוֹ֔ ֹום   ַהֶֿאִ֑ה     ׃ִאָֽי־גָֽ  ֶאת־ַהָׅאקִׁ֖
„adonay      pəney-„et      tsa‟aqatam         gadəlah-ki        hazeh    hamaqom-„et  

SENHOR    face de-*   clamor-deles     grande-porque     o-este          o lugar-* 

ה          ְלַשֲחָתָֽֽא׃           נ־א             יְהָוִׁ֖ ַויְַשְׄאֵחֵ֥
19:14

ֹוט א   ל    ַוׁאֵֵצָ֨
lot        vayetse‟                      leshachatah           „adonay           vayeshaləchenu  

Ló        E-ele-saiu              para-destruir-ela       SENHOR       e-Ele-enviou-nos  

יו י                  ְבנָֹתָ֗ ר      ׀      ֶאל־ֲחָתָנָ֣יו        ׀       ֹלְקֵחָ֣  ַויְַדֵֺאָ֣
venotayv                       loqchey                        chatanayv-„el              vayedaber 

filhas-suas             os tomadores-de               genros dele-para           e-ele-falou 

 

te faremos mais 

mal a ti do que a 

eles. E teimaram 

muito com o 

homem Ló, e 

avançaram para 

arrombar a porta.  

10 Mas, estende-

ram os homens as 

mãos e fizeram 

entrar a Ló consigo 

na casa, e fecharam 

a porta;  

11 e aos homens 

que [estavam] à 

porta da casa 

feriram de 

cegueira, desde o 

menor até ao 

maior, e eles 

desistiram de 

procurar a porta.  

12 ¶ Então, 

disseram aqueles 

homens a Ló: Tens 

alguém mais aqui? 

Genro, e teus 

filhos, e tuas filhas, 

e todos quantos 

tens nesta cidade, 

tira-os deste lugar,  

13 pois nós vamos 

destruir este lugar; 

porque grande é o 

seu clamor diante 

da face do 

SENHOR, e o 

SENHOR nos 

enviou a destruí-lo.  

14 Então, saiu Ló e 

falou a seus genros, 

aos que haviam de 

tomar as suas 

filhas,  
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ה ֹום                 ַהֿאֶֹ֔ ־אמ־א        ְצא־אֹ֙        ִמן־ַהָׅאקָ֣ ֹֹ֙אֶמרֹ֙           קִ֤  ַוׁא
hazeh                       hamaqom-min           tse‟u             qumu              vayo‟mer  

o-este                          o lugar-de              saiam       levantai-vos       e-ele-disse 

ק י               ִכְמַצֵחִׁ֖ יר   ַויְִהֵ֥ ה      ֶאת־ָהִעִ֑ ית           יְהָוִׁ֖  ׃ִאָֽי־ַמְשִחֵ֥

chimetsacheq             vayehi         ha‟ir-„et         „adonay                  mashchit-ki 

brincando-como       e-ele-foi       a cidade-*      SENHOR     destruindo-porque 

ָֽיו׃    ְֺאֵעיֵנֵ֥י         ֲחָתָנ
19:15

יצ־א ה             ַוׁאִָאֵ֥ ַחר   ָעָלֹ֔   ־אְכמֹוֹ֙   ַהַשָ֣
vaya‟itsu               „alah 71   hashachar  uchemo          chatanayv          be‟eyney  

e-eles-apressaram  ele-subia  a-manhã   E-como       genros-dele    aos-olhos-de 

ח       ֶאָֽת־ִאְשְ ָך   ר        ק־א֩ם      ַקָ֨ ִֹ֑ ֹוט     ֵלאמ ים      ְֺאלָ֣  ַהַׅאְלָאִכִׁ֖
„ishtecha-„et         qach           qum             le‟mor          belot         hamal‟achim  

tua mulher-*        toma       levanta-te      para-dizer     com-Ló              os-anjos 
ה ת                          ֶפן־ִ ׇָאֶפִׁ֖ ֹֹ֔ יָךֹ֙        ַה׆אְִמָצא י    ְבנֶֹתֹ֙  ְוֶאת־ְשֵ ִ֤
tissafeh-pen                                      hanimtsa‟ot           venotecha   shətey-ve‟et 

tu[sejas]varrido-para que não    as[que se]encontram    tuas-filhas       duas de-e 

ן                ָהִעָֽיר׃          ַֺאֲעו ֵ֥
19:16

ק־א ֽא       ׀       ַוׁאֲַחזִָ֨ ַׁאְִתַמְהָמָ֓   וָֽ
vayachaziqu                vayitəmahəmah                       ha‟ir                      ba‟avon  

e-eles-pegaram-no     E-ele-demorava                    a-cidade         pela-ofensa-de  

ֹו                      ־אְביַדֹ֙  ֹו             ־אְביַד־ִאְש ָ֗ ים         ְֺאיָדָ֣  ָהֲאנִָש 
uveyad                               „ishto-uveyad                      beyado          ha‟anashim  

e-pela-mão-de            sua mulher-e pela mão de     pela-mão-dele     os-homens 

יו ה            ָעָלִ֑ יו             ְֺאֶחְמַלֵ֥ת             יְהָוִׁ֖ י         ְבנָֹתֹ֔  ְשֵ ָ֣

„alayv             „adonay                   becheməlat                 venotayv           shətey 

sobre-ele       SENHOR          pela-misericórdia-de         filhas-dele       duas-de 
־אץ      ָלִעָֽיר׃      ה־א        ִמחֵ֥ ה־א                  ַוׁא׆ַאִֺחִׁ֖ ַוׁאִֹצֺאֵ֥

19:17
  ַויְִהי֩ 
vayehi                   la‟ir           michuts        vayanichuhu                   vayotsi‟uhu  

E-ele-foi         para-a-cidade    de-fora    e-eles-puseram-no     e-eles-tiraram-no  

ָך ֹֹ֙אֶמרֹ֙   ִהָׅאֵלָ֣ט    ַעל־נְַפֶשֹ֔ ־אָצה      ַוׁא ם     ַהחָ֗ ם         אָֹת   ְכהֹוִציָאָ֨
nafshecha-„al   himalet  vayo‟mer         hachutsah      „otam             chehotsi‟am  

tua vida-por    escapa    e-ele-disse      a-para-fora     [a]eles       como-os-tirava 

ָרה ר               ָהָהֵ֥ ד    ְֺאָכל־ַה׃ִא׃ָאִ֑ ִֹׁ֖ יָך   ְוַאָֽל־ַ ֲעמ יט   ַאֲחֶרֹ֔  ַאל־ַ ִֺאָ֣
haharah                   hakikar-bechol       ta‟amod-ve‟al  „acharecha         tabit-„al  

para-o-monte     a planície-em tudo de   pares-e não        após-ti         olhes-não 

 

e disse: Levantai-

vos; saí deste lugar, 

porque o SENHOR 

irá de destruir a 

cidade. Mas ele foi 

tido como 

zombador, aos 

olhos de seus 

genros. 

15 ¶ E, como a 

alva subia, os anjos 

apertaram com Ló, 

dizendo: Levanta-

te, toma tua mulher 

e tuas duas filhas 

que se encontram 

aqui, para que não 

pereças na injustiça 

[desta] cidade.  

16 Ele, porém, 

demorava-se, e os 

homens lhe pega-

ram pela mão, e 

pela mão de sua 

mulher, e pela mão 

de suas duas filhas, 

pela misericórdia 

do SENHOR sobre 

ele, e tiraram-no 

fora da cidade.  

17 E aconteceu 

que, tirando-os 

fora, disse: Escapa-

te por tua vida; não 

olhes para trás de ti 

e não pares em 

toda esta campina; 

escapa para o 

monte,  
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 ,alah = “ele subia”. As palavras „Alah,  „Allah, ou ainda „Aliah, todas tem o mesmo significado que é “ascensão”, ou„  ָףָלה 

“subida”. Estas palavras, tanto em Hebraico como em Árabe (e que em Português seria Alá), são simplesmente a palavra Árabe 

que corresponde a Deus, Alá, God, e etc. Em Árabe, a palavra „Alah, ou, „Allah, nada mais é do que a junção do artigo + o 

complemento, „al + lah = „Allah, que quer dizer literalmente “o Deus”, ou simplesmente “Deus” - desde que Deus com a 

primeira letra em maiúscula. O artigo definido “al”, do Árabe, é o próprio “ha” (artigo em Hebraico) que vem prefixado a nomes 

como por exemplo hamashiach, “o Messias”. 
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ט           ֶפן־ִ ׇָאֶפָֽה׃                  ִהָׅאֵלִׁ֖
19:18

ם ֹוט   ֲאֵלֶהִ֑ אֶמר  לִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

„alehem     lot     vayo‟mer                                    tissafeh-pen                 himalet 

para-eles   Ló     E-ele-disse                   tu[sejas]varrido-para que não     escapa 

ָֽי׃       ַאל־ָנִׁ֖א           ֲאדָֹנ
19:19

א             ַעְבְּאָךָ֣  א       ָמָצָ֨   ִה׆אֵה־נֶָּ֠
„avdecha                matsa‟         na‟-hineh                   „adonay                  na‟-„al 

vosso-servo    ele-encontrou     agora-Eis que         Senhor-meu       peço te-não 

יָתֹ֙  ר     ָעִׂשֹ֙ ל            ַחְסְּאָךָ֗      ֲאֶשִ֤  ֵח֮ן       ְֺאֵעינֶיָך           ַוַ גְֵּאָ֣
„assita       „asher     chassədecha                vatagdel             be‟eynecha      chen  

tu-fizeste    que   tua-misericórdia   e-tu-engrandecestes   aos-teus-olhos   graça 

א           א־אַכלֹ֙  י      ֹלִ֤ י    ְוָאנִֹכָ֗ ֹות        ֶאת־נְַפִשִ֑ י       ְלַהֲחיִׁ֖  ִעָׅאִדֹ֔

„uchal                  lo‟       ve‟anochi      nafshi-„et            lehachayot          „imadi 

eu-posso            não           e-eu        minha alma-*     para-preservar      comigo 

ה       ָוַמִָֽ י׃ נִי        ָהָרָעִׁ֖ ָרה             ֶפן־ִ ְדָֺאַקֵ֥  ְלִהָׅאֵלָ֣ט        ָהָהֹ֔
vamati          hara‟ah            tidebaqani-pen                  haharah            lehimalet  

e-eu-morra     o-mal     me apanhe-para que não      para-o-monte       para-fugir 
19:20

יא ָׅאה   ְוִהָ֣ ־אס    ָשִׁ֖ ה      ָלנֵ֥ את    ְקרָֹבִ֛ ַֹּ֧ יר   ַהֿא א     ָהִעָ֨   ִה׆אֵה־נֶָּ֠
vehi‟    shamah      lanus           qerovah      hazo‟t        ha‟ir                 na‟-hineh  

e-ela    para-lá   para-fugir       próxima      a-esta      a-cidade     peço te-Eis que 

י וא       ־אְתִחֵ֥ ר  ִהִׁ֖ א   ִמְצָעִ֛ ָׅאה    ֲהֹלֵ֥ א      ָשָ֗ ה     ׆אָ  ר    ִאָׅאְלָטָ֨  ִמְצָעִ֑

utechi            hi‟    mitsə‟ar    halo‟    shamah          na‟      „imalətah     mitsə‟ar 

e[ela]viverá  ela     pequena    ?não     para-lá      peço-te    eu-fugirei    pequena 
י׃               נְַפִשָֽ

19:21
יָך אִתי        ָפנֶֹ֔ יו   ִה׆אֵהֹ֙     נָָׂשָ֣ אֶמר   ֵאָלֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא
faneycha        nassa‟ti        hineh    „elayv     vayo‟mer                               nafshi  

tua-face   eu-concederei  eis-que  para-ele    E-ele-disse                   minha-alma  

ר יר   ֲאֶשֵ֥ י    ֶאת־ָהִעִׁ֖ י     ָהְפ׃ִאֵ֥ ר    ַהֶֿאִ֑ה     ְלִבְלִ ִ֛ ם           ַלָּאָבָ֣  ַֻאִׁ֖
„asher       ha‟ir-„et          hafəki         leviləti       hazeh       ladavar              gam  

que         a cidade-*    eu-destruir     para-não     a-esta      para-coisa     também 

ִּאַֺאְָֽרָ ׃     
19:22

ֹות  א   א־אַכלֹ֙      ַלֲעׂשָ֣ י  ֹלִ֤ ָׅאה     ׃ִאָ֣   ַמֵהרֹ֙ ִהָׅאֵלָ֣ט  ָשֹ֔
la‟assot          „uchal       lo‟     ki      shamah  himalet   maher                  dibarta  

para-fazer    eu-posso   não  porque  para-lá     foge     Corra!         tu-falaste-de 

ֹוַער׃ יר      צָֽ א      ֵשם־ָהִעִׁ֖ ן    ָקָרֵ֥ ָׅאה  ַעל־׃ֵאִ֛ ר   ַעד־ֺאֲֹאָךִׁ֖    ָשִ֑  ָּאָבֹ֔

tso‟ar            ha‟ir-shem             qara‟      ken-„al   shamah   bo‟acha-„ad   davar 

Zoar      a cidade-nome de      chamou     isso por   para-lá     tu vás-até      coisa
 

19:23
ֲעָרה׃ ָֹֽ א        צ ֹוט       ָֺאֵ֥ ֶרץ    ְולִׁ֖ א       ַעל־ָהָאִ֑ ֶמש    יָָצָ֣   ַהֶשִׁ֖
tso‟arah             ba‟           velot         ha‟arets-„al           yatsa‟           hashemesh  

para-Zoar          foi           e-Ló         a terra-sobre         ele-saiu                  O-sol 

 

 

 
 

para que não 

pereças.  

18 E disse-lhes Ló: 

Não assim, Senhor 

meu!  

19 Eis que, agora, 

teu servo tem 

achado graça aos 

teus olhos, e 

engrandeceste a tua 

misericórdia que a 

mim me fizeste, 

para preservar a 

minha alma em 

vida; mas não 

posso fugir para o 

monte, para que 

não me apanhe este 

mal, e eu morra.  

20 Eis, agora, 

aquela cidade [que 

está] perto, para 

fugir, para lá, e ela 

[é] pequena; eu 

fugirei para ali; não 

[é] pequena? E 

minha alma viverá.  

21 E disse-lhe: Eis 

aqui, tenho te 

concedido também 

neste negócio, para 

não destruir esta 

cidade de que tu 

falaste.  

22 Apressa-te, es-

capa-te para ali; 

porque nada pode-

rei fazer, enquanto 

não tiveres ali 

chegado. Por isso, 

se chamou o nome 

da cidade Zoar. 

23 Saiu o sol saia 

sobre a terra, 

quando Ló entrou 

em Zoar.  
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19:24
ית ה         ָֻאְפִרָ֣ ם      ְוַעל־ֲעמָֹרִׁ֖ ִֹ֛ יר     ַעל־ְסד ה      ִהְמִטַּ֧ ַיהָוָ֗   וָֽ
gafərit              „amorah-ve‟al           sedom-„al           himtir                 va‟donay  

enxofre          Gomorra-e sobre   Sodoma-sobre    [fez]chover     E-o-SENHOR 

ה     ִמן־ַהָשָמָֽיִם׃     ת    יְהָוִׁ֖ ש    ֵמֵאֵ֥ ָוֵאִ֑
19:25

ים ַׁאֲַהפְֹךֹ֙   ֶאת־ֶהָעִרָ֣   וָֽ

ha‟arim-„et       vayahafoch          hashamayim-min    „adonay     me‟at    va‟esh 

as cidades-*      E-destruiu                 os céus-de        SENHOR     de       e-fogo  

ים י            ֶהָעִרֹ֔ ר     ְוֵאתֹ֙       ׃ָאל־יְֹשֵבָ֣ ת    ׃ָאל־ַה׃ִא׃ָאִ֑ ל     ְוֵאִׁ֖  ָהֵאֹ֔
he‟arim                 yoshvey-kol           ve‟et         hakikar-kol       ve‟et        ha‟el  

as-cidades    moradores de-tudo de       e      a planície-tudo de      e       as-estas 

ַמח        ָהֲאָדָמָֽה׃              ְוֶצִׁ֖
19:26

יו ֹו         ֵמַאֲחָרִ֑ טֹ   ִאְש ִׁ֖   ַוַ ֵֺאֵ֥
me‟acharayv          „ishto      vatabet                              ha‟adamah     vetsemach  

de-atrás-dele    sua-mulher   E[ela]olhou                      a-terra     e-vegetação-de 

יב   ֶמַָֽלח׃             י      נְִצֵ֥ ַוְ ִהִׁ֖
19:27

ֶקר ִֹ֑ ם       ַֺאֺא   ַוׁאְַש׃ֵאֵ֥ם  ַאְבָרָהִׁ֖
baboqer        „avraham   vayashkem                         melach    netsiv         vatehi  

pela-manhã    Abraão    E-ele-levantou[cedo]              sal      pilar-de    e[ela]foi 

ָֽה׃ ם      ֶאת־ְפֵנֵ֥י            יְהָו ַמד       ָשִׁ֖ ֹום        ֲאֶשר־ָעֵ֥ ָׅאקֹ֔  ֶאל־ַהָ֨

„adonay              pəney-„et          sham          „amad-„asher             hamaqom-„el 

SENHOR           face de-*             lá           [ele]esteve-que              o lugar-para 
19:28

ה ף                    ַעל־ְפֵנִ֤י          ְסדֹםֹ֙             ַוֲעמָֹרֹ֔   ַוׁאְַשֵקָ֗
va‟amorah               sedom               pəney-„al                                     vayashqef  

e-Gomorra             Sodoma             face de-para            E-ele-olhou[para baixo] 

ְרא     ְוִה׆ֵאִ֤ה         ָעָלהֹ֙  ר      ַוׁאַָ֗ ֶרץ     ַה׃ִא׃ָאִ֑ י           ֶאָ֣  ְוַעָֽל־׃ָאל־ְפֵנִׁ֖
„alah            vehineh      vayare‟      hakikar       „erets                pəney-kol-ve‟al 

subia         e-eis-que    e-ele-viu    a-planície    terra de    face de-tudo de-e para 

ן׃              ר         ַה׃ִאְבָשָֽ ִֹׁ֖ ֶרץ       ׃ְאִקיט ר       ָהָאֹ֔ ָֹ֣ ִקיט
19:29

י   ַויְִהָ֗
vayehi                           hakivshan                 keqitor          ha‟arets              qitor  

E-aconteceu                 a-fornalha       como-fumaça-de      a-terra      fumaça de 

ים ר       ֱאֹלִהִׁ֖ ֵֹ֥ ר        ַוׁאִז׃ְא י      ַה׃ִא׃ָאֹ֔ ת      ֱאֹלִהיםֹ֙    ֶאת־ָעֵרָ֣  ְֺאַשֵחִ֤
„elohim         vayizkor            hakikar          „arey-„et       „elohim        beshachet  

Deus        e-Ele-lembrou      a-planície      cidades de-*      Deus      destruir-em 

ה         ַֺאֲהפְֹךֹ֙  ֹוְך     ַהֲהֵפָכֹ֔ ם  ַויְַשַׄאִ֤ח    ֶאת־לֹוטֹ֙    ִמ ָ֣  ֶאת־ַאְבָרָהִ֑
bahafoch        hahafechah      mitoch          lot-„et     vayeshalach   „avraham-„et  

em-destruir    a-destruição   do-meio-de       Ló-*    e-Ele-enviou        Abraão-* 

ֹוט׃              ן  לָֽ ב    ָֺאֵהִׁ֖ ים    ֲאֶשר־יַָשֵ֥ ָעִרֹ֔ ֶאת־ֶהָ֣
19:30

ֹוט   ַוׁאַַעל֩   לָ֨

lot        vaya‟al                             lot    bahen      yashav-„asher         he‟arim-„et 

Ló        E-ele-subiu                      Ló  em-elas     ele morara-que      as cidades-* 

י ֹו         ׃ִאֵ֥ י     ְבנָֹתיוֹ֙     ִעׅאֹ֔ ר      ־אְשֵ ִ֤ ֹוַער      ַוֵׁאֶָ֣שב        ָֺאָהָ֗  ִמצ 
ki               „imo      venotayv      ushətey        bahar          vayeshev       mitso‟ar  

porque   com-ele   filhas-dele   e-duas-de    no-monte    e-ele-habitou    de-Zoar 

24 ¶ E o SENHOR 

fez chover sobre 

Sodoma e Gomorra 

enxofre e fogo, do 

SENHOR desde os 

céus.  

25 E destruiu 

aquelas cidades, e 

toda a campina, e 

todos os moradores 

daquelas cidades, e 

a vegetação do 

solo.  

26 ¶ E olhou sua 

mulher para trás e 

ela foi convertida 

num pilar de sal.  

27 ¶ E levantou-se 

Abraão bem cedo 

naquela manhã [e 

foi] lá para o lugar 

onde estivera 

diante da face do 

SENHOR.  

28 E olhou para 

Sodoma e Gomorra 

e para toda a terra 

da campina; e viu, 

e eis que a fumaça 

da terra subia, 

como a fumaça 

duma fornalha.  

29 E aconteceu 

que, destruindo 

Deus as cidades da 

campina, e lem-

brou-se Deus de 

Abraão e tirou a Ló 

do meio da des-

truição, derribando 

aquelas cidades em 

que Ló habitara.  

30 ¶ E subiu Ló de 

Zoar e habitou no 

monte, e as suas 

duas filhas com 

ele, porque temeu 
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־אא ה     הִׁ֖ ֹוַער      ַוׁאֵֶֹ֙שבֹ֙          ַֺאְׅאָעָרֹ֔ ֶבת       ְֺאצִ֑ א           ָלֶשָ֣  יֵָרִׁ֖
hu‟        bame‟arah            vayeshev         betso‟ar          lashevet                yarə‟  

ele      em-a-caverna      e-ele-habitou      em-Zoar      para-habitar      ele-temeu 

י      ְבנָֹתָֽיו׃          ־אְשֵ ֵ֥
19:31

ה ה      ֶאל־ַהְצִעיָרִׁ֖ אֶמר    ַהְֺאִכיָרִ֛ ַֹּ֧   ַו 

hatse‟irah-„el           habechirah      vato‟mer                      venotayv       ushətey 

a mais nova-para   a-primogênita   E[ela]disse                 filhas-dele   e-duas-de 

ינ־א ֹוא       ָעֵלֹ֔ ֶרץֹ֙      ָלבָ֣ ין       ָֺאָאֹ֙ יש     ֵאִ֤ ן      ְוִאָ֨ ינ־א       זֵָקִ֑  ָאִבָ֣
„aleynu           lavo‟          ba‟arets         „eyn         ve‟ish        zaqen          „avinu  

sobre-nós     para-vir      na-terra 72     não-há      e-homem     idoso     nosso-pai 

ֶרְך                 ׃ָאל־ָהָאֶָֽרץ׃              ׃ְאֶדִׁ֖
19:32

ֽא ה           נְַשֶקַּ֧   ְלָכָ֨
nashqeh                lechah                              ha‟arets-kol                       kederech  

demos[a]beber      Vem                              a terra-tudo de     conforme-costume 

ינ־א ֵ֥ה            ֵמָאִבִׁ֖ ֹו        ־אנְַחֶׁא ה     ִעׅאִ֑ ינ־א    ַיִׁ֖יִן     ְונְִש׃ְאָבָ֣  ֶאת־ָאִבִ֛

me‟avinu               unechayeh         „imo      venishkevah    yayin        „avinu-„et 

de-nosso-pai      e-preservemos    com-ele     e-deitemos     vinho     nosso pai-* 

ַָֽרע׃                       ָז
19:33

ן   ַיִׁ֖יִן     ַֺאַׄאָ֣יְָלה יןָ    ֶאת־ֲאִביֶהִ֛   ַוַ ְשֶקַּ֧
balayəlah    yayin   „avichen-„et      vatashqeyna                                          zara‟  

na-noite      vinho     pai delas-*      E[elas]fizeram-beber                       semente 

ע יָה        ְוֹלָֽא־יַָדֵ֥ ב   ֶאת־ָאִבֹ֔ א     ַהְֺאִכיָרהֹ֙      ַוִ ְש׃ַאָ֣ ִֹ֤ ־אא     ַוָ ב  הִ֑
yada‟-velo‟          „aviha-„et        vatishkav        habechirah        vatavo‟        hu‟  

ele soube-e não  seu pai-com   e-ela-deitou    a-primogênita     e[ela]veio     que 

ֽא           ־אְבק־אָׄמָֽֽא׃     ְֺאִשְכָבִׁ֖
19:34

אֶמר ִֹ֤ ת         ַו  ַיְִהיֹ֙      ִמָָֽׅאֳחָרֹ֔   וָֽ

vato‟mer          mimachorat        vayehi               uvequmah              beshichvah 

e[ela]disse    no-dia-seguinte     E-ele-foi        e-no[ela]levantar     no[ela]deitar 

י ֶמש     ֶאת־ָאִבִ֑ ְבִ י     ֶאִׁ֖ ה      ֵהן־ָשַכֵ֥  ַהְֺאִכיָרהֹ֙         ֶאל־ַהְצִעיָרֹ֔
„avi-„et         „emesh         shachavti-hen          hatse‟irah-„el              habechirah  

meu pai-*      ontem          eu deitei-vês        a mais nova-para      a-primogênita 
ו י       ִעׅאֹ֔ ִאיֹ֙     ִשְכִבָ֣ ֹֹ֙ יְָלה      ־אב יִן        ַֻאם־ַהַׄאָ֗ ׆א־א             יַ  ֹנְַשֶקָ֨  

„imo          shichvi        uvo‟i         halayəlah-gam        yayin                nashqenu  

com-ele      deita        e-entra     esta noite-também      vinho       demos[a]beber 

ַָֽרע׃          ינ־א       ָז ֵ֥ה              ֵמָאִבִׁ֖ ־אנְַחֶׁא
19:35

יןָ         ַֻאָ֣ם   ַוַ ְשֶק 

gam           vatashqeyna                       zara‟          me‟avinu               unechayeh 

também     E[elas]fizeram-beber      semente      de-nosso-pai      e-preservemos 

ָקם             ַהְצִעיָרהֹ֙  ן     ָיִ֑יִן        ַוָ ִ֤ ־אא   ֶאת־ֲאִביֶהִׁ֖ יְָלה   ַההִ֛  ַֺאַׄאַּ֧
hatse‟irah                 vataqam            yayin       „avichen-„et       hahu‟  balayəlah  

a-mais-nova        e-ela-levantou       vinho         pai delas-*   a-aquela   na-noite 

 

habitar em Zoar; e 

habitou numa 

caverna, ele e suas 

duas filhas.  

31 Então, a primo-

gênita disse à 

menor: Nosso pai 

[é já] velho, e não 

há homem na terra 

que entre a nós, 

segundo o costume 

de toda a terra.  

32 Vem, demos a 

beber vinho a nos-

so pai e deitemo-

nos com ele e 

preservemos se-

mente de nosso pai.  

33 E deram a beber 

vinho a seu pai 

naquela noite; e 

veio a primogênita 

e deitou-se com 

seu pai, e não 

soube ele quando 

ela se deitou, nem 

quando se 

levantou.  

34 E sucedeu, no 

dia seguinte, que 

disse a primogênita 

à menor: Vês aqui, 

eu já ontem à noite 

me deitei com meu 

pai; demos-lhe a 

beber vinho tam-

bém esta noite, e 

então entra, deita-

te com ele, preser-

vemos semente de 

nosso pai.  

35 E deram a beber 

vinho a seu pai, 

também naquela 

noite; e levantou-se 
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 .”ba‟arets = “na terra” com certeza com o sentido de “nas redondezas,” ou, “na vizinhança  ָ ָאֶרץ 
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ֽא              ־אְבֺקָמָֽֽא׃ ע       ְֺאִשְכָבִׁ֖ ֹו        ְוֹלָֽא־יַָדֵ֥ ב        ִעׅאֹ֔  ַוִ ְש׃ַאָ֣
uvequmah                  beshichvah         yada‟-velo‟           „imo            vatishkav  

e-no[ela]levantar      no[ela]deitar     ele soube-e não      com-ele     e[ela]deitou 
19:36

ֹוט     ֵמֲאִביֶהָֽן׃       י   ְבנָֹֽות־לִׁ֖ יןָ         ְשֵ ֵ֥ ַַ ֲהֶרִ֛  וָֽ
19:37

ֶלד   ַוֵ ִ֤

vateled                   me‟avihen          lot-venot       shətey                  vatahareyna 

E[ela]gerou         do-pai-delas      Ló-filhas de     duas-de     E[elas]conceberam 

־אא ב     הֵ֥ ֹו        מֹוָאִ֑ א           ְשמִׁ֖ ן         ַוִ ְקָרֵ֥  ַהְֺאִכיָרהֹ֙         ֵֺאֹ֔
hu‟          mo‟av            shemo                 vatiqra‟              ben            habechirah  

ele         Moabe 73     nome-dele         e-ela-chamou         filho      a-primogênita 

ב    ַעד־ַהׁאָֹֽום׃   ֲאִבָֽי־מֹוָאִׁ֖
19:38

ן ה   גַם־ִהואֹ֙   ָיְָ֣לָדה      ֵֺאֹ֔   ְוַהְצִעיָרִ֤
ben       yalədah      hi‟-gam     vehatse‟irah               hayom-„ad        mo‟av-„avi  

filho   ela-gerou  ela-também  E-a-mais-nova            o dia-até      Moabe-pai de 

 

 

 

a menor e deitou-se 

com ele; e não 

soube ele quando 

ela se deitou, nem 

quando se levan-

tou.  

36 E conceberam 

as duas filhas de 

Ló, de seu pai.  

37 E teve a 

primogênita um 

filho e chamou o 

seu nome Moabe; 

este [é] o pai dos 

moabitas, até ao 

dia de hoje.  

38 E a menor 
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 Esta é uma daquelas histórias bíblicas das quais poderíamos dizer que são, de fato, intrigantes! O que estaria Deus querendo 

nos ensinar, ao nos relatar esses terríveis comportamentos e acontecimentos?  

a)  Ló, quando solicitado por seu tio Abraão quanto a escolher uma direção e uma região para se estabelecer, a Bíblia nos diz que 

ele “levantou os olhos” e viu toda campina do Jordão, que era como um belo e bem regado jardim... Ele não teve dúvida; para 

Sodoma se foi o rico e materialista Ló; um homem que escolhia, que decidia e que andava pelas suas próprias vistas! 

b)  Mais tarde, acuado pelos homens maus de Sodoma, ele oferece as suas duas filhas que, segundo ele, ainda eram virgens, para 

serem abusadas em lugar dos homens (anjos) aos quais ele estava dando abrigo! 

c)  A julgar pela reação totalmente incrédula de seus “futuros genros” ele não teria, de qualquer forma, uma família e 

descendentes que fossem crentes no Senhor Deus de Abraão, seu tio. 

d)  Ló manifestou sua crença em Deus e também creu que os homens eram anjos enviados por Deus para o seu livramento. Ló 

demonstrou de maneira muito prática e até louvável o seu “espírito missionário”, indo em busca de seus pretendentes genros para 

estender também a eles o livramento que o Senhor estava dando a ele; mas, parece que esta sua fé não era nem muito forte e ne m 

compartilhada por toda a sua família; porque... 

e)  Ele não crê o suficiente na direção de Deus e tem dificuldade em obedecer à voz do anjo que lhe ordena fugir para o monte e, 

por causa disto, Deus acaba poupando uma das cidades más, Zoar, uma cidade de fato pequena, mas cuja maldade extrema logo 

lhe assusta e agora se vê forçado a procurar abrigo no monte, conforme lhe ordenara o anjo do Senhor desde o princípio. 

f)  Sua esposa, preocupada com todos os bens que estavam sendo deixado para trás, que estavam sendo queimados e destruídos, 

não atenta para a ordenança do anjo, de “não parar em toda a campina e de não olhar para trás” e, assim, acaba sendo 

“petrificada” pela cena que vê e literalmente se transforma numa estátua de sal! 

g)  Suas duas filhas, a mais nova liderada pela mais velha, demonstram uma total falta de confiança no Deus que acaba de lhes  

prover um tão lindo e grande salvamento e, não crendo que Deus pudesse também dar uma solução para o problema da falta de 

companheiro para elas, decidem elas mesmas (e à sua maneira!) resolver a questão. Primeiro embebedam o pai; depois, cada uma 

delas, incestuam com ele para terem filho. De fato, uma solução; mas, muito longe de ser algo aceitável em qualquer tempo e/ou 

civilização! 

h)  A julgar pela aparente facilidade que as filhas tiveram para a tal ponto embebedar o pai, e duas noites em seguida, diríamos 

que Ló, em razão de sua vida amargurada por suas más escolhas, já devia estar habituado ao excesso de vinho, numa tentativa de 

esquecer os seus muitos insucessos! E, para um chefe de família, o fechar os olhos, dar de mão à vigilância, ou, o entregar-se à 

entorpecência, é o mesmo que entregar o comando, o bem-estar e o destino da família a qualquer um; seja dentro, ou fora, do 

círculo familiar! 

i)  Mas, a lição mais linda e mais importante deste episódio todo é, sem dúvida alguma, a régia demonstração da graça e da 

misericórdia do nosso bom Deus! Apesar de tudo o que fez Ló, sua esposa, suas duas filhas e também seus descendentes – os 

terríveis amonitas e moabitas, Deus mostra que Ele está sempre disposto a perdoar a transgressão, a esquecer o passado e a 

abençoar com toda sorte de bênçãos a qualquer que se volte para Ele! Rute, a moabita (portanto, descendente de Ló com a sua 

filha mais velha), é um real e clássico exemplo disso! Que belas histórias as de Rute, de Davi e do próprio Messias (cuja 

ascendência passa por Ló)! Quanta coisa linda Deus consegue tirar de entre os escombros do que foi a trágica e mau sucedida 

história de Ló! 
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ֹון  ַעד־ַהׁאָֹֽום׃  ָֽי־ַעׅאִׁ֖ י    ְבֵנ ־אא  ֲאִבֵ֥ י הִ֛ ֹו    ֶֺאן־ַעִׅאִ֑ א         ְשמִׁ֖ סַוִ ְקָרֵ֥  
hayom-„ad       „amon-vney       „avi     hu‟  „ami-ben      shemo              vatiqra‟ 

hoje-até      Amom-filhos de   pai de   ele   Ben-Ami  nome-dele  e[ela]chamou 

também teve um 

filho e chamou o 

seu nome Ben-

Ami; este [é] o pai 

dos filhos de 

Amom, até o dia de 

hoje. 
 

 
 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 20 
20:1

ֵֶ֥שב גֶב                ַוֵׁא ְרָצה        ַה׆אֶֹ֔ ם   ַאְבָרָהםֹ֙    ַאָ֣ ע  ִמָשִ֤   ַוׁאִַׇאָ֨

vayeshev                hanegev              „artsah     „avraham    misham       vayissa‟  

e-ele-habitou       o-Neguebe 74       para-terra-de   Abraão      de-lá    E-ele-partiu 

ר׃       ־אר       ַוָׁאִׁ֖גָר         ִֺאגְָרָֽ ין    שִ֑ ש      ־אֵבָ֣ ֵֺאין־ָקֵדִׁ֖
20:2

אֶמר ַֹּ֧   ַוׁא
vayo‟mer               bigerar             vayagar          shur      uveyn      qadesh-beyn  

E-ele-disse          em-Gerar    e-ele-peregrinou    Sur       e-entre      Cades-entre 

ח וא        ַוׁאְִשַלָ֗ ִתי      ִהִ֑ ָֹ֣ ֹו        ֲאח ה      ִאְש ִׁ֖ ם     ֶאל־ָׂשָרֵ֥  ַאְבָרָהִ֛
vayishlach         hi‟          „achoti              „ishto             sarah-„el         „avraham  

e-ele-enviou     ela       irmã-minha      sua-mulher          Sara-de             Abraão  

ה׃                  ח  ֶאת־ָׂשָרָֽ ר    ַוׁאִַ ִׁ֖ ֶלְך   ְֻאָרֹ֔ ֶלְךֹ֙    ֶמָ֣ ֲאִביֶמֹ֙
20:3

א ַֹּ֧   ַוׁאָב

vayavo‟                                 sarah-„et   vayiqach     gerar  melech    „avimelech 

E-Ele-veio                               Sara-*  e-ele-tomou  Gerar   rei-de   Abimeleque  

ֹו אֶמר            לָ֗ ָֹ֣ יְָלה    ַוׁא ֹום     ַהָׄאִ֑ ֶלְך     ַֺאֲחלָ֣ ים   ֶאל־ֲאִביֶמִׁ֖  ֱאֹלִהִ֛
lo                 vayo‟mer   halayəlah      bachalom        „avimelech-„el       „elohim  

para-ele     e-Ele-disse     a-noite      em-sonho-de   Abimeleque-para         Deus  

ַלת וא     ְֺאֺעֵ֥ ְחָ    ְוִהִׁ֖ ה      ֲאֶשר־ָלַקֹ֔  ִה׆אְָךֵ֥          ֵמתֹ֙      ַעל־ָהִאָשָ֣
be‟ulat       vehiv‟    laqacəhta-„asher         ha‟ishah-„al         met            hinecha  

casada-de    e-ela      tu tomaste-que       a mulher-sobre      morto      eis-que-tu 

ָֺאַָֽעל׃              
20:4

ר יָה      ַוׁאֹאַמ  ב      ֵאֶלִ֑ א      ָקַרִׁ֖ ֶלְך  ֹלֵ֥   ַוֲאִביֶמ 

vayo‟mar   „eleycha         qarav          lo‟    va‟avimelech                             ba‟al 

e-ele-disse   a-ela   ele-aproximou   não    E-Abimeleque                         marido 

ג׃             ָֹֽ יק       ַ ֲהר ֹוי      ַֻאם־ַצִּאִׁ֖ י      ֲהגֵ֥ ֲאדֹנָ 
20:5

־אא א   הִ֤    ֲהֹלָ֨
hu‟       halo‟                             taharog          tsadiq-gam         hagoy     „adonay  

ele        ?Não                          tu-matarás      justa-também       ?nação     Senhor 
ה ְָמָרִׁ֖ וא           אָֽ וא     ְוִהָֽיא־גַם־ִהֵ֥ ִתי     ִהֹ֔ ָֹ֣  ָאַָֽמר־ִליֹ֙             ֲאח
„amrah                   hi‟-gam-vehi‟            hi‟          „achoti                       li-„amar  

ela-disse             ela-também-e ela         ela       irmã-minha      a mim-[ele]disse 

 
 

 

1 ¶ E partiu Abraão 

dali para a terra do 

sul e habitou entre 

Cades e Sur; e 

peregrinou em 

Gerar.  

2 E disse Abraão 

de Sara, sua 

mulher: É minha 

irmã; então enviou 

Abimeleque, rei de 

Gerar, e tomou a 

Sara.  

3 ¶ Veio Deus a 

Abimeleque, em 

sonhos de noite, e 

disse-lhe: Eis que 

morto [és] por 

causa da mulher 

que tomaste; 

porque ela [é] casa-

da [e tem] marido.  

4 Mas Abimeleque  

não se tinha chega-

do a ela; E disse: 

Senhor, matarás 

também uma nação 

justa?  

5 Não [foi] ele 

[que] me disse: É 

minha irmã? E ela, 

também ela disse: 
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 hanegev =  “o Neguebe”. O Neguebe é uma região que fica ao sul de Israel e, nas narrativas bíblicas, muitas vezas é  ַהֶנֶגב 

sinônimo do ponto cardeal “sul”. 
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י ן             ׃ַאַפִׁ֖ ֵֹ֥ י              ־אְבנְִקי ־אא           ְֺאָתם־ְלָבִבִ֛ י       הִ֑  ָאִחָ֣

kapay              uveniqyon                      levavi-betam                  hu‟            „achi 

minh-mão   e-inocência-de   meu coração-com integridade de   ele   irmão-meu 

ָֹֽאת׃         יִתי ז ָעִׂשֵ֥
20:6

ם        ַֻאָ֣ם ים   ַֺאֲחֹלָ֗ ֱָאֹלִה  יו  הָֽ   ַוׁאֹאֶמ֩ר    ֵאָלָ֨
gam        bahalom   ha‟elohim   „elayv        vayo‟mer                    zo‟t      „assiti  

também  em-sonho   o-Deus     para-ele      E-Ele-disse                  isto      eu-fiz  

יתָ  י              ְבָתם־ְלָבְבָךֹ֙                    ָעִׂשָ֣ ְעִ יֹ֙    ׃ִאִ֤ י     יַָדֹ֙  ָאנִֹכִ֤
„assita                              levavcha-vetam                      ki      yada‟eti     „anochi  

[tu]fizeste          teu coração-com integridade de     porque     eu-sei               eu 
ן י            ַעל־׃ֵאֵ֥ ֹוְתָךִׁ֖    ֵמֲחטֹו־ִלִ֑ י    אָֽ ְך      ַֻאם־ָאנִֹכִ֛ ַֹּ֧ את    ָוֶאְחׂש ֹֹ֔  ֿא

ken-„al                  li-mechato       „otecha    „anochi-gam     va‟echsoch        zo‟t 

isso-por      contra mim-de pecar    a-ti        eu-também        eu-impedi         isto  

ָֽיָה׃                ַע      ֵאֶל ֵֹ֥ יָך           ִלנְֻא ֹלא־נְַתִ ִׁ֖
20:7

ב ה   ָהֵשִ֤   ְוַעָ ָ֗
hashev    ve‟atah                              „eleycha        linəgoa‟               netaticha-lo‟  

restitui    E-agora                                nela         para-tocar       eu te permiti-não 

ַַעְדָךִׁ֖  ־אא    ְויְִתַפֵׄאֵ֥ל             ֺאָֽ יא     הֹ֔  ֵאֶָֽשת־ָהִאישֹ֙            ׃ִאָֽי־נִָבָ֣

ba‟adecha             veyitpalel         hu‟           navi‟-ki                       ha‟ish-„eshet 

em-teu-favor      e-ele-orará         ele      profeta-porque      o homem-mulher de 

ה ־את    ַאָ ִׁ֖ ֹות      ָ מֹ֔ ע    ׃ִאי־מָ֣ יב      ַּאֵ֚ ְָֽחֵיִ֑ה       ְוִאם־ֵאָֽינְָךָ֣   ֵמִשָ֗  ֶו
„atah        tamut            mot-ki         da‟        meshiv  „eynecha-ve‟im   vechəyeh  

tu      tu-morrerás    morrer-que    saiba    retornando     tu não-e se           e-vive 

ְָֽך׃                   ְוָכל־ֲאֶשר־ָל
20:8

ֶקר ָֹ֗ ֶלְך         ַֺאֺא ם    ֲאִביֶמ    ַוׁאְַש׃ֵאָ֨
baboqer           „avimelech      vayashkem                               lach-„asher-vechol  

pela-manhã    Abimeleque     E-ele-levantou[se]                para ti-que-e tudo de 

ים ר      ֶאת־׃ָאל־ַהְּאָבִרֵ֥ יו            ַויְַדֵֺאִ֛  ַוׁאְִקָראֹ֙             ְלָכל־ֲעָבָדֹ֔
hadevarim-kol-„et          vayedaber             „avadayv-lechol                   vayiqra‟  

as palavras-tudo de-*    e-ele-falou     servos dele-para tudo de     e-ele-chamou 

ד׃ ָֹֽ ים          ְמא ־א      ָהֲאנִָשִׁ֖ ָֽיְראֵ֥ ם            ַוִׁא ֶׄאה         ְֺאָאזְנֵיֶהִ֑  ָהֵאִׁ֖

me‟od            ha‟anashim         vayiyrə‟u                 be‟aznehem             ha‟eleh 

muito             os-homens      e-eles-temeram      aos-ouvidos-de-eles      as-estas  
20:9

ֹו אֶמר            ל  ָֹ֨ ם        ַוׁא ֶלְך        ְלַאְבָרָהָ֗ א       ֲאִביֶמ    ַוׁאְִקָרָ֨
lo                  vayo‟mer            le‟avraham           „avimelech                  vayiqra‟  

para-ele       e-ele-disse          para-Abraão         Abimeleque        E-ele-chamou 

ְך אִתי                  ָלֹ֔ יָת             ָׄאֹ֙נ־אֹ֙               ־אֶמָֽה־ָחָטָ֣  ֶמָֽה־ָעִׂשִ֤
lach                            chata‟ti-umeh                       lanu                     „assita-meh  

para-ti                 [o]meu pecado-e qual?            para-nós          tu fizeste-o que?  

ה       גְדָֹלִ֑ה י      ֲחָטָאָ֣ אָת            ָעַלִ֛י         ְוַעל־ַמְמַלְכִ ִׁ֖  ׃ִאָֽי־ֵהֵבַּ֧

gdolah         chata‟ah         mamlachti-ve‟al           „alayi                     heve‟ta-ki 

grande          pecado         meu reino-e sobre      sobre-mim       tu trouxeste-que 

É meu irmão! Com 

integridade de co-

ração e em inocên-

cia de minhas mãos 

tenho feito isto.  

6 E disse-lhe Deus 

em sonhos: Bem 

sei eu que com 

integridade de 

coração fizeste 

isto; e também eu 

te tenho impedido 

de pecar contra 

mim; por isso, te 

não permiti tocá-la.  

7 Agora, restitui a 

mulher ao seu 

marido, porque ele 

[é] profeta e rogará 

por ti, para que 

vivas; e se não lha 

restituíres, sabe 

que certamente 

morrerás, tu e tudo 

o que é teu.  

8 ¶ E levantou-se 

Abimeleque pela 

manhã bem cedo, 

chamou todos os 

seus servos e falou 

todas estas palavras 

aos seus ouvidos; e 

temeram muito 

aqueles homens.  

9 Então, chamou 

Abimeleque a 

Abraão e disse-lhe: 

Que nos fizeste? E 

qual [é o] meu 

pecado contra ti, 

para trazeres sobre 

mim e meu reino 

tamanho pecado?  
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יָת   ִעָׅאִדָֽי׃           ־א    ָעִׂשִׁ֖ ָָֽעׂשֹ֔ ר     ֹלא־ֵי ַמֲעִׂשיםֹ֙  ֲאֶשָ֣
20:10

אֶמר ֵֹ֥   ַוׁא
vayo‟mer                      „imadi       „assita        ye‟assu-lo‟      „asher    ma‟assim  

E-ele-disse                    comigo   tu-fizeste   eles fazem-não     que           coisas 

ר יָת      ֶאת־ַהָּאָבֵ֥ י    ָעִׂשִׁ֖ יָת   ׃ִאֵ֥ ה    ָרִאֹ֔ ם   ָמָ֣ ֶלְך   ֶאל־ַאְבָרָהִ֑  ֲאִביֶמִׁ֖
hadavar-„et          „assita         ki      ra‟ita      mah     „avraham-„el     „avimelech  

a coisa-*           tu-fizeste     que  tu-viste    o-que?   Abraão-para    Abimeleque 

ָֽה׃            ַהֶֿא
20:11

ק ְרִ י            ַרֵ֚ י    ָאַמָ֗ ם     ׃ִאָ֣ ֹֹ֙אֶמרֹ֙   ַאְבָרָהֹ֔   ַוׁא

raq                   „amarti          ki        „avraham     vayo‟mer                         hazeh 

certamente      eu-disse     porque      Abraão      E-ele-disse                       a-esta 

ר ־אנִי          ַעל־ְּאַבֵ֥ ֹום   ַהֶֿאִ֑ה     ַוֲהָרגִׁ֖ ים    ַֺאָׅאקִׁ֖ ת    ֱאֹלִהֹ֔  ֵאין־יְִרַאָ֣
devar-„al              vaharaguni        hazeh   bamaqom     „elohim         yirə‟at-„ein 

conta de-por  e-eles-me-matarão  o-este    no-lugar       Deus    temor de-não há 
ִאְשִ ָֽי׃             

20:12
וא י        ַבת־ָאִביֹ֙     ִהֹ֔ ה     ֲאחִֹתִ֤   ְוגַם־ָאְמנָָ֗
hi‟      75   „avi-vat             „achoti        „amnah-vegam                                 „ishti      

ela    meu pai-filha de    minha-irmã    na verdade-e também        minha-mulher 

י             ְלִאָשָֽה׃ י           ַוְ ִהי־ִלִׁ֖ א         ַבת־ִאִׅאִ֑ ְך           ֹלָ֣  ַאִׁ֖

le‟ishah                     li-vatehi                      „imi-vat                 lo‟                „ach 

por-mulher       para mim-e ela foi      minha mãe-filha de      não      no-entanto 
20:13

ית י   ֱאֹלִהי֮ם       ִמֵֺאָ֣ ־א           אִֹתָ֗ ר         ִהְתעָ֣ י    ׃ַאֲאֶשַּ֧   ַויְִהִ֞
mibeyt          „elohim       „oti                  hitə‟u76             ka‟asher             vayehi 

da-casa-de      Deus      [a]mim    Ele-fizer-peregrinar    conforme        E-ele-foi 

י י          ִעָׅאִדִ֑ ר  ַ ֲעִׂשִׁ֖ ְך   ֲאֶשֵ֥ ֽא    ֶזָ֣ה    ַחְסֵּאֹ֔ ר     ָלֹ֔  ָאִבי        ָואַֹמָ֣
„imadi               ta‟assi   „asher  chassədech   zeh       lah       va‟omar           „avi  

comigo        tu-faze-me   que     teu-favor     este  para-ela   e-eu-disse  meu-pai 

י י             ָאִחֵ֥ ָׅאה   ִאְמִרי־ִלִׁ֖ ֹוא   ָשֹ֔ ר   נָבָ֣ ל   ׃ָאל־ַהָׅאקֹוםֹ֙    ֲאֶשָ֣  ֶאִ֤

„achi                      li-„imri       shamah    navo‟    „asher     hamaqom-kol       „el 

meu-irmão      de mim-digas   para-lá    formos     que      o lugar-tudo de   para 

 

Aquilo que não se 

faz tu fizeste 

comigo.  

10 Disse Abimele-

que a Abraão: Que 

viste tu, para 

fazeres tal coisa?  

11 E disse Abraão: 

Porque eu disse 

comigo [mesmo]: 

Certamente não 

[há] temor de Deus 

neste lugar, e eles 

me matarão por 

amor da minha 

mulher.  

12 E, na verdade, 

ela [é] também 

minha irmã, filha 

de meu pai, mas 

não filha da minha 

mãe; e veio a ser 

minha mulher.  

13 E aconteceu 

que, fazendo-me 

Deus peregrinar, da 

casa de meu pai, eu 

lhe disse: Esta [é] a 

graça que me farás 

em todo o lugar 

aonde formos; dize 

de mim: [É] meu 

irmão.  

                                                           
75

   Verdade e mentira são enunciados absolutos; ou o que estamos dizendo é verdade, ou então é mentira. Enganosa é a idéia de 

que podemos dizer “meias-verdades”! Uma meia-verdade, como bem poderíamos dizer, nada mais é do que duas mentiras; a 

primeira delas é contra nós mesmos, quando tentamos (inutilmente!) nos convencer de que o erro que vamos praticar... Bem... 

Não é tão errado assim! Já a segunda é contra o nosso próximo que (quase sempre!) tem grandes chances de ser enganado. Outro 

aspecto a ser considerado é que, nas “meias verdades”, o dano é sempre duplo; tanto sai envergonhado o que engana (... nada há 

encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido. Lc. 12:2 e Mc. 4:22), como também sai 

prejudicado e as vezes até em perigo de morte (como no caso de Abimeleque!), o que acreditou na palavra enganosa.  

 
76

 O verbo  hitә'u  significa: Andar errante; sem destino certo;  cambalear; andar aos trancos.  É um verbo hifil, perfeito, terceira 

pessoa comum do plural.  O pronome + o verbo “Ele-fizer-peregrinar...” deveriam estar no plural, pois deveriam concordar 

gramaticalmente com a palavra  'elohim  que, apesar de ser o termo utilizado para designar o Deus Uno, é uma palavra plural; 

mas, não é nossa missão estimular pessoas a gastarem do seu precioso tempo em questões teológicas que não edificam e que de 

nada aproveitam.  Em caso como esses  " Ele...  'elohim ..." a nossa tradução, bem como a ARC, a ARA, a KJV, a NKJ, a NIV, a 

CJB, entre tantas outras, sempre opta pela singularidade do termo, apesar da questão gramatical.  Nossa opção expressa a nossa 

preocupação e respeito para com os iniciantes e/ou leitores menos experientes em Hebraico bíblico. 
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־אא׃           הָֽ
20:14

ר     ַוֲעָבִדיםֹ֙  אן     ־אָבָקָ֗ ָֹ֣ ֶלְך      צ ח     ֲאִביֶמ    ַוׁאִַ ָ֨
va‟avadim    uvaqar       tso‟n         „avimelech        vayiqach                         hu‟  

e-servos       e-gado      ovelha      Abimeleque        E-ele-tomou                    ele 

ה ת  ָׂשָרֵ֥ ֹו   ֵאִׁ֖ ם         ַוָׁאֶָ֣שב        לֹ֔ ן      ְלַאְבָרָהִ֑ ת        ַוׁאִֵ ִׁ֖ ֹֹ֔  ־אְשָפח
sarah     „et      lo‟          vayashev           le‟avraham        vayiten       ushefachot  

Sara       *  para-ele   e-ele-retornou      para-Abraão      e-ele-deu          e-servas 

ֹו׃      ִאְש ָֽ
20:15

י            ְלָפֶנִ֑יָך ֶלְך    ִה׆ֵאֵ֥ה     ַאְרִצִׁ֖ אֶמר  ֲאִביֶמֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

lefaneycha             „artsi          hineh    „avimelech   vayo‟mer                    „ishto 

para-tua-face     minha-terra  eis-que  Abimeleque  E-ele-disse         sua-mulher 
יָך       ֵשָֽב׃              ֹוב     ְֺאֵעיֶנִׁ֖ ַֺא׀אֵ֥

20:16
ה ר     ִה׆אֵָ֨ ה    ָאַמָ֗   ־אְלָׂשָרָ֣
hineh      „amar       ulesarah                                shev       be‟eyneycha      batov  

eis-que     disse      E-para-Sara                         habita    aos-teus-olhos    na-boa  

־את יְך       ִה׆ֵאִ֤ה     ה־אא־ָלְךֹ֙          ׃ְאסָ֣ ֶסףֹ֙     ְלָאִחֹ֔ ֶלף    ׃ֶאֹ֙ ִ י   ֶאִ֤  נַָת 
kessut                 lach-hu‟       hineh          le‟achich      kessef      „elef       natati  

cobertura-de     para ti-ele    eis-que    para-teu-irmão    prata        mil     eu-dou 

ַָֽחת׃ ל                      ְונָֹכ ִֹׁ֖ ת  ׃א ְך   ְוֵאֵ֥ ר   ִאָ ִ֑ ל    ֲאֶשָ֣ ִֹׁ֖ יִם     ְלכ  ֵעינַֹ֔
venochachat                            kol    ve‟et    „itach     „asher     lechol   „eynayim  

[agora tu]estás-justificada   tudo-de   e       contigo     que    para-todo       olhos 
20:17

ים א     ֱאֹלִה  ים      ַוׁאְִרָפָ֨ ם      ֶאל־ָהֱאֹלִהִ֑   ַוׁאְִתַפֵׄאֵ֥ל      ַאְבָרָהִׁ֖

„elohim       vayirpa‟            ha‟elohim-„el         „avraham                    vayitpalel 

Deus        e-Ele-curou          o Deus-para             Abraão                    E-ele-orou 
ָֽד־א׃ יו                     ַוׁאֵֵל ֹו      ְוַאְמהָֹתִׁ֖ ֶלְך      ְוֶאת־ִאְש ִ֛  ֶאת־ֲאִביֶמַּ֧
vayeledu                           ve‟amhotayv          „ishto-ve‟et            „avimelech-„et  

e-eles-geraram                  e-servas-dele           sua mulher-e         Abimeleque-* 
20:18

ֶחם ד             ׃ָאל־ֶרִׁ֖ ה          ְֺאַעֵ֥ ר      ָעַצרֹ֙        יְהָוֹ֔ ִֹ֤   ׃ִאָֽי־ָעצ

rechem-kol                  be‟ad             „adonay           „atsar                      „atsor-ki 

ventre-tudo de             de-até           SENHOR      Ele-fechou       fechar-Porque 

ֶשת   ַאְבָרָהָֽם׃ ה    ֵאֵ֥ ר     ָׂשָרִׁ֖ ֶלְך      ַעל־ְּאַבֵ֥ ית           ֲאִביֶמִ֑   סְלֵבָ֣
„avraham        „eshet       sarah         devar-„al         „avimelech                  leveyt  

Abraão       mulher-de     Sara       causa de-por      Abimeleque      para-casa-de 

14 ¶ Então, tomou 

Abimeleque ove-

lhas, e vacas, e 

servos, e servas e 

os deu a Abraão; e 

restituiu-lhe Sara, 

sua mulher.  

15 Então disse 

Abimeleque: Eis 

que a minha terra 

[está] diante da tua 

face; habita onde 

bom [for] aos teus 

olhos.  

16 E a Sara disse: 

Vês, tenho dado 

mil [moedas de] 

prata ao teu irmão; 

eis que elas te 

serão por cobertura 

dos olhos para com 

todos os que 

contigo [estão] e,  

para com todos, 

estás justificada.  

17 E orou Abraão a 

Deus, e sarou Deus 

a Abimeleque, e a 

sua mulher, e as 

suas servas, e elas 

tiveram filhos; 

18 porque o 

SENHOR havia 

fechado totalmente 

todas as madres da 

casa de Abime-

leque, por causa de 

Sara, mulher de 

Abraão. 
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Gênesis 21 

21:1
ר           ַוַׁאַַּ֧עׂש ר       ָאָמִ֑ ה    ׃ַאֲאֶשָ֣ ד   ֶאת־ָׂשָרִׁ֖ ַיהָוִ֛ה      ָפַקֵ֥   וָֽ

vaya‟as               „amar            ka‟asher       sarah-„et       paqad            va‟donay 

e-Ele-fez       Ele-dissera       conforme         Sara-*       visitou    E-o-SENHOR 

 
 

1 ¶ E o SENHOR 

visitou a Sara, 

como tinha dito; e 
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ר    ִּאֵֺאָֽר׃            ה    ׃ַאֲאֶשֵ֥ יְהָוִ֛ה        ְלָׂשָרִׁ֖
21:2

ֶלד   ַוַ ַה֩ר       ַוֵ ָ֨

vateled          vatahar                         diber      ka‟asher     lessarah         „adonay 

e-deu-à-luz   E-concebeu                dissera    conforme    para-Sara    SENHOR 

ֹו ר    אֹתִׁ֖ ד   ֲאֶשר־ִּאֶֺאֵ֥ יו      ַלׅאֹוֵע  ן       ִלזְֺקָנִ֑ ם    ֵֺאִׁ֖ ה  ְלַאְבָרָהִ֛  ָׂשָרַּ֧

„oto        diber-„asher     lamo‟ed        lizequnaiv        ben      le‟avraham    sarah 

a-ele      dissera-que     ao-tempo   para-velhice-dele   filho  para-Abraão    Sara 

ֱאֹלִהָֽים׃    
21:3

ֹו ֹו         ַה׆אָֹֽוַלד־לִ֛ ם     ֶאָֽת־ֶשם־ְֺאנַּ֧ א   ַאְבָרָה    ַוׁאְִקָרָ֨

lo-hanolad                beno-shem-„et       „avraham     vayiqra‟                 „elohim 

a ele-o nascera      seu filho -nome de-*   Abraão      E-ele-chamou            Deus 

ה     יְִצָחָֽק׃              ֹו     ָׂשָרִׁ֖ ֲאֶשר־יְָלָדה־ׄאֵ֥
21:4

  ַוָׁאִָ֤מל     ַאְבָרָהםֹ֙ 

„avraham       vayamal                        yitschaq        sarah             lo-yalda-„asher 

Abraão          E-circuncidou                 Isaque          Sara      a ele-dera à luz-que 
ר        ִצ־ָאֵ֥ה ים       ׃ַאֲאֶשִ֛ ֹו     ֶֺאן־ְשמַֹנִׁ֖ת         יִָמִ֑ ק     ְֺאנֹ֔  ֶאת־יְִצָחָ֣

tsivah          ka‟asher         yamim           shəmonat-ben      beno       yitschaq-„et 

ordenara    conforme           dias               oito-filho de     seu-filho        Isaque-* 

ֹו    ֱאֹלִהָֽים׃  אֹתִׁ֖
21:5

ֶלד ת      ָשָנִ֑ה         ְֺאִה־ָאָ֣ ם      ֶֺאן־ְמַאָ֣   ְוַאְבָרָהִׁ֖

behivaled           shanah        me‟at-ben           ve‟avraham        „elohim        „oto 

quando-nascera   ano    centena de-filho de    E-Abraão              Deus       [a]ele 

ק      ְֺאנָֹֽו׃       ת   יְִצָחֵ֥ ֹו   ֵאִׁ֖ לֹ֔
21:6

ָׂשה ק     ָעֵ֥  ֹ ה     ְצח אֶמר  ָׂשָרֹ֔ ָֹ֣   ַו 

„assa       tsechoq‟     sarah    vato‟mer                   beno      yitschaq    „et        lo 

[Ele]fez    riso           Sara     E[ela]disse             seu-filho    Isaque       *    a-ele 

ָֽי׃     ְָֽצַחק־ִל ַע         ִי ים    ׃ָאל־ַהשֵֹמִׁ֖ י     ֱאֹלִהִ֑ ִלִׁ֖
21:7

י אֶמר     ִמִ֤ ָֹ֗   ַו 

mi        vato‟mer                li-yitschaq            hashome‟a-kol     „elohim           li 

quem?  E[ela]disse     para mim-ele rirá    o[que]ouvir-tudo de    Deus    a-mim 

ה ים        ָׂשָרִ֑ ם             ֵהיִנֵ֥יָקה            ָבִנִׁ֖  ִמֵׄאלֹ֙          ְלַאְבָרָהֹ֔

sarah             vanim                    heniqah                    le‟avraham                milel 

Sara              filhos             [ela]amamentaria             para-Abraão               diria 

ָֽיו׃             ן       ִלזְֺקָנ ׃ִאָֽי־יַָלְֵ֥דִ י            ֵבִׁ֖
21:8

ל       ַהֶׁאִֶׁ֖לד   ַוׁאִגְַּאֵ֥

hayeled        vayigdal                        lizəqunayv         ven                   yialadti-ki 

o-menino    E-ele-cresceu           para-velhice-dele    filho    eu dei à luz-porque 

ֹום ֹול      ְֺאיִׁ֖ ה    גָדֹ֔ ל                   ַוַׁאִַ֤עׂש    ַאְבָרָהםֹ֙     ִמְשֶ ָ֣  ַוׁאִָֻאַמִ֑
bayom        gadol      mishteh       „avraham      vaya‟as                       vayigamal 

no-dia       grande       festa             Abraão      e-ele-fez     e-ele[foi]desmamado 

ל          ֶאת־יְִצָחָֽק׃           ִהָֻאֵמֵ֥
21:9

ה    ֶאָֽת־ֶֺאן־ָהָגַּ֧ר ֶרא   ָׂשָר    ַוֵ ָ֨

hagar-ben-„et       sarah      vatere‟                          yitschaq-„et              higamel 

Hagar-filho de-*    Sara     E[ela]viu                          Isaque-*    ser-desmamado 

ם    ְמַצֵחָֽק׃        ה      ְלַאְבָרָהִׁ֖ ית    ֲאֶשר־יְָלָדֵ֥ ַהִׅאְצִרִ֛
21:10

אֶמרֹ֙  ֹֹ֙   ַו 

vato‟mer                   metsacheq    le‟avraham         yaldah-„asher       hamitserit 

E[ela]disse                zombava     para-Abraão    [ela]dera à luz-que    a-egípcia 

fez o SENHOR a 

Sara como dissera. 

2 E concebeu Sara, 

e deu à luz a Abra-

ão um filho na sua 

velhice, ao tempo o 

qual Deus lhe tinha 

dito. 

3 E chamou Abra-

ão o nome de seu 

filho que lhe nas-

cera, que Sara lhe 

dera, Isaque. 

4 E circuncidou 

Abraão a Isaque, 

seu filho, e [este] 

era da idade de oito 

dias, conforme 

Deus lhe ordenara. 

5 E Abraão [era] da 

idade de 100 anos 

quando lhe nasceu 

Isaque, seu filho. 

6 E disse Sara: 

Deus me tem feito 

riso; todo [aquele] 

que o ouvir, se rirá 

comigo. 

7 E disse: Quem 

diria a Abraão, que 

Sara daria de ma-

mar a filhos? Por-

que lhe dei [um] 

filho na sua 

velhice. 

8 E cresceu o 

menino, e foi 

desmamado; então 

fez Abraão um 

grande banquete no 

dia em que Isaque 

foi desmamado. 

9 ¶ E viu Sara 

[que] o filho de 

Hagar, a egípcia, 

[filho] que esta 

tinha dado a 
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א י        ֹלִ֤ את  ְוֶאת־ְֺאָנִֽ֑א    ׃ִאָ֣ ִֹׁ֖ ה  ַהֿא ש        ָהָאָמֵ֥ ם        ָֻאֵרִ֛  ְלַאְבָרָהֹ֔

lo               ki      benah-ve‟et    hazo‟t   ha‟amah          garish            le‟avraham 

não       porque    seu filho-e     a-esta    a-serva    manda-embora    para-Abraão 

י        ִעם־יְִצָחָֽק׃ את         ִעם־ְֺאִנִׁ֖ ֹֹ֔ ה       ַהֿא  יִיַרשֹ֙         ֶֺאן־ָהָאָמָ֣
yitschaq-„im             beni-„im               hazo‟t           ha‟amah-ben           yiyrash 

Isaque-com         meu filho-com           a-esta         a serva-filho de         herdará 
21:11

ת ֵֹ֥ ל      אֹוד ם    ַעִׁ֖ ד      ְֺאֵעיֵנָ֣י     ַאְבָרָהִ֑ ִֹׁ֖ ר    ְמא   ַוֵׁאַַּ֧רע    ַהָּאָבִ֛

„odot           „al       „avraham       be‟eyney        me‟od     hadavar           vayera‟ 

causa-de    sobre     Abraão      aos-olhos-de      muito      a-coisa        E[foi]mal 

ְֺאנָֹֽו׃             
21:12

ע ם            ַאל־יֵַרִ֤ ים ֶאל־ַאְבָרָהָ֗ אֶמר  ֱאֹלִה  ָֹ֨   ַוׁא

yera-„al                      „avraham-„el    „elohim    vayo‟mer                            beno 

[seja isso]mal-não      Abraão-para       Deus     E-Ele-disse                  seu-filho 

ר ר      ֹאַמֵ֥ ָך      ׃אֹל֩   ֲאֶשָ֨ יָךֹ֙          ַעל־ַה׆ַאַָ֣ער     ְוַעל־ֲאָמֶתֹ֔  ְֺאֵעינֶֹ֙

to‟mar         „asher     kol       „amatecha-ve‟al       hana‟ar-„al           be‟eynecha 

[ela]disser    que    tudo-de    tua serva-e sobre    o rapaz-sobre    aos-teus-olhos 
א ק          יִָ ֵרֵ֥ י       ְביְִצָחֹ֔ ֽא       ׃ִאָ֣ ע     ְֺאקָֹלִ֑ ה    ְשַמָ֣  ֵאֶלִ֛יָך    ָׂשָרִׁ֖

yiqare‟            veyitschaq           ki         beqolach      shema‟     sarah    „eleycha 

ele-chamará    em-Isaque      porque     à-voz-dela      ouve        Sara             a-ti 

ַָֽרע׃      ְלָךִׁ֖       ָז
21:13

׆א־א ֹוי       ֲאִׂשיֶמִ֑ ה     ְלגָ֣   ְוַגֵ֥ם    ֶאת־ֶֺאן־ָהָאָמִׁ֖

„assimenu          legoy        ha‟amah-ben-„et      vegam                zara‟        lecha 

eu-o-farei     para-nação    a serva-filho de-*    E-também        semente    para-tí 

־אא׃            י         זְַרֲעָךִׁ֖    הָֽ ׃ִאֵ֥
21:14

ֶקר ֶֹ֡ ם  ׀   ַֺאֺא ם   ַאְבָרָהָ֣   ַוׁאְַש׃ֵאָ֣

baboqer         „avraham    vayashkem                           hu‟    zarə‟acha             ki 

pela-manhã    Abraão     E-ele[se]levantou                 ele    tua-emente    porque 

ם גָר        ָׂשַּ֧ ן       ֶאל־ָהֶּ֠ יִם      ַוׁאִֵ ָ֣ ַמת     ַמ  ַָֽ ָֽח־ֶלֶח֩ם          ְוֵחָ֨  ַוִׁא
sam              hagar-„el         vayiten      mayim     vechemet      lechem-vayiqach 

colocou     Hagar-para       e-ele-deu      águas      e-odre-de       pão-e ele tomou 

ַתע ֶלְך             ַוֵ ֹ֔ ָה       ַוֵ ָ֣ ָֽיְַשְׄאֶחִ֑ ֽא     ְוֶאת־ַהֶׁאִֶׁ֖לד      ַו  ַעל־ִשְכָמִ֛

vateta‟                  vatelech     vayeshaləcheha    hayeled-ve‟et       shichmah-„al 

e-ela-errante      e-ela[se]foi    e-ele-a-enviou       o menino-e   sue ombro-sobre 

ר ָשַָֽבע׃         ר       ְֺאֵאֵ֥ ְֺאִמְדַֺאִׁ֖
21:15

ֶמת יִם       ִמן־ַהֵחִ֑ ־א   ַהַׅאִׁ֖   ַוׁאְִכלֵ֥

hachemet-min    hamayim    vayichlu                      shava‟ be‟er          bemidbar 

o odre-de            as-águas    E-acabou[se]                  Berseba    pelo-deserto-de 

ד    ַהִשיִחָֽם׃     ַחת   ַאַחֵ֥ ֶלד     ַ ִׁ֖ ַוַ ְשֵלְָ֣ך         ֶאת־ַהׁאֶֹ֔
21:16

  ַוֵ ֶלְך֩ 

vatelech              hassichim    „achad     tachat        hayeled-„et         vatashəlech 

E[ela se]foi       os-arbustos    um-de  debaixo-de  o menino-*    e[ela]deixou 77 

 

Abraão, zombava. 

10 E ela disse a 

Abraão: Manda 

embora esta serva e 

o seu filho; porque 

não herdará o filho 

desta serva com [o] 

meu filho, com 

Isaque. 

11 E pareceu a 

coisa mui má aos 

olhos de Abraão, 

por causa de seu 

filho. 

12  E disse 

Deus a Abraão: 

Não seja isso mal 

aos teus olhos, 

sobre o moço e 

sobre a tua serva; 

tudo o que lhe 

disser Sara, ouve à 

sua voz; porque em 

Isaque será cha-

mada a tua semen-

te. 

13 E também, ao 

filho da serva eu 

farei uma nação, 

porque ele [é] tua 

semente. 

14 ¶ Então se 

levantou Abraão 

pela manhã, e 

tomou pão, e odre 

d‟água, e os deu a 

Hagar, pondo-os 

sobre o seu ombro; 

e o menino, e a 

despediu e ela se 

foi, errante pelo 

deserto de Berseba. 

15 E, consumida a 

água do odre, 

deixou o menino 

                                                           
77

 .”tashlech = deixou; quase com o sentido de “lançou”, ou de, “abandonou ַ ְשֵלְך 
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ֶשת י       ֶקֹ֔ גֶד      ַהְרֵחקֹ֙         ׃ִאְמַטֲחֵוָ֣ ֽא      ִמ׆אֶָ֗ ֶשב            ָל   ַוֵ ָ֨
qeshet        kimətachave          harəcheq      mineged        lah                 vateshev 

arco       como[um]tiro-de      o-distante    de-oposto      para      e[ela se]sentou 

ֶשב ֹות         ַהָׁאִֶ֑לד            ַוֵ ָ֣ ה      ְֺאמָ֣ ה   ַאל־ֶאְרֶאִׁ֖ ְָמָרֹ֔ י       אָֽ  ׃ִאָ֣

vateshev               hayaled              bemot           „erə‟eh-„al      „amrah             ki 

e[ela se]sentou   o-menino    [quando]morrer    eu veja-não    ela-disse   porque 

ֽא   ַוֵ ְָֽבְׂא׃     א      ֶאת־קָֹלִׁ֖ גֶד          ַוִ ָשֵ֥ ִמ׆אֶֹ֔
21:17

ע  ֱאֹלִהים֮    ַוׁאְִשַמָ֣

„elohim    vayishma‟             vatevech     qolah-„et           vatissa‟          mineged 

Deus       E-Ele-ouviu           e-chorou    sua voz-*    e-ela-levantou    do-oposto 

יִם ים ׀ ֶאל־ָהגָרֹ֙    ִמן־ַהָשַמֹ֔ ְך  ֱאֹלִהִ֤ ֹול ַה׆אַַער    ַוׁאְִקָר֩א   ַמְלַאָ֨  ֶאת־קָ֣

hashamayim-min  hagar-„el  „elohim    mal‟ach      vayiqra‟   hana‟ar78   qol-„et 

os céus-de         Hagar-para     Deus  anjo-de   e-ele-chamou   o-rapaz  voz de-* 

ע י        ׃ִאָֽי־ָשַמַּ֧ יְרִאֹ֔ ר ַאל־ִ ָ֣ ֽא         ַמה־ָׄאְָ֣ך       ָהָגִ֑ אֶמר       ָלִׁ֖ ֵֹ֥  ַוׁא
shama‟-ki                tira‟-„al      hagar          lach-mah              lah        vayo‟mer 

ouviu-porque       temas-não    Hagar    contigo-o que[há]?    a-ela    e-ele-disse 

ר   ה־אא־ָשָֽם׃   ַער    ַֺאֲאֶשֵ֥ ֹול  ַה׆ַאִׁ֖ ים  ֶאל־קֵ֥ ֱאֹלִהִ֛
21:18

י ־אִמי    ְׂשִאָ֣   קֵ֚

se‟i          qumi                  sham-hu‟     ba‟asher     hana‟ar     qol-„el      „elohim 

levanta    Ergue-te             lá-ele          em-que      o-garoto    voz de-à        Deus 
ֹול ֹוי           ָֻאדִׁ֖ ֹו         ׃ִאָֽי־ְלגֵ֥ ְך    ֺאִ֑ ַער   ְוַהֲחִזֵ֥יִקי    ֶאת־יֵָדִׁ֖  ֶאת־ַה׆אַֹ֔

gadol                   legoy-ki              bo      yadech-„et    vehachaziqi    hana‟ar-„et 

grande        em nação-porque    em-ele    tua mão-*     e-fortalece      o garoto-* 

ֲאִׂשיֶמָֽ׆א־א׃         
21:19

ר ֶרא      ְֺאֵאָ֣ יָה   ַוֵ ִׁ֖ ח  ֱאֹלִהיםֹ֙  ֶאת־ֵעינֶֹ֔   ַוׁאְִפַקִ֤

be‟er          vatere‟    eynecha-„et    „elohim    vayifqach                      „assimenu 

poço-de    e[ela]viu    seu olho-*       Deus     E-Ele-abriu                   eu-o-farei 

ְשקְ  יִם              ַוַ ִׁ֖ ֶמתֹ֙     ַמֹ֔ ֶלְך     ַוְ ַמֵׄאִ֤א    ֶאת־ַהֵחֹ֙ יִם       ַוֵ    ָמִ֑

vatashəqe               mayim       hachemet-„et     vatemale‟     vatelech      mayim 

e-ela-dessedentou    águas      o odre de-*         e-encheu      e[ela]foi        águas 

ַָֽער׃              ֶאת־ַה׆ָא
21:20

ל ַער        ַוׁאִגְָּאִ֑ ים    ֶאת־ַה׆ַאִׁ֖ י   ֱאֹלִהִ֛   ַויְִהַּ֧

vayigdal         hana‟ar-„et       „elohim       vayehi                               hana‟ar-„et 

e-ele-cresceu   o rapaz-*           Deus         E-Ele-estava                    o menino-* 

ה    ַקָשָֽת׃            י    רֶֹבֵ֥ ר     ַויְִהִׁ֖ ַוׁאֵֶֹ֙שבֹ֙          ַֺאִׅאְדָֺאֹ֔
21:21

  ַוֵׁאִֶׁ֖שב

vayeshev                       qashat      roveh      vayehi      bamidbar          vayeshev 

E-ele-morou              flecheiro    grande79  e-ele-foi    no-deserto    e-ele-morou 

debaixo de um dos 

arbustos. 

16 E ela se foi, e se 

assentou em frente, 

à distância de um 

tiro de arco; porque 

dizia: Não veja eu 

morrer o menino. E 

assentou-se em 

frente, e levantou a 

sua voz, e chorou. 

17 E ouviu Deus a 

voz do menino, e 

bradou o anjo de 

Deus a Hagar 

desde os céus e 

disse-lhe: Que tens, 

Hagar? Não temas, 

porque ouviu Deus 

a voz do rapaz lá 

de onde ele [está]. 

18 Ergue-te, levan-

ta o moço e esforça 

com tua mão [a 

respeito] dele, 

porque dele farei 

uma grande nação. 

19 E abriu-lhe 

Deus os olhos e ela 

viu um poço 

d‟água, e foi-se, e 

encheu o odre 

d‟água, e deu de 

beber ao moço. 

20 E era Deus com 

o moço, e ele 

cresceu, e habitou 

no deserto, e foi 

[um] grande fle-

                                                           
78

 È interessante notar que Deus ouviu a voz do menino (e não de Hagar), e Ele fala com Hagar (e não com o menino)! Isso nos 

ensina uma lição muito importante; Deus ouve à voz do necessitado, e fala aos seus superiores, àqueles que estão acima dele, 

para prover o recurso, a ajuda e o livramento necessário! Mas, é importante também lembrarmos que Deus tinha já feito uma 

promessa com respeito à descendência de Ismael, que esta seria forte e numerosa e Ele tinha, por força da Sua Palavra, que 

providenciar o necessário livramento. As suas promessas simplesmente não poderiam falhar ou cair por terra. Conforme 

costumamos dizer, “Deus não se obriga a ninguém e nem a nada; exceto à Sua própria Palavra!” 
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ֶרץ ה     ֵמֶאֵ֥ ֹו      ִאָשִׁ֖ ֹו          ִאׅאִ֛ ן         ַוִ ַָֽ ָֽח־לֵ֥ ר     ָפאָרִ֑  ְֺאִמְדַֺאָ֣

me‟erets     „ishah          „imo                lo-vatiqach              pa‟ran       bemidbar 

da-terra-de   mulher   sua-mãe      para ele-e[ela]tomou        Parã  no-deserto-de 

יִם׃  פִמְצָרָֽ  

mitsrayim 

Egito 
21:22

ֶלְך       ־אִפיכֹלֹ֙  אֶמר        ֲאִביֶמָ֗ ָֹ֣ וא      ַוׁא ת       ַהִהֹ֔ ַיְִהיֹ֙   ָֺאֵעָ֣   וָֽ

ufichol         „avimelech           vayo‟mer          hahi‟            ba‟et             vayehi  

e-Ficol        Abimeleque         e-ele-disse         a-ela         no-tempo      E-ele-foi 

ים       ִעְׅאָךֹ֔  ר     ֱאֹלִהָ֣ ִֹ֑ ם     ֵלאמ ֹו               ֶאל־ַאְבָרָהִׁ֖  ַׂשר־ְצָבאֹ֔

 „iməcha      „elohim         le‟mor         „avraham-„el                           tseva‟o-sar 

contigo          Deus        para-dizer       Abraão-para      seu exército-príncipe de 

ה  עֶֹׂשָֽה׃  ל      ֲאֶשר־ַאָ ִׁ֖ ֵֹ֥ ְֺאכ
21:23

י    ֵבָֽאֹלִהיםֹ֙  ְבָעה  ִׄאִ֤ ה   ִהָשָ֨   ְוַעָ ָ֗

ve‟lohim         li    hishavə‟ah   ve‟atah             „osseh    „atah-„asher        bechol 

por-Deus  a-mim    jura[tu]      E-agora             fazes          tu-que    em-tudo-de 

י י                             ־אְלנִיִנִׁ֖ ר              ִלֹ֔ ָֹ֣ ׆אָה         ִאם־ִ ְשק  ֵהֹ֔

ulenini                                              li                          tishqor-„im             henah 

e-com-meus-descendentes       para-comigo    tu[agires com]falsidade-se    aqui 

יִתי      ִעְׅאָךֹ֙  ֶסד          ֲאֶשר־ָעִׂשִ֤ י                            ׃ַאֶח   ־אְלנְֶכִּאִ֑
„iməcha      „assiti-„asher                 kachessed                                      ulenechdi 

contigo         eu fiz-que           conforme[a]bondade    e-com-minha-posteridade 
ֶרץ         ֲאֶשר־ַֻאְֵ֥רָ ה        ָֺאָֽֽא׃ י       ְוִעם־ָהָאִׁ֖ ה         ִעָׅאִדֹ֔  ַ ֲעֶׂשָ֣

bah             garətah-„asher              ha‟arets-ve‟im          „imadi              ta‟asseh 

nela        tu peregrinaste-que            a terra-e se              comigo             tu-farás
 

21:24
י    ִאָשֵבַָֽע׃       ם    ָאנִֹכִׁ֖ ֹֹ֙אֶמרֹ֙ ַאְבָרָהֹ֔  ַוׁא

21:25
ם ַח  ַאְבָרָהִׁ֖   ְוהֹוִכֵ֥

„avraham    vehochiach              „ishave‟a    „anochi    „avraham          vayo‟mer 

Abraão       E-reclamou                  juro            eu          Abraão         E-ele-disse 

־א ר                ָֻאזְלִׁ֖ יִם    ֲאֶשֵ֥ ר    ַהַׅאֹ֔ ֶלְך   ַעל־אֹדֹותֹ֙   ְֺאֵאָ֣  ֶאת־ֲאִביֶמִ֑

gazlu                       „asher    hamayim     be‟er       „odot-„al        „avimelech-„et 

tomaram-à-força        que      as-águas  poço-de   causa de-por     Abimeleque-* 

י       ֲאִביֶמֶָֽלְך׃  ַעְבֵדֵ֥
21:26

י ְעִ י        ִמֵ֥ א  יַָדֹ֔ ֶלְך    ֹלָ֣ אֶמר  ֲאִביֶמֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

mi           yada‟əti     lo‟     „avimelech     vayo‟mer        „avmelech          „avdey 

quem?   eu-soube   não    Abimeleque    E-ele-disse     Abimeleque    servos-de 

 

 

 

cheiro. 

21 E habitou no 

deserto de Parã; e 

sua mãe tomou-lhe 

mulher da terra do 

Egito. 

22 ¶ E aconteceu, 

naquele mesmo 

tempo, que disse 

Abimeleque e 

Ficol, príncipe do 

seu exército, a 

Abraão, dizendo: 

Deus [é] contigo 

em tudo o que 

fazes; 

23 E agora, jura-

me por Deus, aqui, 

não [usarás de] 

engano para 

comigo, ou para 

com meus descen-

dentes, ou para 

com minha poste-

ridade; conforme a 

beneficência que 

fiz contigo, tu farás 

a mim, e à terra 

onde tu pere-

grinaste. 

24 E disse Abraão: 

Eu juro. 

25 E reclamou 

Abraão com Abi-

meleque por causa 

de um poço de 

água, que os servos 

de Abimeleque ha-

viam [lhe] tomado 

à força. 

26 Então disse 

Abimeleque: Eu 

não sei quem  

                                                                                                                                                 

79
 roveh pode significar, além de “flecheiro, arqueiro”, também “muito [quantidade], grande [importância]”; porém, quando רֶֹבה 

aparece junto de ַקָשת qashat = arqueiro, tem mais o sentido de um “grande arqueiro”, ou, um “importante flecheiro”. 
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י ה      ֹלא־ִהַֻאְָ֣דָ            ִׄאָ֗ ר    ַהֶֿאִ֑ה     ְוגַם־ַאָ ִ֞ ה     ֶאת־ַהָּאָבָ֣  ָעָׂשִׁ֖

li                   higadta-lo         „atah-vegam       hazeh      hadavar-„et         „assah 

para-mim    disseste-não        tu-e também      a-esta         a coisa-*               fez 

י ַהׁאָֹֽום׃    ְעִ י  ִֺאְלִ ֵ֥ א   ָשַמִׁ֖ י    ֹלֵ֥ ְוַגַּ֧ם      ָאנִֹכִ֛
21:27

ח  ַאְבָרָהםֹ֙    ַוׁאִַ ִ֤

„avraham    vayiqach           hayom   bilti    shama‟əti     lo‟    „anochi      vegam 

Abraão      E-ele-tomou      o-dia     senão    eu-ouvi     não         eu    e-também 

ם ־א       ְשנֵיֶהִׁ֖ ֶלְך        ַוׁאְִכְרתֵ֥ ן         ַלֲאִביֶמִ֑ ר      ַוׁאִֵ ִׁ֖ אן     ־אָבָקֹ֔ ָֹ֣  צ

shənechem    vayichretu           la‟avimelech           vayiten      uvaqar        tso‟n 

eles-ambos    e-fizeram80      para-Abimeleque      e-ele-deu      e-gado    ovelha 

ית׃          ְֺאִרָֽ
21:28

אן ִֹׁ֖ ת         ַהצ ֵֹ֥ ַבע  ׃ִאְבׂש ם  ֶאת־ֶשִ֛ ב   ַאְבָרָהָ֗   ַוׁאֵַצָ֣

hatso‟n            kivessot    sheva‟-„et    „avraham    vayatsev                         berit 

o-rebanho    cordeiras-de    sete-*          Abraão     E-ele-pôs                 concerto 

ְלַבְּאֶהָֽן׃          
21:29

׆אָה ה     ֵהָ֗ ם  ָמָ֣ ֶלְך    ֶאל־ַאְבָרָהִ֑ אֶמר  ֲאִביֶמִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

henah    mah     „avraham-„el     „avimelech    vayo‟mer                    levadechen 

aqui     o-que?    Abraão-para    Abimeleque   E-ele-disse                        à-parte 

ְבָ    ְלַבָּאָֽנָה׃       ר   ִהַצִׁ֖ ֶׄאה  ֲאֶשֵ֥ ַבע    ׃ְאָבׂשֹתֹ֙   ָהֵאֹ֔ ֶשִ֤
21:30

אֶמר  ֹ   ַוׁא

vayo‟mer                 levadanah    hitsavta    „asher    ha‟eleh    kevassot    sheva‟ 

E-ele-disse              separadas     puseste       que     as-estas   cordeiras        sete 

י              ַֺאֲעב־ארֹ֙  ח          ִמׁאִָדִ֑ ת      ִ ַ ִׁ֖ ֹֹ֔ ַבע    ׃ְאָבׂש י     ֶאת־ֶשָ֣  ׃ִאֵ֚

ba‟avur                     miyadai             tiqach         kevassot      sheva‟-„et          ki 

por-conta-de       de-minha-máo       tomarás       cordeiras          sete-*    porque 

ָֹֽאת׃ ר  ַהֿא ְרִ י   ֶאת־ַהְֺאֵאֵ֥ י    ָחַפִׁ֖ ה        ׃ִאֵ֥ י             ְלֵעָדֹ֔  ִ ְָֽהיֶה־ִׄאָ֣

hazo‟t        habe‟er-„et      chafarti        ki             le‟edah                       li-tihyeh 

o-este          o poço-*       eu-cavei     que      para-testemunha    para mim-seres 
21:31

ם י        ָשֵ֥ ַבע    ׃ִאִ֛ ר ָשִ֑ ־אא   ְֺאֵאָ֣ ֹום     ַההִׁ֖ א    ַלָׅאקֵ֥ ן ָקָרִ֛   ַעל־׃ֵאָ֗

sham             ki       shava‟ be‟er     hahu‟       lamaqom       qara‟             ken-„al 

lá             porque        Berseba       o-ele          ao-lugar    chamou          Por isso 
־א        ְשנֵיֶהָֽם׃                נְִשְֺאעִׁ֖

21:32
ַבע ר ָשִ֑ ית ִֺאְבֵאָ֣ ־א  ְבִרִׁ֖   ַוׁאְִכְרתֵ֥

shava  bive‟er   verit     vayichretu                               shənehem           nishbə‟u 

em-Berseba     pacto      E-eles-lavraram                    eles-ambos    eles-juraram 
ֹו ֶלְך       ־אִפיכֹלֹ֙                   ַׂשר־ְצָבאֹ֔  ַוָׁאָָ֣קם                   ֲאִביֶמָ֗
tseva‟o-sar                               ufichol         „avimelech                         vayaqam  

seu exército-príncipe do         e-Ficol          Abimeleque          e-ele[se]levantou 

 

 

 

 

fez isto; e também 

tu mo não fizeste 

saber, nem eu o 

ouvi senão hoje. 

27 E tomou Abraão 

ovelhas e gado, e 

deu-as a Abimele-

que; e fizeram am-

bos [um] concerto. 

28 Então pôs 

Abraão à parte sete 

cordeiras do 

rebanho. 

29 E disse Abime-

leque a Abraão: O 

que são aqui estas 

sete cordeiras, que 

tu puseste à parte? 

30 E ele disse: 

[Estas] sete cordei-

ras tu tomarás de 

minha mão, para 

que sejam por 

testemunho que eu 

cavei este poço. 

31 Por isso aquele 

lugar se chamou 

Berseba, porque ali 

juraram ambos. 

32 E fizeram con-

certo em Berseba. 

[Depois se] levan-

tou Abimeleque e 

Ficol, príncipe do 

seu exército,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 ,yichretu tem um forte sentido de “eles cortaram”; ou, como nos termos de cartório moderno, “eles lavraram” um acordo ׁאְִכְרת־א 

muito embora não necessariamente por escrito. 
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ֶרץ   ְפִלְשִ ָֽים׃               ב־א         ֶאל־ֶאֵ֥ ַוׁאָֺשִׁ֖
21:33

ֶשל ע      ֶאִׁ֖   ַוׁא׀ִַאֵ֥

„eshel 81      vayita‟                               pelishtim        „erets-„el           vayashuvu 

tamareira    E-ele-plantou                     filisteus   terra dos-para  e-eles-voltaram 

ָֽם׃ ל    עֹוָל ה      ֵאֵ֥ ם        יְהָוִׁ֖ ם        ְֺאֵשֵ֥ ְקָרא־ָשֹ֔ ַבע   ַוׁאִָ֨ ר ָשִ֑  ִֺאְבֵאָ֣

„olam          „el       „adonay           beshem          sham-vayiqra‟    shava  bive‟er 

eterno       Deus    SENHOR    pelo-nome-de    lá-e ele chamou      em-Berseba 
21:34

ים  ַרִֺאָֽים׃  ים  יִָמֵ֥ ֶרץ   ְפִלְשִ ִׁ֖ ם    ְֺאֶאֵ֥ פ ַוָׁאַּ֧גָר   ַאְבָרָהִ֛  

rabim    yamim    pelishtim      be‟erets    „avraham            vayagar 

muitos     dias         filiteus     na-terra-de     Abraão    E-peregrinou 

e tornaram para a 

terra dos filisteus. 

33 ¶ E plantou um 

bosque em Berse-

ba, e invocou lá o 

nome do SE-

NHOR, Deus eter-

no. 

34 E peregrinou 

Abraão na terra dos 

filisteus muitos 

dias. 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 22 

22:1
ה ים        נִׇָאִׁ֖ ֱאֹלִהֹ֔ ֶׄאה    ְוָהָ֣ ים    ָהֵאֹ֔ י           ַאַחרֹ֙   ַהְּאָבִרָ֣   ַויְִהָ֗

nissah          veha‟elohim    ha‟eleh       hadevarim    „achar                      vayehi 

testou             e-o-Deus       as-estas       as-coisas      depois                  E-ele-foi 

ָֽנִי׃ אֶמר                ִה׆ֵא ֵֹ֥ ם    ַוׁא יו   ַאְבָרָהִׁ֖ אֶמר   ֵאָלֹ֔ ָֹ֣ ם  ַוׁא  ֶאת־ַאְבָרָהִ֑

hineni                         vayo‟mer    „avraham    „elaiv    vayo‟mer    „avraham-„et 

eis[que estou]aqui    e-ele-disse     Abraão       a-ele    e-Ele-disse        Abraão-* 
22:2

ְבָ ֹ֙  א     ֶאת־ִֺאנְָךָ֨    ֶאת־יְִחָֽיְדָךִ֤         ֲאֶשר־ָאַהֹ֙ אֶמר   ַקח־נֶָּ֠ ֶֹ֡   ַוׁא

„ahavta-„asher               yechidecha-„et    binecha-„et     na‟-qach         vayo‟mer 

tu amas-que                       eu único-*      teu filho-*    agora-toma   E-Ele-disse 

ֶרץ    ַהׅאִֹרָׁאִ֑ה     ְוַהֲעֵלִ֤ה־א         ָשםֹ֙  ק    ְוֶלְך־ְלָךֹ֔    ֶאל־ֶאִׁ֖  ֶאת־יְִצָחֹ֔

sham           veha‟alehu     hamoriyah      „erets-„el    lecha-velech    yitschaq-„et 

alí              e-oferece-o      a-Moriá82    terra de-para      e vai te             Isaque-* 

ָֽיָך׃ ר   ֵאֶל ר   אַֹמֵ֥ ים  ֲאֶשִׁ֖ ד    ֶהָָֽהִרֹ֔ ל    ַאַחָ֣ ה                    ַעֵ֚  ְלעָֹלֹ֔

„elecha    „omar     „asher    heharim    „achad       „al                                le‟olah 

a-ti        eu-disser    que    os-montes    um-de     sobre    como-oferta-queimada 
22:3

ָֽׁאֲַחבֹשֹ֙  ֶקר             ַו ָֹ֗ ם        ַֺאֺא ם                     ַאְבָרָה    ַוׁאְַש׃ֵאָ֨

vayachavosh            baboqer           „avraham                                     vayashkem 

e-ele-albardou       de-manhã             Abraão          E-ele[se]levantou-bem-cedo 

 

 

 

 

1 ¶ E aconteceu 

depois destas 

coisas, que pôs 

Deus Abraão à 

prova, e disse-lhe: 

Abraão! E ele 

disse: Eis me 

[aqui]. 

2 E ele disse: Toma 

agora o teu filho, o 

teu único, a quem 

tu amas, a Isaque, e 

vai-te à terra de 

Moriá, e oferece-o 

ali em holocausto 

sobre um dos 

montes, que eu te 

direi. 

3 ¶ Então se levan-

tou Abraão, de 

manhã bem cedo, e 

albardou  

 

 

                                                           
81

 eshel = tamareira. Provavelmente ele tenha plantado muito mais do que apenas uma tamareira (árvore que parece um„ ֶאֶשל 

coqueiro e que produz tâmaras). Matthew Henry escreveu (vs. 33-34):  “Abraão, tendo chegado a uma boa vizinhança, soube que 

ele estava bem instalado e permaneceu ali por um bom tempo. Lá ele plantou um bosque [ou, uma alameda] para sombrear a sua 

tenda, ou, talvez, um pomar com [diversas] frutas...” 

 
82

 ;moriyah = “escolhido pelo SENHOR”; o monte para onde Abraão levou Isaque para o oferecer em sacrifício a Deus  ׅאִֹרׁאָה 

monte ao oriente de Jerusalém, onde Salomão edificou o primeiro templo. 
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ת ֹו    ְוֵאִׁ֖ ח        ֶאת־ְשֵנִ֤י       נְָעָריוֹ֙        ִא ֹ֔ ֹו         ַוׁאִַ ִ֞  ֶאת־ֲחמֹרֹ֔

ve‟et      „ito             ne‟araiv           shney-„et          vayiqach           chamoro-„et 

e         com-ele      moços-dele        dois de-*        e-ele-tomou          seu burro-* 

ה                     ַוָׁאָָ֣קם י         עָֹלֹ֔ ֹו      ַויְַבַ עֹ֙     ֲעֵצָ֣ ק     ְֺאנִ֑  יְִצָחָ֣
vayaqam                           „olah               „atsey     vayevaqa‟      beno    yitschaq  

e-ele-levantou    oferta-queimada    lenha-de    e-ele-rachou   seu-filho    Isaque 

ֹו   ָהֱאֹלִהָֽים׃     ֹום     ֲאֶשר־ָאַָֽמר־לֵ֥ ֶלְך        ֶאל־ַהָׅאקִׁ֖ ַוׁאֵֹ֔
22:4

ֹום   ַֺאׁאָ֣

bayom                ha‟elohim       lo-„amar-„asher         hamaqom-„el       vayelech 

No-dia                  o-Deus    a ele-[ele]dissera-que      o lugar-para    e-ele[se]foi 

ֹום ְֵ֥רא    ֶאת־ַהָׅאקִׁ֖ ם   ֶאת־ֵעיָנִ֛יו   ַוַׁא א       ַאְבָרָהַּ֧ י     ַוׁאִָשָ֨  ַהְשִליִשָ֗

hamaqom-„et      vayare‟    „eynaiv-„et    „avraham          vayissa‟       hashəlishi 

o lugar-*           e-ele-viu    olho dele-*      Abraão    e-ele-levantou    o-terceiro 

ק׃          ָֹֽ ֵמָרח
22:5

יו   ְשב־א־ָלֶכֵ֥ם   פֹהֹ֙  ם    ֶאל־נְָעָרָ֗ אֶמר  ַאְבָרָה  ָֹ֨   ַוׁא

po    lachem-shevu    ne‟araiv-„el      „avraham    vayo‟mer                 merachoq 

aqui    vós-ficai      moço dele-para      Abraão     E-ele-disse                de-longe 

ה ְָֽשַ ֲחֶוִׁ֖ ה         ְוִנ ִֹ֑ ה    ַעד־׃א ַער      נְֵלָכִׁ֖ ֹור    ַוֲאִנָ֣י    ְוַה׆אַֹ֔  ִעָֽם־ַהֲחמֹ֔

venishtachaveh       koh-„ad      neləchah     vehana‟ar    va‟ani      hahamor-„im 

e-adoraremos           alí-até    [nós]iremos    e-o-rapaz      e-eu    o jumento-com 

־אָבה       ֲאֵליֶכָֽם׃     ְונָשֵ֥
22:6

ה י       ָהעָֹלָ֗ ם    ֶאת־ֲעֵצָ֣ ח ַאְבָרָה    ַוׁאִַ ָ֨

ha‟olah           „atsey-„et    „avraham    vayiqach          „alechem       venashuvah 

o-sacrifício   lenhas de-*     Abraão    E-ele-tomou       para-vós    e-voltaremos 

ש ֹו    ֶאת־ָהֵאִׁ֖ ח       ְֺאיָדֹ֔ ֹו        ַוׁאִַ ָ֣ ק      ְֺאנֹ֔  ַוׁאֶָֹׂ֙שםֹ֙          ַעל־יְִצָחָ֣
ha‟esh-„et       beyado       vayiqach          beno       yitschaq-„al           vayassem 

o fogo-*        em-mão    e-ele-tomou    seu-filho    Isaque-sobre    e-ele-colocou 

ם       יְַחָּאָֽו׃        ־א       ְשנֵיֶהִׁ֖ ֶלת       ַוׁאְֵלכֵ֥ ְוֶאת־ַהַָֽׅאֲאֶכִ֑
22:7

אֶמר ָֹ֨   ַוׁא

vayo‟mer               yachədav    shəneychem      vayeləchu    hama‟achelet-ve‟et 

E-ele-disse          juntamente    eles-ambos    e-eles[se]foram          83 o cutelo-e 

אֶמר ִֹׁ֖ י          ַוׁא אֶמר       ָאִבֹ֔ ָֹ֣ ם     ָאִביוֹ֙       ַוׁא ק    ֶאל־ַאְבָרָהִ֤  יְִצָח 
vayo‟mer             „avi          vayo‟mer          „aviv         „avraham-„el     yitschaq 

e-ele-disse       meu-pai      e-ele-disse       pai-dele        Abraão-para       Isaque 

ים    ְוַאֵׁאֵ֥ה ֵעִצֹ֔ אֶמר     ִה׆ֵאִ֤ה    ָהֵאשֹ֙   ְוָהָ֣ ָֹ֗ י      ַוׁא ָֽי              ְבִנִ֑ ׆ִא  ִה׆ֶאָ֣

ve‟ayeh   veha‟etsim    ha‟esh     hineh       vayo‟mer       veni                   hineni 

e-cadê?  e-as-lenhas   o-fogo    eis[que]  e-ele-disse    meu-filho    eis-me[aqui] 

ָֽה׃                      ה        ְלעָֹל ַהֶשִׁ֖
22:8

ים ם    ֱאֹלִהִ֞ ֹֹ֙אֶמרֹ֙  ַאְבָרָהֹ֔   ַוׁא

„elohim      „avraham    vayo‟mer                                       le‟olah             hasseh 

Deus           Abraão      E-ele-disse                      para-o-holocausto    o-cordeiro 

 

o seu jumento, e 

tomou consigo dois 

de seus moços e 

Isaque, seu filho; e 

rachou lenha [para 

o] holocausto, se 

levantou e foi ao 

lugar que Deus lhe 

dissera. 

4 Ao terceiro dia 

levantou Abraão os 

seus olhos, e viu o 

lugar de longe. 

5 E disse Abraão a 

seu moço: Ficai-

vos aqui com o 

jumento, e eu e o 

moço iremos até 

ali; e adoraremos e  

tornaremos a vós. 

6 E tomou Abraão 

a lenha do 

holocausto, e pô-la 

sobre Isaque, seu 

filho; e ele tomou 

na sua mão o fogo 

e o cutelo, e foram 

ambos juntos. 

7 Então falou 

Isaque a Abraão 

seu pai e disse: 

Meu pai! E ele 

disse: Eis-me 

[aqui] meu filho. E 

ele disse: Eis aqui 

o fogo e a lenha, 

mas cadê o 

cordeiro para o 

holocausto? 

8 E disse Abraão: 

Deus  

 

 

 

 

                                                           
83

 .ma‟achelet = cutelo; machadinha; faca de açougueiro ַׅאֲאֶכֶלת 
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־א י              ַוׁאְֵלכֵ֥ ה          ְֺאִנִ֑ ה         ְלעָֹלִׁ֖ ֹו             ַהֶשִ֛  יְִרֶאה־ׄאֵ֥
vayeləchu               beni                le‟olah              hasseh                     lo-yirə‟eh 

e-eles[se]foram  meu-filho    para-holocausto    o-cordeiro    para si-ele proverá 
ם        יְַחָּאָֽו׃                     ְשנֵיֶהִׁ֖

22:9
ר א־א  ֶאָֽל־ַהָׅאקֹו֮ם   ֲאֶשָ֣ ָֹ֗   ַוׁאָב

„asher    hamaqom-„el    vayavo‟u                                   yachdav        shneyhem 

que        o lugar-para     E-eles-vieram                          juntamente    eles-ambos 

חַ  ם  ַאְבָרָהםֹ֙        ֶאת־ַהִׅאזְֵֺאֹ֔ ֶבן       ָשִ֤ ֹו    ָהֱאֹלִהים       ַוׁאִָ֨  ָאַָֽמר־לָ֣

hamizbeach-„et         „avraham    sham       vayiven       ha‟elohim        lo-„amar 

o altar-*                       Abraão       lá     e-ele-construiu    o-Deus    a ele-dissera 

ֹו            ַוָׁאִֶׂ֤שם ק   ְֺאנֹ֔ ָֽׁאֲַעקֹדֹ֙     ֶאת־יְִצָחָ֣ ים    ַו ְך     ֶאת־ָהֵעִצִ֑ ִֹׁ֖ ָֽׁאֲַער  ַו
vayassem            beno    yitschaq-„et     vaya‟aqod     ha‟etsim-„et    vaya‟aroch 

e-ele-colocou  seu-filho     Isaque-*    e-ele-amarrou    a lenha-*     e-ele-dispôs 

ַעל     ָלֵעִצָֽים׃                   ַח     ִמַׅאִׁ֖ אֹתֹוֹ֙  ַעל־ַהִׅאזְֵֺאֹ֔
22:10

  ַוׁאְִשַלִ֤ח

vayishlach                                     la‟etsim       mima‟al    hamizbeach-„al    „oto 

E-ele-estendeu                           para[a]lenha    de-cima       o altar-sobre    a-ele 

ט       ֶאת־ְֺאנָֹֽו׃ ִֹׁ֖ ֶלת  ִלְשח ח     ֶאת־ַהַָֽׅאֲאֶכִ֑ ֹו     ַוׁאִַ ִׁ֖  ַאְבָרָהםֹ֙  ֶאת־יָדֹ֔

beno-„et             lishchot    hama‟achelet-„et    vayiqach      yado-„et    „avraham 

seu filho-*       para-imolar      o cutelo-*      e-ele-tomou    sua-mão       Abraão 
22:11

אֶמר ִֹׁ֖ יִם         ַוׁא ְך    יְהָוהֹ֙      ִמן־ַהָשַמֹ֔ יו    ַמְלַאִ֤ א  ֵאָל    ַוׁאְִקָרָ֨

vayo‟mer         hashamayim-min    „adonay   mal‟ach    „elayv             vayiqra‟ 

e-Ele-disse             céus-dos          SENHOR     anjo         a-ele    E-ele-chamou 

ָֽנִי׃             אֶמר         ִה׆ֵא ִֹׁ֖ ם     ַוׁא ם   ׀   ַאְבָרָהִ֑ ַאְבָרָהָ֣
22:12

אֶמר ָֹ֗   ַוׁא

vayo‟mer                          hineni            vayo‟mer      „avraham           „avraham 

E-Ele-disse                 eis-me[aqui]       e-ele-disse       Abraão                Abraão 

־אָׅאה ֹו            ְמאִ֑ ַעׂש   לִׁ֖ ַער   ְוַאל־ַ ֵ֥ ְָֽדָךֹ֙     ֶאל־ַה׆אַֹ֔  ַאל־ִ ְשַלִ֤ח    ָי

me‟umah                   lo       ta‟as-ve‟al      hana‟ar-„el    yadecha       tishlach-„al 

coisa[alguma]        a-ele    faças-e não    o moço-para    tua-mão    estendas-não 

ְכ ָ  א         ָחַׂשִ֛ ָ ה   ְוֹלֵ֥ א ֱאֹלִהיםֹ֙   ַאֹ֔ ְעִ י  ׃ִאָֽי־יְֵרִ֤ ה   יַָדָ֗ י   ׀   ַעָ ָ֣  ׃ִאָ֣

chassachta          velo‟    „atah     „elohim     yəri‟-ki    yada‟eti    „atah             ki 

negaste              e-não      tu           Deus    temes-que    eu-sei     agora    porque 

ֶאת־ִֺאנְָךֵ֥     ֶאת־יְִחיְדָךִׁ֖    ִמֶׅאָֽ׆אִי׃                
22:13

ם א   ַאְבָרָה    ַוׁאִָשָ֨

„avraham    vayissa‟                                mimeni    yechidəcha-„et    binəcha-„et 

Abraão       E-ele-levantou                      de-mim       teu único-*       teu filho-* 

ְך ז               ַֺאְׇאַבִׁ֖ ר    נֱֶאַחֵ֥ יִל   ַאַח  יו     ַוׁאְַראֹ֙     ְוִה׆אֵה־ַאֹ֔  ֶאת־ֵעינָָ֗

bassevach               ne‟echaz    „achar     „ail-vehineh      vayare‟      „eynayv-„et 

no-arbusto                 preso        atrás    carneiro-e eis    e-ele-viu      olho dele-* 

יִל ח          ֶאת־ָהַאֹ֔ יו              ַוֵׁאִֶ֤לְך       ַאְבָרָהםֹ֙        ַוׁאִַ ָ֣  ְֺאַקְרָנִ֑

ha‟ayil-„et              vayiqach         „avraham          vayelech                beqarnayv  

o carneiro-*         e-ele-tomou         Abraão           e-ele-foi        pelo-chifre-dele 

proverá para si o 

cordeiro para o 

sacrifício, meu fi-

lho. E eles se fo-

ram ambos juntos. 

9 E vieram ao lugar 

que Deus lhe 

dissera, e edificou 

Abraão ali um 

altar, e dispôs a 

lenha, e amarrou a 

Isaque, seu filho, e 

o colocou sobre o 

altar, em cima da 

lenha. 

10 E estendeu 

Abraão a sua mão, 

e tomou o cutelo 

para imolar o seu 

filho; 

11 ¶ Mas o anjo do 

SENHOR lhe bra-

dou desde os céus, 

e disse: Abraão, 

Abraão! E ele dis-

se: Eis-me [aqui]. 

12 Então ele disse: 

Não estendas a tua 

mão sobre o moço, 

e não lhe faças 

nada; porquanto 

agora sei que temes 

a Deus, e não 

retiveste de mim o 

teu filho, o teu 

único. 

13 Então levantou 

Abraão os seus 

olhos e olhou; e eis 

um cordeiro atrás 

[dele], preso num 

arbusto, pelos chi-

fres; e foi Abraão e 

tomou o carneiro,  
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ַחת               ְֺאנָֹֽו׃ ה                 ַ ֵ֥  ַוׁאֲַעֵלֵ֥ה־א                      ְלעָֹלִׁ֖
beno                       tachat                          le‟olah                               vaya‟alehu  

seu-filho            ao-invés[de]             como-holocausto           e-ele-ofereceu-ele 
22:14

ה ה    ׀    יְִרֶאִ֑ ־אא    יְהָוָ֣ ֹום    ַההִׁ֖ ם    ֵשָֽם־ַהָׅאקֵ֥ א ַאְבָרָהִ֛   ַוׁאְִקָרַּ֧

yirə‟eh            „adonay       hahu‟    hamaqom-shem    „avraham            vayiqra‟ 

Ele-proverá   SENHOR    o-este    o lugar-nome de      Abraão    E-ele-chamou 
ה          יֵָרֶאָֽה׃ ר         יְהָוִׁ֖ ֹום          ְֺאַהֵ֥ ר       ַהׁאֹ֔  ֲאֶשרֹ֙      יֵָאֵמָ֣

yera‟eh              „adonay             behar               hayom         ye‟amer        „asher 

Ele-verá 84       SENHOR        no-monte            o-dia 85        ele-dizer           que 
22:15

ם        ֵשִנִׁ֖ית ה         ֶאל־ַאְבָרָהִ֑ ְך          יְהָוִׁ֖ א     ַמְלַאֵ֥   ַוׁאְִקָרִ֛

shenit             „avraham-„el             „adonay              mal‟ach                 vayiqra‟ 

segunda          Abraão-para            SENHOR             anjo-de       E-Ele-chamou 

ִמן־ַהָשָמָֽיִם׃         
22:16

ה ְעִ י     נְֺאם־יְהָוִ֑ י     נְִשַֺאִׁ֖ אֶמר      ִֺאֵ֥  ֹ   ַוׁא

„adonay-ne‟um    nishba‟əti          bi         vayo‟mer                 hashamayim-min 

SENHOR-diz       eu-jurei      em-mim     E-Ele-disse                         os céus-de 

א ה      ְוֹלֵ֥ ר    ַהֿאֶֹ֔ יָתֹ֙     ֶאת־ַהָּאָבָ֣ ר    ָעִׂשֹ֙ ַען       ֲאֶשִ֤ י            יֵַ֚  ׃ִאָ֗

velo‟        hazeh       hadavar-„et        „assita       „asher           ya‟an                  ki 

e-não      a-esta         a coisa-*          fizeste          que          porquanto     porque 

ְכָ       ֶאת־ִֺאנְָךֵ֥    ֶאת־יְִחיֶדָָֽך׃    ָחַׂשִׁ֖
22:17

ְך          ֲאָבֶרְכָךָ֗    ׃ִאָֽי־ָבֵרָ֣

„avarechəcha        varech-ki               yechidecha-„et    binecha-„et    chassachta 

eu-te-abençoarei  abençoar-Que           teu único-*       teu filho-*          negaste 

יִם י          ַהָשַמֹ֔ ה       ֶאָֽת־זְַרֲעָךֹ֙        ׃ְאכֹוְכֵבָ֣ ה         ַאְרֶֺאִ֤  ְוַהְרָֺאָ֨
hashamayim       kechochevey       zarə‟acha-„et           „arbeh              veharbah 

os-céus            como-estrelas-de    tua semente-*    eu-aumentarei    e-aumentar 

ש              זְַרֲעָךֹ֔  ת     ַהָׁאִ֑ם       ְויִַרָ֣ ר     ַעל־ְׂשַפָ֣ ֹול       ֲאֶשִׁ֖  ְוַכח 
zarə‟acha               veyirash        hayam        sefat-„al          „asher       vechachol 

tua-semente      e-ele-possuirá    o-mar    praia de-sobre       que    e-como-areia 

ַער      אֹיְָבָֽיו׃                    ת  ַשֵ֥ ֵאִׁ֖
22:18

־א         ְבזְַרֲעָךֹ֔    ְוִהְתָֺאֲרכָ֣

vezarə‟acha         vehitbarachu                                    „oyevayv         sha‟ar    „et 

na-tua-semente    E-nela[serão]abençoados             teus-inimigos    porta de    * 

ְע ָ  ר       ָשַמִׁ֖ ֶקב         ֲאֶשֵ֥ ֶרץ          ֵע  ל            ֻאֹוֵיָ֣י       ָהָאִ֑ ִֹׁ֖  ׃א

shama‟ta         „asher            „eqev 86              ha‟arets         goyey                  kol 

ouviste              que      em-consequência        a-terra        nações-de       tudo-de 

 

 

e ofereceu-o em 

ho-locausto, em 

lugar de seu filho. 

14 E chamou 

Abraão o nome 

daquele lugar, o 

SENHOR proverá; 

donde se diz [até] 

ao dia de hoje: No 

monte do SE-

NHOR proverá. 

15 ¶ E chamou o 

anjo do SENHOR 

a Abraão pela 

segunda vez, desde 

os céus, 

16 E disse: Por 

mim jurei, diz o 

SENHOR: Por-

quanto fizeste esta 

ação, e não me 

negaste o teu filho, 

o teu único, 

17 Que deveras te 

abençoarei, e gran-

dissimamente mul-

tiplicarei a tua 

semente, como as 

estrelas dos céus e 

como a areia que 

[está] na praia do 

mar; e a tua 

semente possuirá a 

porta dos seus 

inimigos. 

18 E nela serão 

benditas, na tua 

semente, todas as 

nações da terra; 

porquanto ouviste  

 

 

                                                           
84

 .”yera‟eh = ele-verá; mas, nesse caso, tem o sentido de: “Ele proverá”, ou, “ele verá [o que for necessário] יֵָרֶאה 
85

ֹום   .”hayom = “o dia”, uma expressão que, em Português, seria: “hoje ַהׁאֹ֔
86

 eqev = “em consequência, por causa [disso]”. Interessante notar que, por causa da fé e da obediência de Abraão, todas as„ ֵעֶקב 

nações da terra, desde aquele tempo até hoje, foram e continuam sendo abençoadas! 
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ָֽי׃                              ְֺאקִֹל
22:19

יו   ַוָׁאִָ֤שב  ַאְבָרָהםֹ֙       ֶאל־נְָעָרֹ֔

ne‟arayv-„el         „avraham    vayashav                                                      beqoli 

moço dele-para      Abraão     E-ele-voltou                                       à-minha-voz 

ַבע ר ָשִ֑ ו      ֶאל־ְֺאֵאָ֣ ־א            יְַחָּאִׁ֖ מ־א                          ַוׁאְֵלכֵ֥  ַוׁאָֺקִ֛
shava‟  be‟er-„el        yachdav             vayeləchu                                  vayaqimu 

Berseba-para              juntos            e-eles[se]foram           e-eles[se]levantaram 

ר ָשַָֽבע׃  ם   ִֺאְבֵאֵ֥ ֵֶ֥שב        ַאְבָרָהִׁ֖ פַוֵׁא  

shava‟  bive‟er   „avraham         vayeshev 

em-Berseba        Abraão    e-ele-habitou
 

22:20
ם ֶׄאה       ַוׁאַֺֻאֵ֥ד       ְלַאְבָרָהִׁ֖ ים    ָהֵאֹ֔ י    ַאֲחֵריֹ֙      ַהְּאָבִרָ֣   ַויְִהָ֗

le‟avraham        vayugad        ha‟eleh      hadevarim       „acharey             vayehi 

para-Abraão     e[foi]dito       as-estas       as-coisas       depois-de         E-ele-foi 

וא       ָֺאִנִׁ֖ים ה         ִמְל׃ָאֵ֥ה      גַם־ִהִ֛ ׆אֵה          יְָלָדָ֨ ר       ִהֶּ֠ ִֹ֑  ֵלאמ

banim           hi‟-gam           milkah              yaldah              hineh            le‟mor 

filhos         ela-também         Milca          ela-deu-à-luz       eis[que]    para-dizer 

ֹור       ָאִחָֽיָך׃              ְלנָחֵ֥
22:21

־אז ֹו    ְוֶאת־ֺאָ֣ ־אץ       ְֺאכֹרִׁ֖   ֶאת־עֵ֥

buz-ve‟et     bechoro          „uts-„et                                    „achicha        lenachor 

Buz-e    seu-primogênito    Uz-*                                       teu-irmão    para-Naor 

ם׃    י  ֲאָרָֽ ל  ֲאִבֵ֥ יו      ְוֶאת־ְקמ־אֵאִׁ֖ ָאִחִ֑
22:22

ֹו ֶׂשד     ְוֶאת־ֲחזֹ֔   ְוֶאת־׃ֶאָ֣

chazo-ve‟et       kessed-ve‟et               „aram    „avi     qemu‟el-ve‟et         „achiv 

Hazo-e             Quesede-E                    Arã    pai-de     Quemuel-e    irmão-dele 

ת  ְֺאת־אֵאָֽל׃                ף   ְוֵאִׁ֖ ש   ְוֶאת־יְִדָלִ֑ ְוֶאת־ִפְלָּאִׁ֖
22:23

ל   ־אְבת־אֵאִׁ֖

uvetu‟el                                       betu‟el    ve‟et    yidəlaf-ve‟et    pilədash-ve‟et 

E-Betuel                                     Betuel        e           Jidlafe-e                 Pildas-e 

ֹור ה       ְלנָחִׁ֖ ה    ִמְל׃ָאֹ֔ ֶׄאהֹ֙   יְָלָדָ֣ ה   ְשמָֹנֵ֥ה    ֵאֹ֙  יַָלָ֣ד        ֶאת־ִרְבָקִ֑
lenachor         milkah    yalədah     „eleh     shəmonah    rivqah-„et             yalad 

para-Naor       Milca    ela-gerou    estes          oito         Rebeca-*    e-ele-gerou 

י      ַאְבָרָהָֽם׃                  ֲאִחֵ֥
22:24

ה ֽא    ְרא־אָמִ֑ ֹו     ־אְשָמָ֣   ־אִפָֽיַלגְשִׁ֖

re‟umah      ushemah      ufilagsho                                       „avraham          „achi 

Reumá    e-nome-dela    E-sua-concumbina                          Abraão     irmão-de 

ַחש ַחם      ְוֶאת־ַ ִׁ֖ ַבח      ְוֶאת־ַֻאֹ֔ ֶלד           ַֻאם־ִהואֹ֙      ֶאת־ֶטָ֣  ַוֵ ִ֤
tachash-ve‟et      gacham-ve‟et        tevach-„et            hi‟-gam               vatelech 

Taás-e                       Gaã-e                 Teba-*           ela-também       e-deu-à-luz 

סְוֶאָֽת־ַמֲעָכָֽה׃   

ma‟achah-ve‟et 

Maaca-e 

à minha voz. 

19 E voltou Abraão 

ao seu moço, e 

levantaram e foram 

juntos para Berse-

ba; e habitou Abra-

ão em Berseba. 

20 ¶ E sucedeu, 

depois destas 

coisas, que foi dito 

a Abraão, dizendo: 

Eis que Milca 

também deu filhos 

a Naor, teu irmão: 

21 Uz, o seu pri-

mogênito, e Buz, 

seu irmão, e Que-

muel, pai de Arã, 

22 E Quesede, e 

Hazo, e Pildas, e 

Jidlafe, e Betuel. 

23 E Betuel gerou 

a Rebeca. Estes 

oito deu Milca a 

Naor, irmão de 

Abraão. 

24 E sua concu-

bina, cujo nome 

[era] Reumá, ela 

lhe deu também a 

Tebá, e Gaã, e Taás 

e Maaca. 
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Gênesis 23 

23:1
ים      ָשָנִׁ֖ה ה       ָשָנִ֛ה     ְוֶעְׂשִרֵ֥ ה     ֵמָאֵ֥   ַוׁאְִהי־אֹ֙      ַחֵׁאָ֣י   ָׂשָרֹ֔

shanah      ve‟esrim        shanah         me‟ah        sarah    chayey            vayihyu 

ano             e-vinte            ano              cem          Sara    vida-de    E-eles-foram 

ה׃             ֵ֥י    ָׂשָרָֽ י      ַחֵׁא ים    ְשֵנִׁ֖ ַבע     ָשִנִ֑ ְוֶשָ֣
23:2

ה ָמת ָׂשָרָ֗   ַוָ ָ֣

sarah    vatamat                           sarah    chayey      shəney    shanim    vesheva‟ 

Sara     E-ela-morreu                   Sara    vida-de      anos-de     anos           e-sete 

ַען         ַוׁאָבֹאֹ֙  ֶרץ       ׃ְאָנִ֑ ֹון       ְֺאֶאָ֣ וא    ֶחְברִׁ֖ ע     ִהֵ֥ ֵ֥ת ַאְרַֺאִ֛  ְֺאִקְרַי

vayavo‟        kəna‟an         be‟erets            hevron        hi‟            „arba‟ beqiryat 

e-ele-veio     Canaã        na-terra-de         Hebrom       ela    em-Quiriate-Arba 87 
ה         ְוִלְב׃אָֹתָֽֽא׃              ד        ְלָׂשָרִׁ֖ ֵֹ֥ ם   ִלְספ ַאְבָרָהֹ֔

23:3
  ַוׁאָָֹ֙קםֹ֙ 

vayaqam                         velivəkotah             lesarah              lispod     „avraham 

E-ele-levantou        e-para-chorar[por]ela    por-Sara      para-prantear    Abraão 

ת ר             ֶאל־ְֺאנֵי־ֵחִׁ֖ ֹו       ַויְַדֵֺאֵ֥ ל      ְפֵנָ֣י      ֵמתִ֑ ם   ֵמַעִׁ֖  ַאְבָרָהֹ֔

chet-bney-„el                   vayedaber         meto         pney        me‟al    „avraham 

Hete-filhos de-para        e-ele-disse    sua-morta    face-de    de-sobre     Abraão 

ר׃            ָֹֽ ֵלאמ
23:4

י ־א        ִלִ֤ ם     ְ נָ֨ י     ִעָׅאֶכִ֑ ב    ָאנִֹכִׁ֖   ֵֻאר־ְותֹוָשֵ֥

li               tenu    „imachem     „anochi     vetoshav-ger                             le‟mor 

a-mim      deem    convosco         eu         e morador-Estrangeiro        para-dizer 

י ה                   ֵמִתִׁ֖ ם           ְוֶאְקְֺאָרֵ֥ ֶברֹ֙              ִעָׅאֶכֹ֔  ֲאֺחֿאַת־ֶקֹ֙

meti                             ve‟eqberah              „imachem                88qever-„achuzat 

minha-morta            e-eu-sepultarei             convosco      sepulcro-possessão de 

ָֽי׃                                           ִמְׄאָפָנ
23:5

ת ־א         ְבנֵי־ֵחִ֛   ַוׁאֲַענַּ֧

chet-vney             vaya‟anu                                                                   milefanay 

Hete-filhos de     E-eles-responderam                           de-diante-da-minha-face 

ֹו׃   ר    לָֽ ֵֹ֥ ם  ֵלאמ ֶאת־ַאְבָרָהִׁ֖
23:6

יא י               נְִׂשָ֨ נ־א  ׀  ֲאדֹנִָ֗   ְשָמֵעָ֣

nessi‟                      „adoni         shəma‟enu         lo          le‟mor     „avraham-„et 

príncipe-de        senhor-meu     Ouve-nos         a-ele     para-dizer        Abraão-* 

ינ־א ר                 ְקָבֵרֹ֔ נ־א         ְֺאִמְבַחָ֣ ים      ַאָ הֹ֙       ְֺאתֹוֵכֹ֔  ֱאֹלִהִ֤

qəvareynu                      bemivəchar           betochenu          „atah           „elohim 

nossas-sepulturas       em-escolhida-de        entre-nós              tu                 Deus 

 

 

 

 
 

1 ¶ E foi a vida de 

Sara 127 anos; 

[estes foram] os 

anos da vida de 

Sara. 

2 E morreu Sara 

em Quiriate-Arba, 

que é Hebrom, na 

terra de Canaã; e 

veio Abraão 

prantear por Sara e 

chorar por ela. 

3 ¶ E se levantou 

Abraão de diante 

da sua morta e 

falou aos filhos de 

Hete dizendo: 

4 Estrangeiro e 

morador sou entre 

vós; dai-me posses-

são de sepultura 

convosco, e sepul-

tarei a minha morta 

de diante da minha 

face. 

5 E responderam 

os filhos de Hete a 

Abraão, dizendo-

lhe: 

6 Ouve-nos, meu 

senhor; príncipe de 

Deus [és] no meio 

de nós; enterra a 

tua morta na 

melhor de nossas 

sepulturas;  

 

 

                                                           
87

 Quiriate-Arba, literalmente, “cidade dos quatro”. Lugar onde se encontra a caverna de Macpela, propriedade adquirida por 

Abraão para lhe servir de túmulo familiar. Nesse local foram sepultados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Jacó e Léia. “Cidade 

de Arba” é uma referência à cidade de quatro gigantes da antiguidade: Anaque (filho de Arba) e seus três filhos: Ahiman, 

Sheshai e Talmi. A antiga cidade de Quiriate-Arba é hoje chamada pelo nome de Hebrom. 
88

 ,qever = “sepulcro”; ou, como a própria pronúncia sugere, “caverna” (natural, ou, artificial), onde se depositavam ֶקֶבר 

sepultavam, os mortos. 
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ֹו ׆א־א             ֶאת־ִקְברִ֛ יש           ִמֶׅאֹ֔ ָך        ִאָ֣ ר         ֶאת־ֵמֶתִ֑ ִֹׁ֖  ְקב

qivəro-„et                     mimenu               „ish89            metecha-„et             qevor 

sepulcro dele-*          dentre-nós           nenhum          tua morta-*           sepulta 

ר      ֵמֶתָָֽך׃                    ֵֹ֥ ֹלָֽא־יְִכֶלֵ֥ה       ִמְׅאָךִׁ֖      ִמְ ב
23:7

  ַוָׁאַָּ֧קם

vayaqam                                 metecha     miqevor       mimecha      yichəleh-lo‟ 

E-ele[se]levantou                  tua-morta     sepultes     [de que tu]     proibirá-não 

ֶרץ              ִלְבנֵי־ֵחָֽת׃ ח־א              ְלַעם־ָהָאִׁ֖ ם       ַוׁאְִשַ ֵ֥  ַאְבָרָהִ֛

chet-livney                       ha‟arets-le‟am                   vayishtachu         „avraham 

Hete-para filhos de      a terra-para povo de           e-ele[se]inclinou        Abraão 
23:8

ם ר        ִאם־ֵיָ֣ש        ֶאָֽת־נְַפְשֶכָ֗ ִֹ֑ ם         ֵלאמ ר      ִאָ ִׁ֖   ַויְַדֵֺאֵ֥

nafshechem-„et          yesh-„im             le‟mor              „itam               vayedaber  

vossa alma-*             existe-se           para-dizer          com-eles         E-ele-disse 

־אנִי י             ְשָמע  ר                ֶאת־ֵמִתיֹ֙                 ִמְׄאָפנַֹ֔ ִֹ֤  ִלְקֺא

shəma‟uni                milefanay                           meti-„et                           liqəvor 

ouçam-me     de-diante-da-minha-face          minha morta-*           para-sepultar 

ַחר׃             ָֹֽ ֹון      ֶֺאן־צ י                ְֺאֶעְפרֵ֥ ־אִפגְע־א־ִלִׁ֖
23:9

י   ְויִֶ ן־ִלָ֗

li-vayiten                           tsochar-ben         be‟efron                            li-ufigə‟u 

a mim-E ele dê                 Zoar-filho de     com-Efrom     por mim-e intercedam 
ה ר                ִֺאְקֵצָ֣ ֹו     ֲאֶשִׁ֖ ת     ַהַׅאְכֵפָלהֹ֙       ֲאֶשר־לֹ֔  ֶאת־ְמָעַרִ֤

biqetse                         „asher         lo-„asher          hamachpelah        me‟arat-„et 

na-extremidade-de       que         para ele-que         a-Macpela             cova de-* 

ם א    יְִ ֶנֵ֥׆אָה       ִלִ֛י               ְֺאתֹוְכֶכִׁ֖ ֶסף     ָמֵל  ה־א         ְֺאֶכָ֨  ָׂשֵדִ֑

betochechem                     li          yitənenah     male‟     bechessef           sadehu 

no-meio-de-vós         para-mim     ele-dará      cheio      por-prata      seu-campo 

ֶבר׃                          ַלֲאֺחֿאַת־ָקָֽ
23:10

ב ֹון                  יֵֹשִׁ֖   ְוֶעְפרֵ֥

yoshev                          ve‟efron                                                 qaver-le‟achuzat 

ele[estava]assentado     E-Efrom                            sepultura-como possessão de 

י ֹון        ַהִחִ ִ֤ ת             ַוׁאַַע֩ן           ֶעְפרָ֨ ֹוְך             ְֺאנֵי־ֵחִ֑  ְֺאתָ֣

hachiti              „efron               vaya‟an                   chet-bney                   betoch 

o-heteu            Efrom         e-ele-respondeu         Hete-filhos de       no-meio-de 

י ל                 ָֺאֵאֵ֥ ִֹ֛ ת         ְלכ  ֶאת־ַאְבָרָהםֹ֙   ְֺאָאזְֵנָ֣י          ְבנֵי־ֵחֹ֔

ba‟ey                         lechol             chet-vney              be‟azney     „avraham-„et 

[os que]vinham   para-tudo-de     Hete-filhos de     aos-ouvidos-de      Abraão-* 

ר׃               ָֹֽ ֹו             ֵלאמ ַשַָֽער־ִעירִׁ֖
23:11

נִי   ֹלָֽא־ֲאדִֹנָ֣י      ְשָמֵעֹ֔

shəma‟eni     „adoni-lo‟                                     le‟mor                        „iro-sha‟ar 

ouve-me        senhor meu-Não                        para-dizer     cidade dele-porta de 

 

nenhum de nós te 

negará a sua 

sepultura, para 

enterrares a tua 

morta. 

7 Então se levantou 

Abraão, e inclinou-

se diante do povo 

da terra, diante dos 

filhos de Hete. 

8 E falou com eles, 

dizendo: Se é de 

vossa vontade que 

eu sepulte a minha 

morta de diante de 

minha face, ouvi-

me e intercedei por 

mim junto a Efrom, 

filho de Zoar, 

9 E ele me dê a 

cova de Macpela, 

que [fica] no fim 

do seu campo; que 

ma dê pelo devido 

preço em posse de 

sepulcro no meio 

de vós. 

10 Ora Efrom 

[estava] assentado 

no meio dos filhos 

de Hete; e respon-

deu Efrom, o 

heteu, a Abraão aos 

ouvidos dos filhos 

de Hete, de todos 

os que entravam 

pela porta da sua 

cidade, dizendo: 

11 Não, senhor 

meu; ouve-me,  

 

 

 

 

 

                                                           
89

 .ish = “homem”; porém aqui, como em Êxodo 16:19, tem o significado de: Cada; nenhum„ ִאיש 
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יהָ  ֹו   ְלָךָ֣          נְַתִ ִ֑ ה    ֲאֶשר־ֺאִׁ֖ ְך     ְוַהְׅאָעָרֵ֥ ִ י   ָלֹ֔  ַהָשֶדהֹ֙     נַָתָ֣

netatiha             lecha     bo-„asher     vehame‟arah     lach     natati      hassadeh 

eu-dou[a ti]      para-ti      nela-que         e-a-cova        a-ti     eu-dou     o-campo 

ר           ֵמֶתָָֽך׃ ֵֹ֥ ְך    ְקב יָה    ָׄאִׁ֖ י      נְַתִ ֵ֥  ְלֵעיֵנַּ֧י               ְבנֵי־ַעִׅאִ֛

metecha              qevor     lach     netatiha          „ami-vney                    le‟eyney 

tua-morta          sepulta     vai       eu-dou     meu povo-filhos de     aos-olhos-de 
23:12

ם     ָהָאֶָֽרץ׃     י       ַעֵ֥ ם    ִלְפֵנִׁ֖ ח־אֹ֙  ַאְבָרָהֹ֔  ַוׁאְִשַ ֹ֙
23:13

ר   ַויְַדֵֺאָ֨

vayedaber             ha‟arets       „am           lifney      „avraham          vayishtachu 

E-ele-disse            a-terra     povo-de     diante-de      Abraão       E-inclinou[se] 

ה ְך ִאם־ַאָ ֵ֥ ר     ַאִ֛ ֹֹ֔ ֶרץֹ֙      ֵלאמ ֹון      ְֺאָאזְֵנִ֤י        ַעם־ָהָאֹ֙  ֶאל־ֶעְפר 

„atah-im   „ach         le‟mor         ha‟arets-„am           be‟azney             „efron-„el 

tu-se         mas     para-dizer     a terra-povo de     aos-ouvidos de     Efrom-para 

׆אִי ח       ִמֶׅאֹ֔ ֶסף      ַהָשֶדהֹ֙       ַקָ֣ ִ י       ׃ֶאִ֤ נִי     נַָת  ־א        ְשָמֵעִ֑  לִׁ֖

mimeni       qach         hassadeh         kessef           natati      shəma‟eni            lu 

de-mim       toma         o-campo         prata          [eu]darei     ouve-me     apenas 

י   ָשָָֽׅאה׃                  ה           ֶאת־ֵמִתִׁ֖ ְוֶאְקְֺאָרֵ֥
23:14

ֹון   ַוַׁאַַּ֧ען  ֶעְפרִ֛

„efron       vaya‟an                               shamah      meti-„et                 ve‟eqberah 

Efrom     E-ele-respondeu                        lá      minha morta-*     e-eu-sepultarei 

ֹו׃                    ר      לָֽ ֵֹ֥ ם   ֵלאמ ֶאת־ַאְבָרָהִׁ֖
23:15

נִי   ֲאדִֹנָ֣י     ְשָמֵעֹ֔

shəma‟eni     „adoni                                         lo            le‟mor       „avraham-„et 

ouça-me       Senhor-meu                           para-ele     para-dizer          Abraão-* 

ֶסף               ֵֺאיִנֵ֥י ת            ֶשֶָֽקל־׃ֶאִ֛ ַֹּ֧ ע         ֵמא  ֶאֶר֩ץ        ַאְרַֺאָ֨

beyni                     kessef-sheqel                  me‟ot               „arba‟              „erets 

entre-mim        prata-shequel90 de           centenas-de          quarto          terra-de 

ר׃             ָֹֽ וא     ְוֶאת־ֵמְתָךִׁ֖     ְקב ־אֵבָֽינְָךִׁ֖        ַמה־ִהִ֑
23:16

ע   ַוׁאְִשַמָ֣

vayishma‟                           qever     metəcha-ve‟et        hi‟-mah        uveynecha 

E-ele-ouviu                     sepulta       tua morta-e     [é]isso- [o]que?     e-entre-ti 

ֶסף ן        ֶאת־ַה׃ֶא  ֹֹ֔ ל    ַאְבָרָהםֹ֙   ְלֶעְפר ִֹ֤  ַאְבָרָה֮ם  ֶאל־ֶעְפרֹון    ַוׁאְִשק

hakessef-„et            le‟efron     „avraham     vayishqol      „efron-„el     „avraham 

a prata-*              para-Efrom     Abraão       e-mediu      Efrom-para       Abraão 

ע       ֵמאֹותֹ֙  ת       ַאְרַֺאִ֤ ר        ְֺאָאזְֵנָ֣י            ְבנֵי־ֵחִ֑ ר    ִּאֶֺאִׁ֖  ֲאֶשֵ֥

me‟ot             „arba‟            chet-vney                 be‟azney            diber     „asher 

centenas        quatro         Hete-filhos de         aos-ouvidos de     dissera        que 

ר         ַלׇאֵֹחָֽר׃                   ֶסף    עֵֹבִׁ֖ ֶקל         ׃ֶאֹ֔ ֶשָ֣
23:17

  ַוָׁאָָ֣קם ׀

vayaqam                                      lassocher           „over      kessef             sheqel 

E-ele-levantou91                      para-mercador     corrente     prata       shequel de 

o campo te dou, 

também te dou a 

cova que nele 

[está], diante dos 

olhos dos filhos do 

meu povo ta dou; 

sepulta a tua morta. 

12 Então se incli-

nou Abraão diante 

do povo da terra, 

13 E falou a 

Efrom, aos ouvidos 

do povo da terra, 

dizendo: Mas, se tu 

[estás de acordo], 

ouve-me; te darei o 

preço do campo; 

toma-o de mim, e 

sepultarei ali a 

minha morta. 

14 E respondeu 

Efrom a Abraão, 

dizendo-lhe: 

15 Meu senhor, 

ouve-me; terra de 

quatrocentos siclos 

de prata, que é isto 

entre mim e ti? 

Sepulta a tua 

morta. 

16 ¶ E ouviu 

Abraão a Efrom, e 

pesou Abraão a 

Efrom a prata de 

que tinha falado, 

aos ouvidos dos 

filhos de Hete, 

quatrocentos she-

quéis de prata, 

[valor] corrente 

entre mercadores. 

17 E adquiriu o 

                                                           
90

 = yishqol ׁאְִשקל sheqel = [medida em] peso; unidade de medida de dinheiro e valores; ver verso 23:16 abaixo, onde Abraão ֶשֶקל 

“ele pesou”  em prata o valor equivalente à possessão do sepulcro de Macpela. 
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א ר    ִלְפֵנָ֣י        ַמְמֵרִ֑ ה     ֲאֶשִׁ֖ ֹון  ֲאֶשרֹ֙     ַֺאַׅאְכֵפָלֹ֔ ה       ֶעְפרָ֗  ְׂשֵדָ֣

mamre‟           lifney      „asher      bamachpelah     „asher     „efron            sadeh 

Manre         diante-de      que        em-Macpela        que       Efrom     campo-de 

ה ר      ַֺאָשֶדֹ֔ ֹו      ְוָכל־ָהֵעץֹ֙     ֲאֶשָ֣ ה     ֲאֶשר־ֺאֹ֔  ַהָשֶדהֹ֙    ְוַהְׅאָעָרָ֣

bassadeh       „asher       haets-vechol         bo-„asher     vehame‟arah    hassadeh 

no-campo       que     a árvore-e tudo de     nele-que          e-a-cova       o-campo 

ֹו           ָסִבָֽיב׃    ר       ְֺאָכל־ְֻאֺבלִׁ֖ ֲאֶשֵ֥
23:18

ם       ְלִמְקָנִׁ֖ה   ְלַאְבָרָהֵ֥

lemiqnah        le‟avraham                  saviv                gevulo-bechol          „asher 

por-compra    Para-Abraão            [ao]redor     território dele-em tudo de     que 

י ל                      ָֺאֵאֵ֥ ִֹׁ֖ ת               ְֺאכ  ְלֵעיֵנָ֣י                  ְבנֵי־ֵחִ֑

ba‟ey                               bechol                     chet-vney                         le‟eyney 

[os que]vindo              de-tudo-de               Hete-filhos de               aos-olhos-de 

ֹו׃         ַשַָֽער־ִעירָֽ
23:19

ה ם    ֶאת־ָׂשָרָ֣ ר    ַאְבָרָה    ְוַאֲחֵרי־ֵכ֩ן     ָקַבָ֨

sarah-„et         „avraham      qavar        chen-ve‟acharey                      „iro-sha‟ar 

Sara-*              Abraão     sepultou      E depois disso              seu povo-porta de 

א ה      ַהַׅאְכֵפָלִ֛ה    ַעל־ְפֵנֵ֥י    ַמְמֵרִׁ֖ ת     ְׂשֵדַּ֧ ֹו        ֶאל־ְמָעַרִ֞  ִאְש ָ֗

mamre‟      pəney-„al     hamacpelah        sedeh         me‟arat-„el                „ishto 

Manre    face de-sobre   a-Macpela     campo-de     cova de-para      sua-mulher 

ַָֽען׃            ֶרץ       ׃ְאָנ ֹון        ְֺאֶאִׁ֖ וא   ֶחְברִ֑ ִהָ֣
23:20

ה ָקם    ַהָשֶד    ַוׁאָָ֨

hassadeh    vayaqam                      kəna‟an         be‟erets            chevron        hi‟ 

o-campo   E-ele-levantou               Canaã        na-terra-de          Hebrom       ela 
ֶבר ם                  ַלֲאֺחֿאַת־ָקִ֑ ֹו      ְלַאְבָרָהִׁ֖ ה         ֲאֶשר־ֺאִ֛  ְוַהְׅאָעָרַּ֧
qaver-la‟achuzat                         le‟avraham           bo-„asher          vehame‟arah 

sepulcro-como possessão de     para-Abraão          nele-que                  e-a-cova 

ת    ְֺאנֵי־ֵחָֽת׃   סֵמֵאִׁ֖
chet-bney      me‟et 

Hete-filhos de        de 

campo de Efrom, 

que [estava] em 

Macpela, em frente 

a Manre, o campo 

e a cova que nele 

[estava], e todo o 

arvoredo que 

[havia] no campo, 

e em todo o seu 

contorno ao redor, 

18 Se confirmou a 

Abraão em posses-

são diante dos 

olhos dos filhos de 

Hete, de todos os 

que entravam pela 

porta da cidade. 

19 E depois disso 

sepultou Abraão a 

Sara sua mulher na 

cova do campo de 

Macpela, em frente 

de Manre, que é 

Hebrom, na terra 

de Canaã. 

20 Assim adquiriu 

o campo e a cova 

que nele [estava] a 

Abraão em posses-

são de sepultura 

pelos filhos de 

Hete. 

 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 24 

ְך24:1 ַיהָוִ֛ה                ֵֺאַרֵ֥ ים        וָֽ א      ַֺאׁאִָמִ֑ ן      ָֺאִׁ֖ ם זֵָקֹ֔   ְוַאְבָרָהָ֣

berach                      va‟donay          bayamim         ba‟       zaqen     ve‟avraham 

abençoado            e-o-SENHOR       em-dias     entrado     idoso         E-Abraão 

ל׃        ָֹֽ ם      ַֺא׃א ם        ֶאל־ַעְבּאֹוֹ֙ 24:2ֶאת־ַאְבָרָהִׁ֖ אֶמר     ַאְבָרָהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

„avdo-„el               „avraham         vayo‟mer                bachol          „avraham-„et 

seu servo-para        Abraão          E-ele-disse             em tudo              Abraão-* 

 

1 ¶ E era Abraão já 

idoso, adiantado 

em dias, e o 

SENHOR [havia] 

abençoado a 

Abraão em tudo.  

2 E disse Abraão 

                                                                                                                                                 
91

 yaqam = “ele levantou‟, nesse caso, tem o sentido de “ele-veio-a-pertencer” – ver verso 23:20, abaixo, e também ׁאָָקם 

Levíticos 25:30. 
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ֹו ל                ְֺאָכל־ֲאֶשר־לִ֑ ֹו             ַהׅאֵֹשִׁ֖ ן                 ֵֺאיתֹ֔  זְַקָ֣
lo-„asher-bechol                        hamoshel                   beyto                        zaqen 

a ele-que-de tudo de              o-governante              sua-casa                antigo-de 

ַחת          יְֵרִכָֽי׃           יֲעָךֹ֔ 24:3ִׂשָֽים־ָנֵ֥א         יְָדָךִׁ֖        ַ ֵ֥   ְוַאְשִֺאָ֣

ve‟ashbi‟acha                   yerechi             tachat          yadecha               na‟-sim 

E-eu-te[ferei]jurar        minha-coxa     debaixo-de       tua-mão           agora-põe 

ֶרץ י           ָהָאִ֑ ֵאֹלֵהִׁ֖ יִם        וָֽ י         ַהָשַמֹ֔ ַיהָוהֹ֙              ֱאֹלֵהָ֣  ֺאָֽ

ha‟arets                ve‟lohey         hashamayim         „elohey                   ba‟donay 

a-terra                 e-Deus-de           os-céus             Deus-de         pelo-SENHOR 

י                    ִמְֺאנֹותֹ֙  ח       ִאָשהֹ֙            ִלְבנִֹ֔ ר     ֹלָֽא־ִתַ ִ֤  ֲאֶשָ֨

mibenot                               liveni                 „ishah            tiqach-lo‟         „asher 

das-filhas-de                para-meu-filho         mulher         tomarás-não           que 

ֹו׃ ב             ְֺאִקְרֺאָֽ י         יֹוֵשֵ֥ ר           ָאנִֹכִׁ֖ י           ֲאֶשֵ֥  ַהָֽ׃ְאנֲַענִֹ֔

beqirbo                     yoshev             „anochi               „asher              hakəna‟ani 

no-meio-dele          habitado                eu                      que              os-cananeus 
ְך24:4 י             ֵ ֵלִ֑ י                ְוֶאל־מֹוַלְדִ ִׁ֖ י            ֶאל־ַאְרִצִ֛   ׃ִאַּ֧

telech                    moladti-ve‟el                           „artsiyi-„el                            ki 

[tu]irás          minha parentela-e para                minha terra-para              Porque 

ה            ִלְבִנֵ֥י            ְליְִצָחָֽק׃     אֶמר24:5ְוָלַקְחָ ֵ֥          ִאָשִׁ֖ ִֹ֤   ַוׁא

vayo‟mer            leyitschaq                  liveni                „ishah             velaqachta  

E-ele-disse       para-Isaque         para-meu-filho         mulher         e[tu]tomarás 

ה ה          ָהִָֽאָשֹ֔ ֶבד         א־אַליֹ֙          ֹלא־תֹאֶבָ֣  ֵאָליוֹ֙            ָהֶעֹ֔

ha‟ishah                 to‟veh-lo‟                  „ulay              ha‟eved                 „elayv 

a-mulher               ela vir-não                 talvez              o-servo              para-ele 

ב       ָאִשיבֹ֙  את     ֶהָָֽהֵשִ֤ ִֹ֑ ֶרץ      ַהֿא י      ֶאל־ָהָאָ֣  ָלֶלֵֶ֥כת        ַאֲחַרִׁ֖

„ashiv           hehashev         hazo‟t         ha‟arets-„el         „acharay         lalechet 

[eu]tornarei    ?tornar           a-esta         a terra-para         após-mim         para-ir 

אָת             ִמָשָֽם׃ ֶרץ              ֲאֶשר־יָָצֵ֥  ֶאת־ִֺאנְָךֹ֔         ֶאל־ָהָאִׁ֖

misham                   yatsa‟ta-„asher                      ha‟arets-„el             binəcha-„et 

de-lá                         tu saíste-que                        a terra-para              teu filho-* 
יב24:6 ֶמר    ְלָךֹ֔                ֶפן־ָ ִשֵ֥ ם     ִהָשָ֣ יו   ַאְבָרָהִ֑ אֶמר  ֵאָלִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

tashiv-pen                        lecha     hishamer     „avraham     „elayv       vayo‟mer  

retornes-para que não     para-ti      cautela         Abraão       a-ele      E-ele-disse 

י         ָשָָֽׅאה׃           יִם24:7ֶאת־ְֺאִנִׁ֖ י           ַהָשַמָ֗ ה    ׀   ֱאֹלֵהָ֣   יְהָוָ֣

hashamayim          „elohey           „adonay                     shamah               beni-„et 

os-céus                 Deus-de           SENHOR                  para-lá         meu filho-* 

ֶרץ ית           ָאִב֮י               ־אֵמֶאָ֣ נִי            ִמֵֺאָ֣ ר         ְלָקַח   ֲאֶשָ֨

ume‟erets                     „avi                 mibeyt                  leqachani            „asher  

e-da-terra-de             meu-pai           da-casa-de              me-tomou               que 

ao seu servo, o 

mais antigo de sua 

casa, o mordomo 

de tudo o que 

possuía: Põe agora 

a tua mão debaixo 

da minha coxa,  

3 e eu te farei jurar 

pelo SENHOR, 

Deus dos céus e 

Deus da terra, que 

não tomarás mu-

lher para meu filho 

das filhas dos 

cananeus, no meio 

dos quais eu 

[tenho] habitado.  

4 Porque à minha 

terra e à minha 

parentela tu irás e 

[de lá] tomarás 

mulher para meu 

filho Isaque.  

5 E disse-lhe o 

servo: Talvez não 

queira a mulher 

seguir-me a esta 

terra. Tornarei o 

teu filho à terra de 

onde saíste?  

6 E Abraão lhe 

disse: Guarda-te, 

que não faças lá 

tornar o meu filho.  

7 O SENHOR, 

Deus dos céus, que 

me tomou da casa 

de meu pai e da 

terra da  
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ְָֽשַֺאָֽע־ִליֹ֙  ר       ִנ י        ַוֲאֶשִ֤ ר         ִּאֶֺאר־ִל  ֹוַלְדִ י             ַוֲאֶשָ֨  מָֽ

li-nishba‟            va‟asher              li-diber              va‟asher                    moladti 

a mim-jurou         e-que          para mim-disse          e-que         minha-parentela 

־אא    יְִשַלִ֤ח את  הָ֗ ִֹ֑ ֶרץ ַהֿא ן  ֶאת־ָהָאָ֣ ְרֲעָךֹ֔         ֶאֵ ִׁ֖ ר          ְלזַָ֨ ֹֹ֔  ֵלאמ

yishlach      hu‟    hazot    ha‟arets-„et     „eten           lezarə‟acha              le‟mor 

enviará      Ele     a-esta       a terra-*    eu-darei    para-tua-semente    para-dizer 

י           ִמָשָֽם׃ ה        ִלְבִנִׁ֖ יָך       ְוָלַקְחָ ֵ֥     ִאָשִ֛  ַמְלָאכֹוֹ֙      ְלָפנֶֹ֔

misham                liveni             „ishah     velaqachta     lefaneycha     malə‟acho 

de-lá            para-meu-filho     mulher     e-tomarás      diante[de]ti       seu-anjo 
יתָ 24:8 יָך            ְונִִ   ֶכת     ַאֲחֶרֹ֔ ה   ָהִָֽאָשהֹ֙      ָלֶלָ֣ א תֹאֶבִ֤   ְוִאם־ֹלָ֨

veniqita              „achareycha     lalechet        ha‟ishah     to‟veh           lo‟-ve‟im 

e-inocente               após-ti      para-seguir     a-mulher     ela-vir           não-E se 

ב      ָשָָֽׅאה׃ א    ָתֵשִׁ֖ י   ֹלֵ֥ ק      ֶאת־ְֺאנִֹ֔ את     ַרָ֣ ִֹ֑ י          ז  ִמְשֺבָעִתִׁ֖

shamah        tashev       lo‟       beni-„et            raq        zot                mishevu‟ati 

para-lá     retornarás   não     meu filho-*     apenas     isto     de-meu-juramento 
יו24:9 ם     ֲאדָֹנִ֑ ֵֶ֥רְך   ַאְבָרָהִׁ֖ ַחת      ֶי ֹו     ַ ִ֛ ֶבדֹ֙    ֶאת־יָדֹ֔   ַוָׁאִֶׂ֤שם   ָהֶעֹ֙

„adonayv  „avraham     yerech        tachat        yado-„et      ha‟eved      vayassem 

senhor-dele  Abraão    coxa-de    debaixo      sua mão-*     o-servo      E-ele-pôs 

ָֽה׃              ר   ַהֶֿא ֹו     ַעל־ַהָּאָבִׁ֖ ַבָֽע       לֹ֔ ֶעֶבד24:10ַוׁאִָשָ֣ ח     ָהֶּ֠   ַוׁאִַ ָ֣

ha‟eved     vayiqach                          hazeh     hadavar-„al       lo        vayishava‟ 

o-servo      E-ele-tomou                    a-esta    a coisa-sobre    a-ele     e-ele-jurou 

ֶלְך י            ֲאדֹנָיוֹ֙              ַוׁאֵֹ֔ ים           ִמְֻאַמֵׄאִ֤ ה       גְַמִׄא   ֲעָׂשָרָ֨

vayelech             „adonayv               migemaley              gemalim          „assarah 

e-ele[se]foi         senhor-dele         dos-camelos-de           camelos                 dez 

ִֶ֛לְך ָקם              ַוֵׁא ֹו           ַוׁאָָ֗ יו         ְֺאיָדִ֑ ־אב            ֲאדָֹנִׁ֖  ְוָכל־טֵ֥
vayelech             vayaqam               beyado          „adonayv                tuv-vechol 

e-ele-foi      e-ele[se]levantou     em-sua-mão    senhor-dele    bem de-e tudo de 

ֹור׃        יר    נָחָֽ יִם      ֶאל־ִעֵ֥ ֲַהַרִׁ֖ ם נָֽ ְך    ַהְֻאַמִׄאִ֛ים24:11ֶאל־ֲאַרֵ֥   ַוׁאְַבֵרַּ֧

hagemalim   vayavərech               nachor         „ir-„el         92 naharim  „aram-„el 

os-camelos  E-ele[fez]ajoelhar      Naor     cidade de-para     Mesopotâmia-para 

ֶרב ת          ֶעֹ֔ יִם      ְלֵעָ֣ ר     ַהָׅאִ֑ יר        ֶאל־ְֺאֵאָ֣ ־אץ          ָלִעִׁ֖  ִמחֵ֥

„erev                le‟et        hamayim        be‟er-„el                la‟ir               michuts 

tarde         ao-tempo-de   as-águas    poço de-junto a     para-a-cidade     de-fora 

ת׃        ָֹֽ את               ַהשֲֹאב ת       ֵצֵ֥ ה24:12ְלֵעִׁ֖ ר    ׀   יְהָוָ֗   ַוׁאֹאַמָ֓

„adonay        vayo‟mer                    hasho‟avot                     tse‟t                  le‟et 

SENHOR     E-ele-disse              [as que]tiravam[água]     saiam    ao-tempo de 

minha parentela, e 

que me falou, e que 

me jurou, dizendo: 

À tua semente 

darei esta terra, ele 

enviará o seu anjo 

adiante da tua face, 

para que tomes de 

lá mulher para meu 

filho.  

8 Se a mulher não 

quiser seguir-te, 

serás livre deste 

meu juramento; 

somente não 

tornarás para lá o 

meu filho.  

9 Então pôs o servo 

a sua mão debaixo 

da coxa de Abraão, 

seu senhor, e jurou-

lhe sobre este 

negócio.  

10 ¶ E o servo 

tomou dez came-

los, dos camelos do 

seu senhor, e 

partiu, pois que 

toda a fazenda de 

seu senhor [estava] 

em sua mão; e 

levantou-se e partiu 

para a Mesopo-

tâmia, para a cida-

de de Naor.  

11 E fez ajoelhar 

os camelos fora da 

cidade, junto a um 

poço de água, à 

tarde, ao tempo em 

que saíam as que 

tiravam [água].  

12 E ele disse: Ó 

                                                           
92

 „aram  naharim = “Aram dos rios”. Aram era o nome antigo da região da Síria que ficava entre os dois rios: Tigre e Eufrates, 

e cujo povo era conhecido como os arameus. Hoje a região é conhecida com o nome grego de Mesopotâmia, que literalmente 

quer dizer: “Entre (dois) rios”. 
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י ם        ַהְקֵרה־ָנֵ֥א                    ְלָפַנִׁ֖  ֱאֹלֵהיֹ֙        ֲאדִֹנָ֣י     ַאְבָרָהֹ֔

lefanay                             na-haqereh            „avraham       „adoni           „elohey 

diante-de-mim           peço te-encontre[eu]     Abraão     meu-senhor     Deus-de 

ם       ֲאדִֹנֵ֥י     ַאְבָרָהָֽם׃     ֶסד        ִעִׁ֖ ֹום      ַוֲעֵׂשה־ֶח    ִה׆ֵאִ֛ה24:13ַהׁאִ֑

hineh              „avraham        „adoni          „im           chessed-va‟asse       hayom 

Eis-que             Abraão     meu-senhor     com     beneficência-e faze[tu]     hoje 

י יִם       ־אְבנֹותֹ֙            ַאנְֵשָ֣ ין        ַהָׅאִ֑ ב       ַעל־ֵעָ֣ י      נִָצִׁ֖  ָאנִֹכֵ֥

„anshey                 uvenot         hamayim           „ein-„al            nitsav     „anochi 

homens-de        e-filhas-de       as-águas     fonte de-junto à      estou              eu 

ב    ָמָֽיִם׃    ֵֹ֥ ת      ִלְשא ִֹׁ֖ יר       יְֹצא ר24:14ָהִעֹ֔   ְוָהָיָ֣ה    ַהָֽ׆אֲַעָרָ֗     ֲאֶשָ֨

„asher      hana‟ara     vehayah         mayim     lishə‟ov        yotse‟ot            ha‟ir 

que          a-moça      E-será[que]     águas    para-tirar           saem        a-cidade 

ה ה        ְוָאְמָרָ֣ ר      ֵאֶלֹ֙יָהֹ֙      ַה׀ִאי־ָנִ֤א         ַכֵּאְךֹ֙       ְוֶאְשֶ ֹ֔  אַֹמִ֤

ve‟amrah          ve‟eshteh        chadech             na‟-hati       „eleycha         „omar 

e[ela]disser       e[eu]beba     teu-cântaro     peço te-inclina     a-ela     [eu]disser 

ְחָ ֹ֙  ֽא              הַֹכֹ֙ ה       אָֹתִ֤ יָך           ַאְשֶקִ֑ ה       ְוגַם־ְֻאַמֶׄאִׁ֖  ְשֵתֹ֔

hochachta                 „otah            „ashqeh              gemaleycha-vegam     shəteh 

[a qual]designaste      esta      [darei de]beber     teus camelos-e também     bebe 

ֶסד יָת          ֶחִׁ֖ ע     ׃ִאי־ָעִׂשֵ֥ ֽא     ֵאַדֹ֔ ק     ־אָבָ֣  ְלַעְבְּאָךָ֣           ְליְִצָחֹ֔

chessed              „assita-ki          „eda‟        uvah      leyitschaq            le‟avdecha 

beneficência    fizeste-que     saiba[eu]    e-nisto   para-Isaque     para-teu-servo 

ָֽי׃              ־אא   ֶטֶר֮ם       ׃ִאָׄאָ֣ה          ְלַדֵֺאר  24:15ִעם־ֲאדִֹנ ָֽיְִהי־הָ֗   ַו

ledaber               kilah           terem     hu‟-vayehi                                „adoni-„im 

de-falar     [ele]terminasse    antes      ele-E ele foi                    meu senhor-com 

ה ל     ֶֺאן־ִמְל׃ָאֹ֔ ר     יְֺׄאָדהֹ֙   ִלְבת־אֵאָ֣ את   ֲאֶשִ֤ ה   יֵֹצָ֗  ְוִה׆ֵאַּ֧ה       ִרְבָקָ֣
milkah-ben         livetu‟el     yulədah      „asher     yotse‟t     rivqah         vehineh 

Milca-filho de   a-Betuel      nascera         que        saia       Rebeca     e-eis[que] 

ֽא             ַעל־ִשְכָמָֽֽא׃ ם     ְוַכָּאִׁ֖ י    ַאְבָרָהִ֑ ֹור     ֲאִחָ֣ ֶשת       נָחִׁ֖  ֵאֵ֥

shichmah-„al                  vechadah     „avraham      „achi        nachor          „eshet 

ombro dela-sobre         e-jarro-dela     Abraão     irmão-de     Naor     mulher-de 
א24:16 יש     ֹלָ֣ ה    ְוִאִׁ֖ ד     ְֺאת־אָל  ֹֹ֔ ת      ַמְרֶאהֹ֙       ְמא   ְוַהָֽ׆אֲַעָרָ֗   טַֹבִ֤

lo‟         ve‟ish       betulah        me‟od          mar‟eh           tovat        vehana‟ara  

não     e-homem     virgem        muito         aparência        boa-de        E-a-moça 

ֽא יְנָה         ַוְ ַמֵׄאֵ֥א           ַכָּאִׁ֖ ֶרד      ָהַעֹ֔ ֽא                    ַוֵ ָ֣  יְָדָעִ֑
chadah             vatemale‟         ha‟ayenah        vatered                            yeda‟ah 

seu-jarro        e[ela]encheu     para-a-fonte     e[ela]desceu     ele-conhecera[ela] 

 

 

 

 

SENHOR, Deus de 

meu senhor Abra-

ão, dá-me, hoje, 

bom encontro  e 

faze beneficência 

ao meu senhor 

Abraão!  

13 Eis que eu estou 

em pé junto à fonte 

de água, e as filhas 

dos homens desta 

cidade saem para 

tirar água;  

14 Seja, pois, que a 

donzela a quem eu 

disser: Abaixa, pe-

ço-te, o teu cântaro 

para que eu beba; e 

ela disser: Bebe, e 

também darei de 

beber aos teus 

camelos, [seja] esta 

a qual designaste 

ao teu servo 

Isaque; nisto saiba 

eu que fizeste 

beneficência a meu 

senhor.  

15 E sucedeu que, 

antes que ele 

acabasse de falar, 

eis que Rebeca, 

que nascera a 

Betuel, filho de 

Milca, mulher de 

Naor, irmão de 

Abraão, saía com o 

seu cântaro sobre o 

seu ombro.  

16 E a moça [tinha] 

muito boa aparên-

cia, virgem, a 

quem homem [al-

gum] a conhecia; 

ela desceu à fonte, 

encheu o seu 

cântaro e subiu.  
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אֶמר24:17ַוָ ַָֽעל׃                 ֹ ֽא         ַוׁא ֶבד      ִלְקָראָתִ֑ ֵָ֥רץ     ָהֶעִׁ֖   ַוָׁא

vayo‟mer              liqra‟tah           ha‟eved      vayarats                              vata‟al 

e-ele-disse     para-encontrá-la     o-servo      Então-ele-correu          e[ela]subiu 

יִם          ִמ׃ַאֵּאְָֽך׃    ינִי          ָנִ֛א         ְמַעט־ַמִׁ֖ אֶמר24:18ַהגְִמיִאֵ֥ ִֹׁ֖   ַו 

vato‟mer            mikadech             mayim-me‟at             na                hagəmi‟ini 

E-ela-disse    do-teu-cântaro     águas-um pouco de   peço-te     deixa-me-beber 

ֽא ֶרד               ׃ַאָּאִ֛ ַֹּ֧ ר             ַו  י            ַוְ ַמֵהָ֗ ה        ֲאדִֹנִ֑  ְשֵתָ֣

kadah                     vatored                 vatemacher                 „adoni           shəteh 

seu-cântaro          e[ela]baixou        e-ela[se]apressou        meu-senhor        bebe 

ה־א׃          ֽא               ַוַ ְשֵקָֽ ֹו24:19ַעל־יָָדִׁ֖ ל             ְלַהְשקֹתִ֑   ַוְ ַכִׁ֖

lehashqoto                   vatechal                      vatashqehu                      yadah-„al 

para-dar-lhe-beber      E[ela]acabou        e-deu-lhe[de]beber    mão[dela]- sobre 

ד ב         ַעֵ֥ אֶמר           ַֻאִ֤ם               ִלגְַמֶׄאֹ֙יָךֹ֙             ֶאְשָאֹ֔ ָֹ֗  ַו 
„ad             „eshə‟av                 ligemaleycha                   gam                vato‟mer 

até             eu-tirarei             para-teus-camelos           também           e[ela]disse 

ת׃         ָֹֽ ־א             ִלְש  ר         ׃ַאָּאֽאֹ֙ 24:20ִאם־׃ִאׄאִׁ֖ ר     ַוְ ַעִ֤   ַוְ ַמֵהָ֗

kadah            vate‟ar         vatemacher                   lishtot                        kilu-„im 

jarro-dela   e-esvaziou     E[ela]apressou-se      para-beber   completem-[que]se 

ב ב        ַוִ ְשַאִׁ֖ ִֹ֑ ר   ִלְשא ֹוד    ֶאָֽל־ַהְֺאֵאִׁ֖ ָרץ      עִ֛ ֶקת     ַוָ ֵ֥ ֹֹ֔  ֶאל־ַהש

vatishə‟av          lishe‟ov       habe‟er-„el       „od          vatarats        hashoqet-„el 

e[ela]tirou         para-tirar     o poço-para     ainda     e[ela]correu     o coxo-para 

ָֽיו׃                ה              ָלִֽ֑א24:21ְלָכל־ְֻאַמָׄא יש         ִמְשָ ֵאִׁ֖   ְוָהִאֵ֥

lah                      mishta‟eh               veha‟ish                            gemalayv-lechol 

a-ela        quedava-se-admirando     E-o-homem        camelos dele-para tudo de 

ֹו יַח          יְהָוִ֛ה                 ַּאְר׃אִׁ֖ ִַהְצִלַּ֧ ַעת          הָֽ יש     ָלַדָ֗  ַמֲחִר 

darko                           „adonay            hahitseliach              lada‟at     macharish  

seu-caminho              SENHOR     ?[havia]prosperado     para-saber        calado 

־א        ַהְֻאַמִׄאיםֹ֙ 24:22ִאם־ֹלָֽא׃                       ר    ׃ִאׄאִ֤ י    ׃ַאֲאֶשָ֨   ַויְִהָ֗

hagemalim          kilu       ka‟asher      vayehi                                            lo‟-„im 

os-camelos    acabaram   conforme     E-ele-foi                                         não-se 

ַקע ב         ֶֺאִׁ֖ ח        ָהִאישֹ֙         ֶנָ֣זֶם       זָָהֹ֔ ֹות           ַוׁאִַ ִ֤  ִלְש ֹ֔

beqa‟            zahav        nezem              ha‟ish         vayiqach                    lishtot 

meio 93          ouro      pendente-de     o-homem     e-ele-tomou     para-beberem 

ב ה          זָָהִׁ֖ יָה     ֲעָׂשָרֵ֥ ֹו      ־אְשֵנִ֤י     ְצִמיִדיםֹ֙       ַעל־יֶָדֹ֔  ִמְשָקלִ֑

zahav             „assarah      yadeyha-„al          tsemidim       ushəney      mishqalo 

ouro                  dez     suas mãos de-para     braceletes     e-dois-de     peso-dele 

 

17 Então o servo 

correu-lhe ao en-

contro e disse: 

Deixa-me beber, 

peço-te, um pouco 

de água do teu 

cântaro.  

18 E ela disse: 

Bebe, meu senhor. 

E apressou-se, e 

abaixou o seu 

cântaro sobre a sua 

mão e deu-lhe de 

beber.  

19 E acabando ela 

de lhe dar de beber, 

disse: Também pa-

ra teus camelos eu 

tirarei até que 

acabem de beber.  

20 E apressou-se e 

esvaziou o cântaro 

na pia, e correu 

ainda ao poço para 

tirar [água] e tirou 

para todos os seus 

camelos.  

21 E o varão estava 

admirado de vê-la, 

calando-se, para 

saber se o 

SENHOR havia 

prosperado a sua 

jornada ou não.  

22 E aconteceu 

que, acabando os 

camelos de beber, 

tomou o homem 

um pendente de 

ouro de meio 

[siclo] de peso e 

duas pulseiras para 

as suas mãos, do 

peso de dez [siclos] 

de ouro,  

                                                           
93

 .beqa‟ = meio; unidade de medida de dinheiro; peso em ouro; meio shequel ֶֺאַקע 
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ָֽם׃        ְ      ַהִֻאֵ֥יִדי          ָנִׁ֖א24:23ִמְשָקָל י      ַאֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙      ַֺאת־ִמָ֣   ַוׁא

na‟                hagidi        „at             mi-bat           vayo‟mer                mishqalam 

peço-te          diga       [és]tu    quem?-filha de    E-ele-disse               peso-deles 

ָֽין׃ נ־א                ָלִל ֹום     ָלִׁ֖ יְך    ָמקֵ֥ י           ֲהֵיַּ֧ש      ֵֺאית־ָאִבִ֛  ִלִ֑

lalin                            lanu        maqom     „avicha-beyt        hayesh                  li 

pernoitarmos           para-nós      lugar      teu pai-casa de     existe?     para-mim 
ר24:24 ה          ֲאֶשֵ֥ ִכי     ֶֺאן־ִמְל׃ָא  ִֹ֑ ל   ָאנ יו    ַֺאת־ְֺאת־אֵאִׁ֖ אֶמר ֵאָלֹ֔ ָֹ֣   ַו 

„asher              milkah-ben        „anochi      betu‟el-bat       „elayv          vato‟mer 

que                Milca-filho de        eu       Betuel-filha de      a-ele       E-ela-disse 

ֹור׃   ה       ְלנָחָֽ ֹוא24:25יְָלָדִׁ֖ ֶבן         ַֻאם־ִמְספִׁ֖ יו  ַֻאם־ֶ ֵ֥ אֶמר  ֵאָלֹ֔ ָֹ֣   ַו 

mispo‟-gam              teven-gam  „elayv   vato‟mer           lenachor           yaldah 

alimento-também   palha-também  a-ele  E[ela]disse       para-Naor     [ela]dera 

־אן׃                      ֹום        ָללָֽ נ־א      ַֻאם־ָמקִׁ֖ ב      ִעָׅאִ֑ ד24:26ַרָ֣ ָֹ֣   ַוׁאִ 

vayiqod                                        lalun            maqom-gam      „imanu           rav 

E-ele-inclinou[se]                para-pernoite     lugar-também     conosco     muito 

ָֽה׃     ַיהָו ח־א        לָֽ יש       ַוׁאְִשַ ִׁ֖ ־אְך      יְהָוהֹ֙ 24:27ָהִאֹ֔ אֶמר    ָֺארִ֤ ָֹ֗   ַוׁא

„adonay     baruch      vayo‟mer            l‟adonay          vayishtachu           ha‟ish 

SENHOR   bendito    E-ele-disse       ao-SENHOR     e-ele-adorou     o-homem 

ֹו ֶשר   ֹלָֽא־ָעַזֵ֥ב                ַחְסּאִ֛ ם    ֲאֶּ֠  ֱאֹלֵהיֹ֙        ֲאדִֹנָ֣י     ַאְבָרָהֹ֔

chassədo                     „azav-lo‟     „asher     „avraham        „adoni           „elohey 

sua-beneficência       retirou-não      que         Abraão     meu-senhor     Deus-de 

נִי ֶרְךֹ֙                  נַָחָ֣ י      ַֺאֶּאֹ֙ י     ָאנִֹכָ֗ ם     ֲאדִֹנִ֑ ֹו         ֵמִעָ֣  ַוֲאִמ ִׁ֖
nachani                      baderech       „anochi     „adoni       me‟im            va‟amito 

guiou-me               pelo-caminho       eu     meu-senhor     de     e[a]sua-verdade 

ָֽי׃       י         ֲאדִֹנ ית       ֲאֵחֵ֥ ה         ֵֺאִׁ֖ ָרץֹ֙        ַהָֽ׆אֲַעָרֹ֔ 24:28יְהָוֹ֔   ַוָ ֹ֙

hana‟ara          vatarats                „adoni             „achey         beyt           „adonay 

a-moça           E-correu            meu-senhor     irmãos-de     casa-de     SENHOR 

ים          ָהֵאֶָֽׄאה׃ ֽא            ׃ַאְּאָבִרִׁ֖ ית         ִאָׅאִ֑ ד             ְלֵבָ֣  ַוַ ֵֻאִׁ֖
ha‟eleh                kadevarim                  „imah               leveit                  vataged 

as-estas         conforme-palavras         sua-mãe        para-casa-de       e[ela]disse 
ן24:29 ָרץ        ָלָבַּ֧ ן       ַוׁאָָ֨ ֹו       ָלָבִ֑ ח           ־אְשמָ֣ ה      ָאִׁ֖   ־אְלִרְבָקֵ֥

lavan         vayarats         lavan         ushemo               „ach                   ulerivqah 

Labão     e-ele-correu     Labão     e-nome-dele           irmão         e-para-Rebeca 

־אָצה         ֶאל־ָהָעָֽיִן׃                יש           ַהחִׁ֖ י ׀24:30ֶאל־ָהִאִ֛   ַויְִהָ֣

vayehi                                   ha‟ayin-„el            hachutsah                    ha‟ish-„el 

E-ele-foi                               a fonte-para          o-para-fora           o homem-para 

י        ֲאחֹתֹו   ֶָֽאת־ַהְצִמִדי֮ם    ַעל־יְֵדָ֣ זֶם     ְו ת            ֶאת־ַה׆אֶָ֗ ָֹ֣  ׃ִאְרא

„achoto            yedey-„al     hatsemidim-ve‟et     hanezem-„et                   kirə‟ot 

sua-irmã     mãos de-sobre   os braceletes-e        o pendente-*    quando[ele]viu 

23 e ele disse: De 

quem [és] filha? 

Diga-me, peço-te; 

há também em casa 

de teu pai lugar 

para pernoitarmos?  

24 E ela disse: Eu 

[sou] filha de 

Betuel, filho de 

Milca, o qual ela 

deu a Naor.  

25 Disse-lhe mais: 

Também temos 

palha, e muito 

alimento e lugar 

para passar a noite.  

26 E inclinou-se o 

homem, e adorou 

ao SENHOR,  

27 e disse: Bendito  

o SENHOR, Deus 

de meu senhor 

Abraão, que não 

retirou a sua 

beneficência e a 

sua verdade de 

meu senhor; o 

SENHOR me 

guiou no caminho 

à casa dos irmãos 

de meu senhor.  

28 E a moça correu 

e fez saber estas 

palavras na casa de 

sua mãe.  

29 ¶ E Rebeca 

[tinha] um irmão 

de nome Labão; e 

Labão correu para 

o homem lá fora, 

na fonte.  

30 E aconteceu 

que, quando ele viu 

o pendente e as 

pulseiras nas mãos 

de sua irmã  
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ר ֹֹ֔ ה       ֲאחֹתֹוֹ֙          ֵלאמ י     ִרְבָקִ֤ ֹו               ֶאת־ִּאְבֵרִ֞  ־אְכָשְמעָ֗
le‟mor                „achoto           rivqah          divərey-„et                  ucheshamə‟o 

para-dizer         sua-irmã         Rebeca        palavras de-*      e-quando-ele-ouviu 

יש          ְוִה׆ֵאִ֛ה יש        ַוׁאָבֹאֹ֙      ֶאל־ָהִאֹ֔ י     ָהִאִ֑ ר     ֵאַלִׁ֖ ָֹֽה־ִדֶֺאֵ֥  ׃א

vehineh              ha‟ish-„el           vayavo‟          ha‟ish        „elay         diber-koh 

e-eis-que        o homem-para     e-ele-veio     o-homem     a-mim     disse-assim 

ים        ַעל־ָהָעָֽיִן׃               ד      ַעל־ַהְֻאַמִׄאִׁ֖ ֹוא24:31עֵֹמֵ֥ אֶמר  ֺאִׁ֖  ֹ   ַוׁא

bo‟       vayo‟mer                             ha‟ayin-„al           hagemalim-„al        „omed 

vem     E-ele-disse                        fonte-junto[à]     camelos-junto[aos]     em-pé 

־אץ         ְוָאנִֹכיֹ֙  ה      ָלִָ֤ׅאה       ַתֲעמֹדֹ֙          ַֺאחֹ֔ ־אְך          יְהָוִ֑  ְֺארָ֣

ve‟anochi        bachuts              ta‟amod          lamah       „adonay             baruch 

e-eu                 de-fora            permaneces     por que?   SENHOR     bendito-do 

ָֽים׃          ֹום      ַלְֻאַמִׄא יִת     ־אָמקִׁ֖ א     ָהִאישֹ֙ 24:32ִפ׆ִאָ֣יִתי    ַהַֺאֹ֔ ִֹ֤   ַוׁאָב

ha‟ish          vayavo‟                   lagemalim         umaqom     habayit         piniti 

o-homem     E-ele-veio          para-os-camelos     e-lugar        a-casa      preparei 

ֶבן      ־אִמְספֹואֹ֙  ן      ֶ ִ֤ ים       ַוׁאִֵ ָ֨ ח       ַהְֻאַמִׄאִ֑ יְָתה         ַויְַפַ ִׁ֖  ַהַֺאֹ֔

umispo‟           teven       vayiten       hagemalim       vayefatach         habayetah 

e-alimento 94   palha     e-ele-deu      os-camelos     e-ele-desatou     para-a-casa 

ים יו     ְוַרגְֵלֵ֥י     ָהֲאנִָשִׁ֖ ץ      ַרגְָלֹ֔ ָֹ֣ יִםֹ֙      ִלְרח ים           ־אַמֹ֙  ַלְֻאַמִׄאֹ֔

ha‟anashim     veragəley    ragəlayv      lirəchots     umayim               lagemalim 

os-homens      e-pés-de     pés-dele      para-lavar     e-águas    epara-os-camelos 

ֹו׃              ר  ִא ָֽ   24:33ֲאֶשֵ֥
ויישם

ל ֹֹ֔ ם       ְלָפנָיוֹ֙            ֶלֱאכ   ַוׁא־אַׂשִ֤

le‟echol               lefanayv         vayusham  
vayiyssem

                        „ito     „asher 

para-comer     para-face-dele     E-ele-pôs                                    com-ele     que 

י ְרִ י          ְּאָבָרִ֑ ד    ִאם־ִּאַֺאִׁ֖ ל         ַעֵ֥ א         אַֹכֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙        ֹלָ֣  ַוׁא
devaray                dibarti-„im       „ad             „ochal               lo‟          vayo‟mer 

minha-palavra      [eu]fale-se       até         [eu]comerei         não        e-ele-disse 

אֶמר      ַּאֵֺאָֽר׃             ִֹׁ֖ ִָֹֽכי׃24:34ַוׁא ם    ָאנ ֶבד    ַאְבָרָהִׁ֖ ר     ֶעֵ֥   ַוׁאֹאַמִ֑

„anochi     „avraham      „eved        vayo‟mer                          daber      vayo‟mer  

eu               Abraão     servo-de     E-ele-disse                         diga     e-ele-disse 
ל24:35 ד                ַוׁאִגְָּאִ֑ ִֹׁ֖ ְך         ֶאת־ֲאדִֹנִ֛י      ְמא ה        ֵֺאַרַּ֧   ַויהָוִ֞

vayigdal                     me‟od         „adoni-„et              berach                 va‟donay 

e-Ele-engrandeceu     muito        meu senhor-*       abençoou       E-o-SENHOR 

ב              ַוֲעָבִדםֹ֙  ֶסף       ְוזָָהֹ֔ אן    ־אָבָקרֹ֙     ְוֶכָ֣ ִֹ֤ ֹו         צ  ַוׁאִֶ ן־לִ֞
va‟avadim                vezahav       vechessef     uvaqar     tso‟n             lo-vayiten 

e-servos                     e-ouro          e-prata         e-boi     ovelha    a ele-e Ele deu 

e quando ouviu as 

palavras de sua 

irmã Rebeca, que 

dizia: Assim me 

falou aquele 

homem, veio ao 

homem, e eis que 

estava em pé junto 

aos camelos, junto 

à fonte.  

31 E disse: Vem, 

bendito do 

SENHOR, por que 

estarás fora? E eu 

[já] preparei a casa 

e o lugar para os 

camelos.  

32 Então, veio 

aquele homem à 

casa, e desataram 

os camelos e deram 

palha e alimento 

aos camelos e água 

para lavar os pés 

dele e dos homens 

que com ele 

[estavam].  

33 E pôs de comer  

diante dele. Ele, 

porém, disse: Não 

comerei, até que 

tenha dito as 

minhas palavras. E 

ele disse: Fala.  

34 Então, disse: Eu 

[sou] servo de 

Abraão.  

35 O SENHOR 

abençoou muito a 

meu senhor, o en-

grandeceu e deu-

lhe ovelhas e bois, 

e prata e ouro, e 

servos  

                                                           
94

 umispo‟ = e alimento; dando a idéia de uma mistura de vários tipos de alimentos, tais como grãos, palhas e folhas, uma ־אִמְספֹוא 

espécie de “ração antiga” para animais. 
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ים׃       ים     ַוֲחמִֹרָֽ ת      ־אגְַמִׄאִׁ֖ ֹֹ֔ ֶשת24:36־אְשָפח ֶלד   ָׂשָר֩ה       ֵאָ֨   ַוֵ ֶ֡

„eshet           sarah      vateled                vachamorim     ugemalim     ushefachot 

mulher-de     Sara      E[ela]gerou           e-burros          e-camelos         e-servas 

ֽא י            זְִקנָָתִ֑ י            ַאֲחֵרִׁ֖ ַאדֹנִֹ֔  ֲאדִֹנֵ֥י             ֵבןֹ֙             לָֽ

ziqnatah                „acharey                 la‟doni                     ven                  „adoni 

velhice-dela          depois          para-o-meu-senhor          filho         meu-senhor 

ֹו׃           ֹו        ֶאת־׃ָאל־ֲאֶשר־לָֽ י24:37ַוׁאִֶ ן־ׄאִׁ֖ נִי          ֲאדִֹנִׁ֖   ַוׁאְַשִֺאֵעֵ֥

„adoni              vayashbi‟eni                         lo-„asher-kol-„et             lo‟-vayiten 

meu-senhor     E-ele[me fez]jurar              a ele-que-tudo de-*     a ele-e ele deu 

י                ִמְֺאנֹותֹ֙  ח      ִאָשהֹ֙           ִלְבנִֹ֔ ר         ֹלא־ִתַ ִ֤ ִֹ֑  ֵלאמ

mibenot                         liveni                „ishah           tiqach-lo‟                le‟mor 

das-filhas-de          para-meu-filho        mulher        tomarás-não        para-dizer 

ֹו׃         ב       ְֺאַאְרצָֽ י     יֵֹשֵ֥ ר     ָאנִֹכִׁ֖ י     ֲאֶשֵ֥ א24:38ַהָֽ׃ְאנֲַענִֹ֔   ִאם־ֹלַּ֧

lo‟-„im                          be‟artso          yoshev     „anochi     „asher     hakəna‟ani 

não-Se                      na-terra-dele     eu-moro         eu           que        o-cananeu 

ה י     ְוָלַקְחָ ֵ֥      ִאָשִׁ֖ ְך       ְוֶאל־ִמְשַפְחִ ִ֑ י         ֵ ֵלִׁ֖  ֶאל־ֵֺאית־ָאִבִ֛

„ishah        velaqachta      mishpachti-ve‟el          telech                   „avi-beyt-„el 

mulher       e-tomarás     minha família-e para     tu-irás     meu pai-casa de-para 

ָֽי׃                    י      ֺאַלִ֛י   ֹלא־ֵתֵלְֵ֥ך24:39ִלְבִנ ר       ֶאל־ֲאדִֹנִ֑   ָואַֹמִׁ֖

telech-lo‟      „ulay          „adoni-„el            va‟omar                                     liveni 

ela ir-não    talvez     meu senhor-para      E-disse-eu                   para-meu-filho 

י׃                       ה      ַאֲחָרָֽ ה24:40ָהִאָשִׁ֖ י         יְהָוִ֞ אֶמר    ֵאָלִ֑ ִֹׁ֖   ַוׁא

„adonay         „elayv     vayo‟mer                                       „acharay        ha‟ishah  

SENHOR    a-mim      E-Ele-disse                                    após-mim     a-mulher 

ֹו           ִאָ ְךֹ֙  ח     ַמְלָאכִ֤ יו          יְִשַלָ֨ ְכִ י       ְלָפנָָ֗  ֲאֶשר־ִהְתַהַׄאָ֣

„itach              malə‟acho      yishlach             lefanayv           hithəalachti-„asher 

contigo             seu-anjo    Ele-enviará   para-presença-d‟Ele  tenho andado-que 

י ָך       ְוָלַקְחָ ִ֤        ִאָשהֹ֙                    ִלְבנִֹ֔ יַח         ַּאְר׃ֶאֹ֔  ְוִהְצִלָ֣
liveni                              „ishah           velaqachta        darkecha        vehitseliach 

para-meu-filho              mulher           e-tomarás     teu-caminho     e-prosperará 

ית       ָאִבָֽי׃    י           ־אִמֵֺאֵ֥ ז                 ִ ׆אֶָקהֹ֙ 24:41ִמִׅאְשַפְחִ ִׁ֖   ָאִ֤

tinaqeh                          „az                „avi            umiveyt              mimishpachti 

[tu]serás-inocente        Então         meu-pai     e-da-casa-de     de-minha-família 

א י      ְוִאם־ֹלִ֤ ֹוא      ֶאל־ִמְשַפְחִ ִ֑ י      ָתבִׁ֖ י                  ׃ִאֵ֥ ָלִתֹ֔  ֵמָאָ֣

lo‟-ve‟im           mishpachti-„el             tavo‟           ki                             me‟alati 

não-e se          minha família-para     tu-fores     quando     do-meu-juramento 95 

 

e servas e camelos 

e jumen-tos.  

36 E Sara, mulher 

do meu senhor, 

gerou um filho a 

meu senhor depois 

da sua velhice; e 

ele deu-lhe tudo 

quanto tem.  

37 E meu senhor 

me fez jurar, dizen-

do: Não tomarás 

mulher para meu 

filho das filhas dos 

cananeus, em cuja 

terra habito;  

38 antes, irás à 

casa de meu pai e à 

minha família e 

tomarás mulher 

para meu filho.  

39 Então, disse eu 

ao meu senhor: 

Talvez não me siga 

a mulher.  

40 E ele me disse: 

O SENHOR, em 

cuja presença tenho 

andado, enviará o 

seu anjo contigo e 

prosperará o teu 

caminho, e tomarás 

mulher para meu 

filho da minha 

família e da casa de 

meu pai.  

41 Então, serás 

livre do meu 

juramento, quando 

fores à minha 

família e se não  
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י   me‟alati = do meu juramento; “juramento”, aqui, tem o sentido de “maldição” pelo não cumprimento dos termos ֵמָאָלִתֹ֔

acordados. 
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י          ֵמָאָלִתָֽי׃       ֵ֥יָת         נִָקִׁ֖ ְך     ְוָהִי א24:42יְִ נ־אֹ֙         ָלֹ֔ ֵֹ֥   ָוָאב

va‟avo‟                 me‟alati                  naqi          vehayiyta     lach            yitenu 

E-eu-vim    do-meu-juramento         inocente      e-estarás       a-ti     eles-derem 

ר       יְהָוהֹ֙       ֱאֹלֵהיֹ֙              ֲאדִֹנָ֣י יִן      ָואַֹמָ֗ ֹום     ֶאל־ָהָעִ֑  ַהׁאִׁ֖

„adoni                    „elohey       „adonay        va‟omar       ha‟ayin-„el       hayom 

meu-senhor           Deus-de     SENHOR     e[eu]disse     a fonte-para     o-dia 96 

י ר      ָאנִֹכִׁ֖ י      ֲאֶשֵ֥ יַח      ַּאְר׃ִאֹ֔ ם    ִאם־יְֶשָך־׆אָאֹ֙       ַמְצִלָ֣  ַאְבָרָהֹ֔

„anochi       „asher           darki        matseliach     na‟-yeshəcha-„im     „avraham 

eu                 que    minha-jornada     sucesso        peço te-existe-se         Abraão 

ָֽיָה׃    יִם24:43הֵֹלְֵ֥ך     ָעֶל ין        ַהָׅאִ֑ ב     ַעל־ֵעָ֣ י     נִָצִׁ֖   ִה׆ֵאִ֛ה     ָאנִֹכֵ֥

hamayim        „eyn-„al         nitsav     „anochi      hineh           „aleycha     holech 

a-águas   fonte de-junto[à]   estou          eu         Eis-que        sobre-ela       ando 

יהָ  י       ֵאֶלֹ֔ ב         ְוָאַמְרִ ָ֣ ֹֹ֔ את       ִלְשא  ְוָהָיִ֤ה      ָהַָֽעְלָמהֹ֙    ַהׁאֵֹצָ֣
„eleyha         ve‟amarti              lishə‟ov          hayotse‟t     ha‟almah     vehayah 

a-ela            e-eu-disser     para-tirar[água]     a[que]sair     a-moça 97        e-seja 

יִם     ִמ׃ַאֵּאְָֽך׃    ינִי־ָנֵ֥א            ְמַעט־ַמִׁ֖ ה       ֵאַליֹ֙ 24:44ַהְשִקָֽ   ְוָאְמָרִ֤

„elay          ve‟amrah           mikadech     mayim-me‟at                    na‟-hashqini 

para-mim  E-ela-disser    do-teu-jarro   águas-pouco de   peço te-dessedenta me 

וא ב       ִהָ֣ יָך           ֶאְשָאִ֑ ה     ְוַגֵ֥ם          ִלגְַמֶׄאִׁ֖ ה    ְשֵתֹ֔  ַֻאם־ַאָ ָ֣

hi‟            „eshə‟av               ligemaleycha           vegam      shəteh      „atah-gam 

ela      eu-tirarei[água]     para-teus-camelos     e-também     bebe      tu-também 

ָֽי׃         ה            ְלֶבן־ֲאדִֹנ יַח      יְהָוִׁ֖ ה    ֲאֶשר־הִֹכֵ֥ ִָאָשֹ֔   ֲאנִי֩ 24:45הָֽ

„ani                      „adoni-leven                „adonay     hochiach-„asher     ha‟ishah 

Eu              meu senhor-para filho de     SENHOR      designou-que     a-mulher 

ה ה     ִרְבָקִ֤ י         ְוִה׆אֵָ֨ ר         ֶאל־ִלִֺאָ֗ ה         ְלַדֵֺאָ֣ ֶרם      ֲאַכֶׄא   ֶטָ֨

rivqah        vehineh               libi-„el                ledaber            „achaleh       terem 

Rebeca    e-eis-que     meu coração-para      para-falar     eu-terminasse     antes 

ב יְנָה      ַוִ ְשָאִ֑ ֶרד     ָהַעִׁ֖ ֽא       ַוֵ ֵ֥ ֽא         ַעל־ִשְכָמֹ֔  יֵֹצאתֹ֙    ְוַכָּאָ֣
vatishə‟av      ha‟ayenah     vatered          shichmah-„al         vechadah     yotse‟t 

e-tirou             a-fonte       e-desceu     ombro dela-sobre     e-jarro-dela       saia 

ָֽא׃    ינִי ָנ יָה    ַהְשִקֵ֥ ר      ֵאֶלִׁ֖ ֹוֶרד       ׃ַאָּאֽאֹ֙ 24:46ָואַֹמֵ֥ ר     ַו ִ֤   ַוְ ַמֵהָ֗

kadah           vatored       vatemacher           na‟-hashqini     „eleyha       va‟omar 

jarro-dela   e-inclinou     E-apressou-se      peço te-dá me       a-ela     e[eu]disse 

יָך ה                 ְוגַם־ְֻאַמֶׄאִׁ֖ אֶמר            ְשֵתֹ֔ ָֹ֣ יָה               ַו   ֵמָָֽעֶלֹ֔

gemaleycha-vegam                shəteh                  vato‟mer                  me‟aleycha 

teus camelos-e também          bebe                      e-disse                    de-sobre-si 

ta derem, livre 

serás do meu 

juramento.  

42 E hoje cheguei à 

fonte e disse: Ó 

SENHOR, Deus de 

meu senhor Abra-

ão, se [possível], 

peço-te, prosperes 

o meu caminho, no 

qual eu ando,  

43 eis que estou 

junto à fonte de 

água; seja, pois, a 

moça que sair para 

tirar [água] e à qual 

eu disser: Dá-me, 

peço-te, um pouco 

de água do teu 

cântaro,  

44 e ela me disser:  

Bebe; e também 

tirarei [água] para 

os teus camelos; 

[seja] esta a mulher 

que o SENHOR 

designou ao filho 

de meu senhor.  

45 E, antes que eu 

acabasse de falar 

no meu coração, 

eis que Rebeca saía 

com seu cântaro 

sobre o seu ombro, 

e desceu à fonte, 

tirou [água] e eu 

lhe disse: Dá-me 

[de beber] peço-te.  

46 Ela se apressou, 

abaixou o seu 

cântaro de sobre si, 

e disse: Bebe; e 

também darei de 
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 .hayom = o dia; é este o termo equivalente a “hoje”, em Português ַהׁאֹום 
97

 almah = donzela; moça virgem; contudo, existe alguma controvérsia com respeito a esse termo significar„ ַעְלָמה 

especificamente “virgem”, especialmente por parte dos judeus que lutam contra o nascimento virginal de Jesus Cristo. 
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ָתה׃ ים           ִהְשָקָֽ ְשְ         ְוַגֵ֥ם        ַהְֻאַמִׄאִׁ֖ ה             ָוֵא   ַאְשֶקִ֑

hishqatah                  hagemalim         vegam          va‟eshte                  „ashəqeh 

ela-deu-de-beber      os-camelos       e-também       e-eu-bebi       darei-de-beber 
אֶמר24:47 ָֹ֗ י        ַאְ           ַו  ֽא      ָואַֹמ֮ר        ַֺאת־ִמָ֣ ל  אָֹתָ֗   ָוֶאְשַאָ֣

vato‟mer               „at              mi-bat            va‟omar      „otah            va‟eshe‟al 

e-ela-disse          tu[és]    quem?-filha de    e-[eu]disse     a-ela     E-eu-pergunte 

ם ה      ָוָאִׂשִ֤ ֹו     ִמְל׃ָאִ֑ ְָֽלָדה־ׄאִׁ֖ ר   ָי ֹור    ֲאֶשֵ֥  ַֺאת־ְֺאת־אֵאלֹ֙       ֶֺאן־נָחֹ֔

va‟assim        milkah         lo-yaldah     „asher      nachor-ben             betu‟el-bat 

e-eu-pus       Milca         [a]ele-gerou     que      Naor-filho de     Betuel-filha de 

ים            ַעל־יֶָדָֽיָה׃ ֽא             ְוַהְצִמיִדִׁ֖ זֶםֹ֙               ַעל־ַאָפֹ֔  ַה׆אֶֹ֙

yadeycha-„al               vehatsemidim                    „apah-„al                    hanezem 

sua mão-sobre          e-os-braceletes               seu rosto-sobre 98        o-pendente 
ְך       ֶאת־יְהָוהֹ֙ 24:48 ה       ָוֲאָבֵרָ֗ ה          ַליהָוִ֑ ֶָֽאְשַ ֲחֶוִׁ֖ ד     ָו ֵֹ֥   ָוֶא 

„adonay-„et       va‟avarech       la‟adonay            va‟eshtachaveh           va‟eqod 

SENHOR-*       e-bendisse     ao-SENHOR               e-adorei             E-prostrei 

ֶרְך נִיֹ֙                ְֺאֶדָ֣ ר     ִהנְַחֹ֙ ם    ֲאֶשִ֤  ֱאֹלֵהיֹ֙         ֲאדִֹנָ֣י    ַאְבָרָהֹ֔

bederech                    hinechani      „asher     „avraham       „adoni           „elohey 

por-caminho-de  me-encaminhou     que        Abraão     meu-senhor     Deus-de 

י           ִלְבנָֹֽו׃ י           ֲאדִֹנִׁ֖ ַחת          ֶאת־ַֺאת־ֲאִחֵ֥ ת       ָלַקִ֛  ֱאֶמֹ֔

liveno                   „adoni                  „achi-bat-„et                laqachat           „emet 

para-seu-filho  meu-senhor         irmão de-filha de-*        para-tomar     verdade 
י24:49 ת     ֶאת־ֲאדִֹנִׁ֖ ֱֶאֶמִ֛ ֶסד         וָֽ ים      ֶחַּ֧ ם    עִֹׂש  ַעָ ה ִאם־יְֶשֶכָ֨   ְוֶּ֠

„adoni-„et          ve‟emet          chessed       „ossim     yeshəchem-„im      ve‟atah 

meu senhor-*  e-verdade     beneficência     fazer          se-haveis           E-agora 

ין י          ְוֶאְפֶנֵ֥ה        ַעל־יִָמִׁ֖ א    ַהִֻאָ֣יד־א    ִלֹ֔ י    ְוִאם־ֹל   ַהִֻאָ֣יד־א   ִלִ֑

yamin-„al             ve‟efneh               li        hagidu     lo‟-ve‟im        li      hagidu 

para-direita    e[voltarei a]face     a-mim     dizei        não-e se     a-mim     dizei 

אל׃        ָֹֽ ֹו   ַעל־ְׂשמ ־א24:50אֵ֥ אְמרֹ֔ ָֹ֣ ן    ־אְבת־אֵאלֹ֙            ַוׁא ַען    ָלָבִ֤   ַוׁאַָ֨

vayo‟məru                  uvetu‟el     lavan       vaya‟an                semo‟l-„al         „o 

e-eles-disseram         e-Betuel     Labão     E-respondeu       esquerda-para     ou 

יָך ר       ֵאֶלִׁ֖ ל       ַּאֵֺאֵ֥ א      נ־אַכִ֛ ר   ֹלֵ֥ א      ַהָּאָבִ֑ ה           יָָצָ֣  ֵמיְהָוִׁ֖

„eleycha       daber         nuchal          lo‟     hadavar        yatsa‟          me‟adonay 

a-ti              dizer        podemos       não      a-coisa          saiu        do-SENHOR 

ֹוב׃            ע  אֹו־טָֽ ְך24:51ַרֵ֥ ח     ָוֵלִ֑ יָך       ַקָ֣ ה      ְלָפֶנִׁ֖ ָֽה־ִרְבָקֵ֥   ִה׆ֵא

valech     qach        lefaneycha      rivqah-hineh                             tov-„o        ra‟ 

e-vai      toma     para-tua-face     Rebeca-Eis que                         bem-ou     mal 

 

beber aos teus 

camelos; eu bebi e 

ela deu também de 

beber aos camelos.  

47 Então, lhe 

perguntei e disse: 

De quem [és] 

filha? E ela disse: 

Filha de Betuel, 

filho de Naor, que 

lhe gerou Milca. 

Então, eu pus o 

pendente no seu 

rosto e as pulseiras 

em suas mãos.  

48 E, prostrando-

me, adorei ao SE-

NHOR e bendisse 

ao SENHOR, Deus 

do meu senhor 

Abraão, que me 

guiou no caminho 

da verdade a to-

mar a filha do ir-

mão de meu senhor 

para seu filho.  

49 Agora, se haveis 

de fazer beneficên- 

cia e verdade a 

meu senhor, dizei-

mo; e, se não, 

dizei-mo, para que 

eu volte a minha 

face para a direita, 

ou para a esquerda.  

50 E responderam 

Labão e Betuel e 

disseram: Do SE-

NHOR procedeu 

isto; não podemos 

falar-te mal, ou, 

bem.  

51 Eis que Rebeca 

[está] diante da tua 
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 al-„apah = sobre seu rosto; na sua face; mas pode também ser traduzido como “no seu nariz” mas não preferimos essa„ ַעל־ַאָפֽא 

tradução para evitar comparações com a extravagante e abominável moda de piercing. 
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ָֽה׃ ר   יְהָו ר    ִּאֶֺאֵ֥ יָך         ׃ַאֲאֶשִׁ֖ י        ִאָשהֹ֙          ְלֶבן־ֲאדֹנֶֹ֔  ־אְתִהִ֤
„adonay      diber     ka‟asher        „adoneycha-leven           „ishah               utehi 

SENHOR  dissera   conforme   teu senhor-para filho de     mulher     e-seja[ela] 
ם24:52 ם  ֶאת־ִּאְבֵריֶהִ֑ ֶבד   ַאְבָרָהִׁ֖ ע      ֶעֵ֥ ר    ָשַמִ֛ י           ׃ַאֲאֶשֵ֥   ַויְִה 

divrechem-„et    „avraham     „eved        shama‟      ka‟asher                     vayehi 

palavra deles-*    Abraão     servo-de     ouviu        conforme                E-ele-foi 

ָֽה׃                ַיהָו ְרָצה        לָֽ ח־א        ַאִׁ֖ ֶבד24:53ַוׁאְִשַ ֵ֥ א    ָהֶע    ַוׁאֹוֵצָ֨

ha‟eved     vayotse‟                               la‟donay           „artsah         vayishtachu 

o-servo      E-tirou[para fora]         para-o-SENHOR     à-terra      e-prostrou[se] 

ן ים          ַוׁאִֵ ִׁ֖ י          זָָהבֹ֙       ־אְבגִָדֹ֔ ֶסף                  ־אְכֵלִ֤  ׃ְאֵלי־ֶכָ֨

vayiten          uvegadim         zahav             ucheley                       chessef-keley 

e-ele-deu        e-vestes            ouro         e-utensílios-de         prata-utensílios de 

יָה            ־אְלִאָׅאָֽֽא׃ ן          ְלָאִחִׁ֖ ת       נַָתֵ֥ ֹֹ֔ גְָּאנ ה           ־אִמָ֨  ְלִרְבָקִ֑

ule‟imah                  le‟achiha              natan          umigdanot                 lerivqah 

e-para-mãe-dela   para-irmão-dela    [ele]deu     e-preciosidades     para-Rebeca 
ֹו24:54 ים       ֲאֶשר־ִעׅאִׁ֖ ־אא       ְוָהֲאנִָשֵ֥ ־א        הִ֛ ־א        ַוׁאְִש ָ֗   ַוׁאֹאְכלָ֣

„imo-„asher          veha‟anashim           hu‟            vayishtu                vayo‟chelu  

com ele-que         e-os-homens            ele           e-ele-bebeu          E-ele-comeu 

נִי אֶמר             ַשְׄאֺחֵ֥ ִֹׁ֖ ֶקר        ַוׁא ֹֹ֔ ־אמ־א        ַבֺא ינ־א             ַוׁאָקָ֣  ַוׁאִָלִ֑
shalchuni                 vayo‟mer         vaboqer          vayaqumu                vayalinu 

despeçam-me          e-ele-disse     pela-manhã     e-levantaram     e-pernoitaram 

ָֽי׃                ַאדִֹנ ב24:55לָֽ ֽא          ֵ ֵשָ֨ יָהֹ֙         ְוִאָׅאֹ֔ אֶמר     ָאִחֹ֙ ִֹ֤   ַוׁא

teshev                ve‟imah          „achiha        vayo‟mer                               la‟doni  

fique[ela]       e-mãe-dela     irmão-dela     E-ele-disse          para-o-meu-senhor 

ְָֽך׃ ר    ֵ ֵל ֹור           ַאַחִׁ֖ ֹו            ָעׂשִ֑ ים   אָ֣ נ־א    יִָמִׁ֖  ַה׆אֲַעָרֵ֥     ִאָ ִ֛

telech       „achar                  „assor                   „o     yamim     „itanu      hana‟ara 

[que]vá    depois    [um grupo de]dez[dias]     ou       dias      conosco     a-moça 
ה         ִהְצִלָ֣יחַ 24:56 ַיהָוִׁ֖ י         וָֽ ־א    אִֹתֹ֔ אֶמר ֲאֵלֶהםֹ֙   ַאל־ְ ַאֲחרָ֣ ִֹ֤   ַוׁא

hitsəliach           va‟donay            „oti       te‟acharu-„al    „alehem        vayo‟mer 

prosperou       e-o-SENHOR     a-mim    detenhais-não     a-eles       E-ele-disse 

ָֽי׃        ַאדִֹנ ה        לָֽ ־אנִי      ְוֵאְלָכִׁ֖ י            ַשְׄאח  ־א24:57ַּאְר׃ִאִ֑   ַוׁאֹאְמרִׁ֖

vayo‟meru                  la‟doni             ve‟elchah      shaləchuni                    darki 

E-eles-disseram    para-meu-senhor     e-eu-irei      despedí-me     meu-caminho 

ה      ֶאת־ִפָֽיָה׃        ָֽ׆אֲַעָרִ֑       ְונְִשֲאָלִׁ֖ א           ַל ־א24:58נְִקָרָ֣   ַוׁאְִקְראִ֤

vayiqru                          piha-„et        venishə‟alah        lana‟ara                 niqra‟ 

E-eles-chamaram        sua boca-*     e-inquiramos     para-a-moça     chamemos 

יש    ַהֶֿאִ֑ה י   ִעם־ָהִאָ֣ יָה     ֲהֵתְלִכִׁ֖ ־א       ֵאֶלֹ֔  ְלִרְבָקהֹ֙           ַוׁאֹאְמרָ֣

hazeh        ha‟ish-„im     hateləchi      „eleyha         vayo‟meru                lerivqah 

o-este    o homem-com    ?irás-tu      para-ela     e-eles-disseram     para-Rebeca 

face; toma-a e vai-

te; seja a mulher do 

filho de teu senhor, 

como tem dito o 

SENHOR.  

52 E aconteceu que 

o servo de Abraão, 

ouvindo as suas 

palavras, inclinou-

se à terra diante do 

SE-NHOR;  

53 e tirou o servo 

utensílios de prata, 

de ouro e vestes e 

deu-os a Rebeca; 

também deu coisas 

preciosas a seu 

irmão e a sua mãe.  

54 ¶ Então come-

ram e beberam, ele 

e os homens que 

com ele [estavam], 

e passaram a noite. 

E levantaram-se 

pela manhã, e 

disse: Despeçam-

me a meu senhor.  

55 E disseram seu 

irmão e sua mãe: 

Fique a moça co-

nosco uns dez dias 

depois que se vá.  

56 E ele lhes disse: 

Não me detenhais, 

pois o SENHOR 

prosperou o meu 

caminho; despedí-

me, para que eu 

volte a meu senhor.  

57 E disseram: 

Chamemos a moça 

e inquiramos dela.  

58 E chamaram 

Rebeca e pergunta-

ram-lhe: Irás tu 

com este homem?  
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ְָֽך׃                  אֶמר      ֵאֵל ִֹׁ֖ ם24:59ַו  ה     ֲאחָֹתִׁ֖ ־א  ֶאת־ִרְבָקֵ֥ ָֽיְַשְׄאחִ֛   ַו

„achotam      rivqah-„et      vayeshaləchu                             „elech         vato‟mer 

irmã-deles     Rebeca-*     E-eles-despediram                     [eu]irei     e[ela]disse 

יו׃        ם  ְוֶאת־ֲאנָָשָֽ ֶבד   ַאְבָרָהִׁ֖ ֽא   ְוֶאת־ֶעֵ֥ ־א24:60ְוֶאת־ֵמנְִקָ ִ֑   ַויְָבֲרכִ֤

vayevarachu             „anashim-ve‟et   „avraham    „eved-ve‟et     meniqtah-ve‟et 

E-ele-abençoou        homens dele-e     Abraão        servo de-e             sua ama-e 

י ְ    ֲהִיִׁ֖י         ְלַאְלֵפָ֣ נ־א   ַאֵ֥ ֽא       ֲאחֵֹת  אְמר־א       ָלֹ֔ ָֹ֣  ֶאת־ִרְבָקהֹ֙  ַוׁא

le‟alfey              hayi     „at     „achotenu          lah         vayo‟məru      rivqah-„et 

a-milhares-de     sê        tu     nossa-irmã     para-ela     e-ele-disse       Rebeca-* 

ַער              ׂשֹנְָאָֽיו׃ ת     ַשֵ֥ ְך    ֵאִׁ֖ ש         זְַרֵעֹ֔ ה        ְויִיַרָ֣  ְרָבָבִ֑

sone‟ayv                       sha‟ar       „et       zarə‟ech          veyiyrash        revavah 

teus-inimigos             porta-de        *     tua-semente     e[ele]possua     multidão 
ים24:61 ְבנָהֹ֙       ַעל־ַהְֻאַמִׄאֹ֔ יָה     ַוִ ְר׃ַאֹ֙ ה     ְונֲַערֶֹתָ֗ ָקם      ִרְבָק    ַוָ ָ֨

hagemalim-„al            vatirkavnah     vena‟aroteyha     rivqah                vataqam 

os camelos-sobre         montaram       e-suas-moças     Rebeca     E-levantou[se] 

ה ֶבד      ֶאת־ִרְבָקִׁ֖ ח      ָהֶעִ֛ יש        ַוׁאִַ ֵ֥ י    ָהִאִ֑ ְכנָה       ַאֲחֵרָ֣  ַוֵ ַלִׁ֖
rivqah-„et              ha‟eved       vayiqach          ha‟ish     „acharey     vatelachnah 

Rebeca-*              o-servo     e-ele-tomou     o-homem      após         e-seguiram 

ְָֽך׃    י24:62ַוׁאֵַל ר                     ַלַחִׁ֖ ֹוא      ְֺאֵאֵ֥ א      ִמֺאֹ֔   ְויְִצָחקֹ֙    ָֺאָ֣

lachay                               be‟er           mibo‟         ba‟      veyitschaq     vayelach 

para-O-que-vive 99        poço-de     de-vir-de     vinha     E-Isaque          e[se]foi 

ָֽגֶב׃             ֶרץ       ַה׆ֶא ב      ְֺאֶאֵ֥ ־אא   יֹוֵשִׁ֖ י         ְוהֵ֥   ַוׁאֵֵצֵ֥א24:63רִֹאִ֑

vayetse‟                        hanegev         be‟erets        yoshev     vehu‟               ro‟i 

E-ele-saíra                 o-Neguebe     na-terra-de     morava     e-ele     [ele]me-vê 

א ֶרב        ַוׁאִָשִ֤ ֹות      ָעִ֑ ה        ִלְפנָ֣ ־אַח        ַֺאָשֶדִׁ֖ ק         ָלׂשֵ֥  יְִצָחִ֛
vayissa‟          „arev            lifnot             bassadeh          lassuach          yitschaq 

e-levantou      tarde       para-cair-da      no-campo        para-meditar        Isaque 

ים    ָֺאִאָֽים׃            ְרא      ְוִה׆ֵאֵ֥ה     גְַמִׄאִׁ֖ א24:64ֵעינָיוֹ֙        ַוׁאַֹ֔   ַוִ ָשִ֤

vatissa‟                            bayim     gemalim      vehineh      vayare‟        „eynayv 

E-levantou                     vinham    camelos     e-eis-que     e-ele-viu   olhos-dele 

ל ל           ֵמַעֵ֥ ִֹׁ֖ ק      ַוִ פ ֶרא     ֶאת־יְִצָחִ֑ יָה    ַוֵ ִׁ֖  ִרְבָקהֹ֙    ֶאת־ֵעינֶֹ֔

me‟al                 vatipol        yitschaq-„et        vatere‟      „eyneha-„et         rivqah 

de-sobre        e-lançou-se        Isaque-*          e-viu         seus olhos-*     Rebeca 

יש      ַהָׄאזֶהֹ֙ 24:65ַהָֻאָמָֽל׃              ֶבד      ִמָֽי־ָהִאִ֤ אֶמר   ֶאל־ָהֶעָ֗ ָֹ֣   ַו 

halazeh         ha‟ish-mi           ha‟eved-„el      vato‟mer                           hagamal 

o-para-ele     o homem-quem?   o servo-para     E[ela]disse                  o-camelo 

 

Ela respondeu: Irei.  

59 Então despedi-

ram Rebeca, sua 

irmã, com sua ama 

e o servo de 

Abraão e os seus 

homens.  

60 E ele abençoou 

a Rebeca e disse-

lhe: Ó nossa irmã, 

sê tu em milhares 

de multidões, e que 

a tua semente 

possua a porta de 

seus inimigos!  

61 E Rebeca se 

levantou com suas 

moças, subiram 

nos camelos e 

seguiram o homem 

e tomou o servo a 

Rebeca e partiu.  

62 ¶ E Isaque vi-

nha de caminho do 

poço de Laai-Roi, 

porque habitava na 

terra do Sul.  

63 E saíra Isaque a 

meditar no campo, 

ao cair da tarde; e 

levantou seus olhos 

e olhou, e eis que 

os camelos vi-

nham.  

64 E levantou 

Rebeca seus olhos 

e viu a Isaque, e 

lançou-se de sobre 

o camelo  

65 e disse ao servo: 

Quem [é] o homem  

 

 

 

 

                                                           
99

י  י רִֹאִ֑  .lachay ro‟i = Laai-Roi = poço d‟O que vive e me vê ַלַחִׁ֖
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ֶבד אֶמר          ָהֶעִׁ֖ ֵֹ֥ נ־א           ַוׁא  ַההֵֹלְִ֤ך         ַֺאָשֶדהֹ֙         ִלְקָראֵתֹ֔

ha‟eved             vayo‟mer                 liqra‟tenu              bassadeh          haholech 

o-servo         então ele-disse     para-nos-encontrar     pelo-campo     o[que]vem 

יף      ַוִ ְת׃ָאָֽס׃         ח     ַהָצִעִׁ֖ י        ַוִ ַ ֵ֥ ־אא     ֲאדִֹנִ֑   ַויְַסֵפֵ֥ר24:66הָ֣

vayessaper                vatitəkas 100       hatsa‟if      vatiqach         „adoni          hu‟ 

E-ele-contou        e[ela]cobriu[se]     o-véu     e[ela]tomou     meu-senhor     ele 

ר     ָעָׂשָֽה׃ ים        ֲאֶשֵ֥ ת      ׃ָאל־ַהְּאָבִרִׁ֖ ק      ֵאֵ֥ ֶבד        ְליְִצָחִ֑  ָהֶעִׁ֖

„assah        „asher             hadevarim-kol          „et         leyitschaq          ha‟eved 

[ele]fizera    que             as coisas-tudo de         *         para-Isaque         o-servo 
ח24:67 ֹו              ַוׁאִַ ַּ֧ ה     ִאׅאֹ֔ ֱהָלהֹ֙   ָׂשָרָ֣ ֹֹ֙ ק      ָהא ָה      יְִצָחָ֗   ַויְִבֶאָ֣

vayiqach                  „imo         sarah     ha‟ohelah     yitschaq            vayevi‟eha 

e-ele-tomou         sua-mãe    Sarah    para-a-tenda      Isaque        E-ele-a-trouxe 

הָ  ה              ַוׁאֱֶאָהֶבִ֑ ֹו                ְלִאָשִׁ֖ ה          ַוְ ִהי־לֵ֥  ֶאת־ִרְבָקִ֛

vaye‟ehaveha                 le‟ishah                        lo-vatehi                     rivqah-„et 

e-ele-a-amou               por-mulher               para ele-e[ela]foi               Rebeca-* 

ֹו׃  י     ִאׅאָֽ ק     ַאֲחֵרֵ֥ ם                יְִצָחִׁ֖ פַוׁא׆ִאֵָחֵ֥  

„imo         acharey     yitschaq                vayinachem 

sua-mãe      depois        Isaque     e-ele[foi]consolado 

que vem pelo 

campo ao nosso 

encontro? Então 

disse o servo: Este 

[é] o meu senhor. 

Então, tomou ela o 

véu e cobriu-se.  

66 E o servo 

contou a Isaque 

todas as coisas que 

fizera.  

67 E Isaque trouxe-

a para a tenda de 

Sara, sua mãe, e 

tomou a Rebeca, e 

ela foi-lhe por 

mulher, e amou-a. 

Assim, Isaque foi 

consolado depois 

da [morte] de sua 

mãe. 
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Gênesis 25 

ֽא25:1 ה             ־אְשָמֵ֥ ח           ִאָשִׁ֖ ם        ַוׁאִַ ֵ֥ ֶסף         ַאְבָרָהִ֛ ַֹּ֧   ַוׁא

ushemah                 „ishah               vayiqach          „avraham                 vayossef 

e-nome-dela           mulher            e-ele-tomou        Abraão           E-ele-ajuntou 

ה׃        ן25:2ְקט־אָרָֽ ן    ְוֶאת־ְמָדִׁ֖ ֹו   ֶאת־זְִמָרןֹ֙    ְוֶאת־יְָקָשֹ֔ ֶלד    לָ֗   ַוֵ ָ֣

medan-ve‟et     yaqshan-ve‟et    zimran-„et     lo       vateled                    qeturah 

Medã-e                 Jocsã-e            Zinrã-*     a-ele     E[ela]gerou            Quetura 

־אַח׃            ק   ְוֶאת־שָֽ ד25:3ְוֶאת־ִמְדָיִ֑ן      ְוֶאת־יְִשָֺאִׁ֖ ן     יַָלֹ֔   ְויְָקָשָ֣

yalad      veyaqshan                   shuach-ve‟et      yishbaq-ve‟et      midyan-ve‟et 

gerou      E-Jocsã                             Suá-e             Jisbaque-e                  Midiã-e 

ם ־א           ַאש־אִרֵ֥ ן        ָהיִ֛ ן     ־אְבֵנָ֣י        ְדָדֹ֔ א   ְוֶאת־ְּאָדִ֑  ֶאת־ְשָבִׁ֖

„ashurim                  hayiu          dedan         uvney      dedan-ve‟et      sheva‟-„et 

Assurim             [eles]foram      Dedã       e-filhos-de      Dedã-e              Seba-* 

ים   ־אְלֺאִׅאָֽים׃         ֶפרֹ֙ 25:4־אְלט־אִשִׁ֖ ה      ָוֵעֹ֙ ן        ֵעיָפִ֤   ־אְבֵנָ֣י     ִמְדיָָ֗

va‟efer         „eyfah            midyan      uvney                  ule‟umim       uletushim 

e-Efer            Efá               Midiã       E-filhos-de          e-Leumim      e-Letusim 

 

1 ¶ E novamente 

Abraão tomou mu-

lher e o nome dela 

[era] Quetura.  

2 E ela gerou-lhe 

Zinrã, e Jocsã, e 

Medã, e Midiã, e 

Jisbaque, e Suá.  

3 E Jocsã gerou 

Seba e Dedã; e os 

filhos de Dedã 

foram Assurim, e 

Letusim e Leumim.  

4 E os filhos de 

Midiã [foram] Efá, 

e Efer, e Enoque, e 

Abida, e Elda; 

estes todos [foram] 

                                                           
100

 kosseh = cobriu; ação de cobrir com um véu ou com a palma da mão; essa é a mesma palavra utilizada, em Hebraico ׃אֶֹסה 

bíblico, para expressar a ação de “perdoar”. 
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ה׃ ֶׄאה        ְֺאֵנֵ֥י      ְקט־אָרָֽ ה    ׃ָאל־ֵאִׁ֖ ע    ְוֶאְלָּאָעִ֑ ְך         ַוֲאִביָדִׁ֖ ֹֹ֔  ַוֲחנ
qeturah              bney           „eleh-kol      ve‟elda‟ah      va‟avida‟      vachanoch 

Quetura         filhos-de      estes-tudo de      e-Elda         e-Abida          e-Enoque 
ֹו     ְליְִצָחָֽק׃          25:5 ם   ֶאת־׃ָאל־ֲאֶשר־לִׁ֖ ן  ַאְבָרָהִ֛   ְוִלְבֵנִ֤י25:6 ַוׁאִֵ ַּ֧

velivney                   leyitschaq          lo-„asher-kol-„et      „avraham        vayiten 

E-para-filhos-de      para-Isaque      a ele-que-tudo de-*      Abraão     E-ele-deu 

ת ִֹ֑ ם       ַמָ נ ן     ַאְבָרָהִׁ֖ ם       נַָתֵ֥ ר    ְלַאְבָרָהֹ֔  ַהִפָֽיַלגְִשיםֹ֙      ֲאֶשָ֣

matanot         „avraham        natan        le‟avraham      „asher           hapilagshim 

presentes         Abraão       [ele]deu      para-Abraão       que      as-concumbinas 

י ׆א־א         ַחֹ֔ ק        ְֺאנֹוֹ֙           ְֺאעֹוֶדָ֣ ל     יְִצָחִ֤ ם          ֵמַעָ֨ ָֽיְַשְׄאֵחִ֞  ַו
chay           be‟odenu                beno         yitschaq       me‟al        vayeshalchem 

vida           em-ainda            filho-dele       Isaque      de[sobre]   e-ele-os-enviou 

ֶדם׃                  ֶרץ      ֶקָֽ ְדָמה          ֶאל־ֶאֵ֥ י25:7ֵקִׁ֖ ֶׄאה        יְֵמִ֛   ְוֵאָ֗

yemey        ve‟eleh                                 qedem         „erets-„el              qedemah 

dias-de       E-estes[são]                         oriente      terra do-para      para-oriente 

ים ת      ָשָנִ֛ה  ְוִשְבִעֵ֥ י      ְמַאֵ֥ ם      ֲאֶשר־ָחִ֑ ֵ֥י         ַאְבָרָהִׁ֖ ָֽי־ַחֵׁא  ְשֵנ

veshiv‟im   shanah       me‟at         chay-„asher       „avraham       chayey-shəney 

e-setenta      ano      centena-de   [ele]viveu-que       Abraão     vidas de-anos de 

ָֽים׃        ש      ָשִנ ע       ַוָׁאַָּ֧מת       ַאְבָרָהִ֛ם25:8ָשָנִׁ֖ה       ְוָחֵמֵ֥   ַוׁאִגְַוָ֨

„avraham        vayamat         vayigva‟              shanim      vechamesh      shanah 

Abraão       e-ele-morreu      E-ele-expirou         anos           e-cinco              ano 

ֶסף ַע                    ַוׁאֵָאִׁ֖ ן           ְוָׂשֵבִ֑ ה        זֵָקָ֣ ה       טֹוָבִׁ֖  ְֺאֵׂשיָבֵ֥

vaye‟assef                        vessave‟a              zaqen           tovah          besseyvah 

e-ele[foi]congregado       e-satisfeito             idoso             boa          em-velhice 

ק       ְויְִשָמֵעאלֹ֙ 25:9ֶאל־ַעָׅאָֽיו׃                 ֹו    יְִצָחִ֤ ־א     אֹת    ַוׁאְִקְֺארָ֨

veyishma‟e‟l      yitschaq      „oto         vayiqberu                                „amayv-el 

e-Ismael               Isaque      [a]ele       E-eles-sepultaram            povo dele-para 

ן ִֹ֤ ה        ֶעְפר ה        ֶאל־ְׂשֵדִ֞ ת      ַהַׅאְכֵפָלִ֑ יו            ֶאל־ְמָעַרִׁ֖  ָֺאנָֹ֔

„efron              sedeh-„el            hamachpelah         me‟arat-„el                banayv 

Efrom           campo de-para      a-Macpela      caverna de-para          filhos-dele 

א׃      ר     ַעל־ְפֵנֵ֥י      ַמְמֵרָֽ י    ֲאֶשִׁ֖ ַחרֹ֙       ַהִָֽחִ ֹ֔ ֹֹ֙ ה25:10ֶֺאן־צ   ַהָשֶדִ֛

hassadeh                mamre‟           pney-„al      „asher      hachiti        tsochar-ben 

O-campo                Manre       face de-sobre      que       o-Eteu      Zoar-filho de 

ר ָׅאה            ֺקַֺאֵ֥ ת       ָשִ֛ ת    ְֺאנֵי־ֵחִ֑ ם     ֵמֵאָ֣  ֲאֶשר־ָקָנֵ֥ה    ַאְבָרָהִׁ֖

qubar                 shamah         chet-bney      me‟et      „avraham      qanah-„asher 

sepultado           para-lá      Hete-filhos de      de          Abraão      comprara-que 

ֹו׃        ה      ִאְש ָֽ ם    ְוָׂשָרֵ֥ ֹות25:11ַאְבָרָהִׁ֖ י     ַאֲחֵריֹ֙           מָ֣   ַויְִהָ֗

mot                  „acharey      vayehi                   „ishto          vesarah      „avraham 

morte-de            depois       E-ele-foi           sua-mulher      e-Sara           Abraão 

filhos de Quetura.  

5 E Abraão deu 

tudo o que tinha 

para Isaque;  

6 mas aos filhos 

das concubinas que 

Abraão tinha, deu 

Abraão presentes, 

e, vivendo ele 

ainda, despediu-os 

do seu filho Isaque, 

ao oriente, para a 

terra do oriente.  

7 Estes pois [são] 

os dias dos anos da 

vida de Abraão, 

que viveu 175 

anos.  

8 E Abraão expirou 

e morreu em boa 

velhice, velho e 

farto [de dias]; e 

foi congregado ao 

seu povo.  

9 E sepultaram-no 

Isaque e Ismael, 

seus filhos, na cova 

de Macpela, no 

campo de Efrom, 

filho de Zoar, o 

heteu, que [estava] 

em frente de 

Manre,  

10 O campo que 

Abraão comprara 

dos filhos de Hete. 

Lá estão sepultados 

Abraão e Sara, sua 

mulher.  

11 ¶ E aconteceu, 

depois da morte de  
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ֹו           ַוֵׁאֶָ֣שב ק     ְֺאנִ֑ ים    ֶאת־יְִצָחָ֣ ֶרְך      ֱאֹלִהִׁ֖ ם      ַויְָבֵ֥  ַאְבָרָהֹ֔

vayeshev              beno      yitschaq-„et      „elohim       vayevarech      „avraham 

e-ele-morava    seu-filho      Isaque-*           Deus     e-Ele-abençoou      Abraão 

י רִֹאָֽי׃  ר      ַלַחִׁ֖ ק     ִעם־ְֺאֵאֵ֥ ת25:12         סיְִצָחֹ֔ ֵֹ֥ ֶׄאה           ְֹלד   ְוֵאִ֛

toledot                ve‟eleh                          ro‟i  lachay         be‟er-„im      yitschaq 

gerações-de       E-estas                             Laai-Roi       poço-junto[a]      Isaque 

ית ה      ָהָגַּ֧ר        ַהִׅאְצִרִ֛ ר      יְָלָד  ם    ֲאֶשָ֨ אל    ֶֺאן־ַאְבָרָהִ֑  יְִשָמֵעִׁ֖
hamitserit             hagar        yaldah         „asher      „avraham-ben      yishma‟e‟l 

a-egípcia              Agar         gerara            que      Abraão-filho de           Ismael 

ה   ְלַאְבָרָהָֽם׃  ת    ָׂשָרִׁ֖ אל25:13ִשְפַחֵ֥ ֶׄאה    ְשמֹותֹ֙    ְֺאֵנָ֣י    יְִשָמֵעֹ֔   ְוֵאָ֗

yishma‟e‟l    bney      shemot        ve‟eleh         le‟avraham      sarah      shifchat 

Ismael       filhos-de  nomes-de     E-estes        para-Abraão      Sara      serva-de 

ר      יְִשָמֵעאלֹ֙  ִֹ֤ ם                 ְֺאכ ם                   ְלתֹוְלדָֹתִ֑  ִֺאְשמָֹתִׁ֖

ishma‟e‟l           bechor                         letoledotam                          bishemotam  

Ismael           primogênito              para-gerações-deles          pelos-nomes-deles 

ל    ־אִמְבָׂשָֽם׃  ר      ְוַאְדְֺאֵאִׁ֖ ת         ְוֵקָדֵ֥ ֹֹ֔ ה25:14נְָבי ע     ְוד־אָמִׁ֖   ־אִמְשָמֵ֥

vedumah      umishma‟           umivsam      ve‟adbe‟el      veqedar          nevayot 

e-Dumá       E-Misma            e-Mibsão       e-Adbeel      e-Quedar       Nebaiote 

ְדָמה׃   25:15־אַמָשָֽא׃  יש    ָוֵקָֽ ־אר   נִָפִׁ֖ א    יְטֵ֥ ד     ְוֵתיָמֹ֔ ֶׄאה25:16 ֲחַדָ֣   ֵאָ֣

„eleh               vaqidmah      nafish      yetur      veteyma‟      chadad      umassa‟  

Estes              e-Quedemá     Nafis      Jetur       e-Tema        Hadar        e-Massá 

ם ם                   ְֺאַחְצֵריֶהִׁ֖ ֶׄאה     ְשמָֹתֹ֔ ם      ְֺאֵנִ֤י   יְִשָמֵעאלֹ֙  ְוֵאָ֣  ֵהִ֞

bechatserehem                       shemotam     ve‟eleh   yishma‟e‟l    bney        hem 

pelas-suas-vilas                    nome-deles     e-estes      Ismael     filhos-de     eles 

ם               ְלֺאׅאָֹתָֽם׃ ר     נְִׂשיִאִׁ֖ ם               ְשנֵים־ָעָׂשֵ֥  ־אְבִטָֽירָֹתִ֑
le‟umotam                        nessi‟im       „assar-shənem                        uvetirotam 

por-seus-povos                príncipes        dez-dois     e-pelos-seus-acampamentos 
ת          ָשָנִ֛ה25:17 אל      ְמַאֵ֥ ֶׄאה       ְשנֵיֹ֙         ַחֵׁאָ֣י      יְִשָמֵעֹ֔   ְוֵאָ֗

shanah             me‟at         yishma‟e‟l        chayey         shəney                ve‟eleh 

ano              centena-de        Ismael         vidas-de        anos-de        E-estes[são] 

ָמת ע            ַוׁאָֹ֔ ים     ַוׁאִגְַוָ֣ ַבע      ָשִנִ֑ ים       ָשָנִׁ֖ה        ְוֶשָ֣  ־אְשֹלִשֵ֥
vayamat             vayigva‟      shanim        vesheva‟        shanah         ushəloshim 

e-ele-morreu    e-ele-expirou   anos           e-sete              ano                  e-trinta 

ֶסף                     ֶאל־ַעָׅאָֽיו׃                           ־א25:18ַוׁאֵָאִׁ֖   ַוׁאְִש׃ְאנָ֨

vayishkenu                                             „amayv-„el                             vaye‟assef 

E-eles-habitaram                                povos dele-para        e-ele[foi]congregado 

יִם ־אר      ֲאֶשרֹ֙         ַעל־ְפֵנָ֣י               ִמְצַרֹ֔ ה       ַעד־שָ֗ ֲֵחִויָל   מָֽ

mitsrayim                     pney-„al              „asher          shur-„ad          mechavilah 

Egito                      faces de-sobre        que[está]         Sur-até        desde-Havilá 

Abraão, que Deus 

abençoou a Isaque 

seu filho; e habi-

tava Isaque junto 

ao poço Laai-Roi.  

12 E estas são as 

gerações de Ismael, 

filho de Abraão, 

que a hagar, serva 

de Sara, a egípcia, 

[dera] a Abraão.  

13 E estes são os 

nomes dos filhos 

de Ismael pelos 

seus nomes, segun-

do as suas gera-

ções: O primo-

gênito de Ismael 

[foi] Nebaiote, e 

Quedar, e Adbeel, 

e Mibsão,  

14 E Misma, e 

Dumá, e Massá.  

15 Hadar, e Tema, 

Jetur, Nafis, e 

Quedemá.  

16 Estes os filhos 

de Ismael, e estes 

os seus nomes 

pelas suas vilas e 

pelos seus acampa-

mentos, doze prín-

cipes, segundo os 

seus povos.  

17 E estes [são] os 

anos da vida de 

Ismael; 137 anos e 

ele expirou e mor-

reu, e foi congre-

gado ao seu povo.  

18 E habitaram 

desde Havilá até 

Sur, que [está] em 

frente ao Egito,  
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יו         נָָפָֽל׃  ־אָרה       ַעל־ְפֵנֵ֥י         ָכל־ֶאָחִׁ֖ ה           ַאשִ֑ פֺאֲֹאָכִׁ֖  

nafal                  „echayv-chol             pney-„al          „ashurah               bo‟achah 

ele-morreu   irmãos dele-tudo de  faces de-sobre   para[a]Assíria      como-vais 

ם25:19 ם     ַאְבָרָהִׁ֖ ק       ֶֺאן־ַאְבָרָהִ֑ ת       יְִצָחִׁ֖ ֵֹ֥ ֶׄאה            ֹוְלד   ְוֵאִ֛

„avraham        „avraham-ben        yitschaq           toledot                          ve‟eleh 

Abraão         Abraão-filho de        Isaque        gerações-de               E-estas[são] 

ים25:20הֹוִלֵ֥יד   ֶאת־יְִצָחָֽק׃             י     יְִצָחקֹ֙        ֶֺאן־ַאְרָֺאִעָ֣   ַויְִהִ֤

„arba‟im-ben             yitschaq        vayehi                         yitschaq-„et        holid 

quarenta-filho de        Isaque         E-ele-era                         Isaque-*         gerou 

י ֲָאַרִׅאֹ֔ ה    ַֺאת־ְֺאת־אֵאלֹ֙       הָֽ ֹו         ֶאת־ִרְבָקָ֗ ה           ְֺאַקְח ָ֣  ָשנָֹ֔

ha‟arami            betu‟el-bat           rivqah-„et               beqachto               shanah 

o-arameu        Betuel-filha de        Rebeca-*        quando[ele]tomou             ano 

ֹו        ְלִאָשָֽה׃ י        לֵ֥ ן      ָהֲאַרִׅאִׁ֖ ֹות       ָלָבֵ֥ ם     ֲאחִ֛ ן  ֲאָרִ֑  ִמַפַּאִׁ֖

le‟ishah                 lo            ha‟arami         lavan        „achot       „aram  mipadan 

como-mulher    para-ele     o-arameu       Labão        irmã-de          de Padã  Arã 
ֹו25:21 ַכח           ִאְש ֹ֔ ָֹ֣ ַיהָוהֹ֙            ְלנ ק           לָֽ ר     יְִצָחִ֤   ַוׁאְֶעַ ָ֨

„ishto                  lenochach              la‟donay              yitschaq             vaye‟etar 

sua-mulher         por-causa        para-o-SENHOR        Isaque             E-ele-orou  

ה ֶתר         לֹוֹ֙           יְהָוֹ֔ וא         ַוׁאֵָעִ֤ ה     ִהִ֑ י               ֲעָקָרִׁ֖  ׃ִאֵ֥

„adonay              lo              vaye‟ater               hi‟        „aqarah                         ki 

SENHOR        a-ele        e-Ele-atendeu           ela          estéril                  porque 

ֹו׃                     ה       ִאְש ָֽ ַהר               ִרְבָקֵ֥ ־א25:22ַוַ ִׁ֖ ֲצצִ֤ ָֹֽ   ַוׁאְִתר

vayitərotsatsu                                     „ishto              rivqah                      vatahar 

E-eles[se]empurravam                   sua-mulher        Rebeca         e[ela]concebeu 

ן              ָלֵָ֥ׅאה אֶמר          ִאם־׃ֵאֹ֔ ָֹ֣ ֽא         ַו   ַהָֺאנִיםֹ֙        ְֺאִקְרָֺאֹ֔

lamah                      ken-„im               vato‟mer             beqirbah            habanim 

por-que?           assim-se[isso]         e-ela-disse        em-meio-dela        os-filhos 

ָֽה׃ ש            ֶאת־יְהָו ֵֹ֥ ֶלְך              ִלְדר ִכי          ַוֵ ִׁ֖ ִֹ֑  ֶֿאִׁ֖ה         ָאנ

„adonay-„et                     liderosh                  vatelech             „anochi            zeh 

SENHOR-*              para-consultar            e[ela se]foi              eu                isto 
ֽא        ְשֵנִ֤י         25:23 ה      ָלָ֗ אֶמר     יְהָו  ָֹ֨  ַוׁא

גיים
ְך   גֹויִםֹ֙       ְֺאִבְטנֵֹ֔

bevitənech   goyim  
goyiym

           shəney         lah        „adonay            vayo‟mer 

no-teu-ventre      nações              dois-de        a-ela     SENHOR       E-Ele-disse 

ד־א                 ־אְלאֹםֹ֙  יְִך            יִָפֵרִ֑ ים       ִמֵׅאַעִׁ֖  ־אְשֵנָ֣י        ְלֺאִׅאֹ֔
ule‟om                       yiparədu               mime‟ayich        le‟umim         ushəney 

e-povo                 eles[se]dividirão        de-teu-ventre         povos         e-dois-de 

ד              ָצִעָֽיר׃ ֵֹ֥ ב        יֲַעב ץ             ְוַרִׁ֖ ֱָֽאָמֹ֔ ם             ֶי ָֹ֣  ִמְלא

tsa‟ir                        ya‟avod           verav                 ye‟emats                milə‟om 

menor                   ele-servirá        e-maior        ele[será]mais-forte        de-povo 

indo para Assur; e 

ele morreu diante 

da face de todos os 

seus irmãos.  

19 ¶ E estas [são] 

as gerações de 

Isaque, filho de 

Abraão: Abraão 

gerou a Isaque;  

20 e era Isaque da 

idade de 40 anos 

quando tomou a 

Rebeca, filha de 

Betuel arameu de 

Padã-Arã, irmã de 

Labão, o arameu, 

por sua mulher.  

21 E Isaque orou 

instantemente ao 

SENHOR por sua 

mulher, porquanto 

[era] estéril; e o 

SENHOR ouviu as 

suas orações, e 

Rebeca, sua mu-

lher, concebeu.  

22 E os filhos 

lutavam dentro de-

la; então disse: Se 

assim [é], por que 

[sou] eu [assim]? E 

foi-se a consultar 

ao SENHOR.  

23 E disse-lhe o 

SENHOR: Duas 

nações [há] no teu 

ventre e dois povos 

se dividirão das 

tuas entranhas, e 

[um] povo será 

mais forte do que o 

[outro] povo, e o 

maior servirá ao 

menor.  
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ם25:24 ֶדת          ְוִה׆ֵאֵ֥ה      תֹוִמִׁ֖ יָה           ָלֶלִ֑ ־א             יֶָמִׁ֖   ַוׁאְִמְלאֵ֥

tomim         vehineh               laledet              yameyha                        vayimle‟u  

gêmeos      e-eis-que        para-dar-à-luz        dias-dela        E-eles-completaram 

ָֽֽא׃           ֹו25:25ְֺאִבְטָנ י             ׃ֺאׄאִׁ֖ א     ָהִראשֹוןֹ֙        ַאְדמֹונִֹ֔   ַוׁאֵֵצִ֤

kulo                     „admoni             hari‟shon         vayetse‟                   bevitənah 

[ele]todo          avermelhado        o-primeiro        E-ele-saiu         no-ventre-dela 

ו׃ ֹו      ֵעָׂשָֽ ־א                ְשמִׁ֖ ר           ַוׁאְִקְראֵ֥ ֶרת            ֵׂשָעִ֑  ׃ְאַאֶּאָ֣

„essav          shemo                       vayiqre‟u                se‟ar                   ke‟aderet 

Isaú         nome-dele              e-ele-chamou-ele        cabelo        como-manto-de 
זֶתֹ֙ 25:26 ֹו         אֶֹחֹ֙ יו            ְויָדִ֤ א           ָאִחָ֗ ן        יָָצָ֣   ְוַאֲָֽחֵרי־ֵכִ֞

„ochezet           veyado                „achiv                yatsa‟            chen-ve‟acharey 

agarrada        e-mão-dele        irmão-dele           ele-saiu              disso-E depois 

ב ִֹ֑ ֹו          יֲַעק א             ְשמִׁ֖ ו           ַוׁאְִקָרֵ֥ ב              ֵעָׂשֹ֔  ַֺאֲעֵקָ֣

ya‟aqov              shemo                  vayiqra‟               „essav                    ba‟aqev 

Jacó               nome-dele        e-ele[foi]chamado        Esaú        no-calcanhar-de 

ים          ָשָנִׁ֖ה           ְֺאֶלֵֶ֥דת         אָֹתָֽם׃ ק           ֶֺאן־ִשִשֵ֥  ְויְִצָחִ֛
„otam                beledet                 shanah             shishim-ben            veyitschaq 

[a]eles         quando-gerou             ano             sessenta-filho de            e-Isaque 
יש25:27 ו          ִאִ֛ י       ֵעָׂשָ֗ ים         ַויְִהָ֣ ַׁאִגְְּאל־אֹ֙                ַה׆אְָעִרֹ֔   וָֽ

„ish                  „essav         vayehi           hane‟arim                              vayigdelu 

homem            Esaú         e-ele-foi         os-meninos                 E-eles-cresceram 

ם יש         ָ ֹ֔ ה       ְויֲַעקֹבֹ֙     ִאָ֣ יש       ָׂשֶדִ֑ יִד       ִאָ֣ ַע        ַצִׁ֖  יֵֹדֵ֥
tam                „ish       veya‟aqov         sadeh            „ish          tsayid        yode‟a 

simples 101    homem      e-Jacó            campo       homem       caça   ele-sabedor 

ָֽים׃               ב          אָֹהִל ו25:28יֵֹשִׁ֖ ק     ֶאת־ֵעָׂשִׁ֖ ב      יְִצָחִ֛   ַוׁאֱֶאַהֵ֥

„essav-„et        yitschaq        vaye‟ehav                           „ohalim              yoshev  

Esaú-*              Isaque         E-ele-amava                         tendas        ele-morava 

ב׃ ָֹֽ ֶבת         ֶאָֽת־יֲַעק ה     אֶֹהֵ֥ יו          ְוִרְבָקִׁ֖ יִד             ְֺאִפִ֑  ׃ִאי־ַצָ֣

ya‟aqov-„et                 „ohevet        verivqah               befiv                    tsayid-ki 

Jacó-*                         amava        e-Rebeca        de-gosto-dele        caça-porque 
ה25:29 ו    ִמן־ַהָשֶדִׁ֖ א       ֵעָׂשִ֛ ֵֹ֥ ב      נִָזִ֑יד         ַוׁאָב ִֹׁ֖ ֵ֥זֶד         יֲַעק   ַוָׁא

hassadeh-min   „essav        vayavo‟            nazid        ya‟aqov                vayazed  

o campo-de       Esaú       e-ele-veio        ensopado       Jacó        E-ele-cozinhou 

ָֽף׃      ־אא        ָעֵי נִי25:30ְוהֵ֥ ב   ַהְלִעיֵטִ֤ ָֹ֗ ו      ֶאָֽל־יֲַעק אֶמר      ֵעָׂש  ָֹ֨   ַוׁא

hale‟iteni       ya‟aqov-„el        „essav        vayo‟mer              „ayef             vehu‟ 

?deixa-me       Jacó-para           Esaú         E-ele-disse        esmorecido        e-ele 

 

24 E cumprindo-se 

os seus dias para 

dar à luz, eis 

gêmeos no seu 

ventre.  

25 E saiu o 

primeiro, ruivo e 

todo como que 

vestido num manto 

de cabelos; e foi 

chamado o seu 

nome Esaú.  

26 E depois disso 

saiu seu irmão, sua 

mão agarrada ao 

calcanhar de Esaú; 

e foi chamado o 

seu nome Jacó; e 

[era] Isaque da 

idade de 60 anos, 

quando os gerou.  

27 E cresceram os 

meninos e Esaú foi 

varão perito na 

caça, varão do 

campo; mas Jacó 

[era] varão sim-

ples, habitando em 

tendas.  

28 E amava Isaque 

a Esaú, porque 

caça era [o] seu 

gosto, mas Rebeca 

amava a Jacó.  

29 ¶ E Jacó cozera 

um ensopado; e 

veio Esaú do cam-

po, e ele  [estava] 

esmorecido.  

30 E disse Esaú a 

Jacó: Deixa-me,  

 

 

 

                                                           
101

 tam = simples; perfeito; completo; ordinário [comum]; esta é a mesma palavra utilizada para designar os alimentos ָ ם 

“puros” e permitidos para o consumo humano. 
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י           ָעֵיִׁ֖ף ה        ׃ִאֵ֥ ם        ָהָאדֹםֹ֙       ַהֿאֶֹ֔ ִֹ֤  נָאֹ֙            ִמן־ָהָאד

„ayef                 ki            hazeh         ha‟adom           ha‟adom-min                na‟ 

esmorecido   porque        o-este      o-vermelho        o vermelho-de         peço-te 

ֹום׃  ֹו       ֱאדָֽ א־ְשמִׁ֖ ן         ָקָרָֽ ִכי      ַעל־׃ֵאֵ֥ ִֹ֑ ב25:31ָאנ ִֹ֑ אֶמר    יֲַעק ִֹׁ֖   ַוׁא

ya‟aqov     vayo‟mer       „edom             shemo-qara‟             ken-„al       „anochi 

Jacó          E-ele-disse      Edom       nome dele-chamou        isso-por              eu 

ָֽי׃    ָרְתָךִׁ֖          ִל ָֹֽ ֹום        ֶאת־ְֺאכ ה      ַכׁאִ֛ ו25:32ִמְכָרֵ֥ אֶמר   ֵעָׂשֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

„essav   vayo‟mer             li                bechoratecha-„et       chayom       michrah 

Esaú     E-ele-disse   para-mim    tua primogenitura-*   como-hoje       vende 102 

י ־את         ְוָלָׅאה־ֶֿאֵ֥ה               ִלִׁ֖ ְך        ָלמִ֑ י     הֹוֵלִׁ֖  ִה׆ֵאִ֛ה      ָאנִֹכֵ֥

li                         zeh-velamah             lamut            holech      „anochi       hineh 

para-mim         isto-e para que?     para-morrer       andado          eu        eis-que 

ה׃         ֹום25:33ְֺאכָֹרָֽ ְבָעה     ִׄאיֹ֙         ׃ַאׁאֹ֔ ב      ִהָשִ֤ ָֹ֗ אֶמר      יֲַעק ָֹ֣   ַוׁא

kayom              li        hishavə‟ah       ya‟aqov       vayo‟mer                 bechorah 

como-hoje   para-mim     jura               Jacó          E-ele-disse       primogenitura 

ב׃ ָֹֽ ֹו      ְליֲַעק ר           ֶאת־ְֺאכָֹרתִׁ֖ ֵֹ֥ ֹו           ַוׁאְִמ׃א ע           לִ֑  ַוׁאִָשַבִׁ֖
leya‟aqov         bechorato-„et                vayimcor                lo             vayishava‟ 

para-Jacó    sua primogenitura-*        e-ele-vendeu        para-ele        e-ele-jurou 
ים25:34 ֶחם       ־אנְִזָ֣יד         ֲעָדִשֹ֔ ו       ֶלֵ֚ ן         ְלֵעָׂשָ֗ ב   נַָתָ֣ ִֹ֞   ְויֲַעק

„adashim             uneziyd         lechem        le‟essav           natan        veya‟aqov 

lentilhas           e-cozinhado        pão         para-Esaú         ele-deu            E-Jacó 

ֵֶ֥בז ְך                ַוִׁא ְשְ            ַוָׁאִָׁ֖קם           ַוׁאֵַלִ֑ אַכל            ַוׁאֵֹ֔ ָֹ֣  ַוׁא
vayivez                    vayelech           vayaqam            vayeshəte           vayo‟chal 

e-ele-desprezou    e-ele[se]foi     e-ele-levantou      e-ele-bebeu      e-ele-comeu 

ה׃  ו      ֶאת־ַהְֺאכָֹרָֽ סֵעָׂשִׁ֖  

habechorah-„et        „essav 

a primogenitura-*        Esaú 

peço-te, comer 

desse [ensopado] 

vermelho, porque 

estou exausto. Por 

isso chamou o 

nome dele Edom.  

31 E disse Jacó: 

Vende-me, hoje, a 

tua primogenitura.  

32 E disse Esaú: 

Eis que estou a 

ponto de morrer, e 

para que me 

[servirá] a primo-

genitura?  

33 Então disse Ja-

có: Jura-me, hoje.  

E ele jurou-lhe, 

vendendo a sua 

primogenitura a 

Jacó.  

34 E Jacó deu a 

Esaú pão e guisado 

de lentilhas; e este 

comeu, e bebeu, e 

se levantou, e se 

foi. Assim despre-

zou Esaú a primo-

genitura. 

  

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 26 

ֹון26:1 ב        ָהִראשֹ֔ ֶרץ      ִמְׄאַבדֹ֙      ָהָרָעָ֣ י       ָרָעבֹ֙      ָֺאָאֹ֔   ַויְִהִ֤

hari‟shon               hara‟av        milevad        ba‟arets        ra‟av                vayehi  

a-primeira             a-fome         além-de        na-terra        fome        E-houve 103 

ק ם          ַוֵׁאֶַּ֧לְך         יְִצָחִ֛ י        ַאְבָרָהִ֑ ר      ָהָיִׁ֖ה         ִֺאיֵמָ֣  ֲאֶשֵ֥

yitschaq         vayelech            „avraham             bimey            hayah        „asher 

Isaque             e-ele-foi              Abraão          nos-dias-de        houve            que 

 

1 ¶ E havia fome 

na terra, além da 

primeira que hou-

ve, que foi nos dias 

de Abraão; e foi 

Isaque  

 

                                                           
102

 .”michrah = vender; render; tem também o sentido de “vender-se ִמְכָרה 
103

 .”vayehi = “e ele foi”; Esta é uma expressão idiomática quer dizer, em Português, “e houve ַויְִהי 
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ֶלְך ָרה׃                           ֶאל־ֲאִביֶׅאֵ֥ ים      ְֻאָרָֽ א26:2 ֶמֶָֽלְך־ְפִלְשִ ִׁ֖   ַוׁאֵָרִ֤

vayera‟                                 gerarah        pelishtim-melech          „avimelech-„el 

E-Ele-apareceu                  para-Gerar        filisteus-rei de        Abimeleque-para 

יְָמה ד          ִמְצָרִ֑ אֶמר          ַאל־ֵ ֵרָ֣ ִֹׁ֖ ה          ַוׁא  ֵאָליוֹ֙          יְהָוֹ֔

mitsrayemah              tered-„al               vayo‟mer            „adonay             „elayv 

para-o-Egito             desças-não           e-Ele-disse          SENHOR        para-ele 

ָֽיָך׃              ר        ֵאֶל ר     אַֹמֵ֥ ֶרץ      ֲאֶשִׁ֖ ן        ָֺאָאֹ֔ ָֹ֣ ־אר26:3ְשכ   ֻאֵ֚

gur                           „eleycha           „omar        „asher        ba‟arets        shechon 

Peregrina                    para-ti        [eu]disser        que          na-terra           habita 

ׂאָ  ֵ֥ה        ִעְׅאָךִׁ֖                  ַוֲאָבְרֶכִ֑ את         ְוֶאְָֽהֶי ֹֹ֔ ֶרץ        ַהֿא  ָֺאָאָ֣

va‟avarəchecha                 „iməcha       ve‟ehəyeh             hazo‟t            ba‟arets 

e[eu]abençoarei                 contigo        e[eu]serei             a-esta             na-terra 

ת ָֹ֣ ְלזְַרֲעָךָ֗              ֶאֵ ןֹ֙          ֶאת־׃ָאל־ָהֲָֽאָרצ  ׃ִאָֽי־ְלָךָ֣               ־אָֽ

ha‟aratsot-kol-„et                   „eten                  ulezarə‟acha                    lecha-ki 

as terras-tudo de-*             [eu]darei             e-à-tua-semente            a ti-porque 

ְעִ י ר  נְִשַֺאִׁ֖ ה     ֲאֶשֵ֥ מִֹתיֹ֙            ֶאת־ַהְשֺבָעֹ֔ ל               ַוֲהִקָֽ  ָהֵאֹ֔

nishba‟eti    „asher        hashevu‟ah-„et                 vahaqimoti                      ha‟el 

eu-jurei          que          o juramento-*        e-a-minha-confirmação        as-estas 

ם       ָאִבָֽיָך׃                      י       ֶאָֽת־זְַרֲעָךֹ֙ 26:4ְלַאְבָרָהֵ֥   ְוִהְרֵֺאיִתִ֤

zarə‟acha-„et         vehirbeti                                          „avicha          le‟avraham 

tua semente-*        E[eu]multiplicarei                            teu-pai        para-Abraão 

ת י           ְלזְַרֲעָךֹ֔       ֵאֵ֥ יִם        ְונַָתִ ָ֣ י                 ַהָשַמֹ֔  ׃ְאכֹוְכֵבָ֣

„et           lezarə‟acha              venatati       hashamayim                  kechochəvey 

*        para-tua-semente        e[eu]darei           os-céus              como-estrelas-de 

־א                  ְבזְַרֲעָךֹ֔  ל              ְוִהְתָֺאֲרכָ֣ ת         ָהֵאִ֑ ִֹׁ֖  ׃ָאל־ָהֲאָרצ

bezar‟əacha                     vehitbarachu                     ha‟el              ha‟aratsot-kol 

em-tua-semente       e[eles serão]abençoados        as-estas        as terras-tudo de 

ֵ֥י        ָהָאֶָֽרץ׃               ל            ֻאֹוֵי ִֹׁ֖ ע26:5׃א ֶקב      ֲאֶשר־ָשַמֵ֥   ֵע 

shama‟-„asher         „eqev                              ha‟arets           goyey                 kol 

[ele]ouviu-que        Em-consequência            a-terra        nações-de        tudo-de 

י י                 ַוׁאְִשמֹרֹ֙                  ִמְשַמְרִ ֹ֔ ם          ְֺאקִֹלִ֑  ַאְבָרָהִׁ֖

mishmarti                            vayishmor                         bekoli               „avraham  

minha-ordenança             e-ele-guardou                em-minha-voz            Abraão 

י             ְותֹורָֹתָֽי׃        י                        ֺח ֹוַתֵ֥ ֵֶ֥שב26:6ִמְצו ַתִׁ֖   ַוֵׁא

vayeshev               vetorotay                   chuqotay                                mitsvotay 

E-ele-habitou    e-minhas-leis        minhas-prescrições        meus-mandamentos 

ר׃                  ק       ִֺאגְָרָֽ י      ַהָׅאקֹוםֹ֙ 26:7יְִצָחִׁ֖ ־א       ַאנְֵשִ֤ ָֽׁאְִשֲאלִ֞   ַו

hamaqom       „anshey          vayishə‟alu                              bigerar        yitschaq 

o-lugar        homens-de        E-eles-perguntaram-lhe         em-Gerar         Isaque 

para Abime-leque, 

rei dos filisteus, em 

Gerar.  

2 E apareceu-lhe o 

SENHOR, e disse: 

Não desças ao 

Egito; habita na 

terra que eu te 

disser:  

3 Peregrina nesta 

terra, e serei conti-

go, e te abençoarei;  

porque a ti e à tua 

semente darei todas 

estas terras, e con-

firmarei o jura-

mento que tenho 

jurado a Abraão 

teu pai;  

4 E multiplicarei a 

tua semente como 

as estrelas dos 

céus, e darei à tua 

semente todas estas 

terras; e em tua 

semente serão 

benditas todas as 

nações da terra;  

5 Porque Abraão 

obedeceu à minha 

voz, e guardou o 

meu mandado, os 

meus preceitos, os 

meus estatutos, e as 

minhas leis.  

6 ¶ E habitou 

Isaque em Gerar.  

7 E perguntando-

lhe os homens 

daquele lugar  
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י         יֵָראֹ֙  וא      ׃ִאִ֤ ִתי      ִהִ֑ ָֹ֣ אֶמר          ֲאח ִֹׁ֖ ֹו             ַוׁא  ְלִאְש ֹ֔

yare‟               ki            hi‟           „achoti             vayo‟mer                     le‟ishto 

ele-temeu  porque        ela        minha-irmã        e-ele-disse        por-sua-mulher 

י נִי                ַאנְֵשִ֤ ַָֽהְרגֺ  י                    ֶפן־ַי ר           ִאְשִ ֹ֔ ָֹ֣  ֵלאמ

„anshey                     yaharguni-pen                              „ishti                     le‟mor 

homens-de   eles matem a mim-para que não        minha-mulher        para-dizer 

ה       ִהָֽיא׃ ת           ַמְרֶאִׁ֖ ה          ׃ִאָֽי־טֹוַבֵ֥  ַהָׅאקֹוםֹ֙       ַעל־ִרְבָקֹ֔

hi‟                marə‟eh                  tovah-ki                   rivqah-„al           hamaqom 

ela              aparência           [de]boa-porque             Rebeca-por              o-lugar 
ף26:8 ים       ַוׁאְַשֵקָ֗ ֹו        ָשםֹ֙      ַהׁאִָמֹ֔ י        ָאְָֽרכ־א־לֵ֥ י        ׃ִאָ֣   ַויְִהָ֗

vayashqef       hayamim        sham           lo-„arəchu              ki                 vayehi 

e-ele-olhou      os-dias            lá      para ele-demorando      que            E-ele-foi 

ְרא ֹון         ַוׁאַָ֗ ַַחׄאִ֑ ד        הָֽ ים     ְֺאַעִׁ֖ ֶלְך      ְפִלְשִ ֹ֔ ֶלְךֹ֙       ֶמָ֣  ֲאִביֶמֹ֙

vayare‟            hachalon          be‟ad         pelishtim        melech        „avimelech 

e-ele-viu          a-janela        por[uma]       filisteus          rei-de        Abimeleque 

ֹו׃ ה           ִאְש ָֽ ת        ִרְבָקֵ֥ ק      ֵאִׁ֖  ְוִה׆ֵאִ֤ה        יְִצָחקֹ֙        ְמַצֵחֹ֔
„ishto                      rivqah              „et        metsacheq        yitschaq        vehineh  

sua-mulher            Rebeca               *         acariciava         Isaque        e-eis-que 
ְך26:9 ֹֹ֙אֶמרֹ֙             ַאָ֣ ק         ַוׁא ֶלְך        ְליְִצָחָ֗ א        ֲאִביֶמ    ַוׁאְִקָרָ֨

„ach                   vayo‟mer          leyitschaq          „avimelech                  vayiqra‟  

é-certo             e-ele-disse        para-Isaque        Abimeleque        E-ele-chamou 

וא ִתי     ִהִ֑ ָֹ֣ ְרָ         ֲאח יְך      ָאַמִׁ֖ וא     ְוֵאֵ֥  ִה׆ֵאִ֤ה       ִאְשְ ָךֹ֙      ִהֹ֔

hi‟            „achoti            „amarta        ve‟eich         hi‟        „ishtecha          hineh 

ela        minha-irmã        disseste      e-como?        ela          tua-lher        eis-que 

־את ְרִ י            ֶפן־ָאמִׁ֖ י      ָאַמֹ֔ ק      ׃ִאָ֣ אֶמר        ֵאָליוֹ֙      יְִצָחֹ֔ ִֹ֤  ַוׁא
„amut-pen                      „amarti           ki        yitschaq      „elayv          vayo‟mer  

morra-para que não      dizia-eu      porque      Isaque       para-ele      e-ele-disse 

ָֽיָה׃    נ־א26:10ָעֶל יָת        ָׄאִ֑ את     ָעִׂשָ֣ ִֹׁ֖ ֶלְך      ַמה־ֿא אֶמר      ֲאִביֶמֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

lanu             „assita         zo‟t-mah         „avimelech         vayo‟mer          „aleyha 

para-nós      ifizeste      isto-o que?       Abimeleque        E-ele-disse        por-ela 

ָך       ְוֵהֵבאָתֵ֥  ד      ָהָעםֹ֙      ֶאת־ִאְשֶ ֹ֔ ב       ַאַחִ֤ ְמַעט        ָשַכִ֞  ׃ִאֶּ֠

veheve‟ta            „ishtecha-„et       ha‟am        „achad        shachav          kime‟at 

e-terias-trazido   tua mulher-*      o-povo        um-de         deitou        por-pouco 

ינ־א       ָאָשָֽם׃      ם26:11ָעֵלִׁ֖ ֶלְך            ֶאת־׃ָאל־ָהָעִׁ֖ ו      ֲאִביֶמֹ֔   ַויְַצָ֣

ha‟am-kol-„et                     „avimelech         vayetsav         „asham          „aleynu 

o povo-tudo de-*              Abimeleque        E-ele-mandou    delito      sobre-nós 

 

 

 

 

acerca de sua 

mulher, disse: É 

minha irmã; porque 

temeu dizer é 

minha mulher; para 

que me não me 

matem os homens 

daquele lugar por 

amor de Rebeca; 

porque [era] 

formosa à vista.  

8 E aconteceu que, 

detendo-se ali 

algum tempo, 

Abimeleque rei dos 

filisteus olhou por 

uma janela e viu, e 

eis que Isaque 

acariciava Rebeca 

sua mulher.  

9 Então chamou 

Abimeleque a 

Isaque, e disse: Na 

verdade ela [é] tua 

mulher; como pois 

disseste: [É] minha 

irmã? E disse-lhe 

Isaque: Porque eu 

dizia: Para que eu 

não morra por 

causa dela.  

10 E disse 

Abimeleque: Que 

[é] isto [que] nos 

fizeste? Facilmente 

se teria deitado 

alguém do povo 

com a tua mulher, 

e tu terias trazido 

sobre nós um 

delito.  

11 E mandou 

Abimeleque a todo 

o povo,  

 

 

 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

124 

 

ֹו יש       ַהֶֿאִ֛ה                ־אְבִאְש ִׁ֖ ַע           ָֺאִאֵ֥ ר           ַה׆אֹגֵ  ִֹ֑  ֵלאמ

uve‟ishto                         hazeh            ba‟ish               hanoge‟a               le‟mor 

e-em-sua-mulher           o-este       no-homem        o[que]tocar 104      para-dizer 

ֹות         י־אָמָֽת׃           וא26:12מֵ֥ ֶרץ    ַהִהֹ֔ ע     יְִצָחקֹ֙       ָֺאָאָ֣   ַוׁאִזְַרִ֤

hahi‟         ba‟arets        yitschaq        vayizəra‟                    yumat                mot 

a-ela         na-terra          Isaque        E-ele-semeou         ele-morrerá        morrer 

ים ה            ְשָעִרִ֑ וא          ֵמָאָ֣ א           ַֺאָשָנֵ֥ה           ַהִהִׁ֖  ַוׁאְִמָצִ֛
she‟arim                   me‟ah                 hahi‟               bashanah            vayimtsa‟  

medidas                   centena               a-ela                  no-ano          e-ele-obteve 

ָֽה׃                     ה־א                יְהָו ַיְָבֲרֵכִׁ֖ יש26:13וָֽ ל        ָהִאִ֑   ַוׁאִגְַּאִׁ֖

ha‟ish             vayigdal                                     „adonay                vayevarachehu 

o-homem       E-ele-engrandeceu[se]              SENHOR     e-Ele-abençoava-ele 

ד ל                  ַעֵ֥  ַוֵׁאִֶ֤לְך                      ָהלֹוְךֹ֙                   ְוגֵָדֹ֔
„ad                           vegadel                             haloch                            vayelech 

até                      e-engrandeceu                           ir                                 e-ele-foi 

ד׃                 ָֹֽ ל         ְמא ֹו            ִמְקנֵה־צֹאןֹ֙ 26:14׃ִאָֽי־גַָדִׁ֖ ַיְִהי־לִ֤   וָֽ

tso‟n-miqneh                 lo-vayehi                                   me‟od              gadal-ki  

ovelhas-rebanho de       a ele-E ele foi                            muito          grande-que  

־א ה                      ַויְַקנְאֵ֥ ה      ַרָֺאִ֑ ר       ַוֲעֺבָּאִׁ֖  ־אִמְקֵנָ֣ה          ָבָקֹ֔
vayeqanə‟u                             rabah        va‟avudah        vaqar              umiqneh 

e-eles-invejavam-ele             muito        e-serviçais         vaca        e-rebanho-de 

ֹו   ְפִלְשִ ָֽים׃                  ר     ָחְָֽפר־אֹ֙ 26:15אֹתִׁ֖ ת     ֲאֶשִ֤ ָֹ֗   ְוָכל־ַהְֺאֵאר

chafru        „asher        habe‟erot-vechol                                  pelishtim        „oto 

abriram        que          os poços-E tudo de                               filisteus        a-ele 

־אם יו           ִסְ מָ֣ ם     ָאִבִ֑ י     ַאְבָרָהָ֣ יו        ִֺאיֵמִׁ֖ י         ָאִבֹ֔  ַעְבֵדָ֣

sitəmum                  „aviv        „avraham       bimey             „aviv              „avdey 

entulharam 105        seu-pai        Abraão        nos-dias      pai-dele        servos-de 

־אם         ָעָפָֽר׃         ים     ַויְַמְלאִׁ֖ ֶלְך26:16ְפִלְשִ ֹ֔ אֶמר       ֲאִביֶמִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

„avimelech          vayo‟mer                   „afar            vayemalə‟um        pelishtim 

Abimeleque       E-ele-disse               terra 106        e-eles-encheram        filisteus 

׆א־א נ־א                            ׃ִאָֽי־ָעַצְָֽמָ ־ִמֶׅאִׁ֖ ִֵעָׅאֹ֔ ְך     מָֽ ק     ֵלֵ֚  ֶאל־יְִצָחִ֑

mimenu-„atsamta-ki                                        me‟imanu     lech       yitschaq-„el 

do que nós-[te fizeste mais]poderoso-porque    de-nós      vai[te]     Isaque-para 

ד׃                  ָֹֽ ֵַ֥חן26:17ְמא ק               ַוִׁא ם       יְִצָחִ֑ ֵֶ֥לְך      ִמָשִׁ֖   ַוֵׁא

vayichan               yitschaq        misham        vayelech                              me‟od  

e-ele-acampou        Isaque            de-lá          E-ele-foi                               muito 

dizendo: Qualquer 

que tocar neste 

homem ou em sua 

mulher, certamente 

mor-rerá.  

12 ¶ E semeou 

Isaque naquela ter-

ra, e colheu naque-

le ano cem medi-

das, e o SENHOR 

o abençoava.  

13 E engrandeceu-

se o homem, e ia-

se engrandecendo, 

até que se tornou 

mui grande.  

14 E teve rebanho 

de ovelhas, e reba-

nho de vacas, e 

muitos serviçais, e 

os filisteus o 

invejavam.  

15 E todos os 

poços, que os 

servos de seu pai 

tinham cavado nos 

dias de seu pai 

Abraão, os filisteus 

entulharam e 

encheram de terra.  

16 E disse 

Abimeleque a 

Isaque: vai-te de 

nós; porque muito 

mais poderoso te 

tens feito do que 

nós.  

17 Então Isaque 

foi-se dali e acam-

pou  

 

 

                                                           
104

 .hanoge‟a = o[que]tocar; o[que se]aproximar ַה׆אֹגֵעַ  
105

 .satam = parar; entupir; fechar ָסַ ם 
106

 .afar = pó; mas é também utilizado para designar terra seca, terra„ ָעָפר 
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ֵֶ֥שב        ָשָֽם׃                      ר               ַוֵׁא ַָֽחל־ְֻאָרִׁ֖ ָשב26:18ְֺאַנ   ַוׁאָָ֨

vayashav                                      sham         vayeshev                 gerar-benachal 

E-ele-tornou                                  lá         e-ele-habitou       Gerar-no vale de 107 

ר יִם             ֲאֶשִ֤ ת      ַהַׅאָ֗ ָֹ֣ ר      ׀      ֶאת־ְֺאֵאר ָֹ֣ ק        ַוׁאְַחפ  יְִצָח 
„asher                   hamayim          be‟erot-„et                  vayachpor        yitschaq 

que                       as-águas             poços-*                   e-ele-cavou          Isaque 

־אם יו                ַויְַסְ מָ֣ ם        ָאִבֹ֔  ָחְָֽפר־אֹ֙         ִֺאיֵמיֹ֙         ַאְבָרָהָ֣

vayessatemum                   „aviv            „avraham              bimey              chafru 

e-eles-entulharam            pai-dele            Abraão             nos-dias         cavaram 

א            ָלֶהןֹ֙  ם       ַוׁאְִקָרִ֤ ֹות      ַאְבָרָהִ֑ י       מָ֣ ים    ַאֲחֵרִׁ֖  ְפִלְשִ ֹ֔

lahen                  vayiqra‟        „avraham           mot         „acharey        pelishtim 

para-ela       e-ele-chamou        Abraão        morte-de        depois           filisteus 

ן            ָאִבָֽיו׃ א         ָלֶהִׁ֖ ת          ֲאֶשר־ָקָרֵ֥  ֹ ֹות         ׃ַאֵשמ  ֵשמֹ֔

„aviv                     lahen               qara‟-„asher              kashemot             shemot 

pai-dele             para-elas            chamou-que         conforme-nomes        nomes 
ם26:19 ְמְצא־א־ָשֹ֔ ַחל             ַוׁאִָ֨ ק         ַֺא׆ָאִ֑ ־א         ַעְבֵדָֽי־יְִצָחִׁ֖   ַוׁאְַחְפרֵ֥

sham-vayimtse‟u              banachal          yitschaq-„avdey                 vayachperu 

lá-e encontraram               no-vale           Isaque-servos de          E-eles-cavaram 

ָֽים׃                   יִם       ַחִׁא ר        ַמֵ֥ י26:20ְֺאֵאִׁ֖ יב־א            רֵֹעָ֣   ַוׁאִָר 

ro‟ey                  vayarivu                                    chayim        mayim           be‟er  

pastores-de        E-eles-contenderam                    vivas          águas        poço-de 

יִם נ־א      ַהָׅאִ֑ ר           ָלָ֣ ִֹׁ֖ ק       ֵלאמ י       יְִצָחִ֛ ר          ִעם־רֵֹעֵ֥  גְָרָ֗

hamayim    lanu                 le‟mor          yitschaq            ro‟e-„im                gerar 

as-águas    para-nós        para-dizer         Isaque        pastores de-com        Gerar 

־א י           ִהְָֽתַעְשקִׁ֖ ֶׂשק       ׃ִאֵ֥ א              ֵשָֽם־ַהְֺאֵארֹ֙        ֵעֹ֔  ַוׁאְִקָרִ֤
hitə‟assequ                ki           „esseq              habe‟er-shem                   vayiqra‟ 

contenderam         porque        Eseque         o poço-nome de         e-ele-chamou 

ֹו׃          יב־א26:21ִעׅאָֽ ֶרת                   ַוׁאִָרִׁ֖ ר     ַאֶחֹ֔ ָֽׁאְַחְפר־אֹ֙      ְֺאֵאָ֣   ַו

vayarivu                            „acheret        be‟er         vayachperu                    „imo  

e-eles-contenderam              outro          poço         E-eles-cavaram        com-ele 

ָֽה׃   ֽא      ִׂשְטָנ א           ְשָמִׁ֖ יָה               ַוׁאְִקָרֵ֥ ק26:22ַֻאם־ָעֶלִ֑   ַוׁאְַעֵ ָ֣

vaya‟ateq           sitnah          shemah               vayiqra‟                    „aleyha-gam 

E-ele-mudou      Sitna        nome-dela        e-ele-chamou        sobre ela-também 

־א א                 ָרבִׁ֖ ֶרת      ְוֹלֵ֥ ר     ַאֶחֹ֔ ם        ַוׁאְַחפֹרֹ֙        ְֺאֵאָ֣  ִמָשָ֗

ravu                            velo‟        „acheret        be‟er         vayachpor        misham  

contenderam             e-não           outro          poço        e-ele-cavou            de-lá 

 

no vale de Gerar, e 

habitou lá.  

18 E tornou Isaque 

a cavar os poços de 

água que cavaram 

nos dias de Abraão 

seu pai, e que os 

filisteus taparam 

depois da morte de 

Abraão, e chamou-

os pelos nomes que 

os chamara seu pai.  

19 Cavaram pois 

os servos de Isaque 

naquele vale e 

acharam ali [um] 

poço de águas 

vivas.  

20 E os pastores de 

Gerar contenderam 

com os pastores de 

Isaque, dizendo: 

Para nós [é] a água; 

e chamou o nome 

do poço Eseque, 

porque contende-

ram com ele.  

21 E cavaram outro 

poço, e também 

contenderam sobre 

ele; e chamou o seu 

nome Sitna.  

22 E mudou-se 

dali, e cavou outro 

poço, e não conten-

deram  
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 .nachal = vale; leito de riacho נַַחל 
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אֶמר ָֹ֗ ֹות            ַוׁא א           ְשָמֽאֹ֙          ְרחֹבֹ֔ יָה           ַוׁאְִקָרִ֤  ָעֶלִ֑

vayo‟mer                rechovot              shemah                vayiqra‟              „aleyha 

e-ele-disse              Reobote             nome-dela        e-ele-chamou        sobre-ela 

ינ־א נ־א                   ־אָפִרֵ֥ יב        יְהָוִ֛ה         ָלִׁ֖ ה        ִהְרִחַּ֧  ׃ִאָֽי־ַעָ ִ֞

ufarinu                                lanu           „adonay          hirəchiv                „atah-ki 

e-frutificaremos             para-nós        SENHOR        alargou        agora-porque 

ר ָשַָֽבע׃            26:23ָבָאֶָֽרץ׃      ם      ְֺאֵאֵ֥ ֵַ֥על      ִמָשִׁ֖ א26:24 ַוַׁא   ַוׁאֵָרָ֨

vayera‟                           shava‟  be‟er        misham        vaya‟al              va‟arets 

E-Ele-apareceu                  Berseba              de-lá          E-ele-subiu        na-terra 

י אֶמר         ָאנִֹכ   ֹ ־אא        ַוׁא יְָלה      ַההֹ֔ יו         יְהָוהֹ֙        ַֺאַׄאָ֣  ֵאָלִ֤

„anochi           vayo‟mer            hahu‟        balayelah        „adonay             „elayv  

eu                 e-Ele-disse        a-aquela        na-noite        SENHOR        para-ele 

ִכי ֹֹ֔ יָך     ַאל־ִ יָראֹ֙    ׃ִאָֽי־ִאְ ָךָ֣         ָאנ ם      ָאִבִ֑ י      ַאְבָרָהָ֣  ֱאֹלֵהִׁ֖

„anochi             „itecha-ki         tira‟-„al          „avicha        „avraham        „elohey 

eu               contigo-porque   temas-não         teu-pai          Abraão        Deus-de 

־אר י            ֶאָֽת־זְַרֲעָךֹ֔            ַֺאֲעבִׁ֖ יָךֹ֙              ְוִהְרֵֺאיִתָ֣  ־אֵבַָֽרְכִ ֹ֙
ba‟avur                    zarə‟acha-„et                  vehirbeti                   uverachəticha 

por-amor-de            tua semente-*             e-multiplicarei           e-te-abençoarei 

ם     ַעְבִּאָֽי׃                        חַ 26:25ַאְבָרָהֵ֥ ם         ִמזְֵֺאָ֗   ַוִׁאֶַּ֧בן     ָשָ֣

mizbeach        sham        vayiven                                         „avdi          „avraham  

altar                   lá           E-ele-edificou                           meu-servo        Abraão 

ֹו ם        ָאֳהלִ֑ ה         ַוׁאֶט־ָשִׁ֖ ם           יְהָוֹ֔  ַוׁאְִקָראֹ֙                ְֺאֵשָ֣
„acholo           sham-vayet         „adonay               beshem                      vayiqra‟  

sua-tenda      lá-e estendeu        SENHOR        pelo-nome-de        e-ele-chamou 

ק      ְֺאֵאָֽר׃             ם            ַעְבֵדי־יְִצָחִׁ֖ ֶלְך26:26ַוׁאְִכר־א־ָשֵ֥   ַוֲאִביֶמ 

va‟avimelech                          be‟er         yitschaq-„avde              sham-vayichru 

E-Abimeleque                         poço        Isaque-servos de        lá-e eles cavaram 

ל ִֹׁ֖ ה־א         ־אִפיכ ר       ַוֲאֺחֿאַתֹ֙        ֵמֵָֽרֵעֹ֔ יו        ִמְֻאָרִ֑  ָהַלְֵ֥ך      ֵאָלִׁ֖

ufichol               mere‟ehu         va‟achuzat        migerar          „elayv        halach 

e-Ficol           seu-amigo 108       e-Ausate         de-Gerar        para-ele          veio 

ֹו׃               ־אעַ 26:27ַׂשר־ְצָבאָֽ ק       ַמּאִׁ֖ אֶמר     ֲאֵלֶהםֹ֙       יְִצָחֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

madua‟        yitschaq        „alehem        vayo‟mer                               tseva‟o-sar 

por-que?       Isaque            a-eles         E-ele-disse        seu exército-príncipe de 

־אנִי י        ַוְ ַשְׄאחִׁ֖ ם        אִֹתֹ֔ י       ְוַאֶ םֹ֙      ְׂשנֵאֶתָ֣ ם     ֵאָלִ֑  ָֺאאֶתָ֣

vateshalchuni            „oti              sene‟tem        ve‟atem        „elay          ba‟tem 

e-me-enviastes        a-mim        aborrecestes        e-vós          a-mim        viestes 

 

sobre ele; e 

chamou o seu 

nome Reobote e 

disse: Porque agora 

nos alargou o 

Senhor e frutifica-

remos na terra.  

23 E subiu dali a 

Berseba.  

24 E apareceu-lhe 

o SENHOR naque-

la mesma noite, e 

disse: Eu [sou] o 

Deus de Abraão, 

teu pai; não temas, 

porque eu [sou] 

contigo, e aben-

çoar-te-ei, e multi-

plicarei a tua 

semente por amor 

de Abraão meu 

servo.  

25 Então edificou 

ali um altar, e 

invocou o nome do 

SENHOR, e armou 

ali a sua tenda; e os 

servos de Isaque 

cavaram ali um 

poço.  

26 ¶ E Abimeleque 

veio a ele de Gerar, 

com Ausate seu 

amigo, e Ficol, 

príncipe do seu 

exército.  

27 E disse-lhes 

Isaque: Por que 

viestes a mim, se 

vós me aborreces-

tes, e me enviastes  

 

 

 

 

                                                           
108

 .mere‟a = amigo íntimo ֵמֵרעַ  
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ֹו      ָרִאינ־֮א           ׃ִאָֽי־ָהָיָ֣ה26:28ֵמִאְ ֶכָֽם׃             ־א     ָראָ֣   ַוׁאֹאְמרָ֗

hayah-ki                   ra‟inu            ra‟o        vayo‟məru                       me‟itchem 

está-que                 nós-vimos       ver         E-eles[lhe]disseram                de-vós 

י      ָנֵ֥א           ָאָלִ֛ה אֶמר       ְ ִהָ֨ ָֹ֗ ה        ׀       ִעָׅאְך         ַו׆א  יְהָוָ֣
„alah                   na‟          tehi         vano‟mer        „imach                      „adonay 

juramento        agora        haja        e-dissemos       contigo                  SENHOR 

ית ה           ְבִרִׁ֖ ינ־א      ֵֺאיֵנָ֣ינ־א          ־אֵביֶנִָ֑ך            ְונְִכְרָתֵ֥  ֵֺאינֹוֵתִׁ֖

verit                    venichretah              uveynecha        beyneynu       beynoteynu 

concerto             e-lavremos                e-entre-ti        entre-nós   [dado]entre-nós 

א26:29ִעָׅאְָֽך׃           ה      ׃ַאֲאֶשרֹ֙    ֹלָ֣ נ־א      ָרָעָ֗ ה      ִעָׅא    ִאם־ַ ֲעֵׂשָ֨

lo‟        ka‟asher        ra‟ah        „imanu         ta‟asseh-„im                         „imach 

não     conforme         mal        conosco        fizeres-Se                            contigo 

ֹוב ינ־א      ִעְׅאָךֹ֙          ַרק־טֹ֔ ר       ָעִׂשִ֤ ־אָך                 ְוַכֲאֶשָ֨ ֲָֽענֹ֔  נְַג

tov-raq                  „iməcha        „assinu        vecha‟asher                 nega‟anucha 

bem-apenas           contigo        fizemos        e-conforme        [temos]tocado-a-ti 

ָֽה׃ ־אְך         יְהָו ה     ְֺארֵ֥ ה     ַעָ ִׁ֖ ֹום     ַאָ ֵ֥ ֲָֽחָךִׁ֖            ְֺאָשלִ֑  ַו׆אְַשֵׄא
„adonay            beruch        „atah        „atah        beshalom        vaneshaləchacha 

SENHOR      bendito-do     agora          tu            em-paz              e-te-enviamos 
־א׃26:30 ־א                 ַוׁאְִש ָֽ ה          ַוׁאֹאְכלִׁ֖   ַוַׁאִַ֤עׂש   ָלֶהםֹ֙        ִמְשֶ ֹ֔

vayishtu                       vayo‟chelu              mishteh           lahem            vaya‟as  

e-eles-beberam         e-eles-comeram        banquete        para-eles        E-ele-fez 
יש26:31 ־א             ִאָ֣ ֶקר             ַוׁאִָשְבעִׁ֖ ֹֹ֔ ימ־א                 ַבֺא   ַוׁאְַש׃ִאָ֣

„ish                     vayishavə‟u                 vaboqer                               vayashkimu 

cada                 e-eles-juraram            pela-manhã              E-eles[se]levantaram 

ֹו ־א           ֵמִא ִׁ֖ ק        ַוׁאְֵלכֵ֥ ם       יְִצָחֹ֔ יו                 ַויְַשְׄאֵחָ֣  ְלָאִחִ֑

me‟ito              vayeləchu        yitschaq       vayeshaləchem                    le‟achiv 

de-com-ele    e-eles-foram       Isaque       e-ele-os-despediu      para-irmão-dele 

ֹום׃    י26:32ְֺאָשלָֽ א־אֹ֙         ַעְבֵדָ֣ ֹֹ֙ ־אא          ַוׁאָב ֹום      ַההָ֗ י  ׀   ַֺאׁאָ֣   ַויְִהָ֣

„avdey            vayavo‟u              hahu‟         bayom         vayehi           beshalom 

servos-de   e-eles-vieram        o-aquele        no-dia         E-ele-foi           em-paz 

ר ר       ֲאֶשָ֣ ֹות     ַהְֺאֵאִׁ֖ ֹו         ַעל־אֹדֵ֥ ק         ַוׁאִַֻאָ֣ד־א          לֹ֔  יְִצָחֹ֔
„asher          habe‟er          „odot-„al                 lo              vayagidu        yitschaq 

que               o-poço        causa de-por        para-ele        e-ele-disse          Isaque 

אנ־א           ָמָֽיִם׃ ֹו              ָמָצֵ֥ אְמר־א            לִׁ֖ ֵֹ֥ ר־א           ַוׁא  ָחָפִ֑

mayim                matsa‟nu                     lo                 vayo‟məru              chafaru 

águas               encontramos            para-ele          e-eles-disseram        cavaram 
ן       ֵשם־ָהִעירֹ֙ 26:33 ה          ַעל־׃ֵאִ֤ ֽא          ִשְבָעִ֑ א      אָֹתִׁ֖   ַוׁאְִקָרֵ֥

ha‟ir-shem               ken-„al                shivəah                „otah                 vayiqra‟ 

a cidade-nome de   isso-por            Seba(Sete)             [a]ela        E-ele-chamou 

de vós?  

28 E eles disseram: 

Temos visto que o 

SENHOR é con-

tigo, pelo que 

dissemos: Haja 

agora juramento 

entre nós, entre nós 

e ti; e façamos 

concerto contigo.  

29 Que nos não 

faças mal, como 

nós te não temos 

tocado, e como te 

fizemos somente 

bem, e te deixamos 

ir em paz. Tu, 

agora, [és] bendito 

do SENHOR.  

30 Então lhes fez 

um banquete, e co-

meram e beberam.  

31 E levantaram-se 

de manhã e 

juraram um ao 

outro; depois os 

despediu Isaque, e 

despediram-se dele 

em paz.  

32 E aconteceu 

naquele mesmo dia 

que vieram os 

servos de Isaque, e 

anunciaram-lhe a 

respeito do negócio 

do poço que 

tinham cavado e 

disseram-lhe: En-

contramos água.  

33 E chamou-a 

Seba: por isso o 

nome da cidade [é]  
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ָֽה׃  ֹום      ַהֶֿא ד      ַהׁאֵ֥ ַבע    ַעִׁ֖ ר ֶשֹ֔ י      ֵעָׂשוֹ֙ 26:34            סְֺאֵאָ֣   ַויְִהִ֤

„essav        vayehi                             hazeh        hayom        „ad        sheva  be‟er 

Esaú          E-ele-foi                         o-este         o-dia           até              Berseba 

ית ח          ִאָשהֹ֙       ֶאת־יְה־אִדֹ֔ ה       ַוׁאִַ ִ֤ ים          ָשנָֹ֔  ֶֺאן־ַאְרָֺאִעָ֣

yehudit-„et               „ishah             vayiqach        shanah                „arbayim-ben 

Judite-*                   mulher          e-ele-tomou        ano             quarenta-filho de 

ִַחִ ָֽי׃ ן         הָֽ ת     ַֺאת־ֵאיֹלִׁ֖ ְׂשַמֹ֔ י     ְוֶאת־ָֺאָ֣ י         ַהִָֽחִ ִ֑  ַֺאת־ְֺאֵאִרִׁ֖

hachiti                  „elon-bat         basəmat-ve‟et         hachiti                be‟eri-bat 

o-heteu            Elom-filha de        Basemate-e          o-heteu         Beeri-filha de 
ה׃ 26:35 ק        ־אְלִרְבָקָֽ ־אַח        ְליְִצָחִׁ֖ ַרת          רִ֑ ָֹ֣ ס ַוִ ְהֶיִׁ֖יןָ        מ  

ulerivqah                 leyitschaq           ruach              morat               vatihəyeyna  

e-para-Rebeca        para-Isaque        espírito        amargura-de      E[estas]foram 

Berseba até este 

dia.  

34 ¶ Sendo Esaú da 

idade de quarenta 

anos, tomou ele por 

mulher a Judite, 

filha de Beeri, o 

heteu, e a 

Basemate filha de 

Elom, o heteu.  

35 E [estas] foram 

amargura de espí-

rito para Isaque e 

Rebeca. 
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Gênesis 27 

ת27:1 ִֹ֑ יו    ֵמְרא יןָ          ֵעיָנִׁ֖ ק       ַוִ ְכֶהֵ֥ ן      יְִצָחֹ֔   ַויְִהיֹ֙      ׃ִאָֽי־זֵָקָ֣

mere‟ot    „eynayv          vatichəheyna       yitschaq        zaqen-ki             vayehi 

de-ver    olhos-dele        e-escureciam        Isaque         idoso-que        E-ele-foi 

אֶמר      ֵאָליוֹ֙  ִֹ֤ ל        ַוׁא ָֹ֗ ֹו         ַהָֻאד ו  ׀  ְֺאנָ֣ א          ֶאת־ֵעָׂשָ֣  ַוׁאְִקָרִ֞
„elayv        vayo‟mer         hagadol            beno        „essav-„et               vayiqra‟ 

a-ele        e-ele-disse        o-grande        seu-filho        Esaú-*        e-ele-chamou 

ָֽנִי׃               יו         ִה׆ֵא אֶמר        ֵאָלִׁ֖ ֵֹ֥ י             ַוׁא אֶמר27:2ְֺאנִֹ֔  ֹ   ַוׁא

vayo‟mer                            hineni             „elayv          vayo‟mer                  beni 

E-ele-disse                    eis-me[aqui]       para-ele        e-ele-disse        meu-filho 

ֹום            מֹוִתָֽי׃ ְעִ י     יֵ֥ א     יַָדִׁ֖ נְִ י       ֹלֵ֥  ִה׆אֵה־ָנִׁ֖א            זַָקִ֑

moti                      yom        yada‟eti        lo‟           zaqanti                   na‟-hineh 

minha-morte       dia-de           sei          não      velhice-minha       agora-eis que 
ָך27:3 יָך           ֶ ְליְָךִׁ֖             ְוַקְשֶ ִ֑   ְוַעָ הֹ֙    ָׂשא־ָנָ֣א          ֵכֶלֹ֔

veqashtecha               teləyecha           cheleycha              na‟-sa‟             ve‟atah 

e-teu-arco                tua-aljava 109    teus-utensilhos    peço te-toma        E-agora 

י       ־אָדה       ִׄאִׁ֖ ה       ְוצֵ֥ ְוֵצאֹ֙      ַהָשֶדֹ֔
צידה

י27:4 ָצָֽיִד׃        ַוֲעֵׂשה־ִלָ֨

li-va‟asseh              tsayid  
tsedah

        li            vetsudah        hasadeh         vetse‟ 

para mim-E faze          caça        para-mim        e-caça          o-campo         e-sai 

י יָאה               ִׄאִׁ֖ ְבִ י       ְוָהִבֵ֥ ר      ָאַהִ֛ ים             ׃ַאֲאֶשֵ֥  ַמְטַעִׅא 

li                         vehavi‟ah           „achavti         ka‟asher                   matə‟amim 

para-mim             e-traze-a             eu-amo        conforme       comida[saborosa] 

 
 

1 ¶ E eis que 

Isaque envelheceu 

e escureceu-se a 

visão de seus 

olhos; ele chamou 

a Esaú, seu filho 

mais velho, e disse-

lhe: Meu filho. E 

ele lhe disse: Eis-

me [aqui].  

2 E ele disse: Eis 

que agora estou 

velho e não sei o 

dia da minha 

morte.  

3 Agora, peço-te, 

toma as tuas armas, 

tua aljava e teu 

arco, sai ao campo 

e apanha para mim 

[uma] caça;  

4 e faze-me uma 

comida saborosa, 

como eu gosto, e 

traze-ma  

                                                           
109

 Aljava = estojo porta-flechas; utensílio normalmente feito de couro, onde o arqueiro colocava suas flechas e trazia às costas. 
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ֶרם י         ְֺאֶטֵ֥ ־אר         ְ ָבֶרְכָךֵ֥              נְַפִשִׁ֖ ָלה         ַֺאֲעבִ֛  ְואֵֹכִ֑
beterem               nafshi                  tevarechəcha          ba‟avur          ve‟ochelah 

antes               minha-alma               te-abençoe           para-que        e-a-comerei 

־את׃  ו27:5ָאמָֽ ק       ֶאל־ֵעָׂשִׁ֖ ר      יְִצָחֹ֔ ַעת       ְֺאַדֵֺאָ֣ ה      שַֹמֹ֔   ְוִרְבָקָ֣

„essav-„el          yitschaq        bedaber         shoma‟at        verivqah            „amut 

Esaú-para           Isaque        em-falar        [ela]ouviu       E-Rebeca    [eu]morra 

יִד ־אד          ַצִׁ֖ ה           ָלצֵ֥ ֹו           ַוֵׁאִֶ֤לְך       ֵעָׂשוֹ֙        ַהָשֶדֹ֔  ְֺאנִ֑

tsayid             latsud                hassadeh           „essav        vayelech             beno 

caça           para-caçar             o-campo             Esaú        e-ele-foi        seu-filho 

ר27:6ְלָהִבָֽיא׃    ִֹ֑ ב     ְֺאָנִֽׁ֖א        ֵלאמ ֵֹ֥ ה      ֶאל־יֲַעק   ְוִרְבָקהֹ֙     ָאְָֽמָרֹ֔

le‟mor             benah       ya‟aqov-„el        „amrah        verivqah               lehavi‟ 

para-dizer    filho-dela      Jacó-para            falou         E-Raquel        para-trazer 

יָך ו       ָאִחִׁ֖ ר     ֶאל־ֵעָׂשֵ֥ יָך      ְמַדֵֺאִ֛ ְעִ יֹ֙     ֶאת־ָאִבֹ֔  ִה׆ֵאִ֤ה       ָשַמֹ֙

„achicha         „essav-„el        medaber        „avicha-„et        shama‟eti         hineh 

teu-irmão      Esaú-para        de-falar            teu pai-*         [eu]ouvi        eis-que 

ר׃  ָֹֽ יִד              ַוֲעֵׂשה־ִלֵ֥י27:7ֵלאמ יָאה            ִׄאֵ֥י             ַצִ֛   ָהִבָ֨

li-va‟asseh                       tsayid                   li                    havi‟ah            le‟mor 

para mim-e faze               caça              para-mim             Traze-a       para-dizer 

ָלה            ַוֲאָבֶרְכָכִ֛ה                  ִלְפֵנֵ֥י ים              ְואֵֹכִ֑  ַמְטַעִׅאִׁ֖

lifney                         va‟avarechəchah           ve‟ochelah                  matə‟amim 

para-faces-de           e[eu]te-abençoarei        e[eu]comerei      comida[saborosa] 

ה             ִלְפֵנֵ֥י             מֹוִתָֽי׃          י27:8יְהָוִׁ֖ ה            ְבִנִׁ֖   ְוַעָ ֵ֥

veni                 ve‟atah                        moti                     lifney                „adonay 

meu-filho        E-agora                minha-morte        para-faces-de        SENHOR 

י         ְמַצ־ָאֵ֥ה          אָֹתְָֽך׃ ר      ֲאִנִׁ֖ י         ַלֲאֶשֵ֥ ע        ְֺאקִֹלִ֑  ְשַמָ֣

„otach             metsaveh             „ani         la‟asher              beqoli          shəma‟ 

a-ti                   ordeno                 eu       para[o]que        a-minha-voz        ouve 
ם        ְשֵנִ֛י27:9 י         ִמָשָ֗ ח־ִלָ֣ אן            ְוַקָֽ ֹֹ֔   ֶלְך־נָאֹ֙       ֶאל־ַהצ

shəney        misham             li-veqach                  hatso‟n-„el                  na‟-lech 

dois-de         de-lá        para mim-e toma           as ovelhas-para        peço te-Vai 

ים ם          ַמְטַעִׅאִ֛ ה     אָֹתַּ֧ ֱֶעֶׂשָ֨ ים      ְואָֽ ֵ֥י           ִעִֿאִׁ֖ים     טִֹבִ֑  ְֻאָדֵי

matə‟amim              „otam        ve‟e‟esseh        tovim        „izim             gedayey 

comida[saborosa]      eles         e[eu]farei          bons        cabras        cabritos-de 

ר        ָאֵהָֽב׃         יָך          ׃ַאֲאֶשֵ֥ יָך27:10ְלָאִבִׁ֖   ְוֵהֵבאָתֵ֥         ְלָאִבִׁ֖

le‟avicha             veheve‟ta                   „achev            ka‟asher             le‟avicha 

para-teu-pai        E-levarás                 [ele]ama          conforme        para-teu-pai 

ר           יְָבֶרְכָךִׁ֖                 ִלְפֵנֵ֥י ר      ֲאֶשֵ֥ ל             ַֺאֲעֺבִ֛  ְוָאָכִ֑
lifney                      yevarechəcha             „asher         ba‟avur                ve‟achal 

para-faces-de        ele-te-abençoará            que       por-conta-de       e[ele]coma 

e a come-rei, para 

que minha alma te 

abençoe antes que 

morra.  

5 E Rebeca ouviu 

quando Isaque 

falava a seu filho 

Esaú; e foi Esaú ao 

campo, para apa-

nhar caça e trazer.  

6 ¶ Então falou 

Rebeca a Jacó seu 

filho, dizendo: Eis 

que ouvi teu pai 

falar a teu irmão 

Esaú, dizendo:  

7 Traze-me caça, e 

faze-me um guisa-

do saboroso, para 

que eu coma, e te 

abençoe ante a face 

do Senhor, antes da 

minha morte.  

8 Agora, filho meu, 

ouve a minha voz 

naquilo que eu te 

mando:  

9 Vai, peço-te, às 

ovelhas, e toma de 

lá dois bons cabri-

tos das cabras, e eu 

farei deles um 

prato saboroso para 

teu pai, como ele 

gosta,  

10 e levá-lo-ás a 

teu pai, para que o 

coma, para que te 

abençoe antes  
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ֹו׃        ן27:11מֹותָֽ ֹו        ֵהָ֣ ה       ִאׅאִ֑ ב     ֶאל־ִרְבָקִׁ֖ ֹֹ֔ אֶמר      יֲַעק ָֹ֣   ַוׁא

hen            „imo              rivqah-„el        ya‟aqov        vayo‟mer                   moto 

eis-que   sua-mãe        Rebeca-para         Jacó           E-ele-disse        morte-dele 

ָֽק׃ יש    ָחָל י     ִאֵ֥ ר      ְוָאנִֹכִׁ֖ יש        ָׂשִעֹ֔ ו        ָאִחיֹ֙         ִאָ֣  ֵעָׂשִ֤

chalaq       „ish        ve‟anochi        sa‟ir              „ish              „achi            „essav 

liso         homem         e-eu        cabeludo        homem        meu-irmão        Esaú 
יו27:12 ֵ֥יִתי                 ְבֵעיָנִׁ֖ י        ְוָהִי נִיֹ֙            ָאִבֹ֔ י    יְֺמֵשֹ֙   א־אַלִ֤

be‟eynayv                      vehayiyti            „avi               yemusheni              „ulay  

aos-olhos-dele             e-eu-serei        meu-pai        ele-me-apalpará        Talvez 

א  ְבָרָכָֽה׃ ה       ְוֹלֵ֥ י        ָעַלִ֛י         ְקָלָלִׁ֖ ַע         ְוֵהֵבאִתֵ֥  ׃ִאְמַתְעֵ ִ֑

verachah  velo‟          qelalah             „alayi           veheve‟ti            kimeta‟əte‟a 

bênção    e-não        maldição        sobre-mim        e-trarei        como-zombador 
ֹו              ָעַלֵ֥י               ִקְלָלְתָךִׁ֖ 27:13 אֶמר     לֹוֹ֙           ִאׅאֹ֔ ִֹ֤   ַו 

qiləlatecha                     „alay                     „imo                  lo                vato‟mer  

tua-maldição             sobre-mim             sua-mãe          para-ele        E-ela-disse 

ָֽי׃ ח־ִל י         ְוֵלְֵ֥ך          ַקָֽ ע        ְֺאקִֹלִׁ֖ ְך       ְשַמֵ֥ י             ַאִ֛  ְֺאִנִ֑

li-qach                 velech            beqoli           shəma‟         „ach                    beni 

para mim-toma     e-vai        a-minha-voz        ouve        somente        meu-filho 
ַעׂש27:14 ֹו              ַוַ ִ֤ א            ְלִאׅאִ֑ ח           ַוׁאֵָבִׁ֖ ֶלְךֹ֙       ַוׁאִַ ֹ֔   ַוׁאֵֹ֙

vata‟as                       le‟imo                 vayave‟            vayiqach           vayelech  

e-ela-fez              para-sua-mãe        e-ele-trouxe        e-ele-tomou        E-ele-foi 

ב         ָאִבָֽיו׃ ר          ָאֵהֵ֥ ים            ׃ַאֲאֶשִׁ֖  ִאׅאֹוֹ֙              ַמְטַעִׅאֹ֔

„aviv                 „ahev               ka‟asher                 matə‟amim                     „imo 

pai-dele           amava             conforme             comida[saborosa]         sua-mãe 
ו       ְֺאָנִֽ֤א        ַהָֻאדֹלֹ֙ 27:15 י     ֵעָׂש  ְבָקה       ֶאת־ִֺאגְֵדָ֨ ח      ִרֶּ֠   ַוִ ַ ָ֣

hagadol         benah         „essav        bigdey-„et             rivqah               vatiqach 

o-maior     filho-dela        Esaú        vestidos de-*        Rebeca        E-ela-tomou 

ב ִֹׁ֖ ש    ֶאָֽת־יֲַעק יִת        ַוַ ְלֵֺאֵ֥ ֽא       ַֺאָֺאִ֑ ר     ִאָ ִׁ֖ ת        ֲאֶשֵ֥ ֹֹ֔  ַהֲחֺמד

ya‟aqov-„et     vataləbesh          babayit           „itah         „asher        hachamudot 

Jacó-*           e-ela-vestiu        em-casa        com-ela        que            os-valiosos 

ים27:16ְֺאָנֵֽ֥א           ַהָ ָטָֽן׃  ת     עֹרֹתֹ֙        ְֻאָדֵיָ֣י              ָהִָֽעֿאִֹ֔   ְוֵאָ֗

ha‟izim                    gedayey         „orot         ve‟et          haqatan               benah 

as-cabras               cabritos-de        peles        E               o-menor        filho-dela 

יו׃ ת            ַצ־ָאאָרָֽ ל           ֶחְלַקֵ֥ יו           ְוַעִׁ֖ יָשה    ַעל־יָָדִ֑  ִהְלִֺאִׁ֖

tsava‟rayv                  cheləqat                ve‟al               yadayv-al       hiləbishah 

pescoço-dele             lisura-de             e-sobre         mãos dele-sobre        cobriu 
ָתה27:17 ר     ָעָׂשִ֑ ֶחם      ֲאֶשָ֣ ים      ְוֶאת־ַהֶׄאִׁ֖ ן      ֶאת־ַהַׅאְטַעִׅאִ֛   ַוִ ֵ ַּ֧

„assatah         „asher        halechem-ve‟et        hamatə‟amim-„et                vatiten 

ela-fizera        que                o pão-e             a comida[saborosa]*        E-ela-deu 

de sua morte.  

11 Então disse Jacó 

a Rebeca, sua mãe: 

Eis que Esaú meu 

irmão [é] varão 

cabeludo e eu 

varão liso.  

12 Porventura me 

apalpará o meu pai 

e serei aos seus 

olhos como zomba-

dor; e trarei eu so-

bre mim maldição, 

e não bênção.  

13 E disse-lhe sua 

mãe: Meu filho, 

sobre mim [seja] a 

tua maldição; 

somente obedece à 

minha voz e vai, 

traze-mos.  

14 E ele foi, e 

tomou-os, e trouxe-

os a sua mãe; e sua 

mãe fez uma comi-

da saborosa, como 

seu pai gostava.  

15 E tomou Rebeca 

vestidos de Esaú, 

seu filho mais 

velho, os valiosos 

que [estavam] com 

ela, em casa, e 

vestiu a Jacó, seu 

filho mais novo;  

16 e com as peles 

dos cabritos das 

cabras cobriu as 

mãos dele e a lisura 

do seu pescoço;  

17 e deu a comida 

saborosa e o pão 

que tinha prepara- 

do  
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ָֽֽא׃     ב      ְֺאָנ ֵֹ֥ אֶמר27:18ְֺאַיִׁ֖ד             יֲַעק ָֹ֣ יו      ַוׁא א    ֶאל־ָאִבִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁאָב

vayo‟mer        „aviv-„el         vayavo‟            benah        ya‟aqov               beyad  

e-ele-disse   pai dele-para     E-ele-veio      seu-filho         Jacó        em-mãos-de 

ָֽי׃ ה           ְֺאִנ י     ַאָ ִׁ֖ ׆אִי            ִמֵ֥ אֶמר           ִה׆אֶֹ֔ ָֹ֣ י          ַוׁא  ָאִבִ֑

beni                  „atah          mi                  hineni              vayo‟mer                „avi 

meu-filho           tu      quem?[és]       eis-me[aqui]        e-ele-disse        meu-pai 
ָך27:19 ו            ְֺאכֶֹרֹ֔ יו    ָאנִֹכיֹ֙       ֵעָׂשָ֣ ב      ֶאל־ָאִבָ֗  ֹ אֶמר  יֲַעק ָֹ֨   ַוׁא

bechorecha           „essav        „anochi        „aviv-„el         ya‟aqov        vayo‟mer 

teu-primogênito     Esaú             eu        pai-dele-para         Jacó        E-ele-disse 

ה ־אם־ָנָ֣א     ְשָבָ֗ י             קָֽ ְרָ         ֵאָלִ֑ ר      ִּאַֺאִׁ֖ יִתי     ׃ַאֲאֶשֵ֥  ָעִׂש 

shəvah     na‟-qum                      „elay             dibarta         ka‟asher          „assiti 

senta        peço te-levanta        para-mim        disseste        conforme        [eu]fiz 

׆אִי             נְַפֶשָָֽך׃ ־אר         ְ ָבֲרַכֵ֥ י         ַֺאֲעבִׁ֖  ְוָאְכָלהֹ֙        ִמֵציִדֹ֔
nafshecha               tevarachani             ba‟avur              mitsedi          ve‟achlah 

tua-alma            [ela]me-abençoe        para-que        de-minha-caça        e-come 
ְר ָ 27:20 ֹו         ַמה־ֶֿאִ֛ה               ִמַהֵ֥ אֶמר   יְִצָחקֹ֙        ֶאל־ְֺאנֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

miharəta                      zeh-mah               beno-„el           yitschaq         vayo‟mer 

apressadamente     [é]isto-como?       seu filho-para        Isaque        E-ele-disse 

ה       יְהָוֵ֥ה י    ִהְקָרִ֛ אֶמר        ׃ִאֵ֥  ֹ י          ַוׁא א                ְֺאִנִ֑ ִֹׁ֖  ִלְמצ

„adonay        hiqrah        ki            vayo‟mer             beni                         limtso‟  

SENHOR   chamou   porque        e-ele-disse        meu-filho        para-encontrar 

ָֽי׃            יָך           ְלָפָנ ב27:21ֱאֹלֶהִׁ֖ ֹֹ֔ אֶמר      יְִצָחקֹ֙      ֶאָֽל־יֲַעק ִֹ֤   ַוׁא

ya‟aqov-„el       yitschaq         vayo‟mer                       lefanay         „elocheycha 

Jacó-para           Isaque           E-ele-disse            para-minha-face        teu-Deus 

ה         ֶזִ֛ה י        ַהַָֽאָ ֵ֥  ְֻאָשה־׆ָאֵ֥א                 ַוֲאֺמְָֽשָךִׁ֖             ְֺאִנִ֑

zeh            ha‟atah             beni                 va‟amushəcha                    na‟-geshah 

isto               ?tu            meu-filho          e-eu-te-apalparei        peço te-aproxima 

ו     ִאם־ֹלָֽא׃                     ב27:22ְֺאִנֵ֥י           ֵעָׂשִׁ֖ ִֹ֛   ַוׁאִַֻאַּ֧ש       יֲַעק

ya‟aqov         vayigash                                      lo‟-„im        „essav                beni 

Jacó              E-ele[se]aproximou                     não-se          Esaú        meu-filho 

אֶמר         ַה ֹלֹ֙  ָֹ֗ ה־א               ַוׁא יו          ַויְֺמֵשִ֑ ק      ָאִבִׁ֖  ֶאל־יְִצָחֵ֥

haqol              vayo‟mer                 vayemushehu            „aviv          yitschaq-„el 

a-voz            e-ele-disse              e-ele-apalppu-ele        pai-dele       Isaque-para 

ו׃          י       ֵעָׂשָֽ יִם         יְֵדֵ֥ ב         ְוַהׁאַָדִׁ֖ ֹֹ֔ ֹול      יֲַעק א27:23קָ֣   ְוֹלָ֣

velo‟                       „essav          yedey       vehayadayim        ya‟aqov           qol 

E-não                       Esaú        mãos-de        e-as-mãos              Jacó        voz-de 

ו י            ֵעָׂשֵ֥ יו             ׃ִאיֵדִ֛ ־א          יָָדָ֗ ֹו              ׃ִאָֽי־ָהיָ֣  ִה׃ִאירֹ֔

„essav                   kidey                 yadayv              hayu-ki                        hikiro 

Esaú            como-mãos-de        mãos-dele        eram-porque        o-reconheceu 

na mão de Jacó, 

seu filho.  

18 ¶ E veio ele a 

seu pai e disse: 

Meu pai! E ele 

disse: Eis-me 

[aqui]; quem [és] 

tu, meu filho?  

19 E disse Jacó a 

seu pai: Eu [sou] 

Esaú, teu primogê-

nito; fiz como me 

disseste; levanta-te 

agora, assenta-te, e 

come da minha 

caça, para que a tua 

alma me abençoe.  

20 Então disse 

Isaque a seu filho: 

Como [é] isto, que 

tão cedo a achaste, 

filho meu? E ele 

disse: Porque o 

SENHOR teu Deus 

a chamou ao meu 

encontro.  

21 E disse Isaque a 

Jacó: Chega-te 

agora, para que te 

apalpe, meu filho, 

[e veja] se [és] meu 

filho Esaú mesmo, 

ou não.  

22 Então se chegou 

Jacó a Isaque, seu 

pai, [que] o 

apalpou e disse: A 

voz [é a] voz de 

Jacó e as mãos [são 

as] mãos de Esaú.  

23 E não o reco-

nheceu, porque as 

suas mãos [esta-

vam] cabeludas, 

como as mãos de  

 

 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

132 

 

ָֽיְָבְרֵכָֽה־א׃            ת          ַו ִֹ֑ יו          ְׂשִער ה27:24ָאִחִׁ֖ אֶמר     ַאָ ֵ֥  ֹ   ַוׁא

„atah          vayo‟mer                    vayevarəchehu             se‟irot                „achiv 

[és]tu[?]   E-ele-disse                e-ele-o-abençoou        cabeludas       irmão-dele 

אֶמר         ָאָֽנִי׃            ִֹׁ֖ ו      ַוׁא אֶמר27:25ֶזִׁ֖ה        ְֺאִנָ֣י        ֵעָׂשִ֑ ָֹ֗   ַוׁא

vayo‟mer                         „ani            vayo‟mer        „essav           beni           zeh 

E-ele-disse                    eu[sou]        e-ele-disse        Esaú        meu-filho      este 

י יד                ְֺאנִֹ֔ ְכָלהֹ֙             ִמֵצָ֣ ָֹֽ  ַהִֻאִָ֤שה           ִׄאיֹ֙            ְוא

beni                        mitseyd               ve‟ochelah                  li                hagishah 

meu-filho           de-caça-de            e[eu]comerei          para-mim        aproxima 

י                      ַוׁאֶַֻאש־לֹוֹ֙  ַען             ְ ָבֶָֽרְכָךִׁ֖             נְַפִשִ֑  ְלַמֵ֥

lo-vayagesh                                 nafshi               tevarechəcha               lema‟an 

para ele-e aproximou              minha-alma         [ela]te-abençoe            para-que 

ְָֽשְ ׃ ל              ַוָׁאֵַּ֧בא              ֦לֹו            ַיִׁ֖יִן              ַוֵׁא  ַוׁאֹאַכֹ֔
vayeshte                   yayin                 lo                     vayave‟               vayo‟chal  

e-ele-bebeu              vinho             para-ele            e-ele-trouxe        e-ele-comeu 
יו              ְֻאָשה־׆ָאֵ֥א27:26 ק          ָאִבִ֑ יו           יְִצָחָ֣ אֶמר    ֵאָלִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

na‟-geshah                     „aviv              yitschaq               „elayv            vayo‟mer  

peço te-chega               pai-dele            Isaque               para-ele        E-ele-disse 

ָֽי׃                 י              ְֺאִנ ֹו27:27־אְשָקה־ִׄאִׁ֖   ַוׁאִַֻאשֹ֙            ַוׁאִַשק־לֹ֔

lo-vayishaq                vayigash                               beni                       li -usheqah 

a ele-e ele beijou        E-ele-chegou[se]             meu-filho        para mim-e beija 

ה־א ַיְָבֲרֵכִ֑ יו                   וָֽ יַח            ְֺאגָָדִׁ֖ ִַ֛רח                ֶאת־ֵרֵ֥  ַוָׁא
vayevarachehu                     begadayv                reyach-„et                  vayariach 

e-ele-abençoou-ele              roupa-dele             seu cheiro-*           e-ele-cheirou 

ה יַח        ָׂשֶדֹ֔ י             ׃ְאֵרָ֣ יַח           ְֺאנִֹ֔ אֶמר       ְרֵאהֹ֙       ֵרָ֣ ָֹ֗  ַוׁא
sadeh            kereyach                  beni              reyach         re‟eh         vayo‟mer 

campo     como-cheiro-de        meu-filho       cheiro-de        veja        e-ele-disse 

ָֽה׃        ֹו              יְהָו ר        ֵֺאֲרכִׁ֖ ים27:28ֲאֶשֵ֥ ֶָֽ ן־ְלָךֹ֙      ָהֱאֹלִהֹ֔   ְוִי

ha‟elohim         lecha-vayiten             „adonay                   beracho            „asher 

o-Deus              a ti-E Ele dê              SENHOR        [Ele]abençoou-ele        que 

ב ֵֹ֥ ֶרץ               ְור י        ָהָאִ֑ יִם        ־אִמְשַמ׆ֵאִׁ֖  ִמ׀ַאלֹ֙             ַהָשַמֹ֔

verov                      ha‟arets           umishmaney      hashamayim                 mital 

e-muito-de              a-terra       e-das-gorduras-de      os-céus        do-orvalho-de 

ש׃    ָֹֽ ן     ְוִתיר ים               27:29ָּאָגִׁ֖ ־אָך     ַעִׅאָ֗ ַַעְבדָ֣  יָֽ
וישתחו

־א ְָֽשַ ֲחוִ֤   ְוִי

veyishtachavu  
veyihtachu

            „amim         ya‟avducha         vetirosh      dagan 

e-eles[se]encurvem                    povos     Eles-sirvam-a-ti      e-mosto        trigo 

־א יָך                  ְויְִשַ ֲח־אֵ֥ ה     גְִבירֹ֙       ְלַאֶחֹ֔ ים   ֱהֵוִ֤  ְלָךֹ֙      ְלֺאִׅאֹ֔

ve‟ishǝtachavu                 le‟acheicha          gevir       hevih     le‟umim      lecha 

e-eles[se]encurvem     para-teus-irmãos    senhor       seja         povos      para-ti 

Esaú, seu irmão, e 

ele o abençoou.  

24 E disse: [És] tu 

meu filho Esaú 

mesmo? E ele 

disse: Eu [sou].  

25 Então disse: 

Aproxima [isso] de 

mim, e comerei da 

caça de meu filho, 

para que a minha 

alma te abençoe. E 

chegou-lho, e ele 

comeu; trouxe-lhe 

[também] vinho, e 

ele bebeu.  

26 E disse-lhe 

Isaque seu pai: 

Chega-te, peço-te, 

e beija-me, filho 

meu.  

27 E ele chegou-se, 

e o beijou; então 

cheirou o cheiro 

dos vestidos dele, e 

abençoou-o, e dis-

se: Veja, o cheiro 

do meu filho [é] 

como o cheiro do 

campo, que o SE-

NHOR abençoou.  

28 E Deus te dê do 

orvalho dos céus, e 

das gorduras da 

terra, e abundância 

de trigo e de 

mosto:  

29 Sirvam-te po-

vos, e nações se 

encurvem a ti: sê 

senhor de teus 

irmãos, e os filhos 

da tua mãe se 

encurvem  
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יָך ְמָבֲרֶכִׁ֖ ־אר           ־אָֽ יָך       ָארֹ֔ ָך        אְֹרֶרָ֣  ְלָךִׁ֖        ְֺאֵנָ֣י       ִאֶׅאִ֑

umevaracheycha         „arur           „orǝreycha        „imecha         bney        lecha 

e-benditos[sejam]      maldito      teus-inimigos      tua-mãe     filhos-de   para-ti 

־אְך׃            ְך27:30ָֺארָֽ ר      ׃ִאָׄאָ֣ה     יְִצָח֮ק       ְלָבֵרָ֣ י      ׃ַאֲאֶשָ֨   ַויְִהָ֗

ledaber        yitschaq        kilah        ka‟asher        vayehi                          baruch 

para-falar      Isaque      terminou    conforme       E-ele-foi                     bendito 

ת ב   ֵמֵאֵ֥ ֹֹ֔ א      יָָצאֹ֙      יֲַעק ִֹ֤ ְך       יָצ י          ַאָ֣  ֶאָֽת־יֲַעקֹב       ַויְִהָ֗

me‟et   ya‟aqov        yatsa‟       yatso‟          „ach             vayehi        ya‟aqov-„et 

de           Jacó         ele-saiu     ele-sair    certamente       e-ele-foi              Jacó-* 

ֹו׃ א         ִמֵצידָֽ י     ָֺאִׁ֖ ו       ָאִחֹ֔ יו      ְוֵעָׂשָ֣ ק      ָאִבִ֑ י       יְִצָחָ֣  ְפֵנִׁ֖

mitseydo               ba‟      „achiv        ve‟essav        „aviv        yitschaq        pney 

da-sua-caça        veio    seu-irmão      e-Esaú      irmão-dele    Isaque     faces-de 
יו27:31 א               ְלָאִבִ֑ ים         ַוׁאֵָבִׁ֖   ַוַׁאִַ֤עׂש   ַֻאם־ה־אאֹ֙        ַמְטַעִׅאֹ֔

le‟aviv                         vayave‟          matǝ‟amim           hu‟-gam             vaya‟as 

para-pai-dele         e-ele-trouxe         ensopado           ele-também        E-ele-fez 

יד ם       ָאִביֹ֙       ְויֹאַכלֹ֙            ִמֵצָ֣ יו         יָֺקִ֤ אֶמר       ְלָאִבָ֗ ָֹ֣  ַוׁא
mitseyd              veyo‟chal         „avi           yaqim             le‟aviv        vayo‟mer 

da-caça-de         e-ele-come    meu-pai    ele-levanta   para-pai-dele  e-ele-disse 

׆אִי       נְַפֶשָָֽך׃          ־אר         ְ ָבֲרַכֵ֥ ֹו            ַֺאֲעבִׁ֖ אֶמר27:32ְֺאנֹ֔ ֵֹ֥   ַוׁא

vayo‟mer                    nafshecha        tevarachani             ba‟avur                beno 

E-ele-disse                  tua-alma         me-abençoe     de-maneira-que    teu-filho 

אֶמר     ֲאִנִ֛י           ִֺאנְָךֵ֥   ֹ ָ ה      ַוׁא יו     ִמי־ָאִ֑ ק      ָאִבִׁ֖ ֹו     יְִצָחֵ֥  לִ֛

binecha              „ani      vayo‟mer        „atah-mi          „aviv        yitschaq        lo 

teu-filho              eu      e-ele-disse    tu-quem?[és]    pai-dele      Isaque     a-ele 

ו׃            ְרָךִׁ֖            ֵעָׂשָֽ ָֹֽ ק           ֲחָרָדה֮ 27:33ְבכ ד      יְִצָחָ֣   ַוׁאֱֶחַרָ֨

charadah             yitschaq        vayecherad                    „essav           bechorǝcha 

estremecimento    Isaque         E-ele-estremeceu            Esaú    teu-primogênito 

־אא       ַהָצָֽד־ַציִד֩  ֹוא    הָ֣ אֶמר     ִמָֽי־ֵאפֶ֡ ֶֹ֡  ְֻאדָֹלָ֣ה      ַעד־ְמאֹד       ַוׁא

tsayid-hatsad           hu‟         „efo‟-mi        vayo‟mer        me‟od-„ad        gdolah 

caçou-a caça        aquele   então-quem?   e-ele-disse        muito-até         grande 

ֹוא ֶרם         ָ בִׁ֖ ל        ְֺאֶטֵ֥ ִֹ֛ ל       ִמ׃א י        ָואַֹכֵ֥ ֵבא              ִל   ַוׁאָָ֨
tavo                   beterem            mikol        va‟ochal           li                   vayave‟  

tu-viesses        em-antes          de-tudo        e-comi      para-mim      e-ele-trouxe 

ָֽה׃              ־אְך       יְִהֶי ה־א         ַֻאם־ָֺארִׁ֖ ַע   ֵעָׂשוֹ֙ 27:34ָוֲאָבֲרֵכִ֑ ִֹ֤   ׃ִאְשמ

„essav    kishǝmo‟a                        yihyeh          baruch-gam        va‟avarǝchehu 

Esaú      Quando-ouvir                  ele-será    abençoado-também    e-abençoei-o 

ה ה       ְֻאדָֹלֵ֥ה          ־אָמָרִׁ֖ ק        ְצָעָקֹ֔ יו       ַוׁאְִצַעָ֣ י   ָאִבֹ֔  ֶאת־ִּאְבֵרָ֣

umarah              gdolah           tse‟aqah        vayitschaq        „aviv        divrey-„et 

e-amargou        grande             brado         e-ele-bradou   seu-pai   palavras de-* 

a ti; malditos 

[sejam] os que te 

amaldiço-arem, e 

benditos [sejam] os 

que te abençoarem.  

30 ¶ E aconteceu 

que, acabando 

Isaque de abençoar 

a Jacó, apenas Jacó 

acabava de sair da 

face de Isaque seu 

pai, veio Esaú, seu 

irmão, da sua caça;  

31 E fez também 

ele um guisado 

saboroso, e trouxe-

o a seu pai e disse a 

seu pai: Levanta-te, 

meu pai, e come da 

caça de teu filho, 

para que me 

abençoe a tua alma.  

32 E disse-lhe 

Isaque seu pai: 

Quem [és] tu? E 

ele disse: Eu sou 

teu filho, teu pri-

mogênito, Esaú.  

33 Então estreme-

ceu Isaque de mui 

grande estremeci-

mento; e disse: 

Quem, pois, [é] 

aquele que apa-

nhou a caça, e [ma] 

trouxe? Eu comi de 

tudo, antes que tu 

viesses, e abenço-

ei-o; também [ele] 

será bendito.  

34 Esaú, ouvindo 

[as] palavras de seu 

pai, bradou com 

grande e mui amar-

go brado,  
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נִי      ָאִבָֽי׃ נִי     גַם־ָאִׁ֖ יו        ָֺאֲרֵכֵ֥ אֶמר      ְלָאִבֹ֔ ָֹ֣ ד       ַוׁא ִֹ֑  ַעד־ְמא

„avi            „ani-gam        baracheni           le‟aviv        vayo‟mer        me‟od-„ad 

meu-pai    eu-também    abençoa-me   para-pai-dele   e-ele-disse        muito-até 
ח          ִֺאְרָכֶתָָֽך׃27:35 ה       ַוׁאִַ ִׁ֖ יָך       ְֺאִמְרָמִ֑ א     ָאִחִׁ֖ אֶמר  ָֺאֵ֥  ֹ   ַוׁא

birchatecha           vayiqach        bemirmah        „achicha        ba‟        vayo‟mer 

tua-bênção         e-ele-tomou    com-engano      teu-irmão     veio     E-ele-disse 
נִיֹ֙ 27:36 ַׁאְַעְקֵבֹ֙ ב              וָֽ ָֹ֗ ֹו      יֲַעק א       ְשמ  אֶמר  ֲהִכ֩י      ָקָרָ֨ ֶֹ֡   ַוׁא

vaya‟aqeveni               ya‟aqov        shemo          qara‟        hachi        vayo‟mer 

e-ele-enganou-me           Jacó       mome-dele    chama     ?de-fato    E-ele-disse 

ה ח      ְוִה׆ֵאֵ֥ה         ַעָ ִׁ֖ י          ָלָקֹ֔ יִם      ֶאת־ְֺאכָֹרִתָ֣  ֶזָ֣ה       ַפֲעַמֹ֔
„atah              vehineh        laqach              bechorati-„et        fa‟amayim        zeh 

agora           e-eis-que    para-tomar    primogenitura-minha      vezes           este 

י      ְֺאָרָכָֽה׃ ְלָ       ִׄאִׁ֖ ר       ֲהֹלא־ָאַצֵ֥ י       ַוׁאֹאַמ  ח       ִֺאְרָכִתִ֑  ָלַקָ֣

berachah          li           „atsalǝta-halo‟         vayo‟mar         birchati          laqach 

bênção     para-mim    reservaste-?não        e-ele-disse    bênção-minha      toma 
יר27:37 ן       ְֻאִבִ֞ ו        ֵהָ֣ אֶמר         ְלֵעָׂשָ֗ ָֹ֣ ק         ַוׁא ַען       יְִצָח    ַוׁאַָ֨

gevir            hen           le‟essav          vayo‟mer           yitschaq              vaya‟an 

poderoso   eis-que      para-Esaú        e-ele-disse            Isaque       E-respondeu 

ים ִ י     לֹוֹ֙        ַלֲעָבִדֹ֔ יו      נַָתִ֤ יו      ָלְךֹ֙       ְוֶאת־׃ָאל־ֶאָחָ֗  ַׂשְמִ ֵ֥

la‟avadim              lo          natati       „echayv-kol-ve‟et         lach             samtiv 

para-servos       para-ele       dei       irmãos dele-tudo de-e     a-ele        coloquei 

ה ֱֶעֶׂשִׁ֖ ה     אָֽ ֹוא  ָמֵ֥ יו       ־אְלָכָ֣      ֵאפֹ֔ ש      ְסַמְכִ ִ֑ ִֹׁ֖  ְוָדָגֵ֥ן        ְוִתיר
„e‟esseh       mah      „efo‟     ulechah          semachtiv        vetirosh        vedagan  

te-farei      o que?   então     para-ele    [tenho]fortalecido     e-mosto     e-cereal 

ָֽי׃           ת27:38ְֺאִנ ה     ַאַחִ֤ יו      ַהְָֽבָרָכָ֨ ו    ֶאל־ָאִבָ֗ אֶמר      ֵעָׂש  ָֹ֨   ַוׁא

„achat      haverachah        „aviv-„el        „essav        vayo‟mer                      beni 

uma          ?bênção        pai dele-para      Esaú         E-ele-disse           meu-filho 

א י          ַוׁאִָשֵ֥ נִי        ָאִבִ֑ נִי         גַם־ָאִׁ֖ י      ָֺאֲרֵכֵ֥  ִהָֽוא־ְלָךֹ֙     ָאִבֹ֔

vayissa‟               „avi            „ani-gam           baracheni         „avi          lecha-hi' 

e-ele-levantou   meu-pai   a mim-também   abençoa-me    meu-pai    para ti-ela 

ְָֽבְׂא׃                  ֹו        ַוֵׁא ו      קֹלִׁ֖ יו27:39ֵעָׂשִ֛ ק    ָאִבִׁ֖ ִַ֛ען      יְִצָחֵ֥   ַוַׁא

aviv        yitschaq        vaya‟na                           vayevech          qolo        „essav 

pai-dele    Isaque        E-ele-respondeu            e-ele-chorou    sua-voz        Esaú 

ֶרץֹ֙  ה             ִמְשַמ׆ֵאִ֤י                  ָהָאֹ֙ יו       ִה׆אִֵ֞ אֶמר        ֵאָלִ֑ ָֹ֣  ַוׁא
ha‟arets                        mishmaney                  hineh         „elayv          vayo‟mer 

a-terra               dos 110 lugares-férteis-de       eis-que       para-ele      e-ele-disse 

e disse a seu pai: 

Abençoa-me tam-

bém a mim, meu 

pai.  

35 E ele disse: 

Veio o teu irmão 

com sutileza, e to-

mou a tua bênção.  

36 Então disse ele: 

Não foi o seu nome 

chamado Jacó? Por 

isso, já duas vezes 

me enganou. A mi-

nha primogenitura 

tomou, e eis que a-

gora toma a minha 

bênção. E ele disse: 

Não reservaste para 

mim uma bênção?  

37 Então respon-

deu Isaque, e disse 

a Esaú: Eis que o 

tenho posto por se-

nhor sobre ti, e to-

dos os seus irmãos 

lhe tenho dado por 

servos; e de trigo e 

de mosto o tenho 

fortalecido; que te 

farei meu filho?  

38 E disse Esaú a 

seu pai: Tens uma 

só bênção, meu 

pai? Abençoa-me 

também a mim, 

meu pai. E levan-

tou Esaú a sua voz, 

e chorou.  

39 Então respon-

deu Isaque seu pai, 

e disse-lhe: Eis que 

nos lugares férteis 

                                                           
110

 ;mishmaney A partícula “mi” tem o sentido de “de; fora de; por; por razão de; por causa de; mais do que; à, ou, na  ִמְשַמ׆ֵאִ֤י 

etc.”, dependendo do contexto onde é utilizada; e, nesse caso, a ARC traduz como: “longe das gorduras da terra”, a ARA como: 

“Longe dos lugares férteis da terra”, mas, a KJV (que costuma ser muito mais fiel ao texto da Bíblia Hebraica) traduz como: “thy 
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יִם          ֵמָעָֽל׃ ל          ַהָשַמִׁ֖ ָך            ־אִמ׀ַאֵ֥ ֹוָשֶבֹ֔  יְִהֶיָ֣ה           מָֽ
me‟al                hashamayim            umital                moshavecha            yihyeh 

do-alto                os-céus           e-no-orvalho           tua-habitação          ele-será 
ד            ְוָהיָהֹ֙ 27:40 ִֹ֑ יָך       ַ ֲעב ה      ְוֶאת־ָאִחִׁ֖   ְוַעל־ַחְרְֺאָךָ֣    ִתְָֽחיֶֹ֔

vehayah                ta‟avod        „achicha-ve‟et        tichyeh         charbecha-ve‟al 

e-será-que         tu-servirás         teu irmão-e       tu-viverás     tua espada-E pela 

ָך׃ ל          ַצ־ָאאֶרָֽ ֹו      ֵמַעֵ֥ יד         ־אָפַרְקָ ֵ֥      ֺעׄאִׁ֖ ר       ָ ִרֹ֔  ׃ַאֲאֶשָ֣

tsava‟recha              me‟al         „ulo          ufaraqta               tarid           ka‟asher 

teu-pescoço        de-sobre   jugo-dele   e-te-libertares     perambular    conforme 
ֹו27:41 ר     ֵֺאֲרכִׁ֖ ה   ֲאֶשֵ֥ ְֺאָרָכֹ֔ ב      ַעל־ַהָ֨ ֹֹ֔ ם     ֵעָׂש     ֶאָֽת־יֲַעק ִֹ֤   ַוׁאְִׂשט

beracho      „asher    haberachah-„al       ya‟aqov-„et      „essav              vayistom 

o-abençoou  que     a bênção-sobre            Jacó-*           Esaú    E-ele-aborreceu 

ֹו          יְִקְרב־אֹ֙             יְֵמיֹ֙  ו       ְֺאִלֺאָ֗ אֶמר       ֵעָׂש  ָֹ֨ יו      ַוׁא  ָאִבִ֑

yemey                  yiqrevu                belibo         „essav        vayo‟mer         „aviv 

dias-de           ele-aproxima    em-seu-coração    Esaú        e-ele-disse    pai-dele 

ב    ָאִחָֽי׃            ֵֹ֥ ה      ֶאת־יֲַעק י       ְוַאַָֽהְרָגִׁ֖ ֶבל    ָאִבֹ֔   ַוׁאַֺֻאָ֣ד27:42ֵאָ֣

vayugad                     „achi        ya‟aqov-‟et        ve‟aharǝgah        „avi        „evel 

E-foram-ditas        meu-irmão       Jacó-*             e-matarei    meu-pai     luto-de 

ח ל          ַוִ ְשַלִ֞ ִֹ֑ ו      ְֺאָנָֽ֣א       ַהָֻאד י     ֵעָׂשִׁ֖ ה      ֶאת־ִּאְבֵרֵ֥  ְלִרְבָקֹ֔

vatishǝlach           hagadol         benah        „essav        divrey-„et           lerivqah 

e-ela-enviou         o-maior      seu-filho       Esaú      palavras de-*   para-Raquel 

יו אֶמר         ֵאָלֹ֔ ָֹ֣ ן      ַו  א        ְליֲַעקֹבֹ֙        ְֺאָנָֽ֣א      ַהָ ָטֹ֔  ַוִ ְקָרִ֤
„elayv               vato‟mer        haqatan        benah        leya‟aqov             vatiqra‟ 

para-ele          e-ela-disse      o-menor     seu-filho      para-Jacó    e-ela-chamou 

ָָֽך׃ ם         ְלָךִׁ֖           ְלָהְרֶג יָך         ִמְתנֵַחֵ֥ ו       ָאִחֹ֔  ִה׆אֵהֹ֙      ֵעָׂשָ֣

leharǝgecha            lecha           mitnachem           achicha        „essav        hineh 

para-te-matar         para-ti         [se]consola         teu-irmão        Esaú      eis-que 
־אם          ְֺאַרח־ְלָךִ֛ 27:43 י          ְוקַּ֧ ע       ְֺאקִֹלִ֑ י       ְשַמָ֣ ה ְבִנִׁ֖   ְוַעָ ֵ֥

lecha-berach            vequm               beqoli          shǝma‟         veni         ve‟atah 

para ti-foge            e-levanta       à-minha-voz    ouve[tu]    meu-filho    E-agora 

נָה׃          י       ָחָרָֽ ן        ָאִחִׁ֖ ים27:44ֶאל־ָלָבֵ֥ ֹו    יִָמָ֣   ְויַָשְבָ ֵ֥     ִעׅאִׁ֖

yamim      „imo        vayashavta                 charanah         „achi             lavan-„el 

dias        com-ele     E-mora-te                  para-Harã    meu-irmão    Labão-para 

ת      ָאִחָֽיָך׃   ־אב      ֲחַמֵ֥ ד    ֲאֶשר־ָ שִׁ֖ ים      ַעֵ֥ ־אב27:45ֲאָחִדִ֑   ַעד־שָ֨

shuv-„ad              „achicha        chamat        tashuv-„asher        „ad        „achadim 

passe-até             teu-irmão       ira-de         [ela]passe-que       até                 uns 

 

da terra será a tua 

habitação e no or-

valho do[s] alto[s] 

céus.  

40 E pela tua espa-

da viverás, e ao teu 

irmão servirás. 

Acontecerá, que 

quando te liberta-

res, sacudirás o ju-

go do teu pescoço.  

41 ¶ E aborreceu 

Esaú a Jacó por 

causa da bênção 

com que seu pai o 

tinha abençoado e 

Esaú disse no seu 

coração: Aproxi-

mam-se os dias de 

luto de meu pai, 

então matarei a 

Jacó, meu irmão.  

42 E foram ditas a 

Rebeca estas pala-

vras de Esaú, seu 

filho mais velho; e 

ela enviou, e cha-

mou a Jacó, seu 

filho menor, e 

disse-lhe: Eis que 

Esaú teu irmão se 

consola a teu res-

peito, em matar-te.  

43 Agora pois, meu 

filho, ouve a minha 

voz, e levanta-te; 

acolhe-te a Labão 

meu irmão, em 

Harã,  

44 E mora com ele 

alguns dias, até que 

passe o furor de teu 

irmão; 

45 até que se  

                                                                                                                                                 
dwelling shall be the fatness of the earth” (tua habitação será a gordura da terra).  A nossa opção por “no, ou, nos”, está de 

acordo com o termo logo a seguir, no mesmo verso, onde temos: ל  .umital = e no orvalho  ־אִמ׀ַאֵ֥
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ֹו יָת      ׄאֹ֔ ת    ֲאֶשר־ָעִׂשָ֣ יָך       ִמְׅאָךָ֗          ְוָשַכחֹ֙       ֵאָ֣  ַאף־ָאִח 

lo             „assita-„asher        „et        veshachach        mimecha        „achicha-„af 

para-ele     fizeste-que            *         e-esqueça              de-ti     teu irmão-ira de 

ה               ֶאְש׃ַאִ֛ל ם        ָלָמֵ֥ יָך         ִמָשִ֑ י       ־אְלַקְחִ ָ֣  ְוָשַלְחִ ִׁ֖
„eshkal                         lamah          misham           uleqachticha        veshalachti 

eu-desfilhada             por-que?          de-lá            e-para-tomar-te       e-enviarei 

ֹום      ֶאָחָֽד׃               ם          יֵ֥ אֶמר     ִרְבָקהֹ֙ 27:46ַֻאם־ְשנֵיֶכִׁ֖ ִֹ֤   ַו 

rivǝqah        vato‟mer                              „echad        yom        shǝneychem-gam 

Rebeca         E-disse-ela                             um            dia     dois de vós-também 

ת ֹות       ֵחִ֑ י      ְֺאנָ֣ י          ִמְפֵנִׁ֖ ְצִ י           ְבַחׁאַֹ֔ ק      ַקָ֣  ֶאל־יְִצָחֹ֔

chet            banot        mipney           vechayay               qatsǝti        yitschaq-„el 

Hete        filhas-de    de-diante     com-minha-vida     desgostosa     Isaque-para 

ֶׄאהֹ֙  ת             ׃ָאֵאֹ֙ ה         ִמְֺאנָֹֽות־ֵחִ֤ ֲעקֹב       ִאָשָ֨ ַח        יֶַּ֠  ִאם־ֹלֵקָ֣

ka‟eleh                   chet-mibenot             „ishah           ya‟aqov        loqeach-„im 

como-estas         Hete- das filhas de        mulher            Jacó                 tomar-se 

ָֽים׃ י        ַחִׁא ֶרץ      ָלֵָ֥ׅאה          ִׄאִׁ֖ ֹות          ָהָאֹ֔  ִמְֺאנָ֣

chayiym           li               lamah        ha‟arets               mibenot 

a-vida      para-mim       por-que?       a-terra        das-filhas-de 

desvie a ira de teu 

ir-mão e se esqueça 

do que lhe fizeste: 

então enviarei, e te 

farei voltar de lá; 

por que seria eu 

desfilhada também 

de vós ambos num 

[só] dia?  

46 E disse Rebeca 

a Isaque: Enfadada 

estou da minha 

vida, por causa das 

filhas de Hete; se 

Jacó tomar mulher 

das filhas de Hete, 

como estas filhas 

da terra, para que 

me [será] a vida? 
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Gênesis 28 

ֹו          ַויְַצ־ֵאֹ֙ה־אֹ֙ 28:1 ֶרְך      אֹתִ֑ ב      ַויְָבָ֣ ִֹׁ֖ ק   ֶאָֽל־יֲַעק א    יְִצָחִ֛   ַוׁאְִקָרֵ֥

vayetsavechu       „oto        vayevarech      ya‟aqov-„el   yitschaq           vayiqra‟ 

e-ele-mandou      a-ele    e-ele-abençoou    Jacó-para      Isaque   E-ele-chamou 

ַָֽען׃ ֹות         ׃ְאָנ ה        ִמְֺאנֵ֥ ח      ִאָשִׁ֖ ֹו       ֹלָֽא־ִתַ ֵ֥ אֶמר        לֹ֔ ָֹ֣  ַוׁא
kəna‟an             mibenot           „ishah           tiqach-lo‟            lo          vayo‟mer 

Canaã            das-filhas-de       mulher        tomes-não          a-ele      e-ele-disse 

ָך28:2 י         ִאֶׅאִ֑ ל    ֲאִבָ֣ יָתה     ְבת־אֵאִׁ֖ ם     ֵֺאֵ֥ ָֽה ֲאָרֹ֔ ָנ ־אם ֵלְךֹ֙     ַפֶּאָ֣   קֵ֥

„imecha           „avi       vetu‟el         beytah     „aram  padenah      lech         qum 

tua-mãe         pai-de     Betuel     para-a-casa     para-Padã-Arã      vai    Levanta 

י ן           ֲאִחֵ֥ ֹות        ָלָבִׁ֖ ה      ִמְֺאנֵ֥  ְוַקח־ְלָךִ֤          ִמָשםֹ֙      ִאָשֹ֔
„achi                 lavan            mibenot        „ishah        misham        lecha-veqach 

irmão-de          Labão       das-filhas-de    mulher         de-lá          para ti-e toma 

ְתָךֹ֔         ְויְַפְרָךִׁ֖ 28:3ִאֶׅאָָֽך׃      ָֹֽ ְך        א ל       ַשַּאיֹ֙           יְָבֵרָ֣   ְוֵאִ֤

veyafrecha        „otecha        yevarech              shaday            ve‟el         „imecha 

e-Ele-te-frutifique   a-ti      Ele-abençoe   Todo-Poderoso    E-Deus       tua-mãe 

1   E chamou Isa-

que a Jacó, e aben-

çoou-o, e ordenou-

lhe, dizendo: Não 

tomes mulher de 

entre as filhas de 

Canaã.  

2   Levanta-te, vai 

a Padã-Arã, à casa 

de Betuel, pai de 

tua mãe, e toma de 

lá mulher das filhas 

de Labão, irmão de 

tua mãe.  

3   E Deus Todo-

Poderoso te aben-

çoe, e te faça 

frutificar,  
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ל         ַעִׅאָֽים׃    ָך              ְוָהִיִׁ֖יָת          ִלְקַהֵ֥ ֶָֽ ן־ְלָךֹ֙ 28:4ְויְַרֶֺאִ֑   ְוִי

lecha-veyiten        „amim                liqehal             vehayiyta             veyarbecha 

a ti-E Ele dê          povos    para-ajuntamento-de    e-tu-sejas    e-ele-te-aumente 

ְך ם         ְלָךִׁ֖              ־אְלזְַרֲעָךָ֣            ִאָ ִ֑ ת     ַאְבָרָהֹ֔  ֶאת־ִֺאְר׃ַאָ֣

„itach                 ulezarǝ‟acha                 lecha            „avraham             birkat-„et 

contigo       e-para-tua-semente            para-ti             Abraão          bênção de-* 

ים ן    ֱאֹלִהִׁ֖ יָך         ֲאֶשר־נַָתֵ֥ ֶרץ        ְמגֶֺרֹ֔  ְלִרְשְ ָךֹ֙          ֶאת־ֶאָ֣

„elohim         natan-„asher        megureycha          „erets-„et                lerishtecha 

Deus                deu-que       tuas-peregrinações     trerra de-*    para-tua-herança 

ב       ַוֵׁאִֶׁ֖לְך28:5ְלַאְבָרָהָֽם׃            ֹֹ֔   ַוׁאְִשַלִ֤ח      יְִצָחקֹ֙       ֶאָֽת־יֲַעק

vayelech        ya‟aqov-„et        yitschaq        vayishlach                     le‟avraham 

e-ele-foi             Jacó-*             Isaque          E-ele-enviou               para-Abraão 

י י          ֲאִחָ֣ ן      ֶֺאן־ְֺאת־אֵאלֹ֙    ָהֲָֽאַרִׅאֹ֔ ם     ֶאל־ָלָבִ֤ ָֽה       ֲאָרִ֑ ָנ  ַפֶּאָ֣

„achi                ha‟arami        betuel-ben          lavan-„el        „aram        padenah 

irmão-de        o-arameu     Betuel-filho de    Labão-para        Arã       para-Padã 

ו׃          ב    ְוֵעָׂשָֽ ִֹׁ֖ ם   יֲַעק ה   ֵאֵ֥ ְך28:6ִרְבָקֹ֔ ו        ׃ִאָֽי־ֵבַרָ֣   ַוַׁאְָ֣רא   ֵעָׂשָ֗

berach-ki           „essav    vayare                  ve‟essav   ya‟aqov    „em       rivqah 

abençoou-que     Esaú     E-ele-viu                 e-Esaú       Jacó    mãe-de  Rebeca 

ם ָֽה        ֲאָרֹ֔ ָנ  יְִצָח֮ק       ֶאָֽת־יֲַעקֹב        ְוִשַׄאִ֤ח        אֹתֹוֹ֙        ַפֶּאָ֣
„aram           padenah           „oto            veshilach        ya‟aqov-„et        yitschaq 

Arã             para-Padã          a-ele           e-enviou              Jacó-*              Isaque 

ו ֹו      ַויְַצִ֤ ֹו       אֹתֹ֔ ה       ְֺאָבֲרכָ֣ ם     ִאָשִ֑ ֹו             ִמָשִׁ֖ ַחת־לֵ֥  ָלַקָֽ

vayetsav      „oto         bevaracho        „ishah       misham                   lo-laqachat 

e-mandou   a-ele   em-abençoando     mulher       de-lá         para ele-para tomar 

ַָֽען׃ ֹות           ׃ְאָנ ה      ִמְֺאנֵ֥ ח     ִאָשִׁ֖ ר      ֹלָֽא־ִתַ ֵ֥ ֹֹ֔  ָעָליוֹ֙        ֵלאמ

kǝna‟an                mibenot         „ishah         tiqach-lo‟        le‟mor             „alayv 

Canaã              das-filhas-de     mulher     tomes tu-não    para-dizer     sobre-ele 

ֹו           ַוֵׁאִֶׁ֖לְך28:7 יו         ְוֶאל־ִאׅאִ֑ ב        ֶאל־ָאִבִׁ֖ ֹֹ֔ ע      יֲַעק   ַוׁאְִשַמָ֣

vayelech             „imo-ve‟el               „aviv-„el             ya‟aqov           vayishma‟ 

e-ele-foi        mãe dele-e para        pai dele-para             Jacó            E-ele-ouviu 

ם׃  ָֽה       ֲאָרָֽ ָנ ַען28:8ַפֶּאֵ֥ ֹות    ׃ְאָנִ֑ ֹות    ְֺאנָ֣ י   ָרעִׁ֖ ו     ׃ִאֵ֥   ַוַׁאְָ֣רא      ֵעָׂשֹ֔

kǝna‟an     benot        ra‟ot      ki        „essav        vayare        „aram        padenah 

Canaã    filhas-de     más      que        Esaú         E-ele-viu      Arã       para-Padã 

ק      ָאִבָֽיו׃         י         יְִצָחֵ֥ אל28:9ְֺאֵעיֵנִׁ֖ ו ֶאל־יְִשָמֵעִ֑ ֵֶ֥לְך     ֵעָׂשִׁ֖   ַוֵׁא

yishma‟el-„el     „essav       vayelech                „aviv        yitschaq         be‟eyney 

Ismael-para       Esaú         E-ele-foi              pai-dele        Isaque    aos-olhos-de 

 

 

e te multiplique, 

para que sejas uma 

multidão de povos;  

4   e te dê a bênção 

de Abraão, a ti e à 

tua semente conti-

go, para que em 

herança possuas a 

terra de tuas pere-

grinações, que 

Deus deu a Abraão.  

5   Assim, enviou 

Isaque a Jacó, e ele 

foi a Padã-Arã, a 

Labão, filho de 

Betuel, arameu, 

irmão de Rebeca, 

mãe de Jacó e de 

Esaú.  

6   Vendo, pois, 

Esaú que Isaque 

abençoara a Jacó, e 

o enviara a Padã-

Arã, para tomar 

mulher para si dali, 

e que, abençoando-

o, lhe ordenara, 

dizendo: Não 

tomes mulher das 

filhas de Canaã;  

7   e que Jacó obe-

decera a seu pai e à 

sua mãe e se fora a 

Padã-Arã;  

8   e vendo também 

Esaú que as filhas 

de Canaã eram más 

aos olhos de 

Isaque, seu pai,  

9   foi-se Esaú a 

Ismael  
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ֹות ם     ֲאחַּ֧ אל    ֶֺאן־ַאְבָרָה  ח        ֶאָֽת־ָמֲחַלָ֣ת   ׀    ַֺאת־יְִשָמֵעָ֨  ַוׁאִַ ֶ֡
„achot         „avraham-ben         ishma‟el-bat              machalat-„et        vayiqach 

irmã-de     Abraão-filho de     Ismael-filha de               Maalat-*      e-ele-tomou 

ֹו          ְלִאָשָֽה׃  יו              לֵ֥ ֹות             ַעל־נָָשִׁ֖ סנְָביִ֛  

le‟ishah                 lo                     nashayv-„al                  nevayot 

por-mulher       para-ele       mulheres dele-além[de]       Nebaiote 

נָה׃28:10          ַבע        ַוֵׁאִֶׁ֖לְך     ָחָרָֽ ר  ָשִ֑ ב      ִמְֺאֵאָ֣ ִֹׁ֖ א      יֲַעק   ַוׁאֵֵצֵ֥

charanah      vayelech      shava‟  mibe‟er        ya‟aqov        vayetse‟                  . 

para-Harã     e-ele-foi         de-Berseba              Jacó            E-ele-saiu              . 

ֶמש28:11 א     ַהֶשֹ֔ ֹום         ַוָׁאִֶ֤לן        ָשםֹ֙     ׃ִאי־ָבָ֣ ע      ַֺאָׅאק    ַוׁאְִפַֻאָ֨

hashemesh       va‟-ki        sham         vayalen           bamaqom              vayifga‟ 

o-sol          veio-porque        lá    e-ele-pernoitou      num-lugar      E-ele-chegou 

יו ֲאשָֹתִ֑ ֹום       ַוָׁאִֶׁׂ֖שם               ְמַרָֽ  ַוׁאִַ חֹ֙          ֵמַאְבֵנָ֣י       ַהָׅאקֹ֔
mera‟ashotayv                 vayassem       hamaqom         me‟avney        vayiqach  

por-cabeceira-dele       e-ele-colocou      o-lugar       de-pedras-de   e-ele-tomou 

־אא׃       ֹום      ַההָֽ ב        ַֺאָׅאקֵ֥ ַׁאֲַחֹלָ֗       ְוִה׆ֵאִ֤ה      ֺסָׄאםֹ֙ 28:12ַוׁאְִש׃ַאִׁ֖   וָֽ

sulam        vehineh       vayachalom             hahu‟        bamaqom        vayishkav  

escada     e-eis-que      E-ele-sonhou        o-aquele        no-lugar      e-ele-deitou 

יְָמה        ְוִה׆אֵהֹ֙  ֹו      ַמִֻאָ֣יַע       ַהָשָמִ֑ ְרָצה        ְורֹאשִׁ֖ ב       ַאֹ֔  ֺמָצָ֣

vehineh         hashamayim        magi‟a        vero‟sho            „artsah         mutsav 

e-eis-que      para-os-céus        tocava     e-cabeça-dela     para[a]terra    firmada 

ֹו׃        ים       ֺאָֽ ים     עִֹלֵ֥ים       ְויְֹרִדִׁ֖ י       ֱאֹלִהֹ֔ ה28:13ַמְלֲאֵכָ֣   ְוִה׆אֵָ֨

vehineh                  bo          veyorǝdim         „olim        „elohim        malǝ‟achey  

E-eis-que           em-ele    e-eles-descendo     subindo      Deus              anjos-de 

ה      ֱאֹלֵהיֹ֙  ב      ָעָלי֮ו       ַוׁאֹאַמר       ֲאִנָ֣י       יְהָוָ֗ ה        נִָצָ֣  יְהָו 
„elohey      „adonay         „ani        vayo‟mer        „alayv        nitsav        „adonay 

Deus-de    SENHOR    eu[sou]    e-Ele-disse     sobre-ela     estava     SENHOR 

ר ֶרץ         ֲאֶשִ֤ ק        ָהָאָ֗ י        יְִצָחִ֑ יָך       ֵואֹלֵהִׁ֖ ם     ָאִבֹ֔  ַאְבָרָהָ֣

„asher               ha‟arets        yitschaq           ve‟lohey        „avicha        „avraham 

que                   a-terra           Isaque           e-Deus-de        teu-pai           Abraão 

׆אָה           ־אְלזְַרֶעָָֽך׃ יָה        ְלָךֵ֥       ֶאְ ֶנִׁ֖ ב       ָעֶלֹ֔  ַאָ הֹ֙       שֵֹכָ֣

ulezarǝa‟cha             „etǝnenah        lecha        „aleycha        shochev          „atah 

e-para-tua-semente    [eu]darei       para-ti        sobre-ela       deitado     tu[estás] 

ֵָ֥ׅאה28:14 ֶרץ     ־אָפַרְצָ ִ֛             ָי ר     ָהָאֹ֔   ְוָהָיִ֤ה    זְַרֲעָךֹ֙        ׃ַאֲעַפָ֣

yamah                ufaratsǝta       ha‟arets       ka‟afar         zarǝ‟acha        vehayah 

para[o]mar    e[se]estenderá     a-terra     como-pó-de   tua-semente         E-será 

־א גְָֺאה                     ְונְִבֲרכֵ֥ נָה            ָוֶנִ֑ ָֹ֣ ְדָמה               ְוָצפ  ָוֵקִׁ֖
venivrachu                           vanegǝbah             vetsafonah                  vaqidmah 

e[serão]abençoadas       e-para[o]Neguebe     e-para[o]norte     e-para[o]oriente 

e tomou para si a 

Maalate, filha de 

Ismael, filho de 

Abraão, e irmã de 

Nebaiote por 

mulher, além das 

suas mulheres. 

10   Partiu, pois, 

Jacó de Berseba, e 

foi-se a Harã.  

11   E chegou a um 

lugar onde passou 

a noite, porque já o 

sol era posto; e 

tomou uma das pe-

dras daquele lugar, 

e a pôs por sua 

cabeceira, e deitou-

se naquele lugar.  

12   E sonhou: e eis 

era posta na terra 

uma escada cujo 

topo tocava nos 

céus; e eis que os 

anjos de Deus 

subiam e desciam 

por ela.  

13   E eis que o 

SENHOR estava 

em cima [nela] e 

disse: Eu sou o 

SENHOR, o Deus 

de Abraão, teu pai, 

e o Deus de Isaque. 

Esta terra em que 

estás deitado ta 

darei a ti e à tua 

semente.  

14   E a tua semen-

te será como o pó 

da terra; e esten-

der-se-á ao ociden-

te, e ao oriente, e 

ao norte, e ao sul; e 

em ti e na tua 

semente serão ben-

ditas  
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ה        ־אְבזְַרֶעָָֽך׃        ת        ָהֲאָדָמִׁ֖ ֵֹ֥ ה28:15ְבָךִ֛        ׃ָאל־ִמְשְפח   ְוִה׆אֵָ֨

vehineh               uvezarǝ‟echa        ha‟adamah        mishǝpechot-kol        vecha 

E-eis-que        e-em-tua-semente        a-terra         famílias de-tudo de        em-ti 

ְך ל            ֲאֶשר־ֵ ֵלֹ֔ ָֹ֣ יָךֹ֙          ְֺאכ ְך        ־אְשַמְרִ ֹ֙ י         ִעָׅאָ֗  ָאנִֹכ 

telech-„asher                  bechol            ushǝmarticha          „imach           „anochi 

tu andares-que           em-tudo-de        e-te-guardarei         contigo          eu[sou] 

ֱֶעזְָבָךֹ֔  א         אָֽ י    ֹלָ֣ את     ׃ִאֵ֚ ִֹ֑ ה     ַהֿא יָך         ֶאל־ָהֲאָדָמִׁ֖ בִֹתֹ֔  ַוֲהִשָ֣
„e‟ezavǝcha           lo‟        ki        hazo‟t        ha‟adamah-„el        vahashivoticha 

te-abandonarei     não   porque    a-esta           a terra-para     e-eu-o-farei-tornar 

ְָֽך׃ ְרִ י     ָל ת    ֲאֶשר־ִּאַֺאִׁ֖ יִתי      ֵאֵ֥ ר           ִאם־ָעִׂשֹ֔ ד       ֲאֶשָ֣  ַעֵ֚

lach           dibarti-„asher        „et             „assiti-„im                    „asher           „ad 

a-ti              te falei-que           *     tenha feito-certamente            que             até 

אֶמר        ָאֵכןֹ֙           ֵיָ֣ש28:16  ֹ ץ    יֲַעקֹ֮ב       ִמְשנָתֹו        ַוׁא   ַוׁאִיַקָ֣

yesh               „achen         vayo‟mer         mishnato        ya‟aqov         vayiyqats 

existe         certamente     e-ele-disse     do-seu-sono         Jacó     E-ele-acordou 

א       יָָדְָֽעִ י׃ י         ֹלֵ֥ ֹום         ַהֶֿאִ֑ה         ְוָאנִֹכִׁ֖ ה        ַֺאָׅאקִׁ֖  יְהָוֹ֔
yada‟eti             lo‟            ve‟anochi           hazeh           bamaqom        „adonay  

eu-sabia           não                e-eu               o-este             no-lugar      SENHOR 

ין28:17 ֹום        ַהֶֿאִ֑ה       ֵאָ֣ א      ַהָׅאקָ֣ ר      ַמה־׆אֹוָרִׁ֖   ַוׁאִיָראֹ֙    ַוׁאֹאַמֹ֔

„ein            hazeh           hamaqom        nora‟-mah        vayo‟mar           vayiyra‟ 

não[é]       o-este             o-lugar        terrível-quão      e-ele-disse    E-ele-temeu 

ַער      ַהָשָמָֽיִם׃ ים      ְוֶזִׁ֖ה       ַשֵ֥ ית    ֱאֹלִהֹ֔ י        ִאם־ֵֺאָ֣ ה     ׃ִאֵ֚  זֶָ֗
hashamayim      sha‟ar        vezeh        „elohim         beyt-„im             ki        zeh 

os-céus            porta-de       e-esta           Deus      casa de-senão       que      este 

ֶבןֹ֙ 28:18 ח        ֶאת־ָהֶאֹ֙ ֶקר           ַוׁאִַ ִ֤ ָֹ֗ ב        ַֺאֺא  ֹ ם        יֲַעק   ַוׁאְַש׃ֵאָ֨

ha‟even-„et            vayiqach             baboqer          ya‟aqov               vayashkem 

a pedra-*            e-ele-tomou        pela-manhã          Jacó        E-ele[se]levantou 

ה ֽא          ַמֵצָבִ֑ ֵֶׂ֥שם      אָֹתִׁ֖ יו           ַוָׁא ֲאשָֹתֹ֔ ם          ְמַרָֽ  ֲאֶשר־ָׂשָ֣

matsevah           „otah        vayassem            mera‟ashotayv               sam-„asher 

coluna                 a-ela   e-ele-a-colocou   por-cabeceira-dele    [tinha]posto-que 

ֶמן        ַעל־רֹאָשָֽֽא׃                   ק                ֶשִׁ֖ ֵֹ֥ א28:19ַוׁאִצ   ַוׁאְִקָרִ֛

vayiqra‟                                        ro‟shah-„al            shemen                  vayitsoq 

E-ele-chamou                       o topo dela-sobre          azeite         e-ele-derramou 

־אז ל         ְוא־אָלִ֛ם         לֵ֥ ־אא      ֵֺאָֽית־ֵאִ֑ ֹום        ַההִׁ֖  ֶאת־ֵשָֽם־ַהָׅאקֵ֥

luz               ve‟ulam                „el-beyt            hahu‟             hamaqom-shem-„et 

Luz          e-no entanto              Betel              o-ele                o lugar-nome de-* 

 

 

todas as famílias da 

terra.  

15   E eis que estou 

contigo, e te guar-

darei por onde quer 

que fores, e te farei 

tornar a esta terra, 

porque te não 

deixarei, até que te 

haja feito o que te 

tenho dito.  

16   E acordou Jacó 

do seu sono e 

disse: Na verdade o 

SENHOR está nes-

te lugar, e eu não o 

sabia.  

17   E temeu e dis-

se: Quão terrível é 

este lugar! Este não 

é outro lugar senão 

a Casa de Deus; e 

esta é a porta dos 

céus.  

18   Então, levan-

tou-se Jacó pela 

manhã, de madru-

gada, e tomou a 

pedra que tinha 

posto por sua 

cabeceira, e a pôs 

por coluna, e derra-

mou azeite em 

cima dela.  

19   E chamou o 

nome daquele lugar 

Betel; porém Luz  
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ָֽה׃            יר           ָלִראשָֹנ ב       ֶנֶָ֣דר28:20ֵשם־ָהִעִׁ֖ ִֹׁ֖ ר     יֲַעק   ַוׁאִַּאֵ֥

neder        ya‟aqov        vayidar                     lari‟shonah                    ha‟ir-shem 

voto             Jacó          E-ele-votou           para[a]primeira      a cidade-nome de 

נִיֹ֙  י           ־אְשָמַרֹ֙ ים        ִעָׅאִדָ֗ ה          ֱאֹלִה  ר        ִאם־יְִהיֶָ֨ ִֹ֑  ֵלאמ

ushǝmarani               „imadi             „elohim              „adonay-„im             le‟mor 

e-me-guardar            comigo              Deus                SENHOR-se      para-dizer 

ַָֽתן־ִלֵ֥י ְך           ְוָנ י         הֹוֵלֹ֔ ר      ָאנִֹכָ֣ ֶרְך        ַהֿאֶהֹ֙      ֲאֶשָ֣  ַֺאֶּאִ֤

li-venatan                  holech           „anochi        „asher        hazeh         baderech 

para mim-e der            vou                  eu               que         o-este    no-caminho 

ָֹֽש׃      גֶד     ִלְלֺא ל       ־אֶבֵ֥ ִֹׁ֖ ֹום28:21ֶלִֶ֛חם        ֶלֱאכ י     ְבָשלִׁ֖   ְוַשְבִ ֵ֥

veshalom        veshavti                lilǝbosh        uveged         le‟echol        lechem 

em-paz           E[eu]torne           para-vestir     e-veste       para-comer           pão 

י         ֵלאֹלִהָֽים׃ י       ְוָהָיַּ֧ה       יְהָוִ֛ה         ִלִׁ֖ ית        ָאִבִ֑  ֶאל־ֵֺאָ֣

le‟lohim                     li             „adonay        vehayah        „avi                beyt-„el 

para-Deus           para-mim     SENHOR        e-será        meu-pai    casa de-para 

ית28:22 ה      יְִהֶיִׁ֖ה          ֵֺאָ֣ ְמִ יֹ֙      ַמֵצָבֹ֔ את   ֲאֶשר־ַׂשֹ֙ ָֹ֗ ֶבן  ַהֿא   ְוָהֶאָ֣

beyt                 yihyeh        matsevah        samti-„asher        hazot        veha‟even 

casa-de          ela-será         coluna          coloquei-que       a-esta         E-a-pedra 

ְָֽך׃ ׆א־א     ָל ר     ֲאַעְשֶרֵ֥ י    ַעֵשִׁ֖ ר     ִ ֶ ן־ִלֹ֔ ים    ְוכֹלֹ֙        ֲאֶשָ֣  ֱאֹלִהִ֑
lach        „a‟assǝrenu       „asser         li-titen         „asher          vechol      „elohim 

para-Ele     dizimar         dízimo    a mim-der         que          e-tudo-de       Deus 

era o nome daquela 

cidade antes.  

20   E Jacó fez um 

voto, dizendo: Se 

Deus for comigo e 

me guardar neste 

caminho que vou, e 

me der pão para 

comer e vestes para 

vestir,  

21   e eu torne em 

paz à casa de meu 

pai, o SENHOR 

será o meu Deus;  

22   e esta pedra, 

que tenho posto 

por coluna, será 

Casa de Deus; e, de 

tudo quanto me 

deres, certamente 

lhe darei o dízimo. 

 

 

 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 29 

ֶדם׃29:1 ְרָצה            ְבנֵי־ֶקָֽ יו      ַוֵׁאִֶׁ֖לְך       ַאֵ֥ ב   ַרגְָלִ֑ ִֹׁ֖ א   יֲַעק   ַוׁאִָשֵ֥

qedem-vəney               „artsah          vayelech      ragəlayv  ya‟aqov       vayissa‟ 

oriente-filhos do   para[a]terra-de    e-ele[se]foi   pé-dele     Jacó    E-ele[se]pôs 

ה29:2 ם     ְשֹלָשִ֤ ה       ְוִה׆אֵה־ָשִ֞ ר      ַֺאָשֶדָ֗ ְרא      ְוִה׆ֵאַּ֧ה      ְבֵאָ֣   ַוׁאִַ֞

shǝloshah     sham-vehineh        bassadeh        ve‟er        vehineh            vayare‟ 

três                 lá-e eis que         no-campo        poço       e-eis-que    E-ele-olhou 

ר י          ִמן־ַהְֺאֵאָ֣ יָה         ׃ִאֵ֚ ים       ָעֶלֹ֔  ֶעְדֵרי־צֹאןֹ֙            רְֹבִצָ֣

habe‟er-min                 ki            „aleycha         rovetsim                     tso‟n-„eder 

o poço-de                 porque        sobre-ela        deitados      ovelhas-rebanhos de 

ֶבן          ְֻאדָֹלִׁ֖ה ים          ְוָהֶאֵ֥ ־א             ָהֲעָדִרִ֑ וא          יְַשקִׁ֖  ַהִהֹ֔

gdolah              veha‟even            ha‟adarim                    yashqu               hahiv‟  

grande              e-a-pedra           os-rebanhos         eles[davam de]beber    a-dela 

1   E pôs-se Jacó a 

pé e foi à terra dos 

filhos do Oriente.  

2   E olhou, e eis 

um poço no cam-

po e três rebanhos 

de ovelhas que 

estavam deitados 

junto a ele; porque 

daquele poço da-

vam de beber aos 

rebanhos; e havia 

uma grande pedra  
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י         ַהְֺאֵאָֽר׃            ים29:3ַעל־ִפֵ֥ ָׅאה        ָכל־ָהֲעָדִרָ֗   ְונֶֶאְספ־א־ָשָ֣

ha‟adarim-chol            shamah-vene‟esfu                       habe‟er                 pi-„al 

os rebanhos-tudo de    para lá-E ajuntavam                     o-poço    boca-sobre[a] 

־א ר             ְוִהְשקִׁ֖ י     ַהְֺאֵאֹ֔ ֶבןֹ֙     ֵמַעלֹ֙     ִפָ֣ ־א          ֶאת־ָהֶאֹ֙  ְוגֲָללִ֤
vehishqu                   habe‟er        pi        me‟al        ha‟even-„et             vagalalu 

e[davam de]beber    o-poço      boca    de-sobre        a pedra-*    e-eles-rolavam 

ר י        ַהְֺאֵאִׁ֖ ֶבן       ַעל־ִפֵ֥ יב־א         ֶאת־ָהֶאִ֛ אן        ְוֵהִשַּ֧ ִֹ֑  ֶאת־ַהצ

habe‟er               pi-„al            ha‟even-„et             veheshivu              hatso‟n-„et 

o-poço        boca de-sobre        a pedra-*             e-tornavam           o rebanho-* 

יִן29:4ִלְמקָֹמָֽֽא׃         י         ֵמַאָ֣ ב      ַאַחִׁ֖ ֹֹ֔ אֶמר     ָלֶהםֹ֙       יֲַעק ִֹ֤   ַוׁא

me‟ayin         „achay        ya‟aqov        lahem       vayo‟mer               limeqomah 

de-onde?   irmãos-meus    Jacó         para-eles     E-ele-disse      para-lugar-dela 

ְָֽחנ־א׃       ן       ֲאָנ ־א        ֵמָחָרִׁ֖ אְמרֹ֔ ָֹ֣ ם      ַוׁא ם29:5ַאֶ ִ֑ אֶמר      ָלֶהֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

lahem        vayo‟mer             „anachnu        mecharan        vayo‟meru        „atem 

para-eles   E-ele-disse                nós             de-Harã      e-eles-disseram       vós 

־א            יָָדְָֽענ־א׃ ֹור        ַוׁאֹאְמרִׁ֖ ן      ֶֺאן־נָחִ֑ ם       ֶאת־ָלָבָ֣  ַהיְַדְעֶ ִׁ֖

yada‟enu                vayo‟mǝru          nachor-ben        lavan-„et        hayeda‟ǝtem 

conhecemos       e-eles-disseram    Naor-filho de       Labão-*    ?vós-conheceis 

ֹום29:6 ־א           ָשלֹ֔ ֹו         ַוׁאֹאְמרָ֣ ֹום     לִ֑ ם      ֲהָשלָ֣ אֶמר   ָלֶהִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

shalom                 vayo‟mǝru            lo        hashalom        lahem         vayo‟mer  

paz                  e-eles-disseram    para-ele       ?paz          para-eles    E-ele-disse 

אן׃          ָֹֽ ה      ִעם־ַהצ ֹו     ָֺאָאִׁ֖ ל     ִֺא ֹ֔ אֶמר29:7ְוִה׆אֵהֹ֙        ָרֵחָ֣ ָֹ֗   ַוׁא

vayo‟mer                      hatso‟n-„im        ba‟ah        bito        rachel         vehineh 

E-ele-disse               as ovelhas-com       vem      sua-filha   Raquel      e-eis-que 

ף          ַהִׅאְקֶנִ֑ה ת      ֵהָאֵסָ֣ ֹול    ֹלא־ֵעִׁ֖ ֹום     ָֻאדֹ֔ ן     עֹודֹ֙      ַהׁאָ֣  ֵהֵ֥

hamiqneh              he‟assef           „et-lo‟        gadol        hayom        „od        hen 

o-rebanho             ajuntar    tempo de-não    grande         o-dia        ainda     veja 

־א׃            ־א      ְרעָֽ אן      ־אְלכֵ֥ ִֹׁ֖ ־א          ַהצ א29:8ַהְשקֵ֥   ַוׁאֹאְמר־֮א     ֹלָ֣

lo‟         vayo‟meru                        re‟u         ulechu        hatso‟n             hashǝqu 

não       E-eles-disseram          apascentem    e-ide     o-rebanho      dessedentem 

ים ֲעָדִרֹ֔ ר      יֵָאְָֽספ־אֹ֙                         ׃ָאל־ָהָ֣ ד     ֲאֶשִ֤  נ־אַכל       ַעָ֣

ha‟edarim-col                                       ye‟assefu        „asher        „ad        nuchal 

os rebanhos-tudo de                         nós-ajuntemos      que           até    podemos 

ינ־א ר          ְוִהְשִקִׁ֖ י     ַהְֺאֵאִ֑ ל      ִפָ֣ ֶבן     ֵמַעִׁ֖ ֲָֽלל־אֹ֙         ֶאת־ָהֶאֹ֔  ְוָג
vehishǝqinu              habe‟er        pi         me‟al         ha‟even-„et           vegalǝlu 

e-dessedentemos      o-poço       boca    de-sobre         a pedra-*    e-removamos 

 

 

sobre a boca do 

poço.  

3   E ajuntavam ali 

todos os rebanhos, 

e removiam a 

pedra de sobre a 

boca do poço, e 

davam de beber às 

ovelhas, e torna-

vam a pôr a pedra 

sobre a boca do 

poço, no seu lugar.  

4   E disse-lhes 

Jacó: Meus ir-

mãos, donde sois? 

E disseram: Somos 

de Harã.  

5   E ele lhes disse: 

Conheceis a Labão, 

filho de Naor? E 

disseram: Conhe-

cemos.  

6   E disse-lhes: 

Está ele bem? E 

disseram: Está 

bem, e eis aqui 

Raquel, sua filha, 

que vem com as 

ovelhas.  

7   E ele disse: Eis 

que ainda é muito 

dia, não é tempo de 

ajuntar o gado; dai 

de beber às ove-

lhas, e ide, e apas-

centai-as.  

8   E disseram: Não 

podemos, até que 

todos os rebanhos 

se ajuntem, e 

removam a pedra 

de sobre a boca do 

poço, para que 

demos de beber  
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אן׃               ָֹֽ ָאה29:9ַהצ ל  ׀ ָֺאָ֗ ם      ְוָרֵחָ֣ ר      ִעָׅאִ֑ ׆א־א      ְמַדֵֺאָ֣   עֹוֶדִׁ֖

ba‟ah     verachel        imam        medaber        „odenu                             hatso‟n 

veio       e-Raquel     com-eles      de-falar         Ele[estava]ainda        o-rebanho 

ה  ִהָֽוא׃    י       רָֹעִׁ֖ יָה      ׃ִאֵ֥ ר      ְלָאִבֹ֔ י29:10ִעם־ַהצֹאןֹ֙     ֲאֶשָ֣   ַויְִהֶ֡

vayehi            hi‟        ro‟ah           ki         le‟avicha        „asher         hatso‟n-„im 

E-ele-foi        ela      pastora     porque    para-seu-pai        que    o rebanho-com 

י ל     ַֺאת־ָלָבןֹ֙             ֲאִחָ֣ ב      ֶאת־ָרֵחָ֗  ֹ ה      יֲַעק  ׃ַאֲאֶש֩ר     ָרָאָ֨

„achi                    lavan-bat         rachel-„et        ya‟aqov        ra‟ah        ka‟asher 

irmão-de          Labão-filha de    Raquel-*            Jacó            viu        conforme 

ֹו                    ַוׁאִַֻאָ֣ש י       ִאׅאִ֑ ן      ֲאִחָ֣ אן     ָלָבִׁ֖ ֵֹ֥ ֹו      ְוֶאת־צ  ִאׅאֹ֔

vayigash                          „imo           „achi        lavan       tso‟n-ve‟et           „imo 

e-ele-aproximou           mãe-dele    irmão-de    Labão   rebanho de-e   mãe-dele 

ר י              ַהְֺאֵאֹ֔ ֶבןֹ֙     ֵמַעלֹ֙       ִפָ֣ ב        ַוָׁאִ֤גֶל       ֶאת־ָהֶאֹ֙ ָֹ֗  יֲַעק
habe‟er                        pi           me‟al        ha‟even-„et        vayagel        ya‟aqov 

o-poço                   boca-de    de-sobre        a pedra-*        e-removeu           Jacó 

ֹו׃ י            ִאׅאָֽ ן         ֲאִחֵ֥ אן          ָלָבִׁ֖ ֵֹ֥ ְשְק                  ֶאת־צ  ַוׁאַ 
 „imo                    „achi             lavan                tso‟n-„et                        vayasheq 

mãe-dele           irmão-de        Labão            rebanho de-*       e-ele-dessedentou 

ְָֽבְׂא׃29:11 ֹו      ַוֵׁא א       ֶאת־קֹלִׁ֖ ל         ַוׁאִָשֵ֥ ב       ְלָרֵחִ֑ ִֹׁ֖ ק   יֲַעק   ַוׁאִַשֵ֥

vayevech        qolo-„et           vayissa‟           lerachel        ya‟aqov        vayishaq 

e-chorou      sua voz-*    e-ele-levantou    para-Raquel        Jacó     E-ele-beijou 

י29:12 ־אא   ְוִכֵ֥ יָהֹ֙    הֹ֔ י      ָאִבֹ֙ י    ֲאִחִ֤ ל      ׃ִאָ֣ ב      ְלָרֵחָ֗  ֹ ד    יֲַעק   ַוׁאֵַֻאָ֨

vechi     hu‟      „avicha        „achi        ki        lerachel        ya‟aqov        vayaged  

e-que    ele      pai-dela     irmão-de   que    para-Raquel       Jacó      E-ele-falou 

ָרץ            ַוַ ֵֻאֵ֥ד            ְלָאִבָֽיָה׃ ־אא         ַוָ ִׁ֖ ה         הִ֑  ֶבן־ִרְבָקִׁ֖

le‟avicha                  vataged               vatarats               hu‟                rivqah-ven 

para-seu-pai         e[ela]contou        e[ela]correu           ele         Rebeqa-filho de 

ב29:13 ָֹ֣ ַמע       ׀      יֲַעק ן         ֶאת־ֵשָ֣ ַע          ָלָב  ָֹ֨   ַויְִה֩י      ִכְשמ

ya‟aqov                     shəma‟a-„et            lavan           chishǝmo‟a             vayehi 

Jacó                          notícia de-*            Labão   que[quando]ouviu     E-ele-foi 

ֹו                ַוָׁאִָ֤רץ             ִלְקָראתֹוֹ֙            ַויְַחֶֺאק־לֹוֹ֙   ֶֺאן־ֲאחֹתָ֗

lo-vayechabeq                   liqra‟to                   vayarats                     „achoto-ben 

o-e ele abraçou         para-encontrá-lo         e-ele-correu          sua irmã-filho de 

ן ר            ְלָלָבֹ֔ ֹו        ַויְַסֵפָ֣ ה־א     ֶאל־ֵֺאיתִ֑ ֹו         ַויְִביֵאִׁ֖  ַויְנֶַשק־לֹ֔
lelavan               vayessaper          beyto-„el         vayevi‟ehu        lo-vayenasheq 

para-Labão       e-ele-contou     sua casa-para    e-ele-o-trouxe       e ele o beijou 

 

 

ao rebanho.  

9   Estando ele ain-

da falando com 

eles, veio Raquel 

com as ovelhas de 

seu pai; porque ela 

era pastora.  

10   E aconteceu 

que, vendo Jacó a 

Raquel, filha de 

Labão, irmão de 

sua mãe, e as 

ovelhas de Labão, 

irmão de sua mãe, 

chegou Jacó, e 

revolveu a pedra de 

sobre a boca do 

poço, e deu de 

beber às ovelhas de 

Labão, irmão de 

sua mãe.  

11   E Jacó beijou a 

Raquel, e levantou 

a sua voz, e 

chorou.  

12   E Jacó anun-

ciou a Raquel que 

era irmão de seu 

pai e que era filho 

de Rebeca. Então, 

ela correu e o 

anunciou a seu pai.  

13   E aconteceu 

que, ouvindo La-

bão as novas de 

Jacó, filho de sua 

irmã, correu-lhe ao 

encontro, e abra-

çou-o, e beijou-o, e 

levou-o à sua casa. 

E contou ele a 

Labão  

 

 

 

 

 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

143 

 

ים      ָהֵאֶָֽׄאה׃    ת   ׃ָאל־ַהְּאָבִרִׁ֖ ְך29:14ֵאֵ֥ ן      ַאִ֛ אֶמר      לֹוֹ֙     ָלָבֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

„ach       lavan        lo          vayo‟mer            ha‟eleh        hadevarim-kol        „et 

de-fato  Labão   para-ele     E-ele-disse         as-estas    as palavras-tudo de      * 

ֶדש  יִָמָֽים׃ ֵֹ֥ ֹו       ח ֵֶ֥שב      ִעׅאִׁ֖ ָ ה       ַוֵׁא י     ָאִ֑ י         ־אְבָׂשִרִׁ֖  ַעְצִמֵ֥

yamim  chodesh        „imo        vayeshev        „atah        uvessari             „atsǝmi  

dias          mês         com-ele    e-ele-ficou         tu      e-carne-minha    osso-meu 

נִי29:15 ָ ה      ַוֲעַבְדַ ִׁ֖ י    ַאֹ֔ ב        ֲהִכי־ָאִחָ֣ ֹֹ֔ אֶמר  ָלָבןֹ֙       ְליֲַעק ִֹ֤   ַוׁא

va‟avadteni        „atah        „ahi-hachi            leya‟aqov        lavan        vayo‟mer 

e-me-servirás       tu   meu irmão-?por que   para-Jacó        Labão     E-ele-disse 

י       ַמה־ַׅאְׂש׃ֺאְרֶ ָָֽך׃   י29:16ִח׆ָאִ֑ם        ַהִֻאֵ֥יָדה    ִׄאִׁ֖ ן       ְשֵ ָ֣   ־אְלָלָבִׁ֖

shǝtey           ulelavan       massǝkurǝtecha-mah        li        hagidah        chinam 

duas-de       E-para-labão     teu salário-?o que    para-mim    diga         de-graça 

ם      ַהְ ַט׆ָאִׁ֖ה      ָרֵחָֽל׃ ה      ְוֵשֵ֥ ם      ַהְֻאדָֹלהֹ֙      ֵלָאֹ֔ ֹות     ֵשִ֤  ָבנִ֑

rachel          haqtanah        veshem        le‟ah        hagdolah        shem        vanot 

Raquel         a-menor      e-nome-de     Léia          a-maior       nome-de     filhas 

ַאר29:17 ִֹׁ֖ ה         יְַפת־  ֹות      ְוָרֵחלֹ֙          ָהָֽיְָתֹ֔ ה    ַר׃אִ֑   ְוֵעיֵנֵ֥י  ֵלָאִׁ֖

to‟ar-yefat               hayetah              verachel        rakot        le‟ah        ve‟eyney 

formas-bonita de      [ela]era            e-Raquel     delicados    Léia      E-olhos-de 

ת          ַמְרֶאָֽה׃                ל29:18ִויַפֵ֥ ב    ֶאת־ָרֵחִ֑ ִֹׁ֖ ב      יֲַעק   ַוׁאֱֶאַהֵ֥

rachel-„et        ya‟aqov        vaye‟ehav                           marǝ‟eh                  vifat 

Raquel-*           Jacó           E-ele-amava                         [se]ver        e-bonita-de 

ל          ִֺאְ ָךִׁ֖  ים       ְֺאָרֵחֵ֥ ַבע      ָשנִֹ֔ ֱֶעָבְדָךֹ֙        ֶשָ֣ אֶמר       אָֽ ָֹ֗  ַוׁא
bitecha             berachel         shanim        sheva‟        „e‟evadcha        vayo‟mer 

tua-filha         por-Rachel        anos             sete            te-servirei      e-ele-disse 

ָֽה׃         ֹוב29:19ַהְ ַט׆ָא ן     טֵ֚ אֶמר      ָלָבָ֗ ָֹ֣ ְך       ַוׁא ֽא      ָלֹ֔ י     אָֹתָ֣ ָ֣ ִ ִ  

lecha       „otah         titen        tov        lavan        vayo‟mer                   haqtanah 

a-ti         [a]ela       [eu]dê      bom      Labão       E-ele-disse                  a-menor 

ה     ִעָׅאִדָֽי׃     ר      ְשָבִׁ֖ יש      ַאֵחִ֑ ֽא    ְלִאָ֣ י   אָֹתִׁ֖ ד29:20ִמִ ִ ֵ֥ ַֹּ֧   ַוׁאֲַעב

vaya‟avod           „imadi        shevah        „acher         le‟ish        „otah        mititi 

E-ele-serviu        comigo       habita          outro    para-homem   [a]ela    que-dê 

־א              ְבֵעינָיוֹ֙  ים       ַוׁאְִהיִ֤ ַבע     ָשִנִ֑ ל      ֶשָ֣ ב        ְֺאָרֵחִׁ֖ ִֹ֛  יֲַעק
ve‟eynayv                vayihyu        shanim        sheva‟        berachel        ya‟aqov 

aos-olhos-dele         e-isto-foi         anos            sete        por-Raquel            Jacó 

ֹו      אָֹתָֽֽא׃               ים        ְֺאַאֲהָבתִׁ֖ ים      ֲאָחִדֹ֔ אֶמר29:21׃ְאיִָמָ֣ ָֹ֨   ַוׁא

vayo‟mer                             „otah         be‟achavato        „achadim        kǝyamim  

E-ele-disse                          [a]ela       pelo-seu-amor           uns          como-dias 

 

 

todas estas coisas.  

14   Então, Labão 

disse-lhe: Verda-

deiramente és tu o 

meu osso e a minha 

carne. E ficou com 

ele um mês inteiro.  

15   Depois, disse 

Labão a Jacó: 

Porque tu és meu 

irmão, hás de 

servir-me de gra-

ça? Declara-me 

qual será o teu 

salário.  

16   E Labão tinha 

duas filhas; o nome 

da mais velha era 

Léia, e o nome da 

menor, Raquel.  

17   Léia, porém, 

tinha olhos tenros, 

mas Raquel era de 

formoso semblante 

e formosa à vista.  

18   E Jacó amava 

a Raquel e disse: 

Sete anos te servi-

rei por Raquel, tua 

filha menor.  

19   Então, disse 

Labão: Melhor é 

que eu ta dê do que 

a dê a outro 

homem; habita 

comigo.  

20   E serviu Jacó 

sete anos por 

Raquel; e foram 

aos seus olhos 

como poucos dias, 

pelo muito que a 

amava.  

21   E disse  
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־א י              ָמְלאִׁ֖ י      ׃ִאֵ֥ ה     ֶאת־ִאְשִ ֹ֔ ב      ֶאל־ָלָבןֹ֙      ָהָבָ֣ ִֹ֤  יֲַעק
malǝ‟u                       ki             „ishti-„et          havah        lavan-„el        ya‟aqov 

[eles]cumpletos    porque    minha mulher-*      dê          Labão-para           Jacó 

ָֽיָה׃                     ֹוָאה      ֵאֶל י         ְוָאבִׁ֖ ן29:22יָָמִ֑ ף      ָלָבִ֛ ֵֹ֥   ַוׁאֱֶאס

lavan        vaye‟essof                                    „eleyha        ve‟avo‟ah          yamay 

Labão       E-ele-ajuntou                                 a-ela          e-eu-entre    meus-dias 

ֵַ֥עׂש    ִמְשֶ ָֽה׃             ֹום       ַוַׁא י      ַהָׅאקִׁ֖ י29:23ֶאת־׃ָאל־ַאנְֵשֵ֥   ַויְִהָ֣

vayehi                          mishteh      vaya‟as        hamaqom           „anshey-kol-„et 

E-ele-foi                    banquete     e-ele-fez         o-lugar    homens de-tudo de-* 

יו ֽא    ֵאָלִ֑ א           אָֹתִׁ֖ ֹו     ַוׁאֵָבֵ֥ ה     ִב ֹ֔ ֶרב    ַוׁאִַ חֹ֙     ֶאת־ֵלָאָ֣  ָבֶעֹ֔

„elayv      „otah                vayave‟      vito          le‟ah-„et       vayiqach    va‟erev            

[a]ele       [a]ela        e-ele-trouxe    sua-filha       Léia-*      e-ele-tomou  à-tarde            

ָֽיָה׃                                         א      ֵאֶל ִֹׁ֖ ן      ָלָבןֹ֙ 29:24ַוׁאָב   ַוׁאִֵ ִ֤

lavan      vayiten                                                                   „eleyha        vayavo‟ 

Labão   E-ele-deu                                                               [a]ela      e-ele-entrou 

ה ֽא        ֶאת־זְִלָפִׁ֖ ֹו      ִשְפָחָֽה׃         ָלֹ֔ ה      ִב ִׁ֖ ֹו      ְלֵלָאֵ֥  ִשְפָחתִ֑

zilpah-„et                lah             shifǝchah          vito         lele‟ah         shifǝchato 

Zilpa-*                para-ela            serva          sua-filha    para-Léia       sua-serva  

אֶמר29:25 ָֹ֣ ה            ַוׁא וא         ֵלָאִ֑ ֶקר          ְוִה׆אֵה־ִהִׁ֖ ֹֹ֔ י      ַבֺא   ַויְִהָ֣

vayo‟mer                le‟ah               hi‟-vehineh               vaboqer               vayehi  

e-ele-disse              Léia               ela-e eis que            pela-manhã        E-ele-foi  

א            ְבָרֵחלֹ֙  י          ֲהֹלִ֤ יָת      ִׄאֹ֔ ן      ַמה־ֿאֹאתֹ֙    ָעִׂשָ֣  ֶאל־ָלָבָ֗

verachel                halo‟                 li          „assita        zo‟t-mah            lavan-„el 

por-Raquel           ?não           para-mim    fizeste       isto-?o que      Labão-para 

ָׅאה        ִרִׅאיָתָֽנִי׃        ְך       ְוָלִׁ֖ ְדִ י    ִעָׅאֹ֔ ן29:26ָעַבָ֣ אֶמר      ָלָבֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

lavan        vayo‟mer                    rimitani          velamah        „imach      „avadəti 

Labão      E-ele-disse            [me]enganaste    e-por-que       contigo    [eu]servi 

ה       ִלְפֵנֵ֥י ת      ַהְצִעיָרִׁ֖ נ־א      ָלֵתֵ֥ ן       ִֺאְמקֹוֵמִ֑ ה       ֵכִׁ֖  ֹלא־יֵָעֶׂשֵ֥

lifney           hatse‟irah          latet         bimeqomenu        chen        ye‟asseh-lo‟ 

antes-de     a-mais nova      para-dar    em-nosso-lugar     assim         ele faz-não 

ה׃            ה       ְלָך  29:27ַהְֺאִכיָרָֽ את      ְונְִ נָָ֨ ִֹ֑ ַע     ז א       ְשֺבָ֣   ַמֵׄאִׁ֖

lecha        venitnah         zo‟t       shevua‟          male‟                         habechirah 

a-tí      e[nós]daremos    esta     semana-de       Completa              a-primogênita 

ֹוד י         עִׁ֖ ד      ִעָׅאִדֹ֔ ָֹ֣ ר      ַ ֲעב את     ַֺאֲעבָֹדהֹ֙      ֲאֶשָ֣ ָֹ֗  ַֻאם־ֶאת־ז

„od                „imadi         ta‟avod        „asher        ba‟avodah           zo‟t-„et-gam 

ainda            comigo      tu-servirás        que       pelo-trabalho    esta -*-também 

 

 

Jacó a Labão: Dá-

me minha mulher, 

porque meus dias 

são cumpridos, pa-

ra que entre a ela.  

22   Então, ajun-

tou Labão todos os 

varões daquele 

lugar e fez um 

banquete.  

23   E aconteceu, à 

tarde, que tomou 

Léia, sua filha, e a 

trouxe, e entrou a 

ela.  

24   E Labão deu 

sua serva Zilpa por 

serva a Léia, sua 

filha.  

25   E aconteceu 

pela manhã ver que 

era Léia; pelo que 

disse a Labão: Por 

que me fizeste 

isso? Não te tenho 

servido por 

Raquel? Por que, 

me enganaste?  

26   E disse Labão: 

Não se faz assim 

no nosso lugar, que 

a menor se dê an-

tes da primogênita.  

27   Cumpre a se-

mana desta; então 

te daremos também 

a outra, pelo 

serviço que ainda  
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ֹות׃    ן           ַויְַמֵׄאִׁ֖א29:28ֶשַָֽבע־ָשִנֵ֥ים    ֲאֵחרָֽ   ַוַׁאִַ֤עׂש      יֲַעקֹבֹ֙    ׃ֵאֹ֔

vayemale‟           ken    ya‟aqov        vaya‟as            „acherot       shanim-sheva‟ 

e-ele-cumpriu    assim    Jacó            E-ele-fez           outros                 anos-sete 

ֹו       ְלִאָשָֽה׃ ֹו     לֵ֥ ל    ִֺא ִׁ֖ ֹו     ֶאת־ָרֵחֵ֥ את     ַוׁאִֶ ן־לִ֛ ִֹ֑ ַע       ז  ְשֺבָ֣

le‟ishah            lo          bito        rachel-„et        lo-vayiten        zo‟t        shevua‟ 

por-mulher    a-ele    sua-filha    Raquel-*    a ele-e ele deu  aquela   semana-de 

ֹו29:29 ה       ִשְפָחתִ֑ ֹו      ֶאת־ִֺאְלָהִׁ֖ ל        ִֺא ֹ֔ ן   ָלָבןֹ֙       ְלָרֵחָ֣   ַוׁאִֵ ִ֤

shifchato            biləhah-„et            bito             lerachel         lavan         vayiten 

sua-serva               Bila-*            sua-filha       para-Raquel    Labão    E-ele-deu 

ֽא          ְלִשְפָחָֽה׃          ל29:30ָלִׁ֖   ַוׁאָבֹאֹ֙        ַֻאָ֣ם              ֶאל־ָרֵחֹ֔
rachel-„el                      gam            vayavo‟                    leshifəchah              lah 

Raquel-para               também         E-ele-entrou          por-serva-dela    para-ela 

ל         ָֽם־ֶאת־ָרֵחִׁ֖ ב         ַֻא ֹוַוׁאֱֶאַהֵ֥ ד          ִעׅאֹ֔ ָֹ֣ ה           ַוׁאֲַעב ִמֵׄאָאִ֑  

„imo            vaya‟avod               mile‟ah             rachel-„et-gam          vaye‟ehav 

com-ele     e-ele-serviu      além-de111  Lía      Raquel-*-também      e-ele-amou 

ֹות׃    ֹוד     ֶשַָֽבע־ָשִנֵ֥ים   ֲאֵחרָֽ ה29:31עִׁ֖   ַוַׁאְִ֤רא   יְהָוהֹ֙        ׃ִאָֽי־ְׂשנ־אָאָ֣

senu‟ah-ki             „adonay     vayare‟           „acharot     shanim-sheva‟         „od  

aborrecida-que     SENHOR    E-Ele-viu        outros          anos-sete          ainda  

ה׃     ל      ֲעָקָרָֽ ֽא      ְוָרֵחִׁ֖ ח      ֶאת־ַרְחָמִ֑ ה     ַוׁאְִפַ ִׁ֖ ַהר29:32ֵלָאֹ֔   ַוַ ִ֤

vatahar               „aqarah        verachel        rachmah-„et        vayiftach        le‟ah 

E-comcebeu        estéril        e-Raquel       madre dela-*      e-Ele-abriu       Léia 

י ן           ׃ִאָ֣ ֹו      ְרא־אֵבִ֑ א       ְשמִׁ֖ ן      ַוִ ְקָרֵ֥ ֶלד      ֵֺאֹ֔  ֵלָאהֹ֙     ַוֵ ָ֣

ki                  re‟uven        shemo            vatiqra‟         ben        vateled        le‟ah 

porque          Rúben     nome-dele    e[ela]chamou    filho     e-concebeu     Léia 

ה י             ַעָ ִׁ֖ י         ׃ִאֵ֥ ִֹ֔ ה       יְהָוהֹ֙         ְֺאָענְי ה    ׃ִאָֽי־ָרָאִ֤  ָאְָֽמָרָ֗

„atah                      ki            be‟aneyiy          „adonay           ra‟ah-ki        „amrah 

agora                porque    à-minha-aflição    SENHOR      viu-porque         disse 

י׃            נִי          ִאיִשָֽ ֶלד        ֵֺאן  29:33יֱֶאָהַבֵ֥ ַהר   עֹו֮ד      ַוֵ ָ֣   ַוַ ָ֣

ben           vateled        „od       vatahar                           „ishi              ye‟ehavani 

filho    e-deu-à-luz    ainda     E-concebeu              meu-marido    ele-me-amará 

ִכי ֹֹ֔ ה          ָאנ ע         יְהָוהֹ֙         ׃ִאָֽי־ְׂשנ־אָאָ֣ אֶמר         ׃ִאָֽי־ָשַמִ֤ ָֹ֗  ַו 
„anochi              senu‟ah-ki             „adonay              shama‟-ki             vato‟mer 

eu                   aborrecida-que         SENHOR        ouviu-porque        e[ela]disse 

ֹון׃ ֹו       ִשְמעָֽ א          ְשמִׁ֖ י         ַֻאם־ֶאת־ֶזִ֑ה        ַוִ ְקָרֵ֥  ַוׁאִֶ ן־ִלִׁ֖
shime‟on          shemo                 vatiqra‟             zeh-„et-gam              li-vayiten 

Simeão        nome[dele]        e[ela]chamou    este-*-também    a mim-e Ele deu 

outros sete anos 

servires comigo.  

28   E Jacó fez 

assim e cumpriu a 

semana desta; en-

tão, lhe deu por 

mulher Raquel, sua 

filha.  

29   E Labão deu 

sua serva Bila por 

serva a Raquel, sua 

filha.  

30   E entrou tam-

bém a Raquel e 

amou também a 

Raquel mais do 

que a Léia; e serviu 

com ele ainda 

outros sete anos. 

31   Vendo, pois, o 

SENHOR que Léia 

era aborrecida, 

abriu a sua madre; 

porém Raquel era 

estéril.  

32   E concebeu 

Léia, e teve um 

filho, e chamou o 

seu nome Rúben, 

dizendo: Porque o 

SENHOR atendeu 

à minha aflição. 

Por isso, agora me 

amará o meu 

marido.  

33   E concebeu 

outra vez e teve um 

filho, dizendo: Por-

quanto o SENHOR 

ouviu que eu era 

aborrecida, me deu 

também este; e 

chamou o seu 

nome Simeão.  

 

                                                           
111

 .mile‟ah = depois de; além de; ou, mais do que [Léia] ִמֵׄאאה 
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ַעםֹ֙ 29:34 ה        ַהַפֹ֙ אֶמר    ַעָ ִ֤ ָֹ֗ ֶלד     ֵֺאן       ַו  ַהר   עֹו֮ד      ַוֵ ָ֣   ַוַ ָ֣

hapa‟am           „atah        vato‟mar        ben        vateled        „od             vatahar 

a-vez                agora     e[ela]disse      filho      e[ela]teve    ainda    E-concebeu 

ה ֹו        ְשֹלָשָ֣ י       ׃ִאָֽי־יַָלְֵ֥דִ י     לִׁ֖ ה             ִאיִשיֹ֙        ֵאַלֹ֔  יִָׄאֶוִ֤
shəloshah          lo          yaladəti-ki          „elay              „ishi                   yilaveh 

três                 a-ele      gerei-porque        a-mim      meu-marido      ele[se]unirá 

ָֽי׃          ֹו      ֵלִו א־ְשמִׁ֖ ן       ָקָרָֽ ים     ַעל־׃ֵאֵ֥ ֹוד29:35ָבִנִ֑ ַהר     ע    ַוַ ָ֨

„od           vatahar                      levi          shemo-qara‟           ken-„al        vanim 

ainda       E-ela-concebeu        Levi    nome dele-chamou      por isso        filhos 

ה ה             ֶאת־יְהָוֹ֔ ַעםֹ֙      אֹוֶדָ֣ אֶמרֹ֙     ַהַפֹ֙ ֹֹ֙ ן      ַו  ֶלד       ֵֺאָ֗  ַוֵ ָ֣
„adonay-„et                    „odeh        hapa‟am        vato‟mer        ben         vateled 

SENHOR-*                  louvarei       a-vez          e[ela]disse      filho    e[ela]teve 

ֶָֽדת׃ ד            ִמֶׄא ִֹׁ֖ ַָֽ ֲעמ ה       ַו ֹו      יְה־אָדִ֑ ה      ְשמִׁ֖ ן    ָקְרָאֵ֥  ַעל־׃ֵאִ֛

miledet                  vata‟amod        yehudah        shemo        qarə‟ah        ken-„al 

de-ter-filhos         e[ela]cessou         Judá       nome-dele      chamou      por isso 

34   E concebeu 

outra vez e teve um 

filho, dizendo: 

Agora, esta vez se 

ajuntará meu 

marido comigo, 

porque três filhos 

lhe tenho dado; por 

isso, chamou o seu 

nome Levi.  

35   E concebeu 

outra vez e teve um 

filho, dizendo: Esta 

vez louvarei ao 

SENHOR. Por 

isso, chamou o seu 

nome Judá; e 

cessou de ter 

filhos. 
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Gênesis 30 

ב           ַוְ ַק׆ֵאֵ֥א30:1 ֹֹ֔ ְָֽלָדהֹ֙     ְליֲַעק א      ָי י    ֹלִ֤ ל      ׃ִאָ֣ ֶרא   ָרֵחָ֗   ַוֵ ָ֣

vateqane‟             leya‟qov        yaldah         lo‟        ki          rachel          vatere‟ 

e[ela]invejou      para-Jacó    ela-gerava     não       que       Raquel      E[ela]viu 

ים י      ָבנִֹ֔ אֶמר     ֶאָֽל־יֲַעקֹבֹ֙    ָהָָֽבה־ִׄאָ֣ ִֹ֤ ֽא       ַו  ל       ַֺאֲאחָֹתִ֑  ָרֵחִׁ֖

vanim          li-havah        ya‟aqov-„el        vato‟mer        ba‟achotah         rachel 

filhos        para mim-dê     Jacó-para        e[ela]disse    sobre-sua-irmã    Raquel 

ִָֹֽכי׃                  ה      ָאנ יִן     ֵמָתֵ֥ ב30:2ְוִאם־ַאִׁ֖ ִֹׁ֖ ף       יֲַעק ַָֽחר־ַאֵ֥   ַוִׁא

ya‟aqov        „af-vayichar                               „anochi        metah        „ain-ve‟im 

Jacó              ira de-E acendeu                            eu            morra          nada-e se 

ִכי     ֲאֶשר־ָמַנֵ֥ע ֹֹ֔ ַחת    ֱאֹלִהיםֹ֙   ָאנ אֶמר       ֲהַתִ֤ ָֹ֗ ל            ַוׁא  ְֺאָרֵחִ֑

mana‟-„asher    „anochi    „elohim        hatachat         vayo‟mer              berachel 

impediu-que         eu          Deus      ?em-lugar-de    e-ele-disse    contra-Raquel 

ְך       ְפִרי־ָבֶָֽטן׃        ה30:3ִמֵׅאִׁ֖ י    ִבְלָהִׁ֖ אֶמר    ִה׆ֵאִ֛ה         ֲאָמִתֵ֥  ֹ   ַו 

viləhah      „amati             hineh       vato‟mer                  vaten-peri        mimech 

Bila      minha-ama112    eis-aqui     E[ela]disse           ventre-fruto de          de-ti 

1   Vendo, pois, 

Raquel que não 

dava filhos a Jacó, 

teve Raquel inveja 

de sua irmã e disse 

a Jacó: Dá-me fi-

lhos, senão morro.  

2   Então, se acen-

deu a ira de Jacó 

contra Raquel e 

disse: Estou eu no 

lugar de Deus, que 

te impediu o fruto 

de teu ventre?  

3   E ela disse: Eis 

aqui minha serva 

Bila;  
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 .amati  =  minha ama, ou, minha serva„ ֲאָמִתי 
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י י        ְוִאָֺאֶנֵ֥ה          גַם־ָאנִֹכִׁ֖ יָה      ְוֵתֵלדֹ֙      ַעל־ִֺאְר׃ַאֹ֔ א    ֵאֶלִ֑ ָֹ֣  ֺא

anochi-gam             ve‟ibaneh           birkay-„al         veteled      „eleyha        bo‟ 

eu-também              e-edifique    meu joelho-sobre    e-tenha         a-ela       vem 

א30:4ִמֶׅאָֽ׆אָה׃   ֵֹ֥ ה          ַוׁאָב ֽא     ְלִאָשִ֑ ה ִשְפָחָתִׁ֖ ֹו   ֶאת־ִֺאְלָהֵ֥   ַוִ ֶ ן־לִ֛

vayavo‟              le‟ishah       shifchatah    biləha-„et      lo-vatiten        mimenah 

e-ele-entrou    por-mulher      sua-serva       Bila-*        a ele-E[ela[deu     de-ela 

ב׃           ָֹֽ יָה      יֲַעק ב30:5ֵאֶלִׁ֖ ִֹׁ֖ ֶלד       ְליֲַעק ה      ַוֵ ֵ֥ ַהר    ִֺאְלָהֹ֔   ַוַ ָ֣

leya‟aqov          vateled        biləha       vatahar                      ya‟aqov      „eleyha 

para-Jacó       e[ela]teve        Bila         E[ela]concebeu            Jacó             a-ela 

ע30:6ֵֺאָֽן׃     ים      ְוגַםֹ֙       ָשַמָ֣ אֶמר     ָרֵחלֹ֙      ָּאַנָ֣׆אִי      ֱאֹלִהֹ֔ ִֹ֤   ַו 

shama‟       vegam        „elohim        danani        rachel        vato‟mer            ben 

ouviu       e-também        Deus       julgou-me    Raquel       E[ela]disse       filho 

ֹו ה           ְשמִׁ֖ ן     ָקְרָאֵ֥ ן     ַעל־׃ֵאִ֛ י       ֵֺאִ֑ י             ַוׁאִֶ ן־ִלִׁ֖  ְֺאקִֹלֹ֔

shemo               qarəa‟h        ken-„al        ben          li-vayiten                    beqoli 

nome-dele        chamou        por isso      filho    a mim-e Ele deu    à-minha-voz 

ל30:7ָּאָֽן׃        ת      ָרֵחִ֑ ה     ִשְפַחָ֣ ֶלד      ִֺאְלָהִׁ֖ ֹוד      ַוֵ   ַהר    עֹ֔   ַוַ ָ֣

rachel        shifchat        biləhah        vateled        „od        vatahar                  dan 

Raquel     serva-de          Bila         e[ela]teve      ainda     Concebeu               Dã 

ב׃   ָֹֽ י      ְליֲַעק ן      ֵשִנִׁ֖ ים30:8ֵֺאֵ֥ י    ֱאֹלִהַּ֧ ל    נְַפ ־אֵלָ֨ אֶמר     ָרֵחָ֗ ָֹ֣   ַו 

„elohim         naftule        rachel        vato‟mer        leya‟aqov        sheni        ben 

Deus            lutas-de      Raquel       E[ela]disse     para-Jacó       segundo   filho 

ֹו א               ְשמִׁ֖ ְלִ י      ַוִ ְקָרֵ֥ ִֹ֑ י       ַֻאם־יָכ ְלִ י  ִעם־ֲאחִֹתִׁ֖  ׀ נְִפַ ִ֛

shemo                      vatiqra‟          yacholti-gam          „achoti-„im          niftaləti 

nome-dele          e[ela]chamou    superei-também    minha irmã-com    [eu]lutei 

ָֽי׃   ֶדת           ַוִ ַ חֹ֙ 30:9נְַפָ ִל ה     ִמֶׄאִ֑ י    ָעְמָדִׁ֖ ה     ׃ִאֵ֥ ֶרא    ֵלָאֹ֔   ַוֵ ָ֣

vatiqach             miledet       „amdah        ki        le‟ah        vatere‟            naftali 

e[ela]tomou       de-gerar      cessava       que       Léia        E[ela]viu        Naftali 

ב          ְלִאָשָֽה׃ ִֹׁ֖ ֽא      ְליֲַעק ן     אָֹתִ֛ ֽא      ַוִ ֵ ֵ֥ ה   ִשְפָחָתֹ֔  ֶאת־זְִלָפָ֣

le‟ishah               leya‟aqov        „otah        vatiten        shifchatah        zilpah-„et 

por-mulher         para-Jacó         a-ela      e[ela]deu        sua-ama             Zilpa-* 

ב       ֵֺאָֽן׃30:10 ֵֹ֥ ה         ְליֲַעק ת        ֵלָאִׁ֖ ה        ִשְפַחֵ֥ ֶלד    זְִלָפִ֛   ַוֵ ָ֗

ben            leya‟aqov             le‟ah            shifchat             zilpah             vateled 

filho         para-Jacó              Léia            serva-de              Zilpa       e[ela]gerou 

 

 

 

 

 

 

entra a ela, para 

que tenha filhos 

sobre os meus 

joelhos, e eu assim 

receba filhos por 

ela.  

4   Assim, lhe deu 

a Bila, sua serva, 

por mulher; e Jacó 

entrou a ela.  

5   E concebeu Bila 

e deu a Jacó um 

filho.  

6   Então, disse 

Raquel: Julgou-me 

Deus, e também 

ouviu a minha voz, 

e me deu um filho; 

por isso, chamou o 

seu nome Dã.  

7   E Bila, serva de 

Raquel, concebeu 

outra vez e deu a 

Jacó o segundo 

filho.  

8   Então, disse 

Raquel: Com lutas 

de Deus, tenho 

lutado com minha 

irmã e também 

venci; e chamou o 

seu nome Naftali.  

9   Vendo, pois, 

Léia que cessava 

de gerar, tomou 

também a Zilpa, 

sua serva, e deu-a a 

Jacó por mulher.  

10   E deu Zilpa, 

serva de Léia, um 

filho a Jacó.  
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ה         30:11 אֶמר  ֵלָאִׁ֖ ֵֹ֥  ַו 
בגד

ֹו א          ֶאת־ְשמִׁ֖ ד       ַוִ ְקָרֵ֥ א   ָגִ֑   ָֺאָ֣

shemo-„et                 vatiqra‟           gad   ba‟  
begad 113

        le‟ah           vato‟mer 

seu nome-*       e[ela]chamou         vem-uma-turba            Léia        E[ela]disse 

ָֽד׃            י30:12ָֻא ן       ֵשִנִׁ֖ ה     ֵֺאֵ֥ ת     ֵלָאֹ֔ ֶלד    זְִלָפהֹ֙     ִשְפַחָ֣   ַוֵ ָ֗

sheni           ben      le‟ah        shifchat        zilpah       vateled                        gad 

segundo     filho      Léia        serva-de        Zilpa        E[ela]teve                  Gad 

ב׃                   ָֹֽ י30:13ְליֲַעק י          ׃ִאֵ֥ ה       ְֺאָאְשִר  אֶמר     ֵלָאֹ֔ ָֹ֣   ַו 

ki               be‟asheri            le‟ah         vato‟mer                                    leya‟qov 

que    por-minha-ventura    Léia          E[ela]disse                                para-Jacó 

ֹו        ָאֵשָֽר׃ א         ֶאת־ְשמִׁ֖ ֹות          ַוִ ְקָרֵ֥ ־אנִי           ָֺאנִ֑  ִאְשרִׁ֖

 „asher              shemo-„et               vatiqra‟                 banot                    „ishruni 

Aser                seu nome-*        e[ela]chamou             filhas        me-abençoarão 

א30:14 ים                ַוׁאְִמָצִ֤ י         ְקִציר־ִח׀ִאָ֗ ן     ִֺאיֵמָ֣ ֶלְך   ְרא־אֵב    ַוׁאֵָ֨

vayimtsa‟                       chitim-qetsir                bimey       re‟uven        vayelech 

e-ele-encontrou          trigo-colheita de        nos-dias-de     Rúben         E-ele-foi 

ֹו ה      ִאׅאִ֑ ם      ֶאל־ֵלָאִׁ֖ א     אָֹתֹ֔ ה         ַוׁאֵָבָ֣ ־אָדִאיםֹ֙          ַֺאָשֶדֹ֔  דָֽ

„imo            le‟ah-„el        „otam        vayave‟           bassadeh                duda‟im 

sua-mãe     para-Léia         elas      e-ele-trouxe       no-campo    mandrágoras114 

י ה          ְ נִי־ָנָ֣א                 ִלֹ֔ אֶמר          ָרֵחלֹ֙       ֶאל־ֵלָאֹ֔ ִֹ֤  ַו 
li                              na‟-teni                 le‟ah-„el             rachel              vato‟mer 

para-mim            te peço-dá me           Léia-para           Raquel           e[ela]disse 

ְָֽך׃             י                ְֺאֵנ ֽא        ַהְמַעטֹ֙ 30:15ִמּא־אָדֵאִׁ֖ אֶמר    ָלָ֗ ָֹ֣   ַו 

hame‟at            lah        vato‟mer                          binech                    miduda‟ey 

?[é]pouco    para-ela    E[ela]disse                     teu-filho    das-mandrágoras-de 

י ַחת      ַֻאֵ֥ם             ֶאת־ּא־אָדֵאִׁ֖ י     ְוָלַק  ְך             ֶאת־ִאיִשֹ֔  ַקְחֵ ָ֣

duda‟ey-„et                    gam        velaqachat        „ishi-„et                     qachtech 

mandrágoras de-*      também      e-tomarás     meu marido-*    [tenhas]tomado 

ב          ִעָׅאְךֹ֙  ל        ָלֵכןֹ֙        יְִש׃ַאִ֤ אֶמר       ָרֵחָ֗ ָֹ֣ י            ַו   ְֺאִנִ֑

„imach            yishkav           lachen          rachel          vato‟mer                  beni 

contigo      ele[se]deitará      por-isso        Raquel         e[ela]disse       meu-filho 

11   Então, disse 

Léia: Vem uma 

turba; e chamou o 

seu nome Gade.  

12   Depois, deu 

Zilpa, serva de 

Léia, um segundo 

filho a Jacó.  

13   Então, disse 

Léia: Para minha 

ventura, porque as 

filhas me terão por 

bem-aventurada; e 

chamou o seu 

nome Aser.  

14   E foi Rúben, 

nos dias da sega do 

trigo, e achou man-

drágoras no campo. 

E trouxe-as a Léia, 

sua mãe. Então, 

disse Raquel a 

Léia: Ora, dá-me 

das mandrágoras 

do teu filho.  

15   E ela lhe disse: 

É já pouco que 

hajas tomado o 

meu marido? To-

marás também as 

mandrágoras do 

meu filho? Então, 

disse Raquel: Por 

isso, se deitará 

contigo  

 

                                                           
113

 ,ba‟  gad  =  “vem uma turba”, ou, “vem uma boa (grande) sorte”.  A melhor tradução para “Gad” é de fato sorte  ָֺאא גָד 

fortuna; mas, temos que ter em mente que, no caso de Léia poder ter, agora, filhos também através de sua serva Zilpa, era de fato 

mais uma “turba que vinha!”, ou, uma “grande sorte!” 

114
 A mandrágora (Mandragora officinarum L.) é uma planta da família das Solanaceae. São-lhe atribuídas propriedades 

medicinais: afrodisíaca, alucinógena, analgésica e narcótica. O uso da raiz da planta é muito antigo, encontrando-se citado nos 

textos bíblicos de Gênesis 30:14 e também em Cantares 7:13. 
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ְָֽך׃        י         ְבֵנ ַחת       ּא־אָדֵאֵ֥ יְָלה      ַ ִׁ֖ ב30:16ַהַׄאֹ֔ ָֹ֣ א      יֲַעק ָֹ֨   ַוׁאָב

ya‟aqov        vayavo‟              venech             duda‟ey          tachat        halaylah 

Jacó             E-ele-veio          teu-filho      mandrágoras-de    pelas           a-noite 

אֶמרֹ֙  ֹֹ֙ ֹו       ַו  ה    ִלְקָראתָ֗ א    ֵלָא   ִמן־ַהָשֶד֮ה        ָֺאֶעֶרב       ַוֵ ֵצָ֨

vato‟mer               liqra‟to      le‟ah       vatetse‟        ba‟erev          hassadeh-min 

e[ela]disse     a-encontrá-lo     Léia     e[ela]saiu    pela-tarde           o campo-de 

י יָך                 ְֺאד־אָדֵאִׁ֖ ר      ְׂשַכְרִ ֹ֔ ָֹ֣ י      ָׂשכ ֹוא     ׃ִאֵ֚ י      ָ בֹ֔  ֵאַלָ֣

beduda‟ey                         secharticha        sachor          ki         tavo‟          „elay 

pelas-mandrágoras-de       te-aluguei         alugar      porque      virás        a-mim 

־אא׃     ֽא      ַֺאַׄאֵ֥יְָלה    הָֽ י             ַוׁאְִש׃ַאֵ֥ב        ִעָׅאִׁ֖ ע30:17ְֺאִנִ֑   ַוׁאְִשַמֵ֥

vayishma‟              hu‟        balaylah        „imah           vayishkav                 beni 

E-Ele-ouviu         aquele     na-noite        com-ela    e-ele[se]deitou     meu-filho 

ן ב       ֵֺאֵ֥ ִֹׁ֖ ֶלד        ְליֲַעק ַהר          ַוֵ ֵ֥ ה        ַוַ ִ֛ ים    ֶאל־ֵלָאִ֑  ֱאֹלִהִׁ֖

ben        leya‟aqov          vateled               vatahar              le‟ah-„el        „elohim 

filho      para-Jacó       e[ela]gerou      e[ela]concebeu      Léia-para            Deus 

י׃         י30:18ֲחִמיִשָֽ ן     ֱאֹלִהיםֹ֙        ְׂשָכִרֹ֔ ה      נַָתִ֤ אֶמר    ֵלָאָ֗ ָֹ֣   ַו 

sechari            „elohim         natan        le‟ah        vato‟mer                    chamishi 

minha-paga       Deus       [Ele]deu      Léia         E[ela]disse                     quinto 

ֹו א             ְשמִׁ֖ י          ַוִ ְקָרֵ֥ י        ְלִאיִשִ֑ ִ י    ִשְפָחִתִׁ֖  ֲאֶשר־נַָתֵ֥

shemo                    vatiqra‟                 le‟ishi               shifchati        natati-„asher 

nome-dele        e[ela]chamou    para-meu-marido    minha-serva      [eu]dei-que 

י30:19יִָששָכָֽר׃            ֶלד      ֵֺאן־ִשִשִׁ֖ ה      ַוֵ ֵ֥ ַהר    עֹודֹ֙    ֵלָאֹ֔   ַוַ ִ֤

shishi-ben        vateled        le‟ah        „od        vatahar                         yissaschar 

sexto-filho    e-deu-à-luz     Léia       ainda     E[ela]concebeu                  Issacar 

ב׃    ָֹֽ ים ׀ אִֹת֮י     ֵזֶָ֣בד30:20ְׄאיֲַעק נִי    ֱאֹלִהֵ֥ ה       זְָבַדָ֨ אֶמר    ֵלָאָ֗ ָֹ֣   ַו 

zeved      „oti      „elohim        zevadani        le‟ah        vato‟mer           leya‟aqov 

presente  a mim    Deus      me-concedeu     Léia        E[ela]disse        para-Jacó 

ה ֹו   ִשָשָ֣ י       ׃ִאָֽי־יַָלְֵ֥דִ י        לִׁ֖ נִי     ִאיִשֹ֔ ַעםֹ֙      יִזְְֺאֵלָ֣  טֹוב     ַהַפֹ֙

shishah   lo               yaladti-ki             „ishi        yizbeleni        hapa‟am        tov 

seis   a-ele   eu dei à luz-porque   meu-marido   me-honrará   [dest]a-vez    bom 

־אן׃       ֹו     זְֺבלָֽ א     ֶאת־ְשמִׁ֖ ים     ַוִ ְקָרֵ֥ ר       ָיְָ֣לָדה30:21ָבִנִ֑   ְוַאַחִׁ֖

yaldah           veachar               zevulun        shemo-„et          vatiqra‟        vanim 

deu-à-luz      E-depois             Zebulom      seu nome-*    e[ela]chamou    filhos 

ָֽה׃         ֽא     ִּאיָנ א     ֶאת־ְשָמִׁ֖ ת       ַוִ ְקָרֵ֥ ים30:22ַֺאִ֑ ר    ֱאֹלִהִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁאִז׃ְא

„elohim        vayizkor                  dinah        shemah-„et          vatiqra‟            bat 

Deus           E-Ele-lembrou          Diná        nome dela-*    e[ela]chamou     filha 

 

 

esta noite pelas 

mandrágoras de teu 

filho.  

16   Vindo, pois, 

Jacó, à tarde, do 

campo, saiu-lhe 

Léia ao encontro e 

disse: A mim en-

trarás, porque cer-

tamente te aluguei 

com as mandrá-

goras do meu filho. 

E deitou-se com 

ela aquela noite.  

17   E ouviu Deus a 

Léia, e concebeu e 

teve um quinto 

filho.  

18   Então, disse 

Léia: Deus me tem 

dado o meu galar-

dão, pois tenho 

dado minha serva 

ao meu marido. E 

chamou o seu 

nome Issacar.  

19   E Léia conce-

beu outra vez e deu 

a Jacó um sexto 

filho.  

20   E disse Léia: 

Deus me deu a 

mim uma boa 

dádiva; desta vez 

morará o meu 

marido comigo, 

porque lhe tenho 

dado seis filhos. E 

chamou o seu 

nome Zebulom.  

21   E, depois, teve 

uma filha e cha-

mou o seu nome 

Diná.  

22   E lembrou-se 

Deus  
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ח  ֶאת־ַרְחָמָֽֽא׃ ים      ַוׁאְִפַ ִׁ֖ ע      ֵאֶלֹ֙יָהֹ֙     ֱאֹלִהֹ֔ ל      ַוׁאְִשַמִ֤  ֶאת־ָרֵחִ֑

rachmah-*      vayiftach        „elohim      „eleycha        vayishma‟        rachel-„et 

sua-madre     e-Ele-abriu         Deus            a-ela       e-Ele-ouviu         Raquel-* 

ים30:23 ף      ֱאֹלִהִׁ֖ אֶמר    ָאַסֵ֥  ֹ ן       ַו  ֶלד        ֵֺאִ֑ ַהר           ַוֵ ָ֣   ַוַ ִׁ֖

„elohim         „assaf        vato‟mer          ben           vateled                       vatahar 

Deus              tirou       e[ela]disse        filho       e-deu-à-luz       E[ela]concebeu 

ר30:24ֶאת־ֶחְרָפִתָֽי׃           ִֹ֑ ף       ֵלאמ ֹו     יֹוֵסִׁ֖ א     ֶאת־ְשמִ֛   ַוִ ְקָרַּ֧

le‟mor            yossef        shemo-„et        vatiqra‟                               cherpati-„et 

para-dizer       José        seu nome-*       E[ela]chamou               meu opróbrio-* 

ן     ַאֵחָֽר׃           י        ֵֺאֵ֥ ף                 יְהָוִ֛ה       ִלִׁ֖ י30:25יֵֹסַּ֧   ַויְִה 

vayehi                      „acher        ben             li          „adonay                      yossef 

E-ele-foi                    outro       filho    para-mim    SENHOR    Ele-acrescentou 

אֶמר            יֲַעקֹבֹ֙  ִֹ֤ ף      ַוׁא ל     ֶאת־יֹוֵסִ֑ ה      ָרֵחִׁ֖ ר      יְָלָדֵ֥  ׃ַאֲאֶשִ֛

ya‟aqov                vayo‟mer        yossef-„et        rachel        yaldah        ka‟asher 

Jacó                     e-ele-disse           José-*         Raquel     deu-à-luz    conforme 

י             ־אְלַאְרִצָֽי׃ ה     ֶאל־ְמקֹוִמִׁ֖ ְלָכֹ֔ נִיֹ֙       ְוֵאָ֣ ן      ַשְׄאֵחֹ֙  ֶאל־ָלָבֹ֔

ule‟artsi                         meqomi-„el       ve‟elchah       shaləcheni         lavan-„el 

e-para-minha-terra    meu lugar-para        e-irei          despede-me    Labão-para 

ְתָךִ֛ 30:26 ָֹֽ ְדִ י      א ר     ָעַבַּ֧ י      ֲאֶשָ֨ י       ְוֶאת־יְָלַדָ֗ ה    ֶאת־נַָשָ֣   ְ נִָ֞

„otecha         „avadti        „asher        yeladay-ve‟et         nashay-„et             tenah 

a-ti              eu-servi         que          meus filhos-e    minhas esposas-*           Dê 

ר י   ֲאֶשֵ֥ ְעָ      ֶאת־ֲעבָֹדִתִׁ֖ ה     יַָדֹ֔ י    ַאָ ָ֣ ָכה       ׃ִאֵ֚ ן         ְוֵאֵלִ֑  ָֺאֵהִׁ֖

„asher    „avodati-„et        yada‟eta       „atah        ki        ve‟elechah           bahen 

que        meu serviço-*       sabes           tu        porque     e[eu]irei    pelas-quais 

אִתי30:27             ֲעַבְדִ ָֽיָך׃ ן     ִאם־ָנִ֛א     ָמָצֵ֥ אֶמר     ֵאָליוֹ֙      ָלָבֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

matsa‟ti        na‟-„im         lavan        „elayv        vayo‟mer                  „avadticha 

encontrei   peço te-se       Labão        a-ele         E-ele-disse                     te-servi 

ה נִי               יְהָוִׁ֖ ְשִ י           ַויְָבֲרֵכֵ֥ יָך          נִַח  ן         ְֺאֵעיֶנִ֑  ֵחִׁ֖

„adonay                 vayevarcheni              nichashti             be‟eynecha        chen 

SENHOR     e-Ele-me-abençoou    adivinhação-minha    aos-teus-olhos    graça 

ָָֽך׃                י30:28ִֺאְגָלֶל ה       ְׂשָכְרָךִ֛           ָעַלִׁ֖ ר      נְָקָבַּ֧   ַוׁאֹאַמִ֑

„alay              secharcha        naqvah         vayo‟mer                          bigəlalecha 

sobre-mim    teu-salário      determina       E-ele-disse                    por-tua-causa 

ר30:29ְוֶאֵ ָֽנָה׃      ת    ֲאֶשָ֣ ְעָ      ֵאִׁ֖ ה      יַָדֹ֔ יו     ַאָ ָ֣ אֶמר     ֵאָלֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

„asher       „et        yada‟eta        „atah        „elayv        vayo‟mer           ve‟etenah  

que             *           sabes             tu           a-ele         E-ele-disse    e[eu]te-darei 

 

 

de Raquel, e Deus 

a ouviu, e abriu a 

sua madre.  

23   E ela conce-

beu, e teve um 

filho, e disse: 

Tirou-me Deus a 

minha vergonha.  

24   E chamou o 

seu nome José, 

dizendo: O SE-

NHOR me acres-

cente outro filho.  

25   E aconteceu 

que, quando Ra-

quel teve a José, 

disse Jacó a Labão: 

Deixa-me ir; que 

me vá ao meu lugar 

e à minha terra.  

26   Dá-me meus 

filhos e as minhas 

mulheres, pelas 

quais te tenho 

servido, e ir-me-ei; 

pois tu sabes o meu 

serviço, que te 

tenho feito.  

27   Então, lhe dis-

se Labão: Se, ago-

ra, tenho achado 

graça a teus olhos, 

fica comigo. Tenho 

experimentado que 

o SENHOR me 

abençoou por amor 

de ti.  

28   E disse mais: 

Determina-me o 

teu salário, que to 

darei.  

29   Então, lhe 

disse: Tu sabes 

como  
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ֵ֥ה       ִמְקנְָךִׁ֖      ִאִ ָֽי׃        ת      ֲאֶשר־ָהָי יָך      ְוֵאִ֛ י30:30ֲעַבְדִ ִ֑   ׃ִאֶ֡

ki                         „iti         miqnecha        hayah-„asher        ve‟et        „avadticha 

Porque            comigo    teu-rebanho        havia-que              e                te-servi 

ץ ָֹ֣ ה      ְלָךִ֤         ְלָפנַיֹ֙                         ַוׁאְִפר  ְמַע֩ט      ֲאֶשר־ָהיָָ֨

vayifrots                                     lefanay         lecha        hayah-„asher        me‟at 

e-ele-aumentou                    antes-de-mim    para-ti         que-havia     pouco-de 

י ֶרְך            יְהָוִ֛ה         אְֹתָךִׁ֖         ְלַרגְִלִ֑ ב                  ַויְָבַּ֧ ֹֹ֔  ָלר

leragli               „otecha            „adonay             vayevarech                         larov 

ao-meu-pé            a-ti             SENHOR        e-Ele-abençoou       para-multidão 

י               ְלֵביִתָֽי׃ ה          גַם־ָאנִֹכִׁ֖ ֱֶעֶׂשֵ֥ י        אָֽ ה         ָמַתִ֛  ְוַעָ ָ֗
leveyti                        „anochi-gam             „e‟esseh             matay           ve‟atah 

por-minha-casa           eu-também              [eu]farei         quando?          e-agora 

י30:31 אֶמר      יֲַעקֹבֹ֙     ֹלא־ִתֶ ן־ִלָ֣ ִֹ֤ ְך      ַוׁא ה      ֶאֶ ן־ָלִ֑ אֶמר  ָמָ֣ ִֹׁ֖   ַוׁא

li-titen-lo‟           ya‟aqov        vayo‟mer        lach-„eten        mah        vayo‟mer 

a mim-darás-não    Jacó         e-ele-disse        a ti-darei       o-que?    E-ele-disse 

ה ־אָבה     ֶאְרֶעֵ֥ ה     ָאשִ֛ ר      ַהֿאֶֹ֔ ֲַעֶׂשה־ִׄאיֹ֙    ַהָּאָבָ֣ ־אָמה     ִאם־ ָֽ  ְמאֹ֔

„erə‟eh        „ashuvah        hazeh        hadavar        li-ta‟asseh-„im        me‟umah 

apascentar    tornarei        a-esta         a-coisa     para mim-fizeres-se           nada 

ר׃      ָֹֽ אנְָךִׁ֖          ֶאְשמ ָֹֽ ֹום30:32צ אנְָך           ַהׁאָ֗ ָֹֽ ר       ְֺאָכל־צ ָֹ֨ ֱֶעב   אָֽ

hayom          tso‟necha-bechol          „e‟evor                „eshmor            tso‟necha 

o-dia       teu rebanho-por tudo de    [Eu]passarei    [eu]guardarei    teu-rebanho 

־אא ד               ְוָטלָ֗ ָֹ֣ ה      ׀     נָק ם         ׃ָאל־ֶׂשָ֣ ר           ִמָש   ָהֵסָ֨

vetalu‟                        naqod                   seh-kol              misham              hasser 

malhado                  salpicado         cordeiro-tudo de         de-lá         por-à-parte 

ד          ָֺאִעִֿאִ֑ים ִֹׁ֖ ־אא       ְונָק ים     ְוָטלֵ֥  ְוָכל־ֶׂשה־ח־אםֹ֙          ַֺא׃ְאָׂשִבֹ֔
ba‟izim             venaqod         vetalu‟        bakessavim             chum-seh-vechol 

das-cabras      e-salpicado    e-malhado   no-rebanho  escuro-cordeiro-e tudo de 

י׃               ֹום30:33ְוָהָיִׁ֖ה        ְׂשָכִרָֽ י     ִצְדָקִתיֹ֙       ְֺאיָ֣   ְוָעָֽנְָתה־ִֺאִ֤

beyom           tsidqati        bi-ve‟antah                                  sechari        vehayah 

no-dia     minha-justiça    por mim-E responderá             meu-salário        e-será 

י               ְלָפֶנִ֑יָך ֹוא              ַעל־ְׂשָכִרִׁ֖ ר                ׃ִאָֽי־ָתבֵ֥  ָמָחֹ֔

lefanecha                    sechari-„al                         tavo‟-ki                         machar 

para-tua-face        minha paga-sobre        [quando]vieres-porque            amanhã 

ים         ְוח־אםֹ֙  ־אא          ָֺאִָֽעֿאִָ֗ ד      ְוָטל  ָֹ֨ ל     ֲאֶשר־ֵאינ׆ֶא־֩א       נָק ָֹ֣  ׃א

vechum          ba‟izim                 vetalu‟        naqod        „eynenu-„asher        kol 

e-escuro    entre[as]cabras       e-malhado    salpicado          nada-que     tudo-de 

־אא   ִאִ ָֽי׃          ־אב     הִׁ֖ ים             ָֻאנֵ֥ ן30:34ַֺא׃ְאָׂשִבֹ֔ אֶמר     ָלָבִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

lavan        vayo‟mer                      „iti        hu‟         ganuv                 bakessavim 

Labão       E-ele-disse                comigo    ele       roubado      entre[os]cordeiros 

te tenho servido e 

como passou o teu 

gado comigo.  

30   Porque o pou-

co que tinhas antes 

de mim é aumen-

tado até uma multi-

dão; e o SENHOR 

te tem abençoado 

por meu trabalho. 

Agora, pois, quan-

do hei de trabalhar 

também por minha 

casa? 

31   E disse ele: 

Que te darei? 

Então, disse Jacó: 

Nada me darás; 

tornarei a apascen-

tar e a guardar o 

teu rebanho, se me 

fizeres isto:  

32   passarei hoje 

por todo o teu 

rebanho, separando 

dele todos os salpi-

cados e malhados, 

e todos os morenos 

entre os cordeiros, 

e o que é malhado 

e salpicado entre as 

cabras; e isto será o 

meu salário.  

33   Assim, testifi-

cará por mim a 

minha justiça no 

dia de amanhã, 

quando vieres e o 

meu salário estiver 

diante de tua face; 

tudo o que não for 

salpicado e malha-

do entre as cabras e 

moreno entre os 

cordeiros ser-me-á 

por furto.  

34   Então, disse 
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ָך׃           י              ִכְדָבֶרָֽ ־א        יְִהֵ֥ ן      לִׁ֖   ַוָׁאַָ֣סר      ַֺאׁאֹום֩ 30:35ֵהִ֑

bayom        vayassar                 chidevarecha                   yehi            lu         hen 

no-dia        E-ele-separou    conforme-tuas-palavras     ele-seja      tomara    Oh! 

ת ים       ְוֵאִ֤ ים        ְוַה׀ְאֺלִאָ֗ ים         ָהֲָֽעֺקִּאָ֣ ־אא       ֶאת־ַהְ יִָש   ַההָ֨

ve‟et          vehatelu‟im             ha‟aqudim             hateyashim-„et             hahu‟ 

e              e-os-malhados          os-listrados              os-cabritos-*          o-aquele 

ל      ֲאֶשר־ָלָבןֹ֙  ִֹ֤ ת       ׃א ֹֹ֔ ֹות         ְוַה׀ְאֺלא ִָעֿאִיםֹ֙          ַה׆אְֺקּאָ֣  ׃ָאל־הָֽ

lavan-„asher          kol         vehatelu‟ot             hanequdot                ha‟izim-kol 

branco-que       tudo-de       e-malhadas            salpicadas        as cabras-tudo de 

ָֽיו׃ ן              ְֺאיַד־ָֺאָנ ים       ַוׁאִֵ ִׁ֖ ־אם         ַֺא׃ְאָׂשִבִ֑ ֹו        ְוָכל־חִׁ֖  ֺאֹ֔

banayv-beyad                 vayiten         bakessavim           chum-vechol            bo 

filhos dele-em mão de  e-ele-deu  entre[os]cordeiros   escuro-e tudo de  em-ele 

ב30:36 ִֹ֑ ין     יֲַעק ֹו      ־אֵבָ֣ ים      ֵֺאינִׁ֖ ֶשת      יִָמֹ֔ ֶרְך     ְשֹלָ֣ ֶׂשם    ֶּאֵ֚   ַוׁאָָ֗

ya‟aqov   uveyn        beyno        yamim         shloshet       derech        vayassem 

Jacó         e-entre     entre-ele        dias               três       caminho-de    E-ele-pôs 

ת׃ ָֹֽ ן         ַה׆אֹוָתר אן         ָלָבִׁ֖ ֵֹ֥ ה           ֶאת־צ ב             רֶֹעִ֛ ָֹ֗  ְויֲַעק
hanotarot               lavan              tso‟n-„et                    ro‟eh               veya‟aqov 

o-restante              Labão            rebano de-*           apascentou                 e-Jacó 

־אז30:37 ח             ְולָ֣ ל     ִלְבֶנִ֛ה     ַלִׁ֖ ב       ַמַ ֵ֥ ָֹ֗ ֹו        יֲַעק ַָֽ ָֽח־לָ֣   ַוִׁא

ve-luz                 lach        livneh        maqal        ya‟aqov                 lo-vayiqach 

e-aveleira          verde       álamo       vara-de          Jacó     para ele-E ele tomou 

ֹות       ַמְחׂשֹףֹ֙  ֹות     ְלָבנֹ֔ ל        ָֺאֵהןֹ֙     ְפָצלָ֣ ֹון          ַויְַפֵצִ֤  ְוֶעְרמִ֑
machssof          levanot        petsalot        bahen        vayetsafel            ve‟ermon 

descobrindo     brancas          listras     em-elas   e-ele-descascou   e-castanheiro 

ֹות׃    ר     ַעל־ַהַׅאְקלָֽ ן      ֲאֶשִׁ֖ ר30:38ַהָׄאָבֹ֔ ג   ֶאת־ַהַׅאְקלֹותֹ֙ ֲאֶשָ֣   ַוׁאֵַצָ֗

„asher    hamaqlot-„et       vayatseg           hamaqlot-„al          „asher       halavan 

que           as varas-*        E-ele-pôs         as varas-sobre           que       o-branco 

 ָ אן ָֹ֨ יִם      ֲאֶש֩ר     ָ ב ֹות        ַהָׅאִ֑ ים      ְֺאִשֲָֽקתָ֣ ל         ָֺאֳרָהִטִׁ֖  ִפֵצֹ֔

tavo‟na        asher        hamayim           beshiqtot           barachatim            pitsel 

vinham         que         as-águas    nos-bebedouros-de    nos-canos    descascado 

ְמנָה אן             ַוׁאֵַחִׁ֖ ֹֹ֔ ַכח         ַהצ ָֹ֣ אן          ִלְש ֹותֹ֙          ְלנ ִֹ֤  ַהצ

vayechamnah              hatso‟n         lenochaach              lishtot                hatso‟n 

e-elas-concebiam     o-rebanho       em-frente-de        para-beber        o-rebanho 

ֹות׃              ן       ִלְש ָֽ ֹות30:39ְֺאבָֹאֵ֥ אן   ֶאל־ַהַׅאְקלִ֑ ִֹׁ֖ ־א      ַהצ   ַוׁאֱֶחמֵ֥

hamaqlot-„el         hatso‟n        vayechemu                          lishtot          bevo‟an 

as varas-para      o-rebanho      E-eles-concebiam            para-beber    em-vindo 

ים        ־אְטֺלִאָֽים׃ ים         נְֺקִּאִׁ֖ אן        ֲעֺקִּאֵ֥ ֹֹ֔ ְדןָ              ַהצ  ַוֵ ַלָ֣
utelu‟im                 nequdim            „aqudim             hatso‟n                vateladna 

e-malhadas           salpicadas            listradas          o-rebanho        e[davam]cria 

Labão: Tomara que 

seja conforme a tua 

palavra.  

35   E separou, 

naquele mesmo 

dia, os bodes 

listrados e malha-

dos e todas as 

cabras salpicadas e 

malhadas, tudo em 

que havia brancura 

e todo o moreno 

entre os cordeiros; 

e deu-os nas mãos 

dos seus filhos.  

36   E pôs três dias 

de caminho entre si 

e Jacó; e Jacó 

apascentava o resto 

dos rebanhos de 

Labão.  

37   Então, tomou 

Jacó varas verdes 

de álamo, e de 

aveleira, e de casta-

nheiro e descascou 

nelas riscas bran-

cas, descobrindo a 

brancura que nas 

varas havia,  

38   e pôs estas 

varas, que tinha 

descascado, em 

frente do rebanho, 

nos canos e nas 

pias de água, aonde 

vinha o rebanho a 

beber, e concebe-

ram vindo a beber.  

39   E concebia o 

rebanho diante das 

varas, e as ovelhas 

davam crias listra-

das, salpicadas e 

malhadas.  
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אן30:40 ַֹּ֧ י          ַהצ ׁאִֵ ן       ְפנֵָ֨ יד      יֲַעקֹב         ַוֶּ֠   ְוַה׃ְאָׂשִבי֮ם ִהְפִרָ֣

hatso‟n                pney        vayiten         ya‟aqov        hifərid        vehakessavim 

o-rebanho        face-de      e-ele-deu          Jacó          separou      E-os-cordeiros 

ֹו ֶָֽשת־לִ֤ ן      ַוָׁא אן         ָלָבִ֑ ָֹ֣ ־אם           ְֺאצ ד           ְוָכל־חִׁ֖ ִֹ֛  ֶאל־ָעק

lo-vayashet         lavan            betso‟n               chum-vechol                „aqod-„el 

ele-e ele pôs      Labão     em-rebanho-de       escuro-e tudo de       listrado-para 

אן        ָלָבָֽן׃ ֵֹ֥ ם        ַעל־צ א         ָשָתִׁ֖ ֹו       ְוֹלֵ֥  ֲעָדִריםֹ֙       ְלַבּאֹ֔

lavan              tso‟n-„al              shatam            velo‟          levado           „adarim 

Labão     rebanho de-sobre       [os]pôs           e-não          à-parte         rebanhos 

ם30:41 אן     ַהְמֺקָשרֹות         ְוָׂשָ֨ ָֹ֣ ה        ְֺאָכל־יֵַח֮ם           ַהצ   ְוָהיָָ֗

vesam           hamequsharot       hatso‟n            yachem-bechol              vehayah 

e[as]punha        as-fortes         o-rebanho     conceber-em tudo de      E-era[que] 

ים אן             ָֺאֳרָהִטִ֑ ִֹׁ֖ ֹות     ְלֵעיֵנֵ֥י           ַהצ ב     ֶאת־ַהַׅאְקלִ֛ ַֹּ֧  יֲַעק
barahatim                     hatso‟n              le‟eyney        hamaqlot-„et        ya‟aqov 

em-os-bebedouros     o-rebanho    para[os]olhos-de      as varas-*               Jacó 

ֹות׃          ׆אָה                     ַֺאַׅאְקלָֽ אן30:42ְליְַחֵמִׁ֖ ִֹׁ֖ יף      ַהצ   ־אְבַהֲעִטֵ֥

hatso‟n        uveha‟atif                           bamaqlot                           leyachmenah 

o-rebanho    E-em-as-fracas             diante-das-varas   para[que]ela-concebesse 

ים ן      ְוַהְ ֺשִרִׁ֖ ים            ְוָהָיִ֤ה       ָהֲעֺטִפיםֹ֙     ְלָלָבֹ֔ א      יִָׂשִ֑  ֹלָ֣

vehaqshurim        lelavan       ha‟atufim         vehayah                yassim          lo‟ 

e-as-fortes       para-Labão     as-fracas    e-acontecia[que]    ele[as]punha    não 

ב׃                         ָֹֽ ד30:43ְליֲַעק ִֹ֑ ד      ְמא ָֹ֣ יש      ְמא ץ    ָהִאִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁאְִפר

me‟od        me‟od        ha‟ish        vayifrots                                          leya‟aqov  

muito         muito      o-homem     E-ele[se]expandiu                            para-Jacó 

ים ים    ־אגְַמִׄאִׁ֖ ֹות     ־אְשָפחֹותֹ֙     ַוֲעָבִדֹ֔ אן     ַרֺאֹ֔ ָֹ֣ ַיְִהי־לֹוֹ֙            צ  וָֽ
ugemalim     va‟avadim      ushefachot        rabot        tso‟n                  lo-vayehi 

e-camelos      e-servos         e-servas         muitos     rebanho    para ele-e ele foi 

ים׃  ַוֲחמִֹרָֽ
vachamorim 

e-jumentos[ou, burros] 

40   Então, separou 

Jacó os cordeiros e 

pôs as faces do 

rebanho para os 

listrados e todo 

moreno entre o 

rebanho de Labão; 

e pôs o seu rebanho 

à parte e não o pôs 

com o rebanho de 

Labão.  

41   E sucedia que, 

cada vez que con-

cebiam as ovelhas 

fortes, punha Jacó 

as varas diante dos 

olhos do rebanho 

nos canos, para que 

concebessem dian-

te das varas.  

42   Mas, quando 

enfraqueceu o re-

banho, não as pôs. 

Assim, as fracas 

eram de Labão, e 

as fortes, de Jacó.  

43   E cresceu o 

varão em grande 

maneira; e teve 

muitos rebanhos, e 

servas, e servos, e 

camelos, e jumen-

tos. 
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Gênesis 31 

ב31:1 ֹֹ֔ ח     יֲַעק ר     ָלַקָ֣ ֹֹ֔ ָֽי־ָלָבןֹ֙       ֵלאמ י     ְבֵנ ע    ֶאת־ִּאְבֵרִ֤   ַוׁאְִשַמָ֗

ya‟aqov     laqach        le‟mor          lavan-vney         divrey-„et          vayishma‟ 

Jacó           tomou    para-dizer    Labão-filhos de    palavras de-*    E-ele-ouviu 

ת ה    ֵאֵ֥ ינ־א    ָעָׂש  ר     ְלָאִבֹ֔ ינ־א      ־אֵמֲאֶשָ֣ ר      ְלָאִבִ֑ ת    ׃ָאל־ֲאֶשָ֣  ֵאִׁ֖

„et      „assah        le‟avinu        ume‟asher        le‟avinu           „asher-kol        „et 

*          fez     para-nosso-pai    e-de-que     para-nosso-pai     que-tudo de        * 

1   Então, ouviu as 

palavras dos filhos 

de Labão, que 

diziam: Jacó tem 

tomado tudo o que 

era de nosso pai e 

do que era de nosso 
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ָֽה׃         ד       ַהֶֿא ִֹׁ֖ ן31:2׃ָאל־ַה׃ָאב ב     ֶאת־ְפֵנָ֣י      ָלָבִ֑ ִֹׁ֖ ְֵ֥רא      יֲַעק   ַוַׁא

lavan        pney-„et        ya‟aqov        vayare‟                 hazeh         hakavod-kol 

Labão      face de-*         Jacó           E-ele-viu               a-esta    a glória-tudo de 

ֹום׃ ֹול              ִשְלשָֽ ֹו         ׃ִאְתמֵ֥  ְוִה׆ֵאֵ֥ה            ֵאיֶנִ֛׆א־א         ִעׅאִׁ֖
shilshom                         kitəmol              „imo             „eynenu              vehineh 

antes-de-ontem          como-ontem         com-ele         não[mais]         e-eis[que] 

יָך31:3 ֶרץ      ֲאבֹוֶתִׁ֖ ־אב    ֶאל־ֶאֵ֥ ב    שִ֛ ֹֹ֔ אֶמר    יְהָוהֹ֙       ֶאָֽל־יֲַעק ִֹ֤   ַוׁא

„avoteycha       „erets-„el        shuv        ya‟aqov-„el        „adonay         vayo‟mer 

teus-pais        terra de-para    torna         Jacó-para         SENHOR    E-Ele-disse 

ָך             ְוֶאְָֽהֶיִׁ֖ה      ִעָׅאְָֽך׃            ב31:4־אְלמֹוַלְדֶ ִ֑ ֹֹ֔   ַוׁאְִשַלָ֣ח    יֲַעק

ya‟aqov     vayishlach                   „imach        ve‟ehyeh               ulemoladtecha 

Jacó           E-ele-enviou                contigo      e[Eu]serei     e-para-tua-parentela 

ה         ֶאל־צֹאנָֹֽו׃ ה       ַהָשֶדִׁ֖ ל         ־אְלֵלָאִ֑ א            ְלָרֵחָ֣  ַוׁאְִקָרִׁ֖
tso‟no-„el                hassadeh          ulele‟ah             lerachel                  vayiqra‟  

seu rebanho-para    o-campo           e-a-Léia            a-Raquel        e-ele-chamou 

ן31:5 ה       ָאנִֹכיֹ֙       ֶאת־ְפֵנָ֣י        ֲאִביֶכֹ֔ ן       רֶֹאִ֤ אֶמר      ָלֶהָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

„avichen           pney-„et          „anochi          ro‟eh           lahen             vayo‟mer 

vosso-pai        rosto de-*            eu               vejo         para-elas        E-ele-disse 

י ֵאֹלֵהָ֣ ם           וָֽ ִֹ֑ ל          ִשְלש ָֹ֣ י         ׃ִאְתמ  ׃ִאָֽי־ֵאיֶנֵ֥׆א־א            ֵאַלִׁ֖

v‟elohey              shilshim               kitəmol              „elay                  „eynenu-ki 

e-Deus-de    antes-de-ontem       como-ontem        para-mim       não[mais]-que 

י       ָהָיִׁ֖ה     ִעָׅאִדָֽי׃                  י31:6ָאִבֹ֔ ן      ׃ִאֵ֚ נָה      יְַדְעֶ ִ֑   ְוַאֵ ִׁ֖

ki         yeda‟eten         ve‟atenah                             „imadi        hayah           „avi 

que      vós-sabeis        E-vós[mesmas]                    comigo      esteve    meu-pai 

ְדִ י     ֶאת־ֲאִביֶכָֽן׃         י                     ָעַבִׁ֖   ַוֲאִביֶכןֹ֙ 31:7ְֺאָכל־׃אִֹחֹ֔

va‟avichen                 „avichen-„et          „avadti                              kochi-bechol 

E-vosso-pai                 vosso pai-*    [tenho]servido    minha força-com tudo de 

ֶרת      מִֹנִ֑ים י   ֲעֶׂשָ֣ י        ְוֶהֱחִלֵ֥ף       ֶאת־ַמְׂש׃ֺאְרִ ִׁ֖ ֶתל         ִֺאֹ֔  ֵהָ֣

monim        „asseret        maskureti-„et          vehechelif             bi               hetel 

vezes           dez-de         meu salário-*    e-mudou[cortou]    [a]mim    enganou 

ע      ִעָׅאִדָֽי׃             ים      ְלָהַרִׁ֖ ֹו        ֱאֹלִהֹ֔ ה31:8ְוֹלָֽא־נְָתנָ֣ ָֹ֣   ִאם־׃א

coh-„im                             „imadi         lehara‟         „elohim            netano-velo‟ 

assim-Se                           comigo    para[o]mal         Deus     lho permitiu-e não 

־א ָך               ְויְָלדֵ֥ ר         נְֺקִּאיםֹ֙          יְִהֶיָ֣ה            ְׂשָכֶרֹ֔  יֹאַמָ֗
veyaldu                   secharecha               yihyeh             nequdim             yo‟mar  

e-ele-nascia            teu-salário               ele-será           salpicados         ele-dizia 

 

 

pai fez ele toda esta 

glória. 

2   Viu também 

Jacó o rosto de 

Labão, e eis que 

não era para com 

ele como dantes. 

3   E disse o SE-

NHOR a Jacó: 

Torna à terra dos 

teus pais e à tua 

parentela, e eu 

serei contigo. 

4   Então, enviou 

Jacó e chamou a 

Raquel e a Léia ao 

campo, ao seu 

rebanho. 

5   E disse-lhes: 

Vejo que o rosto de 

vosso pai para 

comigo não é como 

anteriormente; po-

rém o Deus de meu 

pai esteve comigo. 

6   E vós mesmas 

sabeis que, com 

todo o meu poder, 

tenho servido a 

vosso pai; 

7   mas vosso pai 

me enganou e 

mudou o salário 

dez vezes; porém 

Deus não lhe 

permitiu que me 

fizesse mal. 

8   Quando ele di-

zia assim: Os salpi-

cados serão o teu 

salário, então,  
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ר      ֲעֺקִּאיםֹ֙  ה        יֹאַמָ֗ ָֹ֣ ים        ְוִאם־׃א אן              נְֺקִּאִ֑ ִֹׁ֖  ָכל־ַהצ

„aqudim          yo‟mar           koh-ve‟im           nequdim                    hatson-chol 

listrados        ele-dizia          assim-e se           salpicados        o rebanho-tudo de 

אן        ֲעֺקִּאָֽים׃ ִֹׁ֖ ־א           ָכל־ַהצ ָך          ְויְָלדֵ֥  יְִהֶיָ֣ה          ְׂשָכֶרֹ֔
„aqudim             hatso‟n-chol               veyaldu            secharecha            yihyeh 

listrados        o rebanho-tudo de        e-ele-nasceu        teu-salário          ele-será 

ָֽי׃31:9 ם               ַוׁאִֶ ן־ִל ים       ֶאת־ִמְקֵנֵ֥ה     ֲאִביֶכִׁ֖ ל    ֱאֹלִהִ֛   ַוׁאֵַצַּ֧

li-vayiten                       „avichem        miqneh-„et            „elohim          vayatsel 

para mim-e Ele deu       vosso-pai        rebanho-*               Deus       E-Ele-tirou 

א            ֵעיַנִ֛י31:10 אן        ָוֶאָשֵ֥ ֹֹ֔ ם        ַהצ י    ְֺאֵעתֹ֙        יֵַחָ֣   ַויְִהָ֗

„eynayi                va‟essa‟         hatso‟n          yachem           be‟et            vayehi 

meus-olhos     e[eu]levantei    o-rebanho    ele-concebia    no-tempo    E-ele-foi 

ֹום          ְוִה׆ֵאִ֤ה          ָהַָֽעֺ ִדיםֹ֙            ָהעִֹלָ֣ים ֶרא        ַֺאֲחלִ֑  ָוֵאִׁ֖
ha‟olim                     ha‟atudim             vehineh             bachalom           va‟ere‟ 

os[que]subiam            os-bodes             e-eis-que            no-sonho           e[eu]vi 

ים      ־אְבֺרִּאָֽים׃          ים      נְֺקִּאִׁ֖ אן        ֲעֺקִּאֵ֥ ֹֹ֔ אֶמר31:11ַעל־ַהצ ָֹ֨   ַוׁא

vayo‟mer                     uverudim        nequdim        „aqudim               hatson-„al 

E-Ele-disse                 e-malhados     salpicados       listrados    as ovelhas-sobre 

ר ב         ָואַֹמִׁ֖ ִֹ֑ ֲַעק ֹום       יָֽ ים      ַֺאֲחלִׁ֖ ְך      ָהֱאֹלִהִ֛ י        ַמְלַאַּ֧  ֵאַל 

va‟omar          ya‟aqov        bachalom         ha‟elohim        malə‟ach           „elay 

e[eu]disse          Jacó            no-sonho          o-Deus           Anjo-de     para-mim 

ָֽנִי׃                   א         ֵעיֶנִ֤יָך      ־אְרֵאהֹ֙ 31:12ִה׆ֵא אֶמר     ָׂשא־נָָ֨ ָֹ֗   ַוׁא

ure‟eh        „eyneycha            na‟-sa‟          vayo‟mer                                 hineni 

e-vê            teus-olhos    peço te-levanta    E-ele-disse                      eis-me-aqui 

ים ים        נְֺקִּאִׁ֖ אן     ֲעֺקִּאֵ֥ ֹֹ֔  ׃ָאל־ָהַָֽעֺ ִדיםֹ֙       ָהעִֹלָ֣ים         ַעל־ַהצ

nequdim          „aqudim         hatso‟n-„al              ha‟olim             ha‟atudim-kol 

salpicados        listrados    o rebanho-sobre     os[que]sobem    os bodes-tudo de 

ֶׂשה ֵֹ֥ ן          ע ר      ָלָבִׁ֖ ת    ׃ָאל־ֲאֶשֵ֥ יִתי   ֵאִ֛ י       ָרִאֹ֔ ים     ׃ִאָ֣  ־אְבֺרִּאִ֑
„osseh               lavan        „asher-kol        „et        ra‟iti              ki        uverudim 

[tem]feito         Labão       que-tudo de       *   [tenho]visto    porque    malhados 

ְָֽך׃              ְח ָ 31:13ָׄא ר        ָמַשִ֤ ל     ֲאֶשָ֨ י     ָהֵאלֹ֙    ֵֺאָֽית־ֵאֹ֔   ָאנִֹכִ֤

mashachta        „asher         „el-beyt        ha‟el        „anochi                            lach 

tu-ungiste            que             Betel       o-Deus        Eu[sou]                     para-ti 

ה ֶדר    ַעָ ָ֗ ם     ֶנִ֑ ְרָ       ִׄאִ֛י     ָשִׁ֖ ר      נַָדֵ֥ ה      ֲאֶשָ֨  ָשםֹ֙      ַמֵצָבֹ֔

„atah      neder      sham         li         nadarta        „asher        matsevah        sham 

agora      voto         lá    para-mim    votaste           que            coluna               lá 

ֶרץ ־אב        ֶאל־ֶאֵ֥ את      ְושִׁ֖ ֹֹ֔ ֶרץ       ַהֿא ־אם        ֵצאֹ֙       ִמן־ָהָאָ֣  קֵ֥

„erets-„el               veshuv         hazo‟t          ha‟arets-min          tse‟             qum 

terra de-para         e-torna          a-esta             a terra-de            sai          levanta 

todos os rebanhos 

davam salpicados. 

E, quando ele dizia 

assim: Os listrados 

serão o teu salário, 

então, todos os 

rebanhos davam 

listrados. 

9   Assim, Deus 

tirou o gado de 

vosso pai e mo deu 

a mim. 

10   E sucedeu que, 

ao tempo em que o 

rebanho concebia, 

eu levantei os meus 

olhos e vi em 

sonhos que os 

bodes que cobriam 

as ovelhas eram 

listrados, 

salpicados e malha-

dos. 

11   E disse-me o 

Anjo de Deus, em 

sonhos: Jacó! E eu 

disse: Eis-me aqui. 

12   E disse ele: 

Levanta, agora, os 

teus olhos e vê 

[que] todos os 

bodes que cobrem 

o rebanho são 

listrados, salpi-

cados e malhados; 

porque tenho visto 

tudo o que Labão 

te fez. 

13   Eu sou o Deus 

de Betel, onde tens 

ungido uma colu-

na, onde me tens 

feito o voto; levan-

ta-te agora, sai-te 

desta terra e torna-

te à terra da  
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ְרנָה31:14מֹוַלְדֶ ָָֽך׃                 ה       ַו ֹאַמִׁ֖ ַען     ָרֵחלֹ֙      ְוֵלָאֹ֔   ַוַ ִ֤

vato‟marnah        vele‟ah        rachel        vata‟an                              moladtecha 

e-disseram           e-Léia         Raquel       E-respondeu                   tua-parentela 

ית     ָאִבָֽינ־א׃ ה        ְֺאֵבֵ֥ ֶלק        ְונֲַחָלִׁ֖ ֹוד     ָלִ֛נ־א     ֵחֵ֥ ֹו        ַהעֵ֥  לִ֑

„avinu           beveyt        venachalah         cheleq       lanu        ha‟od               lo 

nosso-pai   em-casa-de    e-herança          porção    para-nós    ?ainda    para-ele 

נ־א31:15 י           ְמָכָרִ֑ ֹו           ׃ִאָ֣ ְבנ־א        לִׁ֖ ֹות      נְֶחַשֵ֥ ֹוא נְָכִרׁאִ֛   ֲהלַּ֧

mecharnu               ki                 lo           nechshavnu       nachəriyot          halo‟ 

nos-vendeu        porque        para-ele     nos-considera      estranhas           ?Não 

ֹול      ֶאת־׃ַאְסֵפָֽנ־א׃    אַכל          ַֻאם־ָאכִׁ֖ ֵֹ֥ ֶשר31:16ַוׁא ָֹ֗ י        ָכל־ָהע   ׃ִאָ֣

ha‟osher-chol           ki                 kaspenu-„et         „achol-gam            vayo‟chal 

a riqueza-tudo de    porque       nosso-dinheiro    comeu-também    e-ele-comeu 

־אא ינ־א            ָלֵ֥נ־א             הִׁ֖ יל     ֱאֹלִהיםֹ֙       ֵמָָֽאִבֹ֔ ר     ִהִצִ֤  ֲאֶשָ֨

hu‟                       lanu                 me‟avinu          „elohim          hatsil        „asher 

ele[isto]           para-nós          de-nosso-pai           Deus            tirou             que 

ים ר     ֱאֹלִהִ֛ ר     ָאַמַּ֧ ה       ׃אֹל֩       ֲאֶשָ֨ ינ־א                 ְוַעָ ָ֗  ־אְלָבֵנִ֑
„elohim        „amar        „asher           kol           ve‟atah                     ulevaneynu 

Deus             falou           que         tudo-de       e-agora       e-para-nossos-filhos 

יָך       ֲעֵׂשָֽה׃      א        ֶאת־ָֺאָנֵ֥יו31:17ֵאֶלִׁ֖ ב      ַוׁאִָשִ֛ ִֹ֑   ַוָׁאִָׁ֖קם      יֲַעק

banayv-„et          vayissa‟       ya‟aqov        vayaqam            „asseh        „eleycha 

filhos dele-*     e-ele-pôs          Jacó           E-ele-levantou     faze                  a-ti 

ָֽים׃               יו ַעל־ַהְֻאַמִׄא ה־א31:18ְוֶאת־נָָשִׁ֖ ג       ֶאת־׃ָאל־ִמְקנֵָ֗   ַוׁאִנְַהָ֣

miqnehu-kol-„et               vayinəhag               hagemalim-„al        nashayv-ve‟et 

seu rebanho-tudo de-*     E-ele-levou             camelos-sobre     mulheres dele-* 

ֹו ש       ִמְקנֵהֹ֙              ִקנְיָנֹ֔ ר       ָרָכֹ֔  ְוֶאת־׃ָאל־ְרֺכשֹוֹ֙         ֲאֶשָ֣
qinəyano                  miqneh        rachash         „asher            rechusho-kol-ve‟et 

sua-propriedade         gado         adquirido         que         riqueza dele-tudo de-e 

יו ק       ָאִבִׁ֖ ֹוא     ֶאל־יְִצָחֵ֥ ם      ָלבִ֛ ן  ֲאָרִ֑ ש      ְֺאַפַּאָ֣ ר      ָרַכִׁ֖  ֲאֶשֵ֥

„aviv            yitschaq-„el          lavo‟        „aran  befadan        rachash        „asher 

pai-dele        Isaque-para        para-ir         em-Padã-Arã       adquirido          que 

ַָֽען׃   ְרָצה           ׃ְאָנ ֹו31:19ַאֵ֥ ז         ֶאת־צֹאנִ֑ ִֹׁ֖ ְך     ִלגְז ן      ָהַלֹ֔   ְוָלָבָ֣

tso‟no-„et               ligzoz        halach        velavan        kəna‟an                „artsah 

seu rebanho-*       tosquiar         foi           E-Labão        Canaã    para[a]terra-de 

ר         ְלָאִבָֽיָה׃ ים     ֲאֶשֵ֥ ל       ֶאת־ַהְ ָרִפִׁ֖ ב               ָרֵחֹ֔ ָֹ֣  ַוִ גְנ
le‟avicha               „asher          haterafim-„et            rachel                    vatignov 

para-seu-pai            que         115 os terafins-*          Raquel             e[ela]roubou 

tua parentela. 

14   Então, respon-

deram Raquel e 

Léia e disseram: 

Há ainda para nós 

parte ou herança na 

casa de nosso pai? 

15   Não nos consi-

dera ele como es-

tranhas? Pois ven-

deu-nos e comeu 

todo o nosso 

dinheiro. 

16   Porque toda a 

riqueza que Deus 

tirou de nosso pai é 

nossa e de nossos 

filhos; agora, pois, 

faze tudo o que 

Deus te tem dito. 

17   Então, se le-

vantou Jacó, pondo 

os seus filhos e as 

suas mulheres 

sobre os camelos, 

18   e levou todo o 

seu gado e toda a 

sua fazenda que 

havia adquirido, o 

gado que possuía, 

que alcançara em 

Padã-Arã, para ir a 

Isaque, seu pai, à 

terra de Canaã. 

19   E, havendo 

Labão ido a 

tosquiar as suas 

ovelhas, furtou 

Raquel os ídolos 

que seu pai tinha. 

 

 

 

                                                           
115

 = terafim A etimologia da palavra é discutível; mas, supõe-se ser o plural da palavra hitita (do povo heteu) “tarpi ְ ָרִפים 

espírito”, ou, da palavra arábica “raffa = brilho”. Terafins eram estatuetas (uma espécie de talismã ou amuleto) de divindades, 
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י31:20 ן          ָהֲאַרִׅאִ֑ ב       ֶאת־ֵלֵ֥ב       ָלָבִׁ֖ ֹֹ֔ ב                יֲַעק ָֹ֣   ַוׁאִגְנ

ha‟arami              lavan             lev-„et           ya‟aqov                           vayignov 

o-arameu             Labão       coração de-*        Jacó        E-ele-roubou[enganou] 

־אא׃  ַח      הָֽ י      בֵֹרִׁ֖ ֹו       ׃ִאֵ֥ ח31:21ַעל־ְֺאִליֹ֙         ִהִֻאָ֣יד      לֹ֔   ַוׁאְִבַרֵ֥

vayivreach       hu‟        vore‟ach        ki            lo           higid                 beli-„al 

E-ele-fugiu        ele           fugia      porque    para-ele    contar     negativa-sobre 

ר ר        ֶאת־ַה׆אָָהִ֑ ָֹ֣ ֹו          ַוָׁאִָׁ֖קם          ַוׁאֲַעב  ה־אאֹ֙      ְוָכל־ֲאֶשר־לֹ֔

hanahar-„et           vaya‟avor          vayaqam             lo-„asher-vechol            hu‟ 

o rio-*              e-ele-passou     e-ele-levantou      para ele-que-e tudo de       ele 

ר     ַהִֻאְלָעָֽד׃      יו      ַהֵ֥ ֵֶׂ֥שם        ֶאת־ָפָנִׁ֖ ן31:22ַוָׁא   ַוׁאַֺֻאֵ֥ד         ְלָלָבִׁ֖

lelavan             vayugad           hagilə‟ad        har         panayv-„et        vayassem 

para-Labão      E-ele-contou    o-Gilead    monte-de     rosto dele-*      e-ele-pôs 

ב׃               ָֹֽ ח       יֲַעק י     ָבַרִׁ֖ י     ׃ִאֵ֥ ֹום      ַהְשִליִשִ֑ ח31:23ַֺאׁאָ֣   ַוׁאִַ ִ֤

vayiqach                          ya‟aqov        varach        ki        hashəlishi        bayom 

E-ele-tomou                       Jacó            fugia        que       o-terceiro         no-dia 

ת ֶרְך      ִשְבַעָ֣ יו       ֶּאִׁ֖ ף       ַאֲחָרֹ֔ ָֹ֣ ֹו         ַוׁאְִרּא  ֶאת־ֶאָחיוֹ֙       ִעׅאֹ֔

shivə‟at        derech       „acharayv         vayirədof           „imo           „echayv-„et 

sete-de     caminho-de     após-ele     e-ele-perseguiu    com-ele    irmãos dele-* 

ר      ַהִֻאְלָעָֽד׃             ֹו     ְֺאַהֵ֥ ק      אֹתִׁ֖ ים       ַוׁאְַדֵֺאֵ֥ א31:24יִָמִ֑ ַֹּ֧   ַוׁאָב

vayavo‟                         hagilə‟ad        vehar        „oto        vayadbeq        yamim 

E-Ele-veio                    o-Gilead   no-monte-de   [a]ele   e-ele-alcançou       dias 

אֶמר ָֹ֣ יְָלה         ַוׁא ם      ַהָׄאִ֑ י      ַֺאֲחֹלָ֣ ן     ָהֲאַרִׅאִׁ֖ ים    ֶאל־ָלָבֵ֥  ֱאֹלִהִ֛

vayo‟mer           halayla        bachalom        ha‟arami        lavan-„el        „elohim 

e-ele-disse         a-noite         no-sonho        o-arameu     Labão-para           Deus 

 

 

20   E esquivou-se 

Jacó de Labão, o 

arameu, porque 

não lhe fez saber 

que fugia. 

21   E fugiu ele 

com tudo o que 

tinha; e levantou-

se, e passou o rio, e 

pôs o seu rosto 

para a montanha de 

Gileade. 

22   E, no terceiro 

dia, foi anunciado a 

Labão que Jacó 

tinha fugido. 

23   Então, tomou 

consigo os seus 

irmãos e atrás dele 

seguiu o seu 

caminho por sete 

dias; e alcançou-o 

na montanha de 

Gileade. 

24   Veio, porém, 

Deus a Labão, o 

arameu, em so-

nhos, de noite, e 

disse-lhe:  

 

 

 

                                                                                                                                                 
ou, de ancestrais(?). Eles eram mantidos num altar, em casa, pelos povos semitas, e eram objetos que, conforme se cria, tinham e 

exerciam poderes especiais. Em Gn. 31:30 Labão diz, textualmente, que esses eram os seus deuses.  

 

Alguns eruditos tentam fazer ligação entre os “terafins” e o “Urim (luzes) & Tumim (puros, ou, perfeitos)” por ambos serem 

objetos utilizados para se lançar sortes, para se determinar sobre o futuro ou sobre negócios da vida diária. Porém, a Bíblia é 

frontalmente contra a prática de “adivinhações”, como nas práticas kabalísticas (espécie de jogo de búzios ou de cartas), e isso só 

já põe por terra toda e qualquer relação entre as duas classes de objetos e práticas. 

 

O nosso parecer é de que, mesmo tendo alguma semelhança na sua utilização, estes eram objetos distintos, utilizados por povos 

distintos, e por razões bem distintas; ou seja: “Terafins” eram apenas deuses pagãos (de ouro, ou, de uma madeira especial), 

utilizados pelos povos pagãos para consultarem seus deuses sobre assuntos como guerra, negócios, fertilidade, colheitas, e etc., 

enquanto que o “Urim & Tumim” eram duas pedras que eram lançadas (à forma de dados) pelos sacerdotes do Deus Altíssimo, 

no Antigo Testamento, para se buscar ou estabelecer a direção de Deus para o seu povo em tempos ou em situações difíceis. 

 

O estranho fato de Raquel ter roubado os terafins de seu pai nos mostra claramente, ou, nos faz lembrar, a importância e a 

responsabilidade dos pais quanto à transmissão de valores aos seus filhos. Raquel cresceu vendo seu pai valorizar, cultuar, adorar 

e consultar aos seus terafins; agora, que ela estava de partida para uma terra distante, nada mais lógico do que ela levar consigo o 

exemplo, tudo o que aprendeu de seu pai sobre valores, e, até mesmo, os próprios deuses e a “confiança” de seu pai! 
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ֹוב ב    ִמ׀אֵ֥ ִֹׁ֖ ר      ִעָֽם־יֲַעק ֶמר       ְלָךִ֛            ֶפן־ְ ַדֵֺאֵ֥ ֹו       ִהָשַּ֧  לָ֗

mitov      ya‟aqov-„im         tedaber-pen                lecha        hashamer            lo 

de-bem      Jacó-com     [tu]fales-para que não      para-ti         guarda    para-ele 

ע׃        ע31:25ַעד־ָרָֽ ב      ָ ַקִ֤ ָֹ֗ ב      ְויֲַעק ִֹ֑ ן     ֶאָֽת־יֲַעק ג      ָלָבִׁ֖   ַוׁאֵַשֵ֥

taqa‟       veya‟aqov        ya‟aqov-„et        lavan        vayasseg                  ra‟-„ad 

armou        e-Jacó                Jacó-*          Labão       E-ele-alcançou        até-mal 

ר יו          ְֺאַהֵ֥ ע      ֶאת־ֶאָחִׁ֖ ן     ָ ַקֵ֥ ר        ְוָלָבִ֛  ֶאָֽת־ָאֳהלֹוֹ֙      ָֺאָהֹ֔

behar              „echayv-„et          taqa‟        velavan          bahar            „aholo-„et 

no-monte-de    irmãos dele-*   armou     e-Labão      no-monte-de    sua tenda-* 

יתָ 31:26ַהִֻאְלָעָֽד׃            ה     ָעִׂשֹ֔ ב      ֶמָ֣ ֹֹ֔ אֶמר     ָלָבןֹ֙       ְליֲַעק ִֹ֤   ַוׁא

„assita         meh        leya‟aqov        lavan        vayo‟mer                      hagilə‟ad 

fizeste      [o]que?     para-Jacó        Labão       E-ele-disse                     o-Gilead 

י י        ַוְ נֵַהגֹ֙            ֶאת־ְֺאנַֹתֹ֔ ב                       ֶאת־ְלָבִבִ֑ ִֹׁ֖  ַוִ גְנ
benotay-„et                vatenaheg            levavi-„et                                   vatignov 

minhas filhas-*          e-fugiste          meu coração-*          e-furtaste[enganaste] 

ֹות          ָחֶָֽרב׃            חַ 31:27׃ִאְשֺביִׁ֖ ֹֹ֔ אָתֹ֙         ִלְבר   ָלִָ֤ׅאה       נְַחֵֺאֹ֙

livəroach         nachəbe‟ta        lamah                          charev               kishevuot 

para-fugir       ocultamente     Por que?                       espada    como-cativas-de 

ֲָֽאַשֵׄאֲחָךִ֛  י            ָו י    ְוֹלא־ִהַֻאְָ֣דָ        ִׄאֹ֔ ב                   אִֹתִ֑ ִֹׁ֖  ַוִ גְנ
va‟ashalechacha           li           higadta-velo‟      „oti                             vatignov 

e-eu-te-enviaria     para-mim   disseste-e não    [a]mim    e-roubaste[enganaste] 

ף         ־אְבִכ׆אָֹֽור׃          ֵֹ֥ ים         ְֺאת ה        ־אְבִשִרִׁ֖ א31:28ְֺאִׂשְמָחֵ֥   ְוֹלָ֣

velo‟                       uvechinor             betof              uveshirim           besimchah 

E-não                   e-com-harpa    com-tamboril    e-com-cânticos    com-alegria 

ה י         ַעָ ִׁ֖ י               ְוִלְבנָֹתִ֑ ק          ְלָבַנִׁ֖ נִי         ְלנֵַשֵ֥  נְַטְשַ ֹ֔

„atah             velivenotay                  levanay              lenasheq        netaqshətani 

agora      e-para-meus-filhos    para-minhas-filhas    para-beijar    me-permitiste 

ֹו׃            ְלָ ָֽ        ֲעׂשָֽ ֹות31:29ִהְס׃ַאֵ֥ י           ַלֲעׂשֵ֥ ל      יִָדֹ֔   יֶש־ְלֵאָ֣

la‟assoto                 yadi          le‟el-yesh                          „asso                hiskalta 

para-fazer         minha-mão    para poder-Existe               agiste        loucamente 

י ר      ֵאַלָ֣ ֶמש   ׀  ָאַמַּ֧ ם      ֶאָ֣ י      ֲאִביֶכ  ֵאֹלֵהָ֨ ע     וָֽ ם        ָרִ֑  ִעָׅאֶכִׁ֖

„elay        „amar        „emesh        „avichem        v‟elohey        ra‟        „imachem 

a-mim       falou         ontem        vosso-pai      e-Deus-de       mal       comvosco 

ֹוב ב       ִמ׀אֵ֥ ִֹׁ֖ ר     ִעָֽם־יֲַעק ֶמר         ְלָךִ֛        ִמַּאֵֺאֵ֥ ר       ִהָשַּ֧ ָֹ֗  ֵלאמ

mitov          ya‟aqov-„im        midaber          lecha           hishamer           le‟mor 

de-bem          Jacó-com           de-falar         para-ti            guarda       para-dizer 

 

 

Guarda-te, que não 

fales a Jacó nem 

bem, nem mal. 

25   Alcançou, 

pois, Labão a Jacó. 

E armara Jacó a 

sua tenda naquela 

montanha; armou 

também Labão 

com os seus irmãos 

a sua na montanha 

de Gileade. 

26   Então, disse 

Labão a Jacó: Que 

fizeste, que te 

esquivaste de mim 

e levaste as minhas 

filhas como cativas 

pela espada? 

27   Por que fugiste 

ocultamente, e te 

esquivaste de mim, 

e não me fizeste 

saber, para que eu 

te enviasse com 

alegria, com cânti-

cos, com tamboril, 

e com harpa? 

28   Também não 

me permitiste bei-

jar os meus filhos e 

as minhas filhas. 

Loucamente, pois, 

agora andaste, 

fazendo assim. 

29   Poder havia 

em minha mão 

para vos fazer mal, 

mas o Deus de 

vosso pai me falou 

ontem à noite, 

dizendo: Guarda-

te, que não fales a 

Jacó nem bem  
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ע׃  ְפָ ה31:30ַעד־ָרָֽ ף       נְִכַסִׁ֖ ֵֹ֥ ְכָ     ׃ִאָֽי־נְִכס ְך      ָהַלֹ֔   ְוַעָ הֹ֙       ָהֹלָ֣

nichsaftah          nichsof-ki      halachta       haloch         ve‟atah              ra‟-„ad 

[tu]saudoso     saudades-que     [tu]ires             ir            E-agora            mal-até 

ְבָ            ֶאת־ֱאֹלָהָֽי׃ יָך         ָלֵָ֥ׅאה         גַָנִׁ֖ ית              ָאִבִ֑  ְלֵבָ֣

„elohay-„et                 ganəveta            lamah            „avicha                      leveyt 

meus deuses-*           roubastes        por-que?            teu-pai           para-casa-de 

אִתי31:31 י         יֵָרֹ֔ ן       ׃ִאָ֣ אֶמר      ְלָלָבִ֑ ָֹ֣ ב       ַוׁא ִֹׁ֖ ֵַ֥ען          יֲַעק   ַוַׁא

yare‟ti                ki          lelavan        vayo‟mer        ya‟aqov                  vaya‟an  

eu-temi         porque    para-Labão    e-ele-disse          Jacó       E-ele-respondeu 

יָך     ֵמִעִׅאָֽי׃ ל            ֶאת־ְֺאנֹוֶתִׁ֖ ֵֹ֥ ְרִ י           ֶפן־ִ גְז י         ָאַמֹ֔  ׃ִאָ֣

me‟imi        benoteycha-„et                 tigzol-pen                   „amarti                ki 

de-mim         tuas filhas-*      [me]tomasse-para que não      [eu]falei      porque 

ְָֽחיֶה  31:32 א       ִי א       ֶאת־ֱאֹלֶהיָ֮ך       ֹלָ֣ ר         ִ ְמָצָ֣ ם    ֲאֶשָ֨   ִעֶּ֠

yichyeh         lo‟         „eloheycha-„et            timtsa‟              „asher                „im 

ele-viva        não          teus deuses-*        [tu]achares        [aquele]que        Com 

י ה        ִעָׅאִדִׁ֖ ינ־א             ַהָֽ׃ֶאר־ְלָךִ֛         ָמֵ֥  ֶנָ֣גֶד                   ַאֵחַּ֧

„imadi           mah             lecha-haker                „acheynu                          neged 

comigo       o-que?        para ti-reconhece        nossos-irmãos        em-frente[de] 

ל     ְֻאנָָבַָֽתם׃ י       ָרֵחִׁ֖ ב       ׃ִאֵ֥ ֹֹ֔ ע       יֲַעק ְך          ְוֹלָֽא־יַָדָ֣ ח־ָלִ֑  ְוַקָֽ
gnavatam        rachel         ki           ya‟aqov        yada‟-velo‟           lach-veqach 

os-roubara     Raquel       que            Jacó         ele sabia-e não      para ti-e toma 

ה31:33 ֶהל     ֵלָאָ֗ ָֹ֣ ב     ׀   ־אְבא ָֹ֣ ֶהל         יֲַעק ֵֹ֥ ן        ְֺאא א      ָלָב  ָֹ֨   ַוׁאָב

le‟ah         uve‟ohel           ya‟aqov             be‟ohel            lavan             vayavo‟  

Léia     e-em-tenda-de         Jacó            em-tenda-de        Labão        E-ele-veio 

א             ַוׁאֵֵצאֹ֙  א      ָמָצִ֑ ת      ְוֹלָ֣ ִֹׁ֖ י      ָהֲאָמה ֶהל          ְשֵ ֵ֥ ִֹ֛  ־אְבא
vayetse‟                matsa‟        velo‟        ha‟amahot        shtey               uve‟ohel 

e-ele-saiu          encontrou     e-não          as-amas        duas-de    e-em-tenda-de 

ֶהל      ָרֵחָֽל׃           ֵֹ֥ א       ְֺאא ִֹׁ֖ ה      ַוׁאָב ֶהל       ֵלָאֹ֔ ָֹ֣ ל31:34ֵמא   ְוָרֵחִ֞

verachel                     rachel         be‟ohel         vayavo‟        le‟ah          me‟ohel 

E-Raquel                   Raquel    en-tenda-de    e-ele-veio        Léia    da-tenda-de 

ל ם          ְֺאַכֵ֥ר          ַהָֻאָמִׁ֖ ים        ַוְ ִׂשֵמִ֛ ה        ֶאת־ַהְ ָרִפָ֗  ָלְקָחָ֣

hagamal            bechar            vatessimem             haterafim-„et           laqechah 

o-camelo        em-arreio         e[os]colocara            os terafins-*              tomara 

ֶהל ִֹׁ֖ ן         ֶאת־׃ָאל־ָהא ש        ָלָבִ֛ ם        ַויְַמֵשֵ֥ ֶשב         ֲעֵליֶהִ֑  ַוֵ ָ֣
ha‟ohel-kol-„et                 lavan        vayemashesh        „aleyhem          vateshev 

a tenda-tudo de-*            Labão       e-ele-apalpou        sobre-eles     e-sentou-se 

 

 

nem mal. 

30   E agora, se te 

querias ir embora, 

porquanto tinhas 

saudades de voltar 

à casa de teu pai, 

por que furtaste os 

meus deuses? 

31   Então, respon-

deu Jacó e disse a 

Labão: Porque te-

mia; pois que dizia 

comigo se porven-

tura me não arreba-

tarias as tuas filhas. 

32   Com quem 

achares os teus 

deuses, esse não 

viva; reconhece 

diante de nossos 

irmãos o que é teu 

do que está comigo 

e toma-o para ti. 

Pois Jacó não sabia 

que Raquel os 

tinha furtado. 

33   Então, entrou 

Labão na tenda de 

Jacó, e na tenda de 

Léia, e na tenda de 

ambas as servas e 

não os achou; e, 

saindo da tenda de 

Léia, entrou na 

tenda de Raquel. 

34   Mas tinha to-

mado Raquel os 

ídolos, e os tinha 

posto na albarda de 

um camelo, e as-

sentara-se sobre 

eles; e apalpou 

Labão toda a tenda  
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א      ָמָצָֽא׃  ַחרֹ֙           ְֺאֵעיֵנָ֣י31:35ְוֹלֵ֥ יָה     ַאל־יִֹ֙ אֶמר   ֶאל־ָאִבָ֗ ָֹ֣   ַו 

be‟eyney              yichar-„al        „aviha-„el        vato‟mer          matsa‟       velo‟ 

aos-olhos-de     ele[se]ire-não    seu pai-para     E-ela-disse    encontrou    e-não 

יָך ־אם            ִמָפנֶֹ֔ ֹוא      א־אַכלֹ֙         ָלקָ֣ י     לִ֤ י              ׃ִאָ֣  ֲאדֹנִֹ֔

mipaneycha           laqum              „uchal            lo‟           ki                     „adoni  

de-sua-face     para-levantar       [eu]posso        não      porque         meu-senhor 

א ׂש            ְוֹלֵ֥ י            ַויְַחֵפ  ים         ִלִ֑ ֶרְך                נִָשִׁ֖  ׃ִאי־ֶדֵ֥

velo‟              vayechapesh               li               nashim                         derech-ki 

e-não           e-ele-procurou       para-mim       mulheres        caminho de-porque 

א        ֶאת־ַהְ ָרִפָֽים׃     ב               ַוָׁאֶָ֣רב31:36ָמָצִׁ֖ ִֹׁ֖ ֵַ֥חר     ְליֲַעק   ַוִׁא

vayarev                    leya‟qov        vayichar              haterafim-„et            matsa‟ 

e-ele-contendeu       para-Jacó       E-ele[se]irou        os terafins-*       encontrou 

ן אֶמר            ְלָלָבֹ֔ ָֹ֣ ן                 ַוַׁאִַ֤ען          יֲַעקֹבֹ֙          ַוׁא  ְֺאָלָבִ֑

lelavan              vayo‟mer             ya‟aqov             vaya‟an                     belavan 

para-Labão       e-ele-disse              Jacó          e-ele-respondeu         com-Labão 

י׃ ְקָ         ַאֲחָרָֽ י     ָדַלִׁ֖ י    ׃ִאֵ֥ ה      ַח׀ָאאִתֹ֔  ַמה־ִפְשִעיֹ֙               ַמָ֣

„acharay          dalaq‟ta        ki         chata‟ti        mah                        pishə‟i-mah 

após-mim      persegues    que    pecado-meu    qual?  minha transgressão-qual? 

ל31:37 ָֹ֣ אָתֹ֙           ִמ׃א י          ַמה־ָׅאָצֹ֙ ְשָ         ֶאת־׃ָאל־׃ֵאַלָ֗   ׃ִאָֽי־ִמַשָ֣

mikol               matsa‟ta-mah                 kelay-kol-„et                    mishsashta-ki 

de-tudo-de     encontraste-que?      meus utensílios-tudo de-*       apalpaste-Que 

יָך י             ְוַאֶחִ֑ ה      ֶנֵ֥גֶד          ַאַחִׁ֖ ֹֹ֔ ים   ׃א ָך          ִׂשָ֣  ׃ְאֵלי־ֵביֶתֹ֔

ve‟acheycha          „achay             neged        koh     sim              veytecha-keley 

e-teus-irmãos    meus-irmãos    diante[de]    aqui     põe    tua casa-utensílios de 

ָֽינ־א׃     ין      ְשֵנ יח־א         ֵֺאֵ֥ ים  ָשָנִ֤ה      ָאנִֹכיֹ֙ 31:38ְויֹוִכִׁ֖   זֶ֩ה   ֶעְׂשִרָ֨

„anochi     shanah   „esrim        zeh              shneynu        beyn          veyochichu 

eu               ano        vinte        Este             nós-dois        entre    e-eles-decidam 

ל־א             ְוֵאיֵלֵ֥י א     ִש׃ֵאִ֑ ְך        ְרֵחֶלֵ֥יָך         ְוִעֶֿאִׁ֖יָך       ֹלָ֣  ִעָׅאֹ֔

ve‟eyley                 shikelu        lo‟        ve‟izeycha        recheleycha        „imach 

e-carneiros-de    abortaram      não      e-tuas-cabras     tuas-ovelhas       contigo 

ְָֽלִ י׃      א    ָאָכ יָך31:39צֹאנְָךִׁ֖         ֹלֵ֥ אִתי     ֵאֶלֹ֔   ְטֵרָפהֹ֙     ֹלא־ֵהֵבָ֣

„eleycha        heve‟ti-lo‟        terefah                    „achalti        lo‟         tso‟necha 

para-ti      [eu]trouxe-não      Despedaçado          [eu]comi     não    teu-rebanho 

ֹום י     יֹ֔ ְָֽבִתָ֣ ׆אָה      ְֻאֺנ י        ְ ַבְקֶשִ֑ ׆אָה           ִמׁאִָדִׁ֖ י        ֲאַח׀ֶאֹ֔  ָאנִֹכָ֣

yom        genuvti       tevaqshenah           miyadi             ‟achatenah        „anochi 

dia      roubado-de     [o]requerias    de-minha-mão    [eu]compensava            eu 

 

 

e não os achou. 

35   E ela disse a 

seu pai: Não se 

acenda a ira nos 

olhos de meu 

senhor, que não 

posso levantar-me 

diante de tua face; 

porquanto tenho o 

costume das mu-

lheres. E ele 

procurou, mas não 

achou os ídolos. 

36   Então, irou-se 

Jacó e contendeu 

com Labão. E 

respondeu Jacó e 

disse a Labão: 

Qual é a minha 

transgressão? Qual 

é o meu pecado, 

que tão furiosa-

mente me tens 

perseguido? 

37   Havendo apal-

pado todos os meus 

utensílios, que a-

chaste de todos os 

utensílios da tua 

casa? Põe-no aqui 

diante dos meus ir-

mãos e teus ir-

mãos; e que jul-

guem entre nós 

ambos. 

38   Estes vinte 

anos eu estive 

contigo, as tuas 

ovelhas e as tuas 

cabras nunca abor-

taram, e não comi 

os carneiros do teu 

rebanho. 

39   Não te trouxe 

eu o despedaçado; 

eu o pagava; o 

furtado de dia e o 
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ָֽיְָלה׃        י       ָל ְָֽבִתִׁ֖ ֶרב31:40־אגְֺנ ִֹׁ֖ ֹום      ֲאָכַלֵ֥נִי       ח   ָהִיַּ֧יִתי      ַבׁאִ֛

chorev       „achalani        vayom        hayiyti                    layelah          ugenuvti 

calor       me-consumia    de-dia         [Eu]estava                noite    e-roubado-de 

ָֽי׃ י                  ֵמֵָֽעיָנ ד           ְשנִָתִׁ֖ יְָלה       ַוִ ַּאֵ֥ ַרח         ַֺאָׄאִ֑  ְוֶקָ֣
me‟eynay                         shenati               vatidad         balayelah         veqerach 

dos-meus-olhos           meu-sono-de         e-foi[se]          na-noite           e-geada 

יָך31:41 ים        ָשנָ֮ה           ְֺאֵביֶתָך         ֲעַבְדִ   י        ֶעְׂשִרָ֣   זֶה־ִׄאִ֞

„avadticha          beveytecha             shanah           „esrim                           li-zeh 

te-servi              em-tua-casa              ano                vinte              para mim-Este 

ש        ָשִנִׁ֖ים יָך        ְוֵשֵ֥ י      ְבנֶֹתֹ֔ ה  ָשנָהֹ֙       ִֺאְשֵ ָ֣  ַאְרַֺאָֽע־ֶעְׂשֵרִ֤

shanim         veshesh        venoteycha        bishtey        shanah        „esreh-„arba‟ 

anos              e-seis           tuas-filhas     por-duas-de       ano              dez-quatro 

ָֽים׃ ֶרת      מִֹנ י    ֲעֶׂשֵ֥  ְֺאצֹאֶנִָ֑ך              ַוַ ֲחֵלֵ֥ף        ֶאת־ַמְׂש׃ֺאְרִ ִׁ֖

monim         „asseret          maskureti-„et            vatachalef               betso‟necha 

vezes               dez             meu salário-*           e-mudaste         por-teu-rebanho 

ַחד       יְִצָחקֹ֙ 31:42 ם     ־אַפִ֤ י   ַאְבָרָה  י     ָאִב֩י      ֱאֹלֵהָ֨ י   ֱאֹלֵהָ֣   ל־אֵלֶ֡

yitschaq      ufachad      „avraham     „elohey        „avi         „elohey             luley 

Isaque       e-temor-de     Abraão       Deus-de    meu-pai    Deus-de    Não-fosse 

י ִִ֞ נִי     ֶאת־ָענְי ם      ִשַׄאְחָ ִ֑ ה      ֵריָקָ֣ י    ַעָ ִׁ֖ י      ׃ִאֵ֥ יָה          ִלֹ֔  ָהָ֣

„anəyiy„et       shilachtani        reyqam        „atah        ki            li               hayah 

minha-dor     [me]enviarias       vazio          agora     que    para-mim    estivesse 

ֹוַכח            ָאֶָֽמש׃ ים       ַוׁאֵ֥ ה    ֱאֹלִהִׁ֖ י      ָרָאֵ֥  ְוֶאת־יְִגַּ֧יַע       ׃ַאַפִ֛
„amesh               vayochach        „elohim        ra‟ah        kapay         yegi‟a-ve‟et 

ontem           e-Ele-repreendeu     Deus           viu     minha-mão    trabalho de-e 

ֹות31:43 ב       ַהָֺאנָ֨ ָֹ֗ אֶמר         ֶאָֽל־יֲַעק ָֹ֣ ן          ַוׁא ַען            ָלָב    ַוׁאַָ֨

habanot           ya‟aqov- „el           vayo‟mer             lavan                       vaya‟an 

as-filhas           Jacó-para            E-ele-disse           Labão         E-ele-respondeu 

י אן               צֹאנִֹ֔ ָֹ֣ י             ְוַהָֺאִנִ֤ים         ָֺאנַיֹ֙           ְוַהצ  ְֺאנַֹת 

tso‟ni                      vehatso‟n             banay           vehabanim                benotay 

meu-rebanho       e-o-rebanho       meus-filhos       e-os-filhos       minhas-filhas 

י ־אא                      ְוִלְבנַֹתִ֞ ה      ִלי־הִ֑ ה     רֶֹאִׁ֖ ל      ֲאֶשר־ַאָ ֵ֥ ִֹ֛  ְוכ
velivenotay                                hu‟-li             ro‟eh        „atah-„asher        vechol 

e-para-minhas-filhas      ele[isto]-para mim     vês                tu-que      e-tudo-de 

ר ן          ֲאֶשֵ֥ ֹו           ִלְבנֵיֶהִׁ֖ ֹום    אֵ֥ ֶׄאהֹ֙      ַהׁאֹ֔ ה     ָלֵאֹ֙ ֱֶעֶׂשִ֤  ָמָֽה־אָֽ

„asher              livneyhen                „o        hayom        la‟eleh        „e‟esseh-mah 

que            para-filhos-delas           ou         o-dia        para-elas        farei-o que? 

ָֽד־א׃       ָ ה31:44יָָל ית    ֲאִנָ֣י    ָוָאִ֑ ה     ְבִרִׁ֖ ה      ְלָכִ֛ה     נְִכְרָתֵ֥   ְוַעָ ָ֗

ve‟atah     „ani        verit        nichretah        lechah        ve‟atah                yaladu 

e-tu            eu        pacto     lavrar[cortar]    vamos        E-agora      elas-tiveram 

furtado de noite da 

minha mão o 

requerias. 

40   Estava eu de 

sorte que de dia me 

consumia o calor, 

e, de noite, a 

geada; e o meu 

sono foi-se dos 

meus olhos. 

41   Tenho estado 

agora vinte anos na 

tua casa; catorze te 

servi por tuas duas 

filhas e seis anos 

por teu rebanho; 

mas o meu salário 

tens mudado dez 

vezes. 

42   Se o Deus de 

meu pai, o Deus de 

Abraão e o Temor 

de Isaque, não fora 

comigo, por certo 

me enviarias agora 

vazio. A minha 

aflição e o trabalho 

de minhas mãos 

Deus atendeu e 

repreendeu-te on-

tem à noite. 

43   Então, respon-

deu Labão e disse a 

Jacó: Estas filhas 

são minhas filhas, e 

estes filhos são 

meus filhos, e este 

rebanho é o meu 

rebanho, e tudo o 

que vês meu é; e 

que farei, hoje, a 

estas minhas filhas 

ou aos filhos que 

tiveram? 

44   Agora, pois, 

vem, e façamos 

concerto, eu e tu, 
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ָָֽך׃               ד           ֵֺאיִנֵ֥י      ־אֵביֶנ ֵ֥ה              ְלֵעִׁ֖ ח31:45ְוָהָי   ַוׁאִַ ֵ֥

vayiqach                       uveinecha        beyni                le‟ed                  vehayah  

E-ele-tomou                  e-entre-ti    entre-mim    para-testemunho    e-será[que] 

ָה       ַמֵצָבָֽה׃     ֶבן       ַויְִריֶמִׁ֖ ב       ָאִ֑ ִֹׁ֖ ב31:46יֲַעק ִֹ֤ אֶמר       יֲַעק ָֹ֨   ַוׁא

ya‟aqov        vayo‟mer            matsevah       vayerimeha        „aven        ya‟aqov 

Jacó             E-ele-disse           coluna         e-ele-a-erigiu       pedra             Jacó 

־א           ֲאָבִנִׁ֖ים ים          ַוׁאְִקחֵ֥ ־א       ֲאָבנִֹ֔  ְלֶאָחיוֹ֙               ִלְקטָ֣

„avanim               vayiqchu             „avanim            liqtu                      le‟echayv 

pedras           e-eles-ajuntaram         pedras           ajuntem        para-irmãos-dele 

ָֽל׃ ם            ַעל־ַהָֻא אְכל־א           ָשִׁ֖ ֵֹ֥ ל                      ַוׁא ֲָֽעׂש־א־ָגִ֑  ַוַׁא
hagal-„al                     sham              vayo‟chelu                             gal-vaya‟assu 

o montão-sobre            lá              e-eles-comeram           montão-e eles fizeram 

ָרא31:47 ב        ָקֵ֥ ֹֹ֔ ֲָֽעק א       ְוַי ר  ָׂשֲהד־אָתִ֑ ן     יְַגִׁ֖ ֹו        ָלָבֹ֔   ַוׁאְִקָרא־לָ֣

qara‟           veya‟aqov        sahaduta‟  yegar        lavan                      lo-vayiqra‟ 

chamou         e-Jacó             Jegar-Saaduta         Labão    para ele-E ele chamou 

ֹו           ַֻאְלֵעָֽד׃  ד31:48לִׁ֖ ל      ַהֶֿאֵ֥ה           ֵעִ֛ ן     ַהַֻאָ֨ אֶמר     ָלָבֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

„ed                 hazeh       hagal        lavan       vayo‟mer       galə‟ed                  lo 

testemunha    o-este    o-montão    Labão      E-ele-disse    Galeede       para-ele 

ֹו א־ְשמִׁ֖ ן             ָקָרָֽ ֹום       ַעל־׃ֵאֵ֥  ֵֺאיִנֵ֥י             ־אֵבינְָךִׁ֖         ַהׁאִ֑

shemo-qara‟                    ken-„al           hayom          uveynecha                 beyni 

seu nome-chamou          por isso           o-dia            e-entre-ti           entre-mim 

ה31:49ַֻאְלֵעָֽד׃          ֵֶ֥צף         יְהָוִׁ֖ ר       ִי ר     ָאַמֹ֔   ְוַהִׅאְצָפהֹ֙     ֲאֶשָ֣

„adonay          yitsef        „amar        „asher        vehamitspah                   gale‟ed 

SENHOR    Ele-atente      disse          que          E-a-Mispa                    Galeede 

יש ר                   ִאֵ֥ י                נִׇָאֵתִׁ֖  ֵֺאיִנָ֣י            ־אֵביֶנִָ֑ך       ׃ִאֵ֥

„ish                                nissater                        ki         uveynecha              beyni 

homem[um]      nós[estivermos]ocultos       porque      e-entre-ti        entre-mim 

ח      נִָשיםֹ֙ 31:50ֵמֵרֵעָֽה־א׃         י    ְוִאם־ִ ַ ִ֤   ִאם־ְ ַע׆ֶאָ֣ה     ֶאת־ְֺאנַֹתָ֗

nashim       tiqach-ve‟im       benotay-„et       te‟aneh-„im                     mere‟ehu 

mulheres    tomares-e se     minhas filhas-*   afligires-Se    de-seu-companheiro 

ים ה  ֱאֹלִהֵ֥ נ־א      ְרֵא  יש     ִעָׅאִ֑ ין      ִאִׁ֖ י                     ֵאֵ֥  ַעל־ְֺאנַֹתֹ֔

„elohim    re‟eh        „imanu        „ish           „ein                                 benotay-„al 

Deus         vê          conosco    homem    não[haja]    minhas filhas-em frente de 

ָָֽך׃    ד              ֵֺאיִנֵ֥י       ־אֵביֶנ ב31:51ֵעִׁ֖ ִֹ֑ ן         ְליֲַעק אֶמר     ָלָבִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

leya‟aqov         lavan        vayo‟mer        uveynecha        beyni                      „ed 

para-Jacó         Labão        E-ele-disse       e-entre-ti     emtre-mim    testemunha 

 

 

que seja por 

testemunho entre 

mim e ti. 

45   Então, tomou 

Jacó uma pedra e 

erigiu-a por coluna. 

46   E disse Jacó a 

seus irmãos: Ajun-

tai pedras. E toma-

ram pedras, e fize-

ram um montão, e 

comeram ali sobre 

aquele montão. 

47   E chamou-lhe 

Labão Jegar-

Saaduta; porém 

Jacó chamou-lhe 

Galeede. 

48   Então, disse 

Labão: Este mon-

tão seja, hoje, por 

testemunha entre 

mim e ti; por isso, 

se chamou o seu 

nome Galeede 

49   e Mispa, por-

quanto disse: Aten-

te o SENHOR en-

tre mim e ti, 

quando nós estiver-

mos apartados um 

do outro. 

50   Se afligires as 

minhas filhas e se 

tomares mulheres 

além das minhas 

filhas, mesmo que 

ninguém esteja 

conosco, atenta que 

Deus é testemunha 

entre mim e ti. 

51   Disse mais 

Labão a Jacó:  
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ר ה       ֲאֶשֵ֥ ה        ְוִה׆אֵהֹ֙          ַהַמֵצָבֹ֔  ִה׆ֵאָ֣ה     ׀    ַהַֻאָ֣ל         ַהֿאֶָ֗

„asher          hamatsevah           vehineh           hazeh           hagal               hineh 

que                a-coluna             e-eis[que]         o-este        o-montão       eis[que] 

ָָֽך׃              יִתי          ֵֺאיִנֵ֥י       ־אֵביֶנ ה31:52יִָרִׁ֖ ד      ַהַֻאָ֣ל      ַהֿאֶֹ֔   ֵעֵ֚

hazeh        hagal        „ed                           uveynecha        beyni                   yarti  

o-este    o-montão     Testemunha               e-entre-ti     entre-mim    eu-levantei 

ר        ֵאֶלֹ֙יָךֹ֙  ִֹ֤ ֱֶעב נִי       ֹלָֽא־אָֽ ה        ִאם־ָאָ֗ ה             ַהַׅאֵצָבִ֑  ְוֵעָדִׁ֖
„eleycha          „e‟evor-lo‟              „ani-„im            hamatsevah               ve‟edah 

para-ti         [eu]passarei-não           eu-se                 a-coluna         e-testemunha 

י       ֶאת־ַהַֻאֵ֥ל ר     ֵאַל  ָֹ֨ ָ ה    ֹלא־ַתֲעב ה     ְוִאם־ַאֶּ֠  ֶאת־ַהַֻאָ֣ל     ַהֿאֶֹ֔

hagal-„et            „elay          ta‟avor-lo‟       „atah-ve‟im        hazeh        hagal-„et 

o montão-*    para-mim    passares-não           tu-e se           o-este    o montão-* 

את    ְלָרָעָֽה׃   ִֹׁ֖ ה      ַהֿא ם31:53ַהֶֿאִ֛ה        ְוֶאת־ַהַׅאֵצָבֵ֥ י   ַאְבָרָה    ֱאֹלֵהָ֨

„avraham     „elohe             lera‟ah        hazo‟t        hamatsevah-ve‟et         hazeh 

Abraão         Deus-de       para-mal       a-esta              a coluna-e               o-este 

ם י          ֲאִביֶהִ֑ ינ־א       ֱאֹלֵהִׁ֖ ־א       ֵבינֵֹ֔ י       נָחֹורֹ֙     יְִשְפטָ֣ ָֽאֹלֵהִ֤  ֵו
„avichem             „elohey        veyneynu        yishpetu        nachor        ve‟lohey 

pai-deles              Deus-de       entre-nós       ele-julgue        Naor       e-Deus-de 

יו         יְִצָחָֽק׃ ַחד             ָאִבֵ֥ ב            ְֺאַפִׁ֖ ֹֹ֔ ע           יֲַעק  ַוׁאִָשַבָ֣
yitschaq             „aviv                   befachad                 ya‟aqov           vayishava‟ 

Isaque               pai-dele            pelo-temor-de               Jacó              e-ele-jurou 

יו31:54 א                ְלֶאָחִׁ֖ ר       ַוׁאְִקָרֵ֥ ַבחֹ֙      ָֺאָהֹ֔ ב   זֶֹ֙ ֵֹ֥ ח    יֲַעק   ַוׁאִזְַֺאָ֨

le‟echayv                     vayiqra‟          bahar       zevach  ya‟aqov        vayizbach 

para-irmãos-dele    e-ele-chamou    no-monte   sacrifício  Jacó  E-ele-sacrificou 

ינ־א             ָֺאָהָֽר׃ ֶחם        ַוׁאִָלִׁ֖ אְכל־א        ֶלֹ֔ ָֹ֣ ֶחם         ַוׁא  ֶלֱאָכל־ָלִ֑

bahar                      vayalinu           lechem        vayo‟chelu        lachem-le‟echol 

no-monte       e-eles-pernoitaram      pão        e-eles-comeram    pão-para comer 

Eis aqui este 

mesmo montão, e 

eis aqui esta coluna 

que levantei entre 

mim e ti. 

52   Este montão 

seja testemunha, e 

esta coluna seja 

testemunha de que 

eu não passarei 

este montão para lá 

e que tu não 

passarás este mon-

tão e esta coluna 

para cá, para mal. 

53   O Deus de 

Abraão e o Deus de 

Naor, julguem 

entre nós, o Deus 

do pai deles. E 

jurou Jacó pelo 

Temor de Isaque, 

seu pai. 

54   E sacrificou 

Jacó um sacrifício 

na montanha e con-

vidou seus irmãos 

para comerem pão; 

e comeram pão e 

passaram a noite na 

montanha. 

 
VER NOTA DE RODAPÉ 

ABAIXO PARA... 

31:55, da ARC, ou, 

32:1, da BH  

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 32 

ק                ְלָבָנִ֛יו32:1  116 /31:55 ֶקר        ַויְנֵַשַּ֧ ָֹ֗ ן      ַֺאֺא ם ָלָב    ַוׁאְַש׃ֵאָ֨

levanayv                   vayenasheq        baboqer        lavan                   vayashqem 

para-filhos-dele        e-ele-beijou     pela-manhã    Labão             E-levantou[se] 

31:5 / 32:1 E le-

vantou-se Labão 

pela manhã, de ma-

drugada, e beijou 

                                                           
116

 O último verso do capítulo 31 da Bíblia Hebraica é o de número 54.  O verso de número 55 do capítulo 31, na tradução ARC 

do Padre João Ferreira de Almeida é, na verdade, o de número 1 do capítulo 32 na Bíblia Hebraica; por esta razão segue-se 

uma defasagem na numeração dos versículos, muito embora o texto, tanto na BH como na ARC, seja o mesmo. 
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ֵָ֥שב ִֶ֛לְך                   ַוָׁא ם       ַוֵׁא ֶרְך       ֶאְתֶהִ֑ יו         ַויְָבָ֣  ְוִלְבנֹוָתִׁ֖
vayashav                      vayelech        „etəhem        vayevarech         velivnotayv 

e-ele-retornou             e-ele[se]foi       [a]eles      e-ele-abençoou    e-filhas-dele 

ֹו׃                    ן       ִלְמקֹמָֽ ֹו32:2ָלָבִׁ֖ ב      ָהַלְָ֣ך         ְלַדְר׃אִ֑ ִֹׁ֖   ְויֲַעק

ledarqo               halach       veya‟aqov                               limeqomo         lavan 

para-seu-lugar    foi[se]        E-Jacó                                 para-seu-lugar    Labão 

י      ֱאֹלִהָֽים׃         ֹו               ַמְלֲאֵכֵ֥ אֶמר  יֲַעקֹבֹ֙ 32:3ַוׁאְִפְֻאע־א־בִׁ֖ ִֹ֤   ַוׁא

ya‟aqov   vayo‟mer                 „elohim      malə‟achey                     vo-vayifge‟u 

Jacó        E-ele-disse                 Deus    mensageiros-de    no-e eles encontraram 

א ים    ֶזִ֑ה           ַוׁאְִקָרִ֛ ם          ַמֲחֵנֵ֥ה         ֱאֹלִהִׁ֖ ר       ָרָאֹ֔  ׃ַאֲאֶשָ֣

vayiqra‟                 zeh      „elohim            machaneh             ra‟am        ka‟asher 

e-ele-chamou       este        Deus        acampamento-de        os-viu      conforme 

ָֽיִם׃  ֲַחָנ ־אא     מָֽ ֹום       ַההִׁ֖ פֵשָֽם־ַהָׅאקֵ֥  

machanayim      hahu‟       hamaqom-shem 

Maanaim      o-aquele     o lugar-nome de 

ו32:4 יו            ֶאל־ֵעָׂשִׁ֖ ב       ַמְלָאִכיםֹ֙          ְלָפנָֹ֔ ִֹ֤ ח    יֲַעק    ַוׁאְִשַלָ֨

„essav-„el                   lefanayv             malə‟achim        ya‟aqov        vayishlach 

Esaú-para             para-face-dele       mensageiros-de        Jacó       E-ele-enviou 

ֹום׃       ה     ֱאדָֽ יר    ְׂשֵדֵ֥ ְרָצה     ֵׂשִעִׁ֖ יו          ַאֵ֥ ו אָֹתםֹ֙ 32:5ָאִחִ֑   ַויְַצִ֤

vayetsav                      „edom        sedeh          se‟ir         „artsah                „achiv 

E-ele-mandou              Edom     campo-de      Seir       para-a-terra    irmão-dele 

ה    ָאַמרֹ֙  ִֹ֤ ו     ׃א י         ְלֵעָׂשִ֑ ָֽאדִֹנִׁ֖ ־אן      ַל ה     תֹאְמרֹ֔ ָֹ֣ ר       ׃א ֹֹ֔  ֵלאמ

„amar     koh        le‟essav             la‟doni         to‟merun        koh            le‟mor 

diz        assim     para-Esaú    para-meu-senhor    direis         assim     para-dizer 

ר ְרִ י                 ָוֵאַחִׁ֖ ן             ַֻאֹ֔ ב      ִעם־ָלָבָ֣ ֹֹ֔  ַעְבְּאָךָ֣        יֲַעק

va‟echar                         garti                     lavan-„im        ya‟aqov        „avdecha 

e-demorei         minha-peregrinação        Labão-com          Jacó          seu-servo 

ֶבד32:6ַעד־ָעָָֽ ה׃       אן        ְוֶעָ֣ ִֹׁ֖ ֹור      צ ֹור      ַוֲחמֹ֔ ָֽיְִהי־ִליֹ֙     שָ֣   ַו

ve‟eved         tso‟n        vachamor         shor        li-vayehi                    „atah-„ad 

e-servo         ovelha         e-burro            boi    para mim-E ele existe   agora-até 

ן י               ִלְמצֹא־ֵחִׁ֖ ַאדֹנִֹ֔ ֶָֽאְשְלָחהֹ֙     ְלַהִֻאָ֣יד         לָֽ ה     ָו  ְוִשְפָחִ֑
chen-limtso‟                      la‟doni              lehagid     va‟eshlechah    veshifchah 

graça-para que ache     a-meu-senhor    para-anunciar    e[eu]enviei        e-serva 

ָֽיָך׃               ר32:7ְֺאֵעיֶנ ִֹ֑ ב    ֵלאמ ִֹׁ֖ ים     ֶאָֽל־יֲַעק   ַוׁאָֺשֹ֙ב־אֹ֙     ַהַׅאְלָאִכֹ֔

le‟mor       ya‟aqov-„el      hamal‟achim        vayashuvu                    be‟eynecha 

para-dizer   Jacó-para      os-mensageiros     E-eles-retornaram    em-seus-olhos 

 

 

seus filhos e suas 

filhas, e aben-

çoou-os; e partiu e 

voltou Labão ao 

seu lugar. 

2   E foi também 

Jacó o seu cami-

nho, e encontra-

ram-no os anjos de 

Deus.  

3   E Jacó disse, 

quando os viu: Este 

é o exército de 

Deus. E chamou o 

nome daquele lugar 

Maanaim.  

4   E enviou Jacó 

mensageiros diante 

da sua face a Esaú, 

seu irmão, à terra 

de Seir, território 

de Edom.  

5   E ordenou-lhes, 

dizendo: Assim 

direis a meu senhor 

Esaú: Assim diz 

Jacó, teu servo: 

Como peregrino 

morei com Labão e 

me detive lá até 

agora.  

6   E tenho bois, e 

jumentos, e ove-

lhas, e servos, e 

servas; e enviei 

para o anunciar a 

meu senhor, para 

que ache graça a 

teus olhos.  

7   E os mensagei-

ros tornaram a 

Jacó, dizendo:  
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אְתָךֹ֔  ו      ְוגַםֹ֙       הֵֹלְָ֣ך        ִלְקָרָֽ יָךֹ֙     ֶאל־ֵעָׂשֹ֔ אנ־א      ֶאל־ָאִחֹ֙  ָֺאִ֤

liqra‟techa           holech        vegam        „essav-„el       „achicha-„el          ba‟nu 

a-te-encontrar    caminha     e-também     Esaú-para     teu irmão-para    viemos 

ֹו׃          יש     ִעׅאָֽ ֹות       ִאִׁ֖ ד32:8ְוַאְרַֺאע־ֵמאֵ֥ ִֹׁ֖ ב    ְמא ִֹ֛ א    יֲַעק   ַוׁאִיָרַּ֧

me‟od    ya‟aqov     vayiyra‟                   „imo          „ish              me‟ot-ve‟arba‟ 

muito       Jacó        E-ele-temeu           com-ele    homem    centena-e quatro de 

ֹו ם     ֲאֶשר־ִא ָ֗ ַחץ       ֶאת־ָהָעָ֣ ֹו             ַוׁאַ   ַוֵׁאֶָ֣צר                 לִ֑
„ito-„asher           ha‟am-„et          vayachats                 lo                        vayetser 

com ele-que        o povo-*         e-ele-dividiu         para-ele        e-ele-angustiou 

ים      ִלְשֵנֵ֥י              ַמֲחנָֹֽות׃ ר    ְוַהְֻאַמִׄאִׁ֖ אן   ְוֶאת־ַהָֺאָקִ֛ ַֹּ֧  ְוֶאת־ַהצ
machanot                   lishney       vehagemalim    habaqar-ve‟et     hatso‟n-ve‟et 

acampamentos     para-dois-de    e-os-camelos         o gado-e           o rebanho-e 

ת32:9 ו          ֶאל־ַהַׅאֲחֶנֵ֥ה        ָהַאַחִׁ֖ ֹוא      ֵעָׂשִ֛ אֶמר      ִאם־יָבֵ֥  ֹ   ַוׁא

ha‟achat        hamachaneh-„el             „essav          yavo‟-„im               vayo‟mer 

o-um         o acampamento-para           Esaú          ele vier-se            E-ele-disse 

ר     ִלְפֵליָטָֽה׃ ִ֛ה             ַהַׅאֲחֶנֵ֥ה          ַה׆אְִשָאִׁ֖ ה־א          ְוָהָי  ְוִה׃ָאִ֑
lifəleytah        hanishə‟ar            hamachaneh               vehayah            vehikahu 

escapará         o-restante          o-acampamento          e-será[que]           e-o-ferir 

י32:10 י        ָאִבָ֣ ם   ֵואֹלֵהִׁ֖ י     ַאְבָרָהֹ֔   ַוׁאֹאֶמ֮ר  יֲַעקֹב     ֱאֹלֵהיֹ֙     ָאִבָ֣

„avi            ve‟lohey   „avraham         „avi        „elohey      ya‟aqov       vayo‟mer 

meu-pai   e-Deus-de     Abraão      meu-pai    Deus-de        Jacó        E-ele-disse 

־אב              ְלַאְרְצָךִ֛  י     שַּ֧ ר        ֵאַלָ֗ ה       ָהאֵֹמָ֣ ק       יְהָוִ֞  יְִצָחִ֑
le‟artsecha                   shuv        „elay           ha‟omer        „adonay        yitschaq 

para-tua-terra            retorna   para-mim    o[que]disse     SENHOR         Isaque 

יָבה      ִעָׅאְָֽך׃      ל32:11־אְלמֹוַלְדְ ָךִׁ֖            ְוֵאיִטֵ֥ ִֹ֤ נְִ י        ִמ׃א  ֹ   ָקט

mikol            qatonəti                „imach        ve‟eytivah                 ulemoladtecha 

de-tudo-de    Pequeno-eu[sou]   contigo    e[te]farei-bem    e-para-tua-parentela 

ָך יָת       ֶאת־ַעְבֶּאִ֑ ר     ָעִׂשִׁ֖ ת     ֲאֶשֵ֥ ֱאֶמֹ֔  ַהֲחָסִדיםֹ֙            ־אִמ׃ָאל־ָהָ֣

„avdecha-„et          „assita        „asher        ha‟emet-umikol              hachassadim 

teu servo-*            fizestes         que      verdade-e de tudo de    as-beneficências 

ה ה         ְוַעָ ֵ֥ ן      ַהֿאֶֹ֔ ְרִ יֹ֙     ֶאת־ַהׁאְַרֵּאָ֣ י    ָעַבֹ֙ י            ְבַמְקִלָ֗  ׃ִאָ֣

ve‟atah             hazeh        hayarden-„et        „avarti         vemaqeli                   ki 

e-agora             o-este         o Jordão-*          passei    com-meu-cajado    porque 

  ַהִציֵלֵ֥נִי       ָנִ֛א           ִמַׁאֵ֥ד32:12ָהִיִׁ֖יִתי      ִלְשֵנֵ֥י         ַמֲחנָֹֽות׃   

miyad               na‟         hatsileni               machanot            lishney          hayiti 

da-mão-de    peço-te     Livra-me          acampamentos     para-dois-de    sou-eu 

ֹו א       ָאנִֹכיֹ֙       אֹתֹ֔ ו        ׃ִאָֽי־יֵָרִ֤ י               ִמַׁאָ֣ד         ֵעָׂשִ֑  ָאִחִׁ֖

„oto            „anochi         yarə‟-ki            „essav            miyad                      „achi 

[a]ele             eu          temo-porque         Esaú          da-mão-de         meu-irmão 

Fomos a teu irmão 

Esaú; e também ele 

vem a encontrar-te, 

e quatrocentos 

varões com ele.  

8   Então, Jacó 

temeu muito e 

angustiou-se; e 

repartiu em dois 

bandos o povo que 

com ele estava, e 

as ovelhas, e as 

vacas, e os 

camelos. 9   Porque 

dizia: Se Esaú vier 

a um bando e o 

ferir, o outro bando 

escapará.  

10   Disse mais 

Jacó: Deus de meu 

pai Abraão e Deus 

de meu pai Isaque, 

ó SENHOR, que 

me disseste: Torna 

à tua terra e à tua 

parentela, e far-te-

ei bem;  

11   menor sou eu 

que todas as 

beneficências e que 

toda a fidelidade 

que tiveste com teu 

servo; porque com 

meu cajado passei 

este Jordão e, 

agora, me tornei 

em dois bandos.  

12   Livra-me, 

peço-te, da mão de 

meu irmão, da mão 

de Esaú, porque o 

temo,  
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ָֽים׃         ם   ַעל־ָֺאִנ נִי     ֵאִׁ֖ ֹוא                   ְוִה׃ַאֹ֔ ה32:13ֶפן־יָבָ֣   ְוַאָ ָ֣

ve‟atah                      banim-„al     „em        vehikani                            yavo‟-pen 

E-agora                  filhos-sobre    mãe     e-me-ataque    ele venha-para que não 

י ְך              ְוַׂשְמִ ִ֤ יב           ִעָׅאִ֑ ב         ֵאיִטִׁ֖ ְרָ            ֵהיֵטֵ֥  ָאַמֹ֔

vesamti                     „imach                „eytiv                 heytev                 „amarta 

e-estabelecerei         contigo        [eu]farei-bem        fazer-bem         [tu]disseste 

ב׃ ָֹֽ ר          ֵמר ר   ֹלא־יִׇָאֵפִׁ֖ ם   ֲאֶשֵ֥ ֹול        ַהׁאָֹ֔  ֶאָֽת־זְַרֲעָךֹ֙         ׃ְאחָ֣

merov                yissafer-lo     „asher    hayam           kechol           zarə‟acha-„et 

de-muito         ele contou-não    que      o-mar    como-areia-de    tua semente-* 

א32:14 ח                 ִמן־ַהָֺאַּ֧ ־אא      ַוׁאִַ ִ֞ יְָלה   ַההִ֑ ם     ַֺאַׄאָ֣ ֵֶ֥לן    ָשִׁ֖   ַוָׁא

haba‟-min                       vayiqach        hahu‟    balayəlah      sham         vayalen 

o[que]vinha-do que      e-ele-tomou      a-ela       na-noite      lá  E-ele-pernoitou 

ו      ָאִחָֽיו׃        ה     ְלֵעָׂשֵ֥ ֹו          ִמנְָחִׁ֖ יִם32:15ְביָדִ֛   ִעִֿאָ֣ים     ָמאַתֹ֔

ma‟tamim     „izim                      „achiv         le‟essav     minchah            veyado 

centenas        Cabras               irmão-dele    para-Esaú    presente    em-sua-mão 

ים׃ יִם      ְוֵאיִלֵ֥ים     ֶעְׂשִרָֽ ים     ְרֵחִלֵ֥ים     ָמאַתִׁ֖ ים    ֶעְׂשִרִ֑  ־אְתיִָשִׁ֖
„esrim             ve‟eylim        ma‟tayim        rechalim        „esrim         uteyashim 

vinte               carneiros         centenas         ovelhas           vinte                bodes 

ֹות    ַאְרָֺאִעיםֹ֙ 32:16 ים    ָפרִ֤ ם       ְשֹלִשִ֑ ֹות     ־אְבנֵיֶהִׁ֖   ְֻאַמִׄאַּ֧ים ֵמינִיקִ֛

„arba‟im          parot        shloshim        uveneyhem        meniqot          gemalim 

quarenta          vacas           trinta         e-filhos-delas       de-leite        Camel[a]s 

ה׃     ם    ֲעָׂשָרָֽ ים    ַוְעיִָרִׁ֖ ת  ֶעְׂשִרֹ֔ ָֹ֣ ה     ֲאתֹנ ים  ֲעָׂשָרֹ֔   ַוׁאִֵ ןֹ֙ 32:17־אָפִרָ֣

vayiten            „assarah    vaə‟yarim      „esrim     „atonot       „assarah      ufarim 

e-ele-deu             dez        e-jumentos      vinte     jumentas        dez   e-novilhos 

ׁאֹאֶמר ֹו         ַוִ֤ ֶדר        ְלַבּאִ֑ ֶדר         ֵעִׁ֖ יו                 ֵעֵ֥  ְֺאיַד־ֲעָבָדֹ֔

vayo‟mer           levado            „eder              „eder                     „avadayv-beyad 

e-ele-disse        à-parte           rebanho         rebanho         servos dele-na mão de 

ין ימ־א     ֵֺאֵ֥ ַוח      ָ ִׂשֹ֔ י          ְוֶרָ֣ ־א         ְלָפנַֹ֔  ֶאל־ֲעָבָדיוֹ֙       ִעְברָ֣

beyn       tassimu       verevach            lefanay            „ivəru            „avadayv-„el 

entre         dem          e-espaço     para-minha-face    passem     servos dele-para 

ין      ֵעֶָֽדר׃          ֶדר       ־אֵבֵ֥ ר32:18ֵעִׁ֖ ִֹ֑ ֹון     ֵלאמ ו   ֶאת־ָהִראשִׁ֖   ַויְַצֵ֥

le‟mor            harishon-„et       vayetsav                  „eder        uveyn           „eder 

para-dizer      o primeiro-*      E-ele-mandou         rebanho     e-entre    rebanho 

ר ֹֹ֔ י       ִוְשֵאְָֽלָךֹ֙        ֵלאמ ו      ָאִחָ֗ ְָֽפָֻאְשָךִ֞        ֵעָׂשָ֣ י              ִי  ׃ִאָ֣

le‟mor          vishə‟eləcha        „achi        „essav        yifgashəcha                     ki 

para-dizer      e-te-saudar     meu-irmão    Esaú    ele-aproximar[de ti]    quando 

 

 

para que porven-

tura não venha e 

me fira e a mãe 

com os filhos.  

13   E tu o disseste: 

Certamente te farei 

bem e farei a tua 

semente como a 

areia do mar, que, 

pela multidão, não 

se pode contar.  

14   E passou ali 

aquela noite; e 

tomou, do que lhe 

veio à sua mão, um 

presente para seu 

irmão Esaú:  

15   duzentas ca-

bras e vinte bodes; 

duzentas ovelhas e 

vinte carneiros;  

16   trinta camelas 

de leite com suas 

crias, quarenta va-

cas e dez novilhos; 

vinte jumentas e 

dez jumentinhos.  

17   E deu-o na 

mão dos seus ser-

vos, cada rebanho à 

parte, e disse a seus 

servos: Passai 

adiante da minha 

face e ponde espa-

ço entre rebanho e 

rebanho.  

18   E ordenou ao 

primeiro, dizendo: 

Quando Esaú, meu 

irmão, te encontrar 

e te perguntar, 

dizendo:  
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ָֽיָך׃ ֶׄאה           ְלָפֶנ י     ֵאֵ֥ ְך        ־אְלִמִׁ֖ נָה      ֵתֵלֹ֔ ָ הֹ֙       ְוָאָ֣  ְלִמי־ַאֹ֙

lefaneycha             „eleh         ulemi           telech        ve‟anah            „atah-lemi 

para-tua-face           isto    e-para-quem?  [tu]vais  e-para-onde?  tu-para quem? 

ה32:19 ה    ִהואֹ֙     ְשל־אָחֹ֔ ב      ִמנְָחֵ֥ ֹֹ֔   ְוָאַָֽמְרָ ֹ֙    ְלַעְבְּאָךָ֣         ְליֲַעק

sheluchah        hi‟     minchah       leya‟aqov          le‟avdecha             ve‟amarta 

enviada          ela       presente       para-Jacó        para-teu-servo         E[tu]dirás 

ינ־א׃ ־אא       ַאֲחֵרָֽ ו         ְוִה׆ֵאֵ֥ה         גַם־הִׁ֖ י               ְלֵעָׂשִ֑ ַאדִֹנִׁ֖  לָֽ

„achareynu         hu‟-gam              vehineh            le‟essav                     la‟adoni 

após-nós          também-ele          e-eis[que]            Esaú          para-meu-senhor 

ם32:20 י       ַֻאֵ֚ ם     ֶאת־ַהְשִליִשֹ֔ י     ַֻאֵ֚ ו         ַֻאָ֣ם      ֶאת־ַהֵשנִָ֗   ַויְַצִ֞

gam            hashəlishi-„et        gam        hasheni-„et         gam               vayetsav 

também       o terceiro-*       também     o segundo-*    também    E-ele-mandou 

ר ר             ׃ַאָּאָבִ֤ ִֹ֑ ים     ֵלאמ י      ָהֲעָדִרִׁ֖ ים     ַאֲחֵרֵ֥ ְלִכֹ֔ ָֹ֣  ֶאת־׃ָאל־ַהה

kadavar                    le‟mor        ha‟adarim       „acharey       haholechim-kol-„et 

como-palavra        para-dizer    os-rebanhos         após     o[que]vinha-tudo de-* 

ֹו׃ ם             אֹתָֽ ו               ְֺאמַֹצֲאֶכִׁ֖ ־אן     ֶאל־ֵעָׂשֹ֔  ַהֿאֶהֹ֙      ְ ַדְֺארָ֣

„oto                    bemotsa‟achem                  „essav-„el        tedaberun        hazeh 

[a]ele            em[vós]o-encontrardes            Esaú-para         falareis          a-esta 

ינ־א32:21 ב       ַאֲחֵרִ֑ ִֹׁ֖ ם        ִה׆ֵאִ֛ה      ַעְבְּאָךֵ֥        יֲַעק ם    ַֻאָ֗   ַוֲאַמְרֶ  

„achareynu      ya‟aqov         „avdecha        hineh           gam            va‟amartem 

após-nós            Jacó            teu-servo      eis[que       também         E[vós]direis 

יו          ַֺאִׅאנְָחהֹ֙        ַההֶֹלֶָ֣כת ה         ָפנָָ֗ ר            ֲאַכְפָרָ֣  ׃ִאָֽי־ָאַמִ֞

haholechet        baminchah            fanayv          „achaperah                   „amar-ki 

o[que]vai      com-o-presente      face-dele        [eu]cobrirei 117       dizia-porque 

א י      יִָשֵ֥ יו    א־אַלִׁ֖ ה       ָפנָֹ֔ י               ְוַאֲחֵרי־ֵכןֹ֙       ֶאְרֶאָ֣  ְלָפנָֹ֔

yissa‟        „ulay       fanayv        „erə‟eh        chen-ve‟acharey                 lefanay 

suporte     talvez    face-dele     [eu]verei        então-e depois    para-minha-face 

ָֽי׃          ־אא         ָלֵ֥ן32:22ָפָנ יו     ְוהִ֛ ה      ַעל־ָפָנִ֑ ר     ַהִׅאנְָחִׁ֖ ֵֹ֥   ַוַ ֲעב

lan              vehu‟       panayv-„al       haminchah       vata‟avor                   fanay 

pernoitou   e-ele     face dele-sobre    o-presente       E[ele]passou     minha-face 

ָֽה׃               ־אא        ַֺאַָֽׅאֲחֶנ ָֽיְָלה־ַההִׁ֖ ־אא32:23ַֺאַׄא יְָלה  הָ֗   ַוָׁאָָ֣קם   ׀  ַֺאַׄאָ֣

hu‟    balayəlah         vayaqam                       bamachaneh         hahu‟-balayəlah 

ele      na-noite          E-ele-levantou          no-acampamento       aquela-na noite 

יו י       ִשְפחָֹתֹ֔ י         נָָשיוֹ֙        ְוֶאת־ְשֵ ָ֣ ח            ֶאת־ְשֵ ִ֤  ַוׁאִַ ִ֞
shifchotayv         shtey-ve‟et           nashayv             shtey-„et               vayiqach 

suas-servas          duas de-*        esposas-dele           duas de-*         e-ele-tomou 

De quem és, para 

onde vais, de quem 

são estes diante da 

tua face?  

19   Então, dirás: 

São de teu servo 

Jacó, presente que 

envia a meu 

senhor, a Esaú; e 

eis que ele mesmo 

vem também atrás 

de nós.  

20   E ordenou 

também ao segun-

do, e ao terceiro, e 

a todos os que 

vinham atrás dos 

rebanhos, dizendo: 

Conforme esta 

mesma palavra, 

falareis a Esaú, 

quando o achardes.  

21   E direis tam-

bém: Eis que o teu 

servo Jacó vem 

atrás de nós. 

Porque dizia: Eu o 

aplacarei com o 

presente que vai 

diante de mim e, 

depois, verei a sua 

face; porventura 

aceitará a minha 

face.  

22   Assim, passou 

o presente diante 

da sua face; ele, 

porém, passou 

aquela noite no 

arraial.  

23   E levantou-se 

aquela mesma 

noite, e tomou as 

suas duas mulhe-

res, e as suas duas 
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ָֹֽק׃ ר      יַֺא ת     ַמֲעַבֵ֥ ר    ֵאִׁ֖ ֹֹ֔ ָֽׁאֲַעב יו        ַו ר     יְָלָדִ֑ ד   ָעָׂשִׁ֖  ְוֶאת־ַאַחֵ֥
yaboq       ma‟avar        „et      vaya‟avor        yeladayv     „assar     „achad-ve‟et 

Jaboque      vau 118          *     e-ele-passou    filhos-dele      dez              um de-e 

ר32:24 ָֽׁאֲַעֵבִׁ֖ ַחל           ַו ם         ֶאת־ַה׆ָאִ֑ ֲָֽעִבֵרִׁ֖ ם                  ַוַׁא   ַוׁאִָ ֵחֹ֔

vaya‟aver             hanachal-„et           vaya‟avirem                           vayiqachem 

e-ele-passou             o-rio-*           e-ele-passou-eles               E-ele-tomou-eles 

ק       ִאישֹ֙ 32:25ֶאת־ֲאֶשר־לֹו׃   ֹו      ַוׁאֵָאֵבֵ֥ ב     ְלַבּאִ֑ ִֹׁ֖ ר     יֲַעק   ַוׁא־ִָאֵתֵ֥

„ish           vaye‟aveq      levado       ya‟aqov        vayivater              lo-„asher-„et 

homem     e-ele-lutou         só             Jacó           E-ele-ficou       para ele-que-* 

ֹות     ַהָשַָֽחר׃     ד    ֲעלֵ֥ ֹו      ַעִׁ֖ ֹו32:26ִעׅאֹ֔ א     יָכֹלֹ֙ לֹ֔ י   ֹלִ֤ ְרא   ׃ִאָ֣   ַוׁאַָ֗

yachol           lo‟      ki     vayarə             hashachar       „alot         „ad          „imo 

ele-podia      não    que    E-ele-via            a-alva         subir-da      até    com-ele 

ַקעֹ֙                   ׃ַאף־ֶיֶָ֣רְך ֹו           ַוֵ ֹ֙ ע                 ְֺאַכף־יְֵרכִ֑  ַוׁאִַֻאִׁ֖
yerech-kaf                           vateqa‟              yerecho-bechaf                     vayga‟ 

coxa de-côncavo de         e-deslocou      sua coxa-no côncavo de      e-ele-tocou 

ֹו׃    ֹו        ִעׅאָֽ ב      ְֺאֵהָָֽאְבקִׁ֖ ֹֹ֔ י32:27יֲַעק נִי          ׃ִאֵ֥ אֶמר      ַשְׄאֵחֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

ki              shaləcheni         vayo‟mer           „imo             behe‟avqo       ya‟aqov 

porque     me-despeça       E-ele-disse       com-ele         em-sua-luta            Jacó 

י ֵׄאֲחָךֹ֔        ׃ִאִׁ֖ א          ֲאַשָֽ ֹֹ֙אֶמרֹ֙       ֹלָ֣ ַחר         ַוׁא ה         ַהָשִ֑  ָעָלִׁ֖

ki           „ashaləchacha            lo‟           vayo‟mer           hashachar            „alah 

que          te-despedirei           não          e-ele-disse             a-alva               subiu 

אֶמר32:28ִאם־ֵֺאַרְכָ ָֽנִי׃         ִֹׁ֖ ָך        ַוׁא יו      ַמה־ְשֶמִ֑ אֶמר    ֵאָלִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

vayo‟mer     shəmecha-mah       „elayv       vayo‟mer                   berachtani-„im 

e-ele-disse   teu nome-qual?     para-ele     E-ele-disse    me abençoares-se[não] 

ב׃  ָֹֽ ר         עֹודֹ֙       ִשְמָךֹ֔ 32:29יֲַעק א    יֲַעקֹבֹ֙       יֵָאֵמֵ֥ אֶמר   ֹלִ֤ ָֹ֗   ַוׁא

shimcha        „od              ye‟amar        ya‟aqov      lo‟     vayo‟mer        ya‟aqov 

seu-nome    ainda    ele[será]chamado    Jacó        não     E-ele-disse           Jacó 

ים ים     ְוִעם־ֲאנִָשִׁ֖ יָת      ִעם־ֱאֹלִהִ֛ ל       ׃ִאָֽי־ָׂשִרַּ֧ י     ִאם־יְִׂשָרֵאִ֑  ׃ִאִׁ֖

„anashim-ve‟im       „elohim-„im              sarita-ki               yisra‟el-„im           ki 

homens-e com          Deus-com        persististe-porque        Israel-sim          que 

ָֽיָדה־׆ָאָ֣א32:30ַו ־אָכָֽל׃            ֹֹ֙אֶמרֹ֙        ַהִֻא ב      ַוׁא ָֹ֗ ל      יֲַעק   ַוׁאְִשַאָ֣

na‟-hagidah            vayo‟mer      ya‟aqov        vayishe‟al                       vatuchal 

peço te-declara      e-ele-disse        Jacó           E-ele-perguntou     e[foste]capaz 

י ל                ִלְשִמִ֑ אֶמר      ָלֵָ֥ׅאה      ֶֿאִׁ֖ה     ִ ְשַאָ֣  ֹ ָך          ַוׁא  ְשֶמֹ֔

lishemi                        tishe‟al        zeh        lamah        vayo‟mer        shemecha 

pelo-meu-nome      tu-perguntas    isto     para-que?    e-ele-disse        teu-nome 

servas, e os seus 

onze filhos, e 

passou o vau de 

Jaboque.  

24   E tomou-os e 

fê-los passar o 

ribeiro; e fez passar 

tudo o que tinha.  

25   Jacó, porém, 

ficou só; e um 

homem lutou com 

ele, até que a alva 

subia.  

26   E, vendo que 

não prevalecia 

contra ele, tocou a 

juntura de sua 

coxa; e se deslocou 

a juntura da coxa 

de Jacó, lutando 

com ele.  

27   E disse: Deixa-

me ir, porque já a 

alva subiu. Porém 

ele disse: Não te 

deixarei ir, se me 

não abençoares.  

28   E disse-lhe: 

Qual é o teu nome? 

E ele disse: Jacó.  

29   Então, disse: 

Não se chamará 

mais o teu nome 

Jacó, mas Israel, 

pois, como prín-

cipe, lutaste com 

Deus e com os 

homens e persis-

tiste.  

30   E Jacó lhe 

perguntou e disse: 

Declara-me, peço-

te, o teu nome. E 

ele disse: Por que 

perguntas pelo meu 
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ֹו    ָשָֽם׃   ֶרְך          אֹתִׁ֖ ֹום32:31ַויְָבֵ֥ ם      ַהָׅאקִׁ֖ ב    ֵשֵ֥ ִֹ֛ א   יֲַעק   ַוׁאְִקָרַּ֧

hamaqom      shem    ya‟aqov    vayiqra‟            sham     „oto            vayevarech 

o-lugar      nome-de     Jacó       E-ele-chamou      lá       [a]ele    e-ele-abençoou 

ל ים           ַוִ ׆אֵָצִׁ֖ יִתי     ֱאֹלִהיםֹ֙   ָפִנָ֣ים     ֶאל־ָפנִֹ֔ ל   ׃ִאָֽי־ָרִאִ֤  ְפנִיֵאִ֑

vatinatsel              panim-„el         panim     „elohim           ra‟iti-ki           peni‟el 

e-preservada         faces-para         faces       Deus          [eu]vi-porque      Peniel 

י׃                ר32:32נְַפִשָֽ ר     ָעַבִׁ֖ ֶמש        ׃ַאֲאֶשֵ֥ ֹו      ַהֶשֹ֔ ח־לָ֣ ָֽזְַרָֽ   ַוִׁא

„avar        ka‟asher         hashemesh        lo-vayizərach                              nafshi 

passou      quando               o-sol             para ele-E ele saiu             minha-alma 

ֹו׃   ַע       ַעל־יְֵרכָֽ ־אא     צֵֹלִׁ֖ ל   ְוהֵ֥ ־א32:33ֶאת־ְפנ־אֵאִ֑ ן  ֹלָֽא־יֹאְכלָ֨   ַעל־׃ֵאֶ֡

„uchal-lo‟        ken-„al           yerecho-„al          tsole‟a        vehu‟        peni‟el-„et 

comem-não    Por isso      sua coxa-sobre    manquejava    e-ele            Peniel-* 

ְך ף           ַהׁאֵָרֹ֔ ה   ֲאֶשרֹ֙      ַעל־׃ַאָ֣ ל    ֶאת־ִֻאָ֣יד    ַה׆אֶָשָ֗ ָֽי־יְִׂשָרֵא   ְבֵנ

hayarech              kaf-„al          „asher    hanashah       gid-„et        yisra‟el-vəney 

a-coxa       côncavo de-sobre     que       o-nervo       tendão-*     Israel-filhos de 

ב ֹֹ֔ י       נָגַעֹ֙          ְֺאַכף־ֶיֶָ֣רְך        יֲַעק ֹום     ַהֶֿאִ֑ה       ׃ִאִ֤ ד    ַהׁאָ֣  ַעִׁ֖

ya‟aqov       yerech-bechaf            naga‟           ki          hazeh       hayom      „ad 

Jacó     coxa de-no côncavo da     tocou       porque       o-este        o-dia        até 

יד          ַה׆אֶָשָֽה׃  ְֺאִגִׁ֖

hanasheh               begid 

o-nervo    no-tendão-de 

nome? E abenço-

ou-o ali.  

31   E chamou Jacó 

o nome daquele 

lugar Peniel, por-

que dizia: Tenho 

visto a Deus face a 

face, e a minha 

alma foi preservada 

32   E saiu-lhe o 

sol, quando passou 

a Peniel; e man-

quejava da sua 

coxa.  

33   Por isso, os 

filhos de Israel não 

comem o tendão do 

nervo que está 

sobre a juntura da 

coxa, até o dia de 

hoje, porquanto ele 

tocara a juntura da 

coxa de Jacó no 

tendão do nervo. 
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Gênesis 33 

א33:1 ו          ָֺאֹ֔ יו     ַוׁאְַראֹ֙      ְוִה׆ֵאָ֣ה     ֵעָׂשָ֣ ב     ֵעינָָ֗  ֹ א     יֲַעק   ַוׁאִָשָ֨

ba‟              „essav      vehineh       vayare‟     „eynayv     ya‟aqov           vayissa‟ 

vinha            Esaú     e-eis[que]    e-olhou     olhos-dele    Jacó    E-ele-levantou 

ים יש         ַוַׁאַָ֣חץ        ֶאת־ַהיְָלִדָ֗ ֹות      ִאִ֑ ע     ֵמאִׁ֖ ֹו      ַאְרַֺאֵ֥  ְוִעׅא 
hayeladim-„et          vayachats           „ish             me‟ot        „arba‟          ve‟imo 

os meninos-*       ose-ele-separou    homem    centenas-de    quatro    e-com-ele 

ֹות׃        י   ַהְשָפחָֽ ל     ְשֵ ֵ֥ ל      ְוַעִׁ֖   ַוָׁאֶַּׂ֧שם33:2ַעל־ֵלָאהֹ֙    ְוַעל־ָרֵחֹ֔

vayassem             hashefachot     shtey       ve‟al         rachel-ve‟al         le‟ah-„al 

E-ele-pôs               as-servas     duas-de    e-sobre    Raquel-e sobre    léia-sobre 

יָהֹ֙  ָֽיָלֶדֹ֙ ה           ִו אשָֹנִ֑ה   ְוֶאת־ֵלָאִ֤ ן    ִרָֽ ֹות  ְוֶאת־יְַלֵדיֶהִׁ֖  ֶאת־ַהְשָפחִ֛

viladeycha              le‟ah-ve‟et    ri‟shonah    yeladeyhen-ve‟et  hashefachot-„et 

e-filhos-dela                lèia-e         primeiro        filhos delas-e           as servas-* 

ָֽים׃       ף   ַאֲחרִֹנ ל   ְוֶאת־יֹוֵסִׁ֖ ים   ְוֶאת־ָרֵחֵ֥ ר33:3ַאֲחרֹנִֹ֔ ־אא    ָעַבָ֣   ְוהִׁ֖

„avar       vehu‟               „acharonim    yossef-ve‟et    rachel-ve‟et    „acharonim 

passou    E-ele                depois-deles       José-e            Raquel-e    depois-deles 

1   E levantou Jacó 

os olhos e olhou, e 

eis que vinha Esaú, 

e quatrocentos ho-

mens com ele. 

Então, repartiu os 

filhos entre Léia, e 

Raquel, e as duas 

servas.  

2   E pôs as servas 

e seus filhos na 

frente e a Léia e a 

seus filhos, atrás; 

porém a Raquel e 

José, os derra-

deiros.  

3   E ele mesmo 

passou  
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ים ַבע    ְפָעִמֹ֔ ְרָצהֹ֙       ֶשָ֣ ח־א           ַאֹ֙ ם                 ַוׁאְִשַ ִ֤  ִלְפנֵיֶהִ֑

pe‟amim    sheva‟          „artsah                  vayishtachu                      lifneychem  

vezes          sete          para[a]terra          e-ele[se]inclinou           para-face-deles 

ֹו             ַעד־ָאִחָֽיו׃       ו         ִלְקָראתֹוֹ֙ 33:4ַעד־ִֻאְש ִׁ֖ ָרץ   ֵעָׂשִ֤   ַוׁאָָ֨

liqra‟to                  „essav    vayarats             „achiv-„ad                        gishto-„ad 

para-encontrá-lo     Esaú    E-ele-correu     irmão dele-até     aproximar dele-até 

ׄה־אׄ  ׄ ֵקִ֑ ו              ַוׁׄאִָׄשׄ ל            ַעל־ַצ־ָאאָרִׁ֖ ֵֹ֥ ה־א                ַוׁאִפ ַיְַחְֺאֵקֹ֔  וָֽ
vayishaqehu                 tsava‟arav-„al                vayipol               vayechabeqehu 

e-ele-beijou-ele       pescoço dele-sobre     e-ele-lançou[se]        e-ele-o-abraçou 

־א׃                 יו     ַוַׁאְִ֤רא     ֶאת־ַה׆אִָשיםֹ֙ 33:5ַוׁאְִב׃אָֽ א    ֶאת־ֵעינָָ֗   ַוׁאִָשָ֣

hanashim-„et       vayare‟      „eynayv-„et       vayissa‟                             vayivku 

as mulheres-*    e-ele-viu      olhos dele-*     E-ele-levantou      e-eles-choraram 

ר ְך            ַוׁאֹאַמ  ֶׄאה        ָׄאִ֑ אֶמר        ִמי־ֵאָ֣ ִֹׁ֖ ים        ַוׁא  ְוֶאת־ַהיְָלִדֹ֔
vayo‟mer              lach            „eleh-mi              vayo‟mer         hayeladim-ve‟et 

e-ele-disse          para-ti         estes-quem?         e-ele-disse             os meninos-e 

ים    ֶאת־ַעְבֶּאָָֽך׃      ים          ֲאֶשר־ָחַנֵ֥ן      ֱאֹלִהִׁ֖ ָ 33:6ַהיְָלִד    ַוִ ַֻאְַּ֧שן

vatigashənah       „avdecha-„et      „elohim         chanan-„asher            hayeladim 

E-chegaram[elas]  teu servo-*         Deus      graciosamente-que      os-meninos 

ָֽיןָ׃           ן          ַוִ ְָֽשַ ֲחֶו ׆אָה     ְויְַלֵדיֶהִׁ֖ ֹות     ֵהֵ֥   ַוִ ַֻאַּ֧ש33:7ַהְשָפחִ֛

vatigash                 vatishtachaveyna         veyaldeyhen     henah      hashefachot 

E-aproximou      e[elas se]inclinaram      e-filhos-delas      elas            as-servas 

ר              נִַֻאֵ֥ש ־א        ְוַאַחָ֗ ְָֽשַ ֲחוִ֑ יָה         ַוִׁא ה         ִויָלֶדִׁ֖  ַֻאם־ֵלָאִ֛

nigash                  ve‟achar       vayishtachavu          viladeyha            le‟ah-gam 

aproximou           e-depois      e-ela[se]inclinou      e-filho-dela      Léia-também 

ְָֽשַ ֲחוָֽ־א׃        ל         ַוִׁא ף     ְוָרֵחִׁ֖ י           ְלָךִ֛ 33:8יֹוֵסִ֛ אֶמר      ִמֵ֥  ֹ   ַוׁא

lecha               mi         vayo‟mer              vayishtachavu        verachel      yossef 

para-ti      para-que?    E-ele-disse         e[ela]se-inclinou      e-Raquel         José 

אֶמר  ֹ ְשִ י             ַוׁא ר        ָפָגִ֑  ׃ָאל־ַהַׅאֲחֶנֵ֥ה           ַהֶֿאִׁ֖ה       ֲאֶשָ֣

vayo‟mer                pagashəti           „asher           hazeh            hamachaneh-kol 

e-ele-disse           eu-encontrei           que             o-este             o bando-tudo de 

ָֽי׃          ן               ְֺאֵעיֵנֵ֥י        ֲאדִֹנ ו33:9ִלְמצֹא־ֵחִׁ֖ אֶמר     ֵעָׂשִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

„essav       vayo‟mer                 „adoni            be‟eyney                  chen-limətso‟ 

Esaú         E-ele-disse           meu-senhor      aos-olohos      graça-para encontrar 

ְָֽך׃ י      ְלָךִׁ֖    ֲאֶשר־ָל י          יְִהֵ֥ ב          ָאִח  י               ָרִ֑  יֶש־ִלָ֣
lach-„asher       lecha       yehi              „achi                 rav                        li-yesh 

para ti-que      para-ti    ele-seja       meu-irmão          muito       para mim-existe 

 

 

adiante deles e 

inclinou-se à terra 

sete vezes, até que 

chegou a seu 

irmão.  

4   Então, Esaú cor-

reu-lhe ao encontro 

e abraçou-o; e lan-

çou-se ao seu pes-

coço e beijou-o; e 

choraram.  

5   Depois, levan-

tou os seus olhos, e 

viu as mulheres e 

os meninos, e 

disse: Quem são 

estes contigo? E 

ele disse: Os filhos 

que Deus gracio-

samente tem dado 

a teu servo.  

6   Então, chega-

ram as servas, elas 

e os seus filhos, e 

inclinaram-se.  

7   E chegou tam-

bém Léia com seus 

filhos, e inclina-

ram-se; e, depois, 

chegaram José e 

Raquel e inclina-

ram-se.  

8   E disse Esaú: 

De que te serve 

todo este bando 

que tenho encon-

trado? E ele disse: 

Para achar graça 

aos olhos de meu 

senhor.  

9   Mas Esaú disse: 

Eu tenho bastante, 

meu irmão; seja 

para ti o que tens.  
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אִתי          ֵחןֹ֙ 33:10 א      ָמָצִ֤ ב     ַאל־נָאֹ֙          ִאם־נָָ֨ ָֹ֗ אֶמר יֲַעק ָֹ֣   ַוׁא

chen              matsa‟ti          na‟-„im                na‟-„al        ya‟aqov       vayo‟mer  

graça            encontrei        peço te-se         peço te-não      Jacó        E-ele-disse 

ן י     ַעל־׃ֵאִ֞ י        ׃ִאָ֣ י           ִמׁאִָדִ֑ יָך         ְוָלַקְחָ ֵ֥      ִמנְָחִתִׁ֖  ְֺאֵעינֶֹ֔

ken-„al         ki             miyadi               minchati      velaqachta        be‟eynecha 

isso-por      que     de-minha-mão      meu-presente     e-toma      aos-teus-olhos 

ים              ַוִ ְרֵצָֽנִי׃ ת        ְפֵנֵ֥י    ֱאֹלִהִׁ֖ ִֹ֛ יָך        ׃ִאְרא יִתי   ָפנֶָ֗  ָרִאָ֣

vatirtseni                       „elohim       pney             kir‟ot          faneycha       ra‟iti 

e-te-agradaste-de-mim    Deus      face-de      como-vendo      tua-face            vi 

ְך33:11 את             ָלֹ֔ ר       ֺהָבָ֣   ַקח־ָנִ֤א          ֶאת־ִֺאְרָכִתיֹ֙      ֲאֶשָ֣

lach                    huva‟t           „asher            birchati-„et                         na‟-qach 

para-ti               ela-veio            que          minha bênção-*              peço te-toma 

ל ִֹ֑ י                   יֶש־ִלי־כ ים      ְוִכָ֣  ׃ִאָֽי־ַח׆ַאֵ֥נִי                     ֱאֹלִהִׁ֖

chol-li-yesh                             vechi        „elohim                                chanani-ki 

tudo de-para mim-existe         e-que          Deus        favorecimento meu-porque 

ֹו                 ַוׁאִָ ָֽח׃                    ה33:12ַוׁאְִפַצר־ֺאִׁ֖ אֶמר      נְִסָעָ֣ ִֹׁ֖   ַוׁא

nissə‟ah      vayo‟mer                                   vayiqach                       bo-vayiftsar 

partamos     E-ele-disse                              e-ele-tomou      com ele-e ele insistiu 

ה      ְלנֶגְֶּאָָֽך׃              ָכה           ְוֵאְלָכִׁ֖ יו33:13ְונֵֵלִ֑ אֶמר       ֵאָלָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

„elayv          vayo‟mer                       lenegdecha      ve‟elchah          venelechah 

para-ele       E-ele-disse                     à-sua-frente      e-eu-irei      e-caminhemos 

ר אן          ְוַהָֺאָקִׁ֖ ֵֹ֥ ים     ְוַהצ ים    ַר׃ִאֹ֔ ַעֹ֙     ׃ִאָֽי־ַהיְָלִדָ֣  ֲאדִֹנִ֤י          יֵֹדֹ֙

vehabaqar           vehatso‟n      rakim       hayeladim-ki      yode‟a             „adoni 

e-as-vacas         e-o-rebanho   tenros     os meninos-que      sabe      meu-senhor 

ת־א ד                  ָוֵמִׁ֖ ֹום    ֶאָחֹ֔ י        ־אְדָפק־אםֹ֙     יָ֣ ֹות         ָעָלִ֑  ָעלָ֣

vametu                        „echad      yom      udefaqum            „alay                 „alot 

e[eles]morrem                um         dia     e-afadigá-las      sobre-mim      leiteiras 

אן׃                   ָֹֽ י               ִלְפֵנָ֣י33:14׃ָאל־ַהצ   יֲַעָבר־ָנֵ֥א       ֲאדִֹנִׁ֖

lifney                      „adoni           na‟-ya‟avar                                     hatso‟n-kol 

para-face-de       meu-senhor      peço te-Ele passe                  o rebanho-tudo de 

גֶל י                 ְלֶרָ֨ י      ֶאְָֽתנֲָהָלָ֣ה             ְלִא׀ִאָ֗ ֹו         ַוֲאנִִ֞  ַעְבּאִ֑

leregel                            le‟iti                     „etnahalah         va‟ani              „avdo  

para-pé-de        para-vagareza-minha         *-guiá-la            e-eu          seu-servo 

ד ים          ַעִ֛ גֶל       ַהיְָלִדֹ֔ ה         ֲאֶשר־ְלָפנַיֹ֙          ־אְלֶרָ֣  ַהְׅאָלאָכִ֤

„ad               hayeladim         uleregel               lefanay-„asher         hamela‟chah 

até              os-meninos      e-para-pé-de      para minha face-que      a-ocupação 

 

 

10   Então, disse 

Jacó: Não! Se, 

agora, tenho acha-

do graça a teus 

olhos, peço-te que 

tomes o meu 

presente da minha 

mão, porquanto vi 

o teu rosto como 

vendo a face de 

Deus e tomaste 

contentamento em 

mim.  

11   Toma, peço-te, 

a minha bênção, 

que te foi trazida; 

porque Deus graci-

osamente ma tem 

dado, e porque 

tenho de tudo. E 

instou com ele, até 

que a tomou.  

12   E disse: Cami-

nhemos, e ande-

mos; e eu partirei 

adiante de ti.  

13   Porém ele lhe 

disse: Meu senhor 

sabe que estes 

filhos são tenros e 

que tenho comigo 

ovelhas e vacas de 

leite; se as afadi-

gar somente um 

dia, todo o rebanho 

morrerá.  

14   Ora, passe o 

meu senhor diante 

da face de seu 

servo; e eu irei 

como guia pouco a 

pouco, conforme o 

passo do gado que 

está diante da 

minha face e 

conforme o passo 

dos meninos, até 
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י       ֵׂשִעָֽיָרה׃           א        ֶאל־ֲאדִֹנִׁ֖ ֵֹ֥ ו33:15ֲאֶשר־ָאב אֶמר   ֵעָׂשֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

„essav    vayo‟mer                       se‟irah             „adoni-„el               „avo‟-„asher 

Esaú      E-ele-disse                  para-Seir      meu senhor-para      [eu]venha-que 

י ר            ִאִ ִ֑ ם     ֲאֶשָ֣  ַאִצָֽיגָה־׆ָאָ֣א                   ִעְׅאָךֹ֔     ִמן־ָהָעִׁ֖

„iti                      „asher      ha‟am-min      „imcha                              na‟-„atsigah 

comigo                 que        o povo-de        contigo         peço te-[eu]estabelecrei 

ָֽי׃ ן     ְֺאֵעיֵנֵ֥י             ֲאדִֹנ ה     ֶאְמָצא־ֵחִׁ֖ ֹֹ֙אֶמרֹ֙         ָלָָ֣ׅאה      ֿאֶֹ֔  ַוׁא
„adoni                  be‟eyney      chen-„emtsa‟      zeh         lamah           vayo‟mer 

meu-senhor       aos-olhos-de      [eu]ache          isto      para-que?      e-ele-disse 

ֹו           ֵׂשִעָֽיָרה׃33:16 ו         ְלַדְר׃אִׁ֖ ־אא   ֵעָׂשִ֛ ֹום    ַההֵ֥   ַוׁאָָש֩ב     ַֺאׁאָ֨

se‟irah                      ledarko              „essav      hahu‟      bayom           vayashav 

para-Seir         para-caminho-dele      Esaú      o-este       no-dia      E-ele-tornou 

יִת33:17 ֹו            ָֺאִ֑ ֵֶ֥בן          לִׁ֖ ָתה           ַוִׁא ֹֹ֔ ע       ֺס׃א   ְויֲַעקֹבֹ֙  נַָסָ֣

beyt                    lo              vayiven               sukotah         nassa‟      veya‟aqov 

casa               para-ele      e-ele-edificou      para-Sucote      partiu            E-Jacó 

ֹום א      ֵשם־ַהָׅאקִׁ֖ ן    ָקָרֵ֥ ת     ַעל־׃ֵאִ֛ ֹֹ֔ ה    ֺס׃א ה־אֹ֙           ָעָׂשָ֣  ־אְלִמְקנֵֹ֙
hamaqom-shem       qara‟       ken-„al        sukot      „assah                ulemiqnehu 

o lugar-nome de   chamou    por isso      cabanas       fez      e-para-seu-rebanho 

ֹות׃  יר33:18                    ס ֺס׃אָֽ ם           ִעָ֣ ב     ָשֵל  ָֹ֨   ַוׁאָבֹ֩א     יֲַעק

„ir                    shalem     ya‟aqov       vaya‟vo                                             sukot 

cidade-de        em-paz       Jacó          E-ele-veio                        cabanas[Sucote] 

ם ן  ֲאָרִ֑ ֹו           ִמַפַּאָ֣ ַען       ְֺאבֹאִׁ֖ ֶרץ     ׃ְאנַֹ֔ ם      ֲאֶשרֹ֙     ְֺאֶאָ֣  ְשֶכָ֗

„aram  mipadan              bevo‟o         kəna‟an     be‟erets       „asher      shechem 

de-Padã-Arã               como-vir-de      Canaã       na-terra         que         Siquém 

ה33:19ַוִׁאִַׁ֖חן          ֶאת־ְפֵנֵ֥י     ָהִעָֽיר׃         ת  ַהָשֶדָ֗ ֶקן  ֶאת־ֶחְלַקָ֣   ַוׁאִ 

hasadeh   chelqat-„et      vayiqen                    ha‟ir        pney-„et           vayichan 

o-campo    parte de-*     E-ele-comprou     a-cidade   faces de-*  e-ele-acampou 

י ֹור        ֲאִבָ֣ ָֽי־ֲחמִׁ֖ ֵ֥ד         ְֺאֵנ ֹו         ִמַׁא ָָֽטה־ָשםֹ֙     ָאֳהלֹ֔ ר    ָנ  ֲאֶשִ֤

„avi             chamor-bney            miyad            „aholo        sham-natah      „asher 

pai-de     Hamor-filhos de      da-mão-de      sua-tenda      lá-estendera         que 

ה         ְקִׂשיָטָֽה׃           ם       ְֺאֵמָאִׁ֖ חַ 33:20ְשֶכִ֑ ם       ִמזְֵֺאִ֑   ַוׁאֶַצב־ָשִׁ֖

mizbeach      sham-vayatsev                     qessitah              beme‟ah      shechem 

altar              ali-E ele edificou        dinheiro[peso?] 119      por-cem        Siquém 

י    יְִׂשָרֵאָֽל׃  ל        ֱאֹלֵהֵ֥ ֹו                 ֵאִׁ֖ ְקָרא־לֹ֔ סַוׁאִָ֨  

yisra‟el      „elohey            „el                            lo-vayiqra‟ 

Israel       Deus-de      Deus[de]      para ele-e ele chamou 

que chegue a meu 

senhor, em Seir.  

15   E Esaú disse: 

Deixarei logo con-

tigo desta gente 

que está comigo. E 

ele disse: Para que 

é isso? [Basta que] 

eu ache graça aos 

olhos de meu 

senhor.  

16  E tornou Esaú 

naquele dia pelo 

seu caminho a Seir.  

17   Jacó, porém, 

partiu para Sucote, 

e edificou para si 

uma casa, e fez 

cabanas para o seu 

gado; por isso 

chamou o nome do 

lugar, Sucote.  

18   E chegou Jacó 

salvo à cidade de 

Siquém, que está 

na terra de Canaã, 

quando vinha de 

Padã-Arã; e fez o 

seu assento diante 

da cidade.  

19   E comprou 

uma parte do 

campo, em que 

estendera a sua 

tenda, da mão dos 

filhos de Hamor, 

pai de Siquém, por 

cem [peças de] 

dinheiro.  

20   E levantou ali 

um altar e chamou-

o Deus, o Deus de 

Israel. 

                                                           
119

 ;qessitah = substantivo, singular, absoluto - antiga medida (de peso?) de dinheiro; quantidade monetária desconhecida ְקִׂשיָטה 

também mencionada em Josué 24:32 e Jó 42:11. 
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Gênesis 34 

ב34:1 ִֹ֑ ה          ְליֲַעק ר      יְָלָדִׁ֖ ה      ֲאֶשֵ֥ א   ִדינָהֹ֙       ַֺאת־ֵלָאֹ֔   ַוֵ ֵצִ֤

leya‟aqov            yaldah         „asher          le‟ah-bat             dinah           vatetse‟ 

para-Jacó         ela-gerara         que         Léia-filha de          Diná              E-saiu 

ֹות      ָהָאֶָֽרץ׃           ֹות       ִֺאְבנֵ֥ ֽא       ְשֶכַּ֧ם34:2ִלְראִׁ֖ ְרא   אָֹת    ַוׁאַָ֨

shechem      „otah      vayare‟                     ha‟arets          bivnot                lirə‟ot 

Siquém       [a]ela      E-ele-viu                   a-terra      com-filhas-de      para-ver 

ֽא ח         אָֹתִ֛ ֶרץ       ַוׁאִַ ֵ֥ יא      ָהָאִ֑ י      נְִׂשָ֣ ִַח־ִאִׁ֖ ֹור          הָֽ  ֶֺאן־ֲחמִ֛

„otah            vayiqach        ha‟arets         nessiy‟        hachivi            chamor-ben 

[a]ela         e-ele-tomou      a-terra      príncipe-de     o-heveu      Hamor-filho de 

ָָֽה׃        ֽא            ַויְַע׆ֶא ֹו34:3ַוׁאְִש׃ַאֵ֥ב             אָֹתִׁ֖ ק       נְַפשֹ֔   ַוִ ְדַֺאָ֣

nafsho          vatidbaq                vaye‟aneha               „otah                  vayishkav 

sua-alma      E-apegou[se]      e-ele-humilhou-a      [com]ela      e-ele-deitou[se] 

ר ֱָֽאַהבֹ֙        ֶאת־ַהָֽ׆אֲַעָרֹ֔        ַויְַדֵֺאִׁ֖ ב        ַוֶׁא ִֹ֑  ְֺאִדיָנִׁ֖ה          ַֺאָֽת־יֲַעק

vayedaber         hana‟ar-„et         vaye‟ehave          ya‟aqov-bat              bedinah 

e-ele-falou          a moça-*          e-ele-amou          Jacó-filha de          com-Diná 

׃            ֹור34:4ַעל־ֵלֵ֥ב             ַהָֽ׆אֲַעָרָֽ ם     ֶאל־ֲחמֵ֥ אֶמר     ְשֶכֹ֔ ָֹ֣   ַוׁא

chamor-„el       shechem      vayo‟mer                     hana‟ar                       lev-„al 

Hamor-para      Siquém       E-ele-disse                   a-moça        coração de-para 

את      ְלִאָשָֽה׃ ִֹׁ֖ ה  ַהֿא ח־ִלִ֛י      ֶאת־ַהׁאְַלָּאֵ֥ ר         ַקָֽ ִֹ֑ יו       ֵלאמ  ָאִבִׁ֖

le‟ishah           hazo‟t     hayaldah-„et          li-qach                le‟mor            „aviv 

por-mulher      a-esta        a moça-*      para mim-toma      para-dizer      seu-pai 

ֹו34:5 י          ִטֵׅאאֹ֙       ֶאת־ִּאיָנָ֣ה         ִב ֹ֔ ע      ׃ִאִ֤ ב      ָשַמָ֗ ָֹ֣   ְויֲַעק

vito                dinah-„et              time‟                ki          shama‟          veya‟aqov 

sua-filha          Diná-*        contaminada          que         ouviu                  E-Jacó 

ב ִֹׁ֖ ש     יֲַעק ה      ְוֶהֱחִרֵ֥ ־א       ֶאת־ִמְקֵנִׁ֖ה־א    ַֺאָשֶדִ֑  ־אָבָנִ֛יו            ָהיֵ֥
ya‟aqov   vehecherish     bassadeh      miqnehu-„et          hayu               uvanayv 

Jacó          e-calou-se      no-campo    seu rebanho-*      estavam     e-filhos-dele 

ב34:6ַעד־ֺאָֹאָֽם׃            ִֹ֑ ם        ֶאָֽל־יֲַעק ֹור     ֲאִבָֽי־ְשֶכִׁ֖ א    ֲחמֵ֥   ַוׁאֵֵצִ֛

ya‟aqov-„el          shechem-„avi      chamor      vayetse‟                      bo‟am-„ad 

Jacó-para            Siquém-pai de      Hamor      E-ele-saiu         [que]viessem-até 

ֹו׃            ר        ִא ָֽ א־א     ִמן־ַהָשֶדהֹ֙ 34:7ְלַדֵֺאִׁ֖ ב     ָֺאִ֤  ֹ י     יֲַעק   ־אְבנֵָ֨

hassadeh-min      ba‟u      ya‟aqov       uvney                        „ito              ledaber 

o campo-de       vieram       Jacó          E-filhos-de             com-ele      para-falar 

ם ֵַ֥חר       ָלֶהִׁ֖ ים      ַוִׁא ְָֽתַעְצב־אֹ֙         ָהֲָֽאנִָשֹ֔ ם                ַוִׁא  ׃ְאָשְמָעֹ֔

lahem        vayichar      ha‟anashim           vayit‟atsevu                     kesham‟am 

para-eles   e-ele-irou     os-homens      e-eles[se]ofenderam      quando-ouviram 

 

1   E saiu Diná, 

filha de Léia, que 

esta dera a Jacó, a 

ver com as filhas 

da terra.  

2   E Siquém, filho 

de Hamor, heveu, 

príncipe daquela 

terra, viu-a, e 

tomou-a, e deitou-

se com ela, e 

humilhou-a.  

3   E apegou-se a 

sua alma com 

Diná, filha de Jacó, 

e amou a moça, e 

falou afetuosa-

mente à moça.  

4   Falou também 

Siquém a Hamor, 

seu pai, dizendo: 

Toma-me esta por 

mulher.  

5   Quando Jacó 

ouviu que fora 

contaminada Diná, 

sua filha, estavam 

os seus filhos no 

campo com o gado; 

e calou-se Jacó até 

que viessem.  

6   E saiu Hamor, 

pai de Siquém, a 

Jacó, para falar 

com ele.  

7   E vieram os 

filhos de Jacó do 

campo; e, ouvindo 

isso, se ofenderam 

os varões e iraram-

se muito,  
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ב ֹֹ֔ ל    ִלְש׃ַאבֹ֙      ֶאת־ַֺאָֽת־יֲַעק ה    ְביְִׂשָרֵאָ֗ ה    ָעָׂשָ֣ ד     ׃ִאָֽי־נְָבָלִ֞ ִֹ֑  ְמא

ya‟aqov-bat-„et           lishkav       veyisra‟el      „assah      nevalah-ki       me‟od 

Jacó-filha de-*        para-deitar     em-Israel         fez        doidice-que       muito 

א    יֵָעֶׂשָֽה׃   ן        ֹלֵ֥ ר34:8ְוֵכִׁ֖ ִֹ֑ ם         ֵלאמ ֹור      ִאָ ָ֣ ר    ֲחמִׁ֖   ַויְַדֵֺאֵ֥

le‟mor              „itam          chamor      vayedaber      ye‟asseh      lo‟       vechen  

para-dizer      com-eles       Hamor       E-ele-disse      ele-faz      não      e-assim 

־א ם           ְ נָ֨ ה      נְַפשֹוֹ֙        ְֺאִבְ ֶכֹ֔ י        ָחְָֽשָקִ֤ ם         ְֺאנִָ֗  ְשֶכָ֣

tenu                bevitechem          nafsho       chashəqah           beni         shechem 

deem-lhe    pela-vossa-filha     sua-alma     enamorada      meu-filho      Siquém 

ֹו        ְלִאָשָֽה׃              ֽא     לִׁ֖ נ־א34:9ָנֵ֥א       אָֹתִ֛ ־א     אָֹתִ֑   ְוִהְָֽתַחְ נִׁ֖

„otanu        vehitchatenu                         le‟ishah              lo        „otah            na‟ 

conosco     Aparentai-vos                    por-mulher      para-ele      ela      peço-te 

־א       ָלֶכָֽם׃ ינ־א      ִ ְקחֵ֥ נ־א       ְוֶאת־ְֺאנֵֹתִׁ֖ ֵָֹֽתיֶכםֹ֙           ִ ְ נ־א־ָלֹ֔  ְֺאנ

lachem          tiqəhu         benoteynu-ve‟et         lanu-titənu            benoteychem 

para-si          tomem          nossas filhas-e         a nós-dai nos          vossas-filhas 

ם          ְשב־אֹ֙ 34:10 ֶרץֹ֙    ִ ְהֶיָ֣ה        ִלְפנֵיֶכֹ֔ ב־א     ְוָהָאֹ֙ נ־א   ֵ ֵשִ֑   ְוִאָ ִׁ֖

shevu             lifneychem           tihyeh      veha‟arets      teshevu           ve‟itanu 

habitem     para-vossa-face     [ela]estará     e-a-terra      havitareis     E-conosco 

־א       ָֺאָֽֽא׃                ־אָה          ְוֵהָָֽאֲחזִׁ֖ אֶמר      ְשֶכםֹ֙ 34:11־אְסָחרֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

shechem      vayo‟mer                             bah         veha‟achazu      ussecharucha 

Siquém       E-ele-disse                           nela     e[tomai]possessão        negociai 

ם ן              ְֺאֵעינֵיֶכִ֑ יָה         ֶאְמָצא־ֵחִׁ֖ יה          ְוֶאל־ַאֶחֹ֔  ֶאל־ָאִבָ֣

be‟eyneychem               chen-„emtsa‟           „acheiha-ve‟el                   ‟avih-‟el 

aos-vossos-olhos         graça-ache[eu]        irmãos dela-e para        pai dela-para 

י        ֶאֵ ָֽן׃          ־א      ֵאַלִׁ֖ ר     ֹאְמרִ֛ י34:12ַוֲאֶשֵ֥ ־א          ָעַלִ֤   ַהְרֺאָ֨

„alay               harbu                         „eten            „elay           to‟mru      va‟asher 

sobre-mim     Aumentem             [eu]darei      para-mim      disserdes        e-que 

י ־א        ֵאָלִ֑ ר      ֹאְמרִׁ֖ ה     ׃ַאֲאֶשֵ֥ ְ נָֹ֔ ן      ְוֶאָ֨ ַהר     ־אַמָ ֹ֔ ָֹ֣  ְמאֹדֹ֙     מ

„elay             to‟mru         ka‟asher      ve‟etenah      umatan      mohar      me‟od 

a-mim    vós-disserdes    conforme     e[eu]darei     e-dádiva      dote         muito 

־א34:13־אְתנ־א־ִלֵ֥י       ֶאת־ַהָֽ׆אֲַעָרִׁ֖    ְלִאָשָֽה׃                              ַוׁאֲַענָ֨

vaya‟anu                                               le‟ishah       hana‟ar-„et               li-utenu 

E-eles-responderam                           por-mulher      a moça-*      a mim-e deem 

ה יו        ְֺאִמְרָמִׁ֖ ֹור      ָאִבִ֛ ם      ְוֶאת־ֲחמֵ֥ ב         ֶאת־ְשֶכָ֨  ֹ ָֽי־יֲַעק  ְבֵנ

bemirmah           „aviv          chamor-ve‟et         shechem-„et         ya‟aqov-vney 

com-engano      pai-dele          Hamor-e               Siquém-*           Jacó-filhos de 

 

 

pois fizera doidice 

em Israel, deitan-

do-se com a filha 

de Jacó, o que não 

se devia fazer 

assim.  

8   Então, falou 

Hamor com eles, 

dizendo: A alma de 

Siquém, meu filho, 

está ena-morada da 

vossa filha; dai-lha, 

peço-vos, por 

mulher.  

9   Aparentai-vos 

conosco, dai-nos as 

vossas filhas e 

tomai as nossas 

filhas para vós;  

10   e habitareis 

conosco; e a terra 

estará diante da 

vossa face; habitai, 

e negociai nela, e 

tomai possessão 

nela.  

11   E disse 

Siquém ao pai dela 

e aos irmãos dela: 

Ache eu graça a 

vossos olhos e 

darei o que me 

disserdes.  

12   Aumentai 

muito sobre mim o 

dote e a dádiva, e 

darei o que me 

disserdes; dai-me 

somente a moça 

por mulher.  

13   Então, respon-

deram os filhos de 

Jacó a Siquém e a 

Hamor, seu pai, 

com engano,  
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ת     ִּאיָנֵ֥ה        ֲאחָֹתָֽם׃ א        ֵאִׁ֖ ר          ִטֵׅאֹ֔ ר־א           ֲאֶשָ֣  ַויְַדֵֺאִ֑
„achotam           dinah         „et               time‟              „asher             vayedaberu 

irmã-deles         Diná           *         contaminado         porque       e-eles-falaram 

ר34:14 א       נ־אַכלֹ֙        ַלֲעׂשֹותֹ֙        ַהָּאָבָ֣ ם    ֹלִ֤ ־א     ֲאֵליֶהָ֗   ַוׁאֹאְמרָ֣

hadavar            la‟assot             nuchal           lo‟    „aleychem            vayo‟məru 

a-coisa           para-fazer      nós-podemos     não     para-eles     E-eles-disseram 

ֹו    ָעְרָלִ֑ה יש       ֲאֶשר־לָ֣ נ־א       ְלִאִׁ֖ ה       ָלֵתתֹ֙      ֶאת־ֲאחֵֹתֹ֔  ַהֿאֶֹ֔

„arəlah        lo-„asher             le‟ish            „achotenu-„et          latet            hazeh 

prepúcio   para ele-que   para-homem        nossa irmã-*       para-dar        a-esta 

ָֽנ־א׃            וא     ָל ה       ִהִׁ֖ ֹות34:15׃ִאָֽי־ֶחְרָפֵ֥ את            נֵאָ֣ ִֹׁ֖   ַאְך־ְֺאז

ne‟ot                     betso‟t-„ach                          lanu          hi‟              cherpah-ki 

consentiremos      nisto-No entanto               para-nós      ela     desgraça-porque 

ם ל              ָלֶכִׁ֖ ֵֹ֥ נ־א            ְלִהׅא ֹֹ֔ ־א       ָכמ ם      ִ ְהיָ֣ ם        ִאֵ֚  ָלֶכִ֑

lachem                 lehimol                chamonu          tihyu         „im          lachem 

para-vós        para-cincuncidar        como-nós        fordes          se         para-vós 

ָֽר׃                            ם34:16׃ָאל־זָָכ ינ־אֹ֙        ָלֶכֹ֔ ׆א־א    ֶאת־ְֺאנֵֹתֹ֙   ְונַָתִ֤

lachem         benoteynu-„et      venatanu                                              zachar-kol 

para-vós      nossas filhas-*     E-nós-daremos                              macho-tudo de 

ם ְבנ־א            ִאְ ֶכֹ֔ נ־א              ְויַָשָ֣ ַָֽ ָֽח־ָלִ֑ ם            ִנ  ְוֶאת־ְֺאנֵֹתיֶכִׁ֖
„itchem               veyashavənu                 lanu-niqach              benotechem-ve‟et 

convosco           e-habitaremos           para nós-tomaremos           vossas filhas-e 

ם    ֶאָחָֽד׃        ינ־א34:17ְוָהִיִׁ֖ינ־א         ְלַעֵ֥ ־א    ֵאֵלִׁ֖ א     ִתְשְמעִ֛   ְוִאם־ֹלַּ֧

„eleynu      tishme‟u        lo‟-ve‟im                    „echad      le‟am         vehayiynu 

a-nós      nos-ouvirdes     não-E se                        um     para-povo      e-seremos 

ְָֽכנ־א׃ נ־א            ְוָהָל ְחנ־א           ֶאת־ִֺאֵ ִׁ֖ ֹול                   ְוָלַקֵ֥  ְלִהׅאִ֑

vehalachnu                bitenu-„et                 velaqachnu                             lehimol 

e-iremos                   nossa filha-*             e-tomaremos             para-circuncidar 

י34:18 ֹור            ־אְבֵעיֵנִׁ֖ ם         ְֺאֵעיֵנָ֣י       ֲחמִ֑ ־א       ִדְבֵריֶהִׁ֖ ָֽיְטבֵ֥   ַוִׁא

uvə‟eyney               chamor         be‟eyney          divreychem                vayiytvu 

e-aos-olhos-de        Hamor      aos-olhos-de      palavras-deles          E-elas-boas 

ֹור׃           ֹות34:19ְשֶכֵ֥ם       ֶֺאן־ֲחמָֽ ַערֹ֙        ַלֲעׂשָ֣ ר    ַה׆אַֹ֙   ְוֹלָֽא־ֵאַחִ֤

la‟assot             hana‟ar      „echar-velo‟                        chamor-ben      shechem 

para-fazer        o-jovem      tardou-E não                   Hamor-filho de      Siquém 

ד ־אא            נְִכָֺאֹ֔ ב     ְוהָ֣ ִֹ֑ ץ         ְֺאַבָֽת־יֲַעק י       ָחֵפִׁ֖ ר      ׃ִאֵ֥  ַהָּאָבֹ֔

nichbad                 vehu‟       ya‟aqov-bevat           chafets           ki         hadavar 

[mais]honrado      e-ele      Jacó-com filha de      agradado      porque      a-coisa 

 

 

e falaram, porquan-

to havia contami-

nado a Diná, sua 

irmã.  

14   E disseram-

lhes: Não podemos 

fazer isso, de dar a 

nossa irmã a um 

varão não 

circuncidado; 

porque isso seria 

uma desgraça para 

nós.  

15   Nisso, porém, 

consentiremos a 

vós: se fordes 

como nós, que se 

circuncide todo 

macho entre vós;  

16   então, dar-vos-

emos as nossas 

filhas, e tomaremos 

nós as vossas fi-

lhas, e habitaremos 

convosco, e sere-

mos um só povo.  

17   Mas, se não 

nos ouvirdes e não 

vos circuncidardes, 

tomaremos a nossa 

filha e ir-nos-emos.  

18   E suas pala-

vras foram boas 

aos olhos de 

Hamor e aos olhos 

de Siquém, filho de 

Hamor.  

19   E não tardou o 

jovem em fazer 

isto; porque a filha 

de Jacó lhe 

agradava, e ele era 

o mais honrado de  
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ית     ָאִבָֽיו׃           ל           ֵֺאֵ֥ ִֹׁ֖ ֹור        ־אְשֶכֵ֥ם34:20ִמ׃א א    ֲחמִ֛ ֵֹ֥   ַוׁאָב

ushechem      chamor      vayavo‟                      „aviv          beit                  mikol  

e-Siquém       Hamor      E-ele-veio                 pai-dele     casa-de      de-tudo-de 

י ־א           ֶאל־ַאנְֵשֵ֥ ָֽיְַדְֺארִ֛ ם         ַו ַער        ִעיָרִ֑ ֹו          ֶאל־ַשָ֣  ְֺאנִׁ֖

„anshey-„el              vayedaberu             „iram               sha‟ar-„el                beno 

homens de-para     e-eles-falaram      cidade-deles      porta de-para      seu-filho 

ר׃      ָֹֽ ם           ֵלאמ ם34:21ִעיָרִׁ֖ ים    ֵהָ֣ ֵלִמַּ֧ ֶׄאה    ְשָֽ ים     ָהֵא    ָהֲאנִָשָ֨

hem      shlemim       ha‟eleh      ha‟anashim                 le‟mor                    „iram 

eles      pacíficos      os-estes      Os-homens               para-dizer      cidade-deles 

ֶרץ ֽא     ְוָהָאִ֛ ־א      אָֹתֹ֔ ֶרץֹ֙      ְויְִסֲחרָ֣ ־א        ָבָאֹ֙ נ־א           ְויְֵשבִ֤  ִאָ ָ֗

veha‟arets     „otah        veyischaru        va‟arets          veyeshvu                „itanu 

e-a-terra        [n]ela      e-negociarão      na-terra      e-eles-habitarão      conosco 

ם               ֶאת־ְֺאנָֹתםֹ֙  יִם             ִלְפנֵיֶהִ֑ ֲחַבת־יַָדִׁ֖  ִה׆ֵאֵ֥ה           ַרָֽ

benotam-„et                      lifneyhem                  yadayim-rachavat             hineh 

filhas deles-*                para-face-deles                mãos-larga de             eis[que] 

ן       ָלֶהָֽם׃ ינ־א      נִֵ ֵ֥ ים      ְוֶאת־ְֺאנֵֹתִׁ֖ נ־א                 ְלנִָשֹ֔  נִַ ָֽח־ָלָ֣

lachem         niten       benoteynu-ve‟et        lenashim                       lanu-niqach 

para-eles   daremos      nossas filhas-e      por-mulheres      para nós-tomaremos 

נ־א             ָהֲאנִָשיםֹ֙ 34:22 ת־א              ָלִ֤ ָֹ֨ זֹאת                יֵא   ַאְך־ְֺאֶּ֠

ha‟anashim                 lanu                      ye‟otu                                  bezo‟t-„ach 

os-homens              conosco           eles-consentirão           com estes-no entanto 

ֹול ד             ְֺאִהׅאֵ֥ ם      ֶאָחִ֑ ֹות      ְלַעָ֣ נ־א     ִלְהיִׁ֖ ֶבת         ִאָ ֹ֔  ָלֶשָ֣

behimol                   „echad        le‟am           lihyot         „itanu               lashevet 

por-circuncidar           um      para-povo      para-ser      conosco      para-habitar 

ָֽים׃    ם     נִׅאִֹל ר     ֵהֵ֥ ר       ׃ַאֲאֶשִׁ֖ ם34:23ָלֹ֙נ־אֹ֙            ׃ָאל־זָָכֹ֔   ִמְקנֵֶהִ֤

miqnehem           nimolim      chem      ka‟asher          zachar-kol                 lanu 

Gado-deles       circuncisos      eles      conforme      macho-tudo de      para-nós 

ם נ־א           ֵהִ֑ ֹוא      ָלִׁ֖ ם     ֲהלֵ֥  ְוִקנְיָנָםֹ֙                    ְוָכל־ְֺאֶהְמָ ֹ֔
chem              lanu          halo‟       behemtam-vechol                       veqinyanam 

eles            para-nós       ?não     seus animais-e tudo de      e-suas-propriedades 

־א            ִאָ ָֽנ־א׃ ם           ְויְֵשבִׁ֖ ֹוָתה          ָלֶהֹ֔ ְך                נֵאָ֣  ַאֵ֚

„itanu                  veyeshvu                lahem               ne‟otah                        „ach 

conosco         e-eles-habitarão         para-eles         consintamos         no-entanto 

י34:24 ֹו        ׃ָאל־יְֹצֵאִׁ֖ ם        ְֺאנֹ֔ ־א      ֶאל־ֲחמֹורֹ֙     ְוֶאל־ְשֶכָ֣   ַוׁאְִשְמעִ֤

yotsə‟ey-kol         beno         shechem-ve‟el       chamor-„el              vayishme‟u 

saia de-tudo de   su-filho      Siquém-e para      Hamor-para    E-eles-o-ouviram 

ר ל־אֹ֙                     ׃ָאל־זָָכֹ֔ ֹֹ֙ ֹו                   ַוׁאִׅא ַער            ִעירִ֑  ַשָ֣

zachar-kol                            vayimolu                             „iro                      sha‟ar 

macho-tudo de            e-eles-circuncidaram             sua-cidade             porta-de 

toda a casa de seu 

pai.  

20   Vieram, pois, 

Hamor e Siquém, 

seu filho, à porta 

da sua cidade e 

falaram aos varões 

da sua cidade, 

dizen-do:  

21   Estes varões 

são pacíficos co-

nosco; portanto, 

habitarão nesta 

terra e negociarão 

nela; eis que a terra 

é larga de espaço 

diante da sua face; 

tomaremos nós as 

suas filhas por 

mulheres e lhes 

daremos as nossas 

filhas.  

22   Mas somente 

consentirão aqueles 

varões em habitar 

conosco, para que 

sejamos um só 

povo, se todo 

macho entre nós se 

circuncidar, como 

eles são circunci-

dados.  

23   O seu gado, e 

as suas posses-

sões, e todos os 

seus animais não 

serão nossos? Con-

sintamos somente 

com eles, e 

habitarão conosco.  

24   E deram ouvi-

dos a Hamor e a 

Siquém, seu filho, 

todos os que saíam 

da porta da cidade; 

e foi circuncidado 

todo macho, de 
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ֹו׃                   ַער       ִעירָֽ י          ַשֵ֥ ֹום34:25׃ָאל־יְֹצֵאִׁ֖   ַויְִה֩י     ַבׁאָ֨

vayom       vayehi                                    „iro              sha‟ar            yotsə‟ey-kol 

no-dia       E-ele-foi                           sua-cidade       porta-de      saía de-tudo de 

ֲעקֹב ָֽי־ְבנֵי־יֶַּ֠ ־א           ְשֵנ ים       ַוׁאְִקחָ֣ ֲאִבָ֗ ָֹֽ ם    ׃א י    ִֺאְָֽהיֹוָתָ֣  ַהְשִליִש 

ya‟aqov-vney-shney            vayiqchu        ko‟avim       bihyotam         hashlishi 

Jacó-filhos de-dois de     e-eles-tomaram     dores      com-estavam     o-terceiro 

א־א ֵֹ֥ ֹו             ַוׁאָב יש    ַחְרֺאֹ֔ י     ִדינָהֹ֙   ִאָ֣ י       ֲאֵחִ֤ ֹון      ְוֵלִו   ִשְמעָ֨

vayavo‟u                charbo       „ish      dinah      „achey         velevi      shimə‟on 

e-eles-vieram     sua-espada     cada    Diná      irmãos-de     e-Leví        Simeão 

ָֽר׃ ־א               ׃ָאל־זָָכ ַָֽהְרגִׁ֖ ַטח               ַוַׁא יר               ֶֺאִ֑  ַעל־ָהִעִׁ֖

zachar-kol                    vayahargo                      betach                           ha‟ir-„al 

macho-tudo de         e-eles-mataram            [com]cuidado           a cidade-sobre 

ֶרב34:26 ־א               ְלִפי־ָחִ֑ ֹו      ָהְרגִׁ֖ ם      ְֺאנֹ֔   ְוֶאת־ֲחמֹורֹ֙ ְוֶאת־ְשֶכָ֣

charev-lefi                        hargu          beno      shechem-ve‟et       chamor-ve‟et 

espada-ao fio de            mataram      seu-filho      Siquém-e                  Hamor-E 

ם            ַוׁאֵֵצָֽא־א׃ ית         ְשֶכִׁ֖ ־א             ֶאת־ִּאיָנִ֛ה       ִמֵֺאֵ֥  ַוׁאְִקחַּ֧
vayetse‟u             shechem             mibeyt            dinah-„et                   vayiqchu 

e-eles-saíram       Siquém           da-casa-de           Diná-*           e-eles-tomaram 

יר34:27 ֿא־א            ָהִעִ֑ ִֹׁ֖ ים          ַוׁאָב ֲחָלִלֹ֔ א־א   ַעל־ַהָ֣ ב     ָֺאֵ֚ ָֹ֗   ְֺאֵנָ֣י  יֲַעק

ha‟ir                    vayavozu            hachalalim-„al      ba‟u      ya‟aqov         bney 

a-cidade       e-eles-saquearam      mortos-sobre      vieram      Jacó      filhos-de 

־א        ֲאחֹוָתָֽם׃       ר         ִטְׅאאִׁ֖ ם34:28ֲאֶשֵ֥   ֶאת־צֹאָנֵ֥ם   ְוֶאת־ְֺאָקָרִׁ֖

beqaram-ve‟et    tso‟nam-„et                  „achotam             timə‟u               „asher 

vaca deles-e       ovelha deles-*             irmã-deles      contaminaram      por que 

ה ר            ַֺאָשֶדִׁ֖ יר  ְוֶאת־ֲאֶשֵ֥ ת   ֲאֶשר־ָֺאִעִ֛ ם       ְוֵאַּ֧  ְוֶאת־ֲחמֵֹריֶֽאִ֑
bassadeh                „asher-ve‟et      ba‟ir-„asher      ve‟et      chamoreyhem-ve‟et 

no-campo                    que-e         na cidade-que       e                   burros deles-e 

ח־א׃                         ְוֶאת־׃ָאל־ֵחיָלִ֤ם           ְוֶאת־׃ָאל־ַטָפםֹ֙ 34:29ָלָקָֽ

tapam-kol-ve‟et                   cheylam-kol-ve‟et                                        laqachu 

meninos deles-tudo de-e     fazenda deles-tudo de-e                              tomaram 

ר ת     ׃ָאל־ֲאֶשֵ֥ ֿא־א     ְוֵאִׁ֖ ִֹ֑ ־א                 ַוׁאָב ם           ָשבִׁ֖  ְוֶאת־נְֵשיֶהֹ֔
„asher-kol         ve‟et      vayavozu                     shavu              nesheyhem-ve‟et 

que-tudo de        e    e-eles-saquearam      [levaram]cativas      mulheres deles-e 

ֹון      ְוֶאל־ֵלִוי֮ 34:30ַֺאָֺאָֽיִת׃                ב    ֶאל־ִשְמעָ֣  ֹ אֶמר     יֲַעק ָֹ֨   ַוׁא

levi-ve‟el          shimə‟on-„el      ya‟aqov      vayo‟mer                             babayit 

Levi-e para       Simeão-para         Jacó         E-ele-disse                         em-casa 

 

 

todos os que saíam 

pela porta da sua 

cidade.  

25   E aconteceu 

que, ao terceiro 

dia, quando esta-

vam com [forte] 

dor, dois filhos de 

Jacó, Simeão e 

Levi, irmãos de 

Diná, tomaram ca-

da um a sua espa-

da, e entraram 

cuidadosamente na 

cidade, e mataram 

todo macho.  

26   Mataram tam-

bém a fio de 

espada a Hamor, e 

a seu filho Siquém; 

e tomaram Diná da 

casa de Siquém e 

saíram.  

27   Vieram os fi-

lhos de Jacó aos 

mortos e saquea-

ram a cidade, por-

que haviam conta-

minado a sua irmã.  

28   As suas ove-

lhas, e as suas 

vacas, e os seus 

jumentos, e o que 

na cidade e o que 

no campo havia, 

tomaram;  

29   e toda a sua 

fazenda, e todos os 

seus meninos, e as 

suas mulheres leva-

ram cativas e des-

pojaram-nos [de 

tudo o que havia] 

em casa.  

30   Então, disse 

Jacó a Simeão e a 

Levi:  
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ב נִיֹ֙                    ְֺאיֵֹשָ֣ ם             אִֹתי              ְלַהְבִאיֵשֹ֙  ֲעַכְרֶ ָ֣

beyoshev                           lehavə‟isheni                    „oti                     „achartem 

entre-habitante-de   para[me fazer]cheirar[mal]      [a]mim        [tendes]turbado 

ר י       ִמְסָפֹ֔ י            ־אַבְפִרִֿאִ֑י      ַוֲאנִיֹ֙       ְמֵתָ֣ ֶרץ      ַֺאָֽ׃ְאנֲַעִנִׁ֖  ָהָאֹ֔

mispar           metey        va‟ani         uvaperizi                bakna‟ani        ha‟arets 

número     homens-de      e-eu      e-entre-ferezeus      entre-cananeus      a-terra 

י      ֲאִנֵ֥י ־אנִי          ְונְִשַמְדִ ִׁ֖ ־א                  ָעַליֹ֙          ְוִה׃אֹ֔  ְונֶֶאְספִ֤
„ani         venishmadti              vehikuni              „alay                          vene‟esfu  

eu         e-me-destruirão      e-me-abaterão      sobre-mim      e-eles[se]ajuntarão 

ה34:31־אֵביִתָֽי׃                       ה             יֲַעֶׂשִׁ֖ ־א       ַהְכזֹונָ    ַוׁאֹאְמרִ֑

ya‟asseh                 hachəzonah        vayo‟mru                                           uveyti 

eles-fariam      ?como-prostututa     E-eles-disseram                      e-minha-casa 

  פֶאת־ֲאחֹוֵתָֽנ־א׃ 

„achotenu-„et 

nossa irmã-* 

Tendes me turba-

do, fazendo-me 

cheirar mal entre 

os moradores desta 

terra, entre os 

cananeus e fere-

zeus; sendo eu 

[pouco povo em] 

número, ajuntar-se-

ão, e ficarei destru-

ído, eu e minha 

casa. 

31   E eles disse-

ram: Faria, pois, 

ele a nossa irmã, 

como a uma 

prostituta? 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 35 

ל35:1 ־אם       ֲעֵלֵ֥ה   ֵבָֽית־ֵאִׁ֖ ב       קִ֛ ֹֹ֔ אֶמר    ֱאֹלִהיםֹ֙       ֶאָֽל־יֲַעק ִֹ֤   ַוׁא

„el-veit        „aleh            qum          ya‟aqov-„el           „elohim            vayo‟mer 

Betel            sobe          levanta          Jacó-para               Deus          E-Ele-disse 

ה ַח     ָלֵאלֹ֙                 ַה׆אְִרֶאָ֣ ם       ִמזְֵֺאֹ֔ ם       ַוֲעֵׂשה־ָשָ֣  ְוֶשב־ָשִ֑
hanirə‟eh                          la‟el      mizbeach      sham-va‟asseh      sham-veshev 

o[que]apareceu          para-Deus       altar              ali-e faze              ali-e habita 

ו     ָאִחָֽיָך׃      י       ֵעָׂשֵ֥ יָך         ְֺאָבְרֲחָךֹ֔        ִמְפֵנִׁ֖ אֶמר35:2ֵאֶלֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

vayo‟mer           „achicha      „essav         mipney        bevarəchacha      „eleycha 

E-ele-disse        teu-irmão      Esaú     das-faces-de    na-tua-fuga-de        para-ti 

ר־א ֹו       ָהִס  ר        ִעׅאִ֑ ל       ׃ָאל־ֲאֶשָ֣ ֹו        ְוֶאִׁ֖  יֲַעקֹבֹ֙      ֶאל־ֵֺאיתֹ֔
hassiru         „imo             „asher-kol            ve‟el             beyto-„el         ya‟aqov 

tirai            com-ele         que-tudo de         e-para        sua casa-para           Jacó 

־א ם                ְוִהָֽ׀ַאֲהרֹ֔ ר      ְֺאתְֹכֶכֹ֔ י         ַה׆אֵָכרֹ֙      ֲאֶשָ֣  ֶאת־ֱאֹלֵהִ֤

vehitaharu                    betochechem      „asher         hanachar            „elohey-„et 

e-purificai-vos           no-meio-de-vós      que      os-estrangeiros      deuses de-* 

יפ־א      ִׂשְמֹלֵתיֶכָֽם׃         ל35:3ְוַהֲחִלִׁ֖ ה       ֵֺאָֽית־ֵאִ֑ ־אָמה    ְונֲַעֶלִׁ֖   ְונָקֵ֥

„el-beyt           vena‟aleh     venaqumah                 simloteychem      vehachalifu 

Betel              e-subamos    E-levantemo-nos       vossos-vestidos        e-mudem 

ל           ָהעֶֹנִ֤ה                   אִֹתיֹ֙  ַח     ָלֵאִ֞ ם       ִמזְֵֺאָ֗  ְוֶאֱָֽעֶׂשה־ָשָ֣
„oti                              ha‟oneh                 la‟el      mizbeach      sham-ve‟e‟esseh 

[a]mim                o[que]respondeu      para-Deus     altar                 lá-e façamos 

1   Depois, disse 

Deus a Jacó: Le-

vanta-te, sobe a 

Betel e habita ali; 

faze ali um altar ao 

Deus que te apa-

receu quando fu-

giste diante da face 

de Esaú, teu irmão.  

2   Então, disse 

Jacó à sua família e 

a todos os que com 

ele estavam: Tirai 

os deuses estranhos 

que há no meio de 

vós, e purificai-

vos, e mudai as 

vossas vestes.  

3   E levantemo-

nos e subamos a 

Betel; e ali farei 

um altar ao Deus 

que me respondeu  
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ר ֶרְך       ֲאֶשֵ֥ י         ַֺאֶּאִׁ֖ י          ַויְִהיֹ֙      ִעָׅאִדֹ֔ ֹום           ָצָָֽרִתֹ֔  ְֺאיָ֣

„asher         baderech             „imadi        vayehi               tsarati               beyom 

que         pelo-caminho         comigo     e-Ele-foi      minha-angústia        no-dia 

ְָֽכִ י׃             י35:4ָהָל ת           ׃ָאל־ֱאֹלֵהִ֤ ב   ֵאָ֣ ָֹ֗ ־א       ֶאָֽל־יֲַעק   ַוׁאְִ נָ֣

„elohey-kol                „et       ya‟aqov-„el           vayitenu                         halachti 

deuses de-tudo de       *         Jacó-para            E-eles-deram                 eu-andei 

ר ים     ֲאֶשָ֣ ם        ְוֶאת־ַה׆אְזִָמִׁ֖ ר           ְֺאיָָדֹ֔  ַה׆אֵָכרֹ֙               ֲאֶשָ֣

„asher      hanezamim-ve‟et         beyadam               „asher                    hanechar 

que                argolas-e            em-suas-mãos             que            os-estrangeiros 

ַחת ב        ַ ֵ֥ ֹֹ֔ ן         אָֹתםֹ֙     יֲַעק ִֹ֤ ם                      ַוׁאְִטמ  ְֺאָאזְנֵיֶהִ֑

tachat           ya‟aqov     „otam             vayitmon                             be‟aznechem 

debaixo-de     Jacó        [a]eles       e-ele-escondeu                     em-suas-orelhas 

ר     ִעם־ְשֶכָֽם׃                     ה      ֲאֶשֵ֥ י35:5ָהֵאָלִׁ֖ ע־א       ַויְִהָ֣   ַוׁאִׇָאִ֑

vayehi         vayissa‟u                                 shechem-„im      „asher          ha‟elah 

e-ele-foi       E-partiram-eles                       Siquém-com         que      o-carvalho 

א ם         ְוֹלָ֣ ֵתיֶהֹ֔ ָֹ֣ ים    ַעל־ֶהָָֽעִריםֹ֙     ֲאֶשרֹ֙     ְסִביב ת   ֱאֹלִהָ֗  ׀ ִחַ ָ֣

velo‟             sevivotehem        „asher          he‟arim-„al       „elohim           chitat 

e-não           ao-redor-deles          que       as cidades-sobre      Deus      terror-de 

ב׃   ָֹֽ י     ְֺאֵנֵ֥י     יֲַעק ־א         ַאֲחֵרִׁ֖ ְדפֹ֔ ־אזָה35:6ָרָֽ ב       לָ֗  ֹ א     יֲַעק ָֹ֨   ַוׁאָב

luzah          ya‟aqov      vayavo‟       ya‟aqov      bney      „acharey            radefu 

para-Luz       Jacó         E-ele-veio      Jacó      filhos-de       após     perseguiram 

ם ־אא            ְוָכל־ָהָעֵ֥ ל  הִׁ֖ וא  ֵֺאָֽית־ֵאִ֑ ַען    ִהִׁ֖ ֶרץ      ׃ְאנַֹ֔  ֲאֶשרֹ֙    ְֺאֶאָ֣

ha‟am-vechol                hu‟      „el-beyt       hi‟     kəna‟an       be‟erets      „asher 

o povo-e tudo de           ele         Betel        ela       Canaã      na-terra-de       que 

ֹו׃                      ַח         ַוׁאְִקָראֹ֙ 35:7ֲאֶשר־ִעׅאָֽ   ַוִׁאִֶ֤בן   ָשםֹ֙      ִמזְֵֺאֹ֔

vayiqra‟          mizbeach      sham      vayiven                                    „imo-„asher 

e-ele-chamou      altar            lá         E-ele-edificou                         com ele-que 

־א         ֵאָליוֹ֙  ם           נִגְלִ֤ י     ָשָ֗ ל     ׃ִאָ֣ ל ֵֺאָֽית־ֵאִ֑ ֹום     ֵאִׁ֖      ַלָׅאקֹ֔
„elayv            nigəlu               sham        ki        „el-beyt        „el            lamaqom 

a-ele         manifestado             alí      porque     Betel  Deus-de       para-o-lugar 

ֹו          ִמְפֵנֵ֥י        ָאִחָֽיו׃     ים     ְֺאָבְרחִׁ֖ ָמת   ְּאבָֹרהֹ֙ 35:8ָהֱָֽאֹלִהֹ֔   ַוָ ִ֤

devorah   vatamat             „achiv            mipney            bevarəcho      ha‟elohim 

Débora    E-morreu        irmão-dele   das-faces-de    em-sua-fuga-de      o-Deus 

ַחת ל      ַ ָ֣ ַחת     ְלֵבָֽית־ֵאִׁ֖ ר        ִמַ ֵ֥ ה       ַוִ ָ ֵבִ֛  ֵמיֶנֶָ֣קת     ִרְבָקֹ֔

tachat         „el-leveyt          mitachat           vetiqaver           rivqah      meyneqet 

abaixo        para Betel       de-abaixo        e-a-sepultou        Rebeca         ama-de 

־את׃  ֹון ָֺאכָֽ ֹו         ַאׄאֵ֥ א          ְשמִׁ֖ ֹון          ַוׁאְִקָרֵ֥ פָהַָֽאׄאִ֑  

bachut   „elon              shemo              vayiqra‟              ha‟elon 

de Pranto-Carvalho      nome-dele      e-ele-chamou     o-carvalho 

no dia da minha 

angústia e que foi 

comigo no cami-

nho que tenho 

andado.  

4   Então, deram a 

Jacó todos os deu-

ses estranhos que 

tinham em suas 

mãos e as arreca-

das que estavam 

em suas orelhas; e 

Jacó os escondeu 

debaixo do 

carvalho que está 

junto a Siquém.  

5   E partiram; e o 

terror de Deus foi 

sobre as cidades 

que estavam ao 

redor deles, e não 

seguiram após os 

filhos de Jacó.  

6   Assim, chegou 

Jacó a Luz, que 

está na terra de 

Canaã (esta é 

Betel), ele e todo o 

povo que com ele 

havia.  

7   E edificou ali 

um altar e chamou 

aquele lugar de 

Deus de Betel, por-

quanto ali se lhe 

tinha manifestado  

Deus, quando fugia 

diante da face de 

seu irmão.  

8   E morreu 

Débora, a ama de 

Rebeca, e foi se-

pultada ao pé de 

Betel, debaixo do 

carvalho cujo nome 

chamou Carvalho 

de Pranto.  



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

180 

 

ם35:9 ן  ֲאָרִ֑ ֹו      ִמַפַּאָ֣ ֹוד        ְֺאבֹאִׁ֖ ים    ֶאָֽל־יֲַעקֹבֹ֙    עֹ֔ א   ֱאֹלִהִ֤   ַוׁאֵָרָ֨

„aran   mipadan      bevo‟o            „od       ya‟aqov-„el      „elohim           vayera‟ 

de-Padã-Arã      em-ele-vindo      ainda      Jacó-para       Deus   E-Ele-apareceu 

ֹו׃      ֶרְך            אֹתָֽ ב35:10ַויְָבִׁ֖ ִֹ֑ ים    ִשְמָךָ֣    יֲַעק ֹו   ֱאֹלִהִׁ֖ ָֹֽאֶמר־לֵ֥   ַוׁא

ya‟aqov  shimcha    „elohim       lo-vayo‟mer                „oto              vayevarech 

Jacó       teu-nome     Deus         [a]ele-E Ele disse       [a]ele     e-Ele-abençoou 

י  ִאם־יְִׂשָרֵאלֹ֙     יְִהֶיָ֣ה ב    ׃ִאִ֤ ָֹ֗ ֹוד    יֲַעק  ֹלָֽא־יִָ ֵר֩א        ִשְמָךָ֨      ע 

yihyeh       yisra‟el-„im      ki      ya‟aqov      „od         shimcha           yiqare‟-lo‟ 

ele-será       Israel-sim      que        Jacó        ainda   teu-nome   ele chamará-não 

ֹו   יְִׂשָרֵאָֽל׃       א      ֶאת־ְשמִׁ֖ ָך           ַוׁאְִקָרֵ֥ ֹו35:11ְשֶמֹ֔   ַוׁאֹאֶמ֩ר    לָ֨

lo        vayo‟mer                yisra‟el       shemo-„et          vayiqra‟          shimecha 

ele      E-Ele-disse               Israel        teu nome-*    e-ele-chamou      teu-nome 

ֹוי ה          ֻאִ֛ ה        ־אְרֵבֹ֔ ל ַשַּאיֹ֙           ְפֵרָ֣ י           ֵאִ֤ ים   ֲאנִָ֨  ֱאֹלִה 

goy              ureveh             pereh                shaday  „el                „ani      „elohim 

nação      e-multiplica      frutifica      Todo Poderoso-Deus      Eu[sou]      Deus 

ים ָׂא          ־אְמָלִכִׁ֖ ל                    ֻאֹוִיִׁ֖ם         יְִהֶיָ֣ה         ִמֶׅאִ֑  ־אְקַהֵ֥
umelachim         mimecha           yihyeh             goyim                             uqehal 

e-reis                      de-ti             ele-será             nações           e-ajuntamento-de 

יָך          יֵֵצָֽא־א׃             ִ י35:12ֵמֲחָלֶצֵ֥ ר     נַָתִ֛ ֶרץ    ֲאֶשֵ֥   ְוֶאת־ָהָאָ֗

natati         „asher      ha‟arets-ve‟et                            yetse‟u      mechalatseycha 

eu-dei          que       a terra-E                                  eles-sairão    de-teus-lombos 

ְלזְַרֲעָךֵ֥  ׆אָה                  ־אָֽ ק       ְלָךָ֣      ֶאְ ֶנִ֑ ם        ־אְליְִצָחִׁ֖  ְלַאְבָרָהֵ֥

ulezarə‟acha                     „etnenah        lecha        uleyitschaq           le‟avraham 

e-para-tua-semente            eu-darei      para-ti      e-para-Isaque      para-Abraão 

ן    ֶאת־ָהָאֶָֽרץ׃        יָך       ֶאֵ ֵ֥ ים35:13ַאֲחֶרִׁ֖ יו    ֱאֹלִהִ֑ ֵַ֥על    ֵמָעָלִׁ֖   ַוַׁא

„elohim     me‟alayv      vaya‟al                   ha‟arets-„et      „eten      „achareycha 

Deus       de-sobre-ele   E-Ele-subiu              a terra-*       eu-darei           após-ti 

ֹו׃            ר   ִא ָֽ ֹום     ֲאֶשר־ִּאֶֺאֵ֥ ה35:14ַֺאָׅאקִׁ֖ ב      ַמֵצָבָ֗  ֹ ב   יֲַעק   ַוׁאֵַצָ֨

matsevah    ya‟aqov    vayatsev                       „ito       diber-„asher      bamaqom 

coluna           Jacó       E-ele-erigiu               com-ele     falou-que          do-lugar 

ְך ֶבן                   ַוׁאֵַׇאִ֤ ֶבת    ָאִ֑ ֹו     ַמֶצָ֣ ר   ִא ִׁ֖ ֹום     ֲאֶשר־ִּאֶֺאֵ֥  ַֺאָׅאקִ֛

vayassech                     „aven     matsevah       „ito      diber-„asher      bamaqom 

e-ele-derramou              pedra       coluna     com-ele     falou-que          do-lugar 

ֶמן׃           יָה      ָשָֽ ק      ָעֶלִׁ֖ ֵֹ֥ ֶסְך      ַוׁאִצ א35:15ָעֶלֹ֙יָהֹ֙         נֶֹ֔   ַוׁאְִקָרָ֨

vayiqra‟                      shamen      „aleycha      vayitsoq      nessech          „alecha 

E-ele-chamou               azeite     sobre-ela   e-ele-lançou  libação120     sobre-ela 

9   E apareceu 

Deus outra vez a 

Jacó, vindo de 

Padã-Arã, e aben-

çoou-o.  

10   E disse-lhe 

Deus: O teu nome 

é Jacó; não se 

chamará mais o teu 

nome Jacó, mas 

Israel será o teu 

nome. E chamou o 

seu nome Israel.  

11   Disse-lhe mais 

Deus: Eu sou o 

Deus Todo Pode-

roso; frutifica e 

multiplica-te; na-

ção e ajunta-mento 

de nações sairão de 

ti, e reis sairão de 

teus lombos.  

12   E te darei a ti a 

terra que tenho 

dado a Abraão e a 

Isaque e à tua 

semente depois de 

ti darei a terra.  

13   E Deus subiu 

dele, do lugar onde 

falara com ele.  

14   E erigiu Jacó 

uma coluna no 

lugar onde falara 

com ele, uma 

coluna de pedra; e 

derramou sobre ela 

uma libação e 

deitou sobre ela 

azeite.  

15   E chamou  

 

 

 

 

                                                           
120

 .nessech = libação; uma oferenda (por derramamento) de bebida נֶֶסְך 
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ים ם  ֱאֹלִהִׁ֖ ֹו   ָשִ֛ ר    ִא ֵ֥ ֹום    ֲאֶש֩ר    ִּאֶֺאָ֨ ם    ַהָׅאקָ֗ ב     ֶאת־ֵשָ֣  ֹ  יֲַעק
„elohim    sham    „ito        diber      „asher     hamaqom      shem-„et      ya‟aqov 

Deus          lá    com-ele     falou        que         o-lugar        nome de-*         Jacó 

ֹוד35:16ֵֺאָֽית־ֵאָֽל׃               ָֽיְִהי־עֵ֥ ל         ַו ית       ֵאֹ֔   ַוׁאְִסע־אֹ֙      ִמֵֺאָ֣

„od-vayehi               „el           mibeyt         vayissə‟u                               „el-beyt 

ainda-e ele sendo    Deus    de-casa-de      E-eles-partiram                          Betel 

ל ֶלד          ָרֵחִׁ֖ ָתה           ַוֵ ֵ֥ ֹוא        ֶאְפָרִ֑ ֶרץ       ָלבָ֣  ׃ִאְבַרת־ָהָאִׁ֖

rachel              vateled                „efratah                lavo‟             ha‟arets-kiverat 

Raquel         e-deu-à-luz          para-Efrata      para-vir    a terra-como espaço de 

ש              ְֺאִלְדָ ָֽֽא׃    ֽא35:17ַוְ ַקֵ֥ ֽא         ְֺאִלְדָ ִ֑ י      ְבַהְקשָֹתִׁ֖   ַויְִהֵ֥

belidtah              vehaqshotah         vayehi             belidtah                    vateqash 

em-seu-parto   em-seu-trabalho     E-ele-foi      em-seu-parto      e-teve-trabalho 

ְך י       ׃ִאָֽי־גַם־ֶזֵ֥ה           ָלִׁ֖ יְרִאֹ֔ אֶמר    ָלִֽ֤א     ַהְמיֶַׄאֶֹ֙דתֹ֙   ַאל־ִ ָ֣ ָֹ֨  ַו 
lach                zeh-gam-ki               tirə‟i-„al      hameyaledet      lah      vato‟mer 

para-ti    este-também-porque      temas-não       a-parteira     para-ela     e-disse 

א35:18ֵֺאָֽן׃    ָתה      ַוִ ְקָרֵ֥ י       ֵמֹ֔ את      נְַפָשֽאֹ֙       ׃ִאָ֣ י     ְֺאֵצִ֤   ַויְִהִ֞

vatiqra‟          metah           ki           nafshah          betse‟t        vayehi           ben 

e-chamou      morreu      porque      sua-alma      em-saindo     E-ele-foi      filho 

ֹו        ִבנְיִָמָֽין׃ ָרא־לֵ֥ יו        ָקָֽ י         ְוָאִבִׁ֖ ֹו              ֶֺאן־אֹוִנִ֑  ְשמִׁ֖

vinyamin121         lo-qara‟             ve‟aviv              „oni-ben                      shemo 

Benjamin     para ele-chamou      e-pai-dele    minha dor-filho de      nome-dele 

וא35:19 ָתה        ִהִׁ֖ ֶרְך      ֶאְפָרֹ֔ ל     ַוִ ָ ֵברֹ֙        ְֺאֶדָ֣ ָמת      ָרֵחִ֑   ַוָ ִׁ֖

hi‟               „efratah          bederech           vatiqaver      rachel                vatamat 

ela                Efrata      no-caminho-de     e-sepultou     Raquel      E[ela]morreu 

ֶָֽחם׃    ית     ָל ֽא35:20ֵֺאֵ֥ ה          ַעל־ְקֺבָרָתִ֑ ב      ַמֵצָבִׁ֖ ִֹ֛ ב     יֲַעק   ַוׁאֵַצַּ֧

qevuratah-„al               matsevah      ya‟aqov      vayatsev        lachem          beyt 

sepulcro dela-sobre       coluna           Jacó         E-ele-erigiu      pão      casa[de] 

ל     ַעד־ַהׁאָֹֽום׃    ת־ָרֵחִׁ֖ ֶבת        ְקֺבַרָֽ וא  ַמֶצֵ֥ ל35:21ִהִ֛ ע   יְִׂשָרֵאִ֑   ַוׁאִַׇאִׁ֖

yisra‟el      vayissa‟            hayom-„ad        rachel-qevurat          matsevet      hi‟ 

Israel         E-ele-partiu        o dia-até      Raquel-sepulcro de      coluna-de    ela 

ְלָאה    ְלִמגְַּאל־ֵעֶָֽדר׃          ה     ֵמָהִׁ֖ י35:22ַוֵׁאָ֣ט               ָאֳָֽהֹלֹ֔   ַויְִהָ֗

vayehi                    „eder-lemigdal       mehalə‟ah     „aholoh                       vayet 

E-ele-foi          rebanho-para torre de    de-além      sua-tenda      e-ele-estendeu 

ן וא      ַוֵׁאֶָ֣לְך          ְרא־אֵבֹ֔ ֶרץ     ַהִהֹ֔ ן           יְִׂשָרֵאלֹ֙     ָֺאָאָ֣ ִֹ֤  ִֺאְש׃א

re‟uven            vayelech        hahi‟        ba‟arets         yisra‟el                bishekon 

Rúben             e-ele-foi        a-ela          na-terra          Israel          em-habitando 

Jacó o nome 

daquele lugar, onde 

Deus falara com 

ele, Betel.  

16 Partiram de Be-

tel, e, havendo ain-

da um pequeno es-

paço de terra para 

chegar a Efrata, te-

ve um filho Raquel 

e teve trabalho em 

seu parto.  

17 E tendo ela tra-

balho em seu parto, 

lhe disse a parteira: 

Não temas, porque 

também este filho 

terás.  

18 E aconteceu, 

saindo-se-lhe a al-

ma [pois] morreu, 

chamou o seu 

nome Benoni; mas 

seu pai o chamou 

Benjamim.  

19   Assim, morreu 

Raquel e foi sepul-

tada no caminho de 

Efrata; esta é 

Belém.  

20 E Jacó pôs uma 

coluna sobre a sua 

sepultura; esta é a 

coluna de sepultura 

de Raquel até o dia 

de hoje.  

21 Então, partiu 

Israel e estendeu a 

sua tenda além de 

Migdal-Éder.  

22 E aconteceu 

que, habitando Is-

rael naquela terra, 

foi Rúben  

                                                           
121

 vinyamin = filho da mão direita.  Nomes semitas, no Antigo Testamento, tinham um alto peso em significado; talvez ִבנְיִָמין 

seja essa a razão de Jacó não ter aceito o nome de Benoni (filho de minha dor) - isso seria um estigma na vida de seu filho. 
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ל  ָֽ ע      יְִׂשָרֵאִ֑ יו      ַוׁאְִשַמִׁ֖ הֹ֙   ִפיֶלָ֣גֶש      ָאִבִֹ֑֔ בֹ֙     ֶאת־ִֺאְלָהִׁ֖   פַוׁאְִש׃ַא 

yisra‟el              vayishma‟       „aviv           pilegesh     biləhah-„et      vayishkav 

Israel               e-ele-ouviu      seu-pai      concubina-de     Bila-*     e-ele-deitou 

ב     ְשֵנֵ֥ים    ָעָׂשָֽר׃           ִֹׁ֖ ָֽי־יֲַעק ־א           ְבֵנ ְָֽהיֵ֥ ה35:23ַוִׁא   ְֺאֵנָ֣י   ֵלָאֹ֔

le‟ah      bney                       „assar      shneym      ya‟aqov-vney             vayihyu 

Léia      Filhos-de                  dez           dois         Jacó-filhos de     E-eles-foram 

ה ָֽיה־אָדֹ֔ י         ִו ן     ְוִשְמעֹוןֹ֙      ְוֵלִוָ֣ ב    ְרא־אֵבִ֑ ִֹׁ֖ ֹור             יֲַעק  ְֺאכֵ֥

vihudah              velevi      veshimə‟on      re‟uven      ya‟aqov                 bechor 

e-Judá                e-Levi        e-Simeão        Rúben          Jacó      primogênito-de 

ָֽן׃        ר       ־אזְב־אֺל ף         ־אִבנְיִָמָֽן׃35:24ְויִָששָכִׁ֖ ל   יֹוֵסִׁ֖   ְֺאֵנָ֣י     ָרֵחֹ֔

uvinyamin          yossef     rachel       bney                   uzevulon      veyissaschar 

e-Benjamim        José      Raquel      Filhos-de           e-Zebulom          e-Issacar 

ָֽי׃    35:25 ן    ְונְַפָ ִל ל      ָּאִׁ֖ ת     ָרֵחֹ֔   ־אְבֵנֵ֥י35:26 ־אְבֵנִ֤י   ִבְלָההֹ֙    ִשְפַחָ֣

uveney            venaftali       dan       rachel        shifchat     viləhah            uvney 

E-filhos-de      e-Naftali      Dan      Raquel      serva-de        Bila      E-filhos-de 

ב ֹֹ֔ ֶׄאה       ְֺאֵנָ֣י      יֲַעק ר    ֵאֵ֚ ה     ָֻאָ֣ד    ְוָאֵשִ֑ ת    ֵלָאִׁ֖ ה    ִשְפַחֵ֥  זְִלָפִ֛
ya‟aqov        bney         „eleh      ve‟asher     gad       le‟ah       shifchat      zilpah 

Jacó          filhos-de      estes       e-Aser      Gade      Léia       serva-de       Zilpa 

ם׃               ן ֲאָרָֽ ֹו        ְֺאַפַּאֵ֥ ר       יַֺׄאד־לִׁ֖ א     יֲַעקֹבֹ֙ 35:27ֲאֶשֵ֥ ִֹ֤   ַוׁאָב

ya‟aqov     vayavo‟                          „aram  bepadan           lo-yulad           „asher 

Jacó          E-ele-veio                        em-Padã-Arã      para ele-nasceram      que 

ֹון וא     ֶחְברֹ֔ ע   ִהָ֣ א    ִקְרַיָ֣ת ָהַָֽאְרַֺאִ֑ יו       ַמְמֵרִׁ֖ ק       ָאִבֹ֔  ֶאל־יְִצָחָ֣

chevron         hi‟       ha‟arba‟ qiryat         mamre‟         „aviv            yitschaq-„el 

Hebrom        ela       Quiriate a Arba         Manre          pai-dele        Isaque-para 

ם      ְויְִצָחָֽק׃      ם   ַאְבָרָהִׁ֖ ָֽר־ָשֵ֥ ק35:28ֲאֶשר־ָֻא י    יְִצָחִ֑ ־א     יְֵמָ֣ ְָֽהיִׁ֖   ַוִׁא

yitschaq  yemey     vayhyu             veyitschaq      „avraham      sham-gar-„asher 

Isaque    dias-de     E-eles-foram      e-Isaque          Abraão    lá-peregrinou-que 

ָֽה׃                ת      ָשָנִׁ֖ה     ־אְשמִֹנֵ֥ים     ָשָנ ק35:29ְמַאֵ֥ ע   יְִצָחִ֤   ַוׁאִגְַוָ֨

yistchaq   vayigva‟                           shanah      ushmonim      shanah         me‟at 

Isaque     E-ele-expirou                      ano           e-oitenta          ano   centena-de 

ע ן            ־אְׂשַבָ֣ יו    זֵָקִׁ֖ ֶסף           ֶאל־ַעָׅאֹ֔ ָמתֹ֙                  ַוׁאֵָאָ֣  ַוׁאָֹ֙
useva‟                 zaqen     „amayv-„el               vaye‟assef                      vayamat 

e-satisfeito-de    velho   seu povo-para     e-ele-foi-congregado      e-ele-morreu 

ָֽיו׃  ב      ָֺאָנ ִֹׁ֖ ו     ְויֲַעק ֹו   ֵעָׂשֵ֥ ־א       אֹתֹ֔ ים       ַוׁאְִקְֺארָ֣ פיִָמִ֑  

banayv      veya‟aqov    „essav     „oto           vayiqberu        yamim 

seus-filhos       e-Jacó        Esaú     [a]ele    e-eles-sepultaram      dias 

e deitou-se com 

Bila, concubina de 

seu pai; e Israel o 

soube. E eram doze 

os filhos de Jacó:  

23   os filhos de 

Léia: Rúben, o 

primogênito de Ja-

có, depois Simeão 

e Levi, Judá, 

Issacar e Zebulom;  

24   os filhos de 

Raquel: José e 

Benjamim;  

25   os filhos de 

Bila, serva de 

Raquel: Dã e 

Naftali;  

26   os filhos de 

Zilpa, serva de 

Léia: Gade e Aser. 

Estes são os filhos 

de Jacó, que lhe 

nasceram em Padã-

Arã.  

27   E Jacó veio a 

Isaque, seu pai, a 

Manre, a Quiriate-

Arba [que é] 

Hebrom, onde pe-

regrinaram Abraão 

e Isaque.  

28   E foram os 

dias de Isaque cen-

to e oitenta anos.  

29   E Isaque expi-

rou, e morreu, e foi 

recolhido ao seu 

povo, velho e farto 

de dias; e Esaú e 

Jacó, seus filhos, o 

sepultaram. 
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Gênesis 36 

ֹום׃              36:1 ־אא  ֱאדָֽ ו  הֵ֥ ֹות   ֵעָׂשִׁ֖ ֶׄאה   ְֹלדֵ֥ ח36:2 ְוֵאִ֛ ו     ָלַקֵ֥   ֵעָׂשִ֛

laqach     „essav                             „edom     hu‟   „essav      toledot         ve‟eleh 

tomou      Esaú                               Edom     ele     Esaú      gerações        E-estas 

י ה  ַֺאת־ֵאילֹוןֹ֙     ַהִָֽחִ ֹ֔ ַען   ֶאת־ָעָדָ֗ ֹות     ׃ְאָנִ֑ יו           ִמְֺאנָ֣  ֶאת־נָָשִׁ֖

hachiti         „eylon-bat    „adah-„et     kəna‟an      mibenot                nashayv-„et 

o-hitita     Elom-filha de    Ada-*       Canaã    das filhas-de       mulheres dele-* 

ָֽי׃     ִַח־ִא ֹון     הָֽ ה   ַֺאת־ִצְבעִׁ֖ ָֽיָבָמהֹ֙ ַֺאת־ֲענָֹ֔ ת36:3ְוֶאת־ָאֳהִל   ְוֶאת־ָֺאְׂשַמֵ֥

basemat-ve‟et              hachivi       tsivə‟on-bat      „anah-bat  „aholivamah-ve‟et 

Basemate-E                o heveu   Zibeão-filha de  Aná-filha de          Oolibama-e 

ֹות      נְָביָֹֽות׃           אל  ֲאחֵ֥ ו36:4ַֺאת־יְִשָמֵעִׁ֖ ה      ְלֵעָׂשִׁ֖ ֶלד  ָעָדִ֛   ַוֵ ַּ֧

le‟essav      „adah    vateled                      nevayot         „achot       yishma‟el-bat 

para-Esaú    Ada    E-teve                       Nebaiote       irmã-de    Ismael-filha de 

ה  ֶאת־ְרע־אֵאָֽל׃     ת   יְָלָדִׁ֖ ְׂשַמֹ֔ ז ־אָבָ֣ ה36:5ֶאת־ֱאִליָפִ֑ ְָֽלָדֹ֔ ָֽיָבָמהֹ֙   ָי   ְוָאֳהִל

yaldah    ve‟aholivamah                re‟u‟el-„et    yaldah     uvasemat     „elifaz-„et 

teve        E-Oolibama                      Reuel-*       teve     e-Basemate       Elifaz-* 

ֶאת־ 
יעיש

ו ֶׄאה    ְֺאֵנָ֣י          ֵעָׂשֹ֔ ַרח   ֵאֵ֚ ִֹ֑ ם   ְוֶאת־ק ־אש   ְוֶאת־יְַעָלִׁ֖   יְעֵ֥

„essav             bney     „eleh    qorach-ve‟et     ya‟alam-ve‟et     ye‟ush   
yi‟ish

-„et 

Esaú          filhos-de    estes         Corá-e              Jaalão-e                    Jeús 
Jiis

-* 

ַָֽען׃              ֶרץ     ׃ְאָנ ֹו         ְֺאֶאֵ֥ ר   יְֺׄאד־א־לִׁ֖ ו36:6ֲאֶשֵ֥ ח    ֵעָׂשֶ֡   ַוׁאִַ ָ֣

„essav    vayiqach                     kəna‟an       be‟erets              lo-yuldu       „asher 

Esaú      E-ele-tomou                  Canaã    na-terra-de    para ele-nasceram    que 

ֹות ָשיו           ְוֶאת־ָֺאָנָ֣יו       ְוֶאת־ְֺאנָֹתי֮ו       ְוֶאת־׃ָאל־נְַפשָ֣  ֶאת־נֶָּ֠

nafshot-kol-„et                 benotayv-ve‟et        banayv-ve‟et              nashayv-„et 

almas de-tudo de-e             filhas dele-e          filhos dele-e       suas mulheres-* 

ֹו      ְוֵאתֹ֙   ֵֺאיתֹו                ְוֶאת־ִמְקֵנָ֣ה־א              ְוֶאת־׃ָאל־ְֺאֶהְמ ָ֗

ve‟et            behemto-kol-ve‟et                     miqnehu-ve‟et                        beyto 

e             seus animais-tudo de-e                   seu rebanho-e                    sua-casa 

ַען ֶרץ         ׃ְאָנִ֑ ש        ְֺאֶאָ֣ ר       ָרַכִׁ֖ ֹו                    ֲאֶשֵ֥  ׃ָאל־ִקנְיָנֹ֔

kəna‟an           be‟erets           rachash         „asher                             qinyano-kol 

Canaã          na-terra-de        adquirido          que        suas propriedades-tudo de 

ב   ָאִחָֽיו׃            ֵֹ֥ י     יֲַעק ֶרץ      ִמְפֵנִׁ֖   ׃ִאָֽי־ָהָיַּ֧ה36:7ַוֵׁאֶָ֣לְך      ֶאל־ֶאֹ֔

hayah-ki                        „achiv     ya‟aqov     mipney        „erets-„el       vayelech 

havia-porque             irmão-dele    Jacó   das-faces-de   terra de-para    e-ele-foi 

ֶרץ ה    ֶאִ֤ ְָכָל  א     יָֽ ו     ְוֹלָ֨ ֶבת      יְַחָּאִ֑ ב       ִמֶשָ֣ ם          ָרִׁ֖  ְרכ־אָשִ֛

„erets     yachlah       velo‟     yachdav      mishevet          rav              rechusham 

terra     ela-podia     e-não       juntos    de-habitarem     muito    possessão-deles 

1   E estas são as 

gerações de Esaú 

ele [é] Edom.  

2   Esaú tomou su-

as mulheres das 

filhas de Canaã: 

Ada, filha de Elom, 

heteu; Oolibama, 

filha de Aná, filho 

de Zibeão, heveu;  

3   e Basemate, fi-

lha de Ismael, irmã 

de Nebaiote.  

4   E Ada teve para 

Esaú a Elifaz; e 

Basemate teve a 

Reuel;  

5   e Oolibama teve 

a [Jiis] Jeús, e 

Jalão, e Corá; estes 

são os filhos de 

Esaú, que lhe 

nasceram na terra 

de Canaã.  

6   E Esaú tomou 

suas mulheres, e 

seus filhos, e suas 

filhas, e todas as 

almas de sua casa, 

e seu gado, e todos 

os seus animais, e 

toda a sua fazenda, 

que havia adqui-

rido na terra de 

Canaã; e foi-se a 

outra terra de 

diante da face de 

Jacó, seu irmão.  

7   Porque a fazen-

da deles era muita 

para habitarem jun-

tos; e a terra de  
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י        ִמְקנֵיֶהָֽם׃ ם     ִמְפֵנִׁ֖ את      אָֹתֹ֔  ְמגָֽ־אֵריֶהםֹ֙                    ָלֵׂשָ֣

miqneyhem         mipney      „otam            la‟set                             megureyhem 

do-gado-deles  das-faces-de   [a]eles   para-sustentar    nas-peregrinações-deles 

ֹום׃   36:8 ־אא  ֱאדָֽ ו   הֵ֥ יר ֵעָׂשִׁ֖ ר   ֵׂשִעֹ֔ ֶׄאה36:9 ַוֵׁאִֶ֤שב     ֵעָׂשוֹ֙     ְֺאַהָ֣   ְוֵאִ֛

ve‟eleh             „edom     hu‟    „essav    se‟ir      behar      „essav          vayeshev  

E-estas              Edom    ele       Esaú    Seir    no-monte    Esaú    E-ele-habitou 

ר    ֵׂשִעָֽיר׃    ֹום    ְֺאַהִׁ֖ י   ֱאדִ֑ ו    ֲאִבָ֣ ֹות   ֵעָׂשִׁ֖ ֹות36:10 ְֹלדֵ֥ ֶׄאה  ְשמָ֣   ֵאִׁ֖

shemot  „eleh                    se‟ir       behar      „edom      „avi      „essav      toledot 

nomes-de  Estes                Seir    no-monte    Edom     pai-de    Esaú    gerações 

ל ו    ְרע־אֵא  ֶשת      ֵעָׂשֹ֔ ז       ֶֺאן־ָעָדהֹ֙        ֵאָ֣ ו        ֱאִליַפָ֗ ָֽי־ֵעָׂשִ֑  ְֺאֵנ

re‟u‟el       „essav         „eshet             „adah-ben           „elifaz           „essav-bney 

Reuel         Esaú        mulher-de       Ada-filho de         Elifaz       Esaú-filhos de 

ו׃         ֶשת    ֵעָׂשָֽ ת          ֵאֵ֥ ז36:11ֶֺאן־ָֺאְׂשַמִׁ֖ ־א     ְֺאֵנָ֣י     ֱאִליָפִ֑   ַוׁאְִהיִׁ֖

„elifaz         bney       vayihyu                   „essav     „eshet                basemat-ben 

Elifaz     filhos-de    E-eles-foram             Esaú    mulher-de    Basemat-filho de 

ָֽז׃            ם    ־אְקַנ ֹו   ְוגְַעָ ִׁ֖ ר   ְצפֵ֥ ן    אֹוָמֹ֔ ה36:12ֵ יָמָ֣   ְוִתְמַנָ֣ע ׀ ָהיְָתָ֣

hayetah    vetimna‟                       uqenaz    vega‟tam    tsefo    „omar     teyman 

era            E-Timna                    e-Quenaz    e-Gaetã     Zefô      Omar       Temã 

ז      ֶאת־ֲעָמֵלִ֑ק ֶלד   ֶלֱאִליַפִׁ֖ ו    ַוֵ ֵ֥ ֱָֽאִליַפזֹ֙      ֶֺאן־ֵעָׂשֹ֔ גֶש      ֶל  ִפיֶלָ֗

„amaleq-„et           le‟elifaz     vateled    „essav-ben          le‟elifaz          filegesh 

Amaleque-*      para-Elifaz    e-teve     Esaú-filho de    para-Elifaz    concubina 

ו׃  ֶשת     ֵעָׂשָֽ ה    ֵאֵ֥ ֶׄאה     ְֺאֵנֵ֥י     ָעָדִׁ֖ ל36:13ֵא  ֶׄאהֹ֙     ְֺאֵנָ֣י   ְרע־אֵאֹ֔   ְוֵאֹ֙

re‟u‟el      bney       ve‟eleh          „essav      „eshet       „adah       bney         „eleh 

Reuel    filhos-de    E-estes            Esaú    mulher-de    Ada     filhos-de    estes 

ת ־א     ְֺאֵנֵ֥י          ָבְׂשַמִׁ֖ ֶׄאָ֣ה   ָהיֹ֔ ה    ־אִמָֿאִ֑ה   ֵאָ֣  ַנֵַ֥חת     ָוֶזִַׁ֖רח     ַשָׅאָ֣

vasemat              bney       hayu    „eleh    umizah    shamah    vazerach    nachat 

Basemate       filhos-de    foram    estes    e-Mizá     Samá        e-Zerá       Naate 

ו׃  ֶשת      ֵעָׂשָֽ ה     ַבת־ֲעָנִ֛ה36:14ֵאֵ֥ י    ָאֳהִליָבָמַּ֧ ־א      ְֺאנֵָ֨ ֶׄאה   ָהיָ֗   ְוֵאָ֣

„anah-vat      „aholivamah       bney       hayu     ve‟eleh         „essav          „eshet 

Aná-filha de    Oolibama    filhos-de    foram    E-estes           Esaú    mulher-de 

ו      ֶאת־  ֶלד    ְלֵעָׂשֹ֔ ו   ַוֵ ָ֣ ֶשת     ֵעָׂשִ֑ ֹון       ֵאָ֣ ַֺאת־ִצְבעִׁ֖
יעיש

־אש   יְעֵ֥

ye‟ush  
yi‟ish

-„et          le‟essav     vateled   „essav       „eshet            tsivə‟on-bat 

Jeús 
Jiis

-*                  para-Esaú    e-teve      Esaú    mulher-de    Zibeão-filha de 

 

 

 

 

 

suas peregrinações 

não os podia sus-

tentar por causa de 

seu gado.  

8   Portanto, Esaú 

habitou na monta-

nha de Seir; Esaú é 

Edom.  

9   Estas, pois, são 

as gerações de 

Esaú, pai dos edo-

mitas, na montanha 

de Seir.  

10   Estes são os 

nomes dos filhos 

de Esaú: Elifaz, 

filho de Ada, 

mulher de Esaú; 

Reuel, filho de 

Basemate, mulher 

de Esaú.  

11   E os filhos de 

Elifaz foram: 

Temã, Omar, Zefô, 

Gaetã e Quenaz.  

12   E Timna era 

concubina de 

Elifaz, filho de 

Esaú, e teve de 

Elifaz a Amaleque; 

estes são os filhos 

de Ada, mulher de 

Esaú.  

13   E estes foram 

os filhos de Reuel: 

Naate, Zerá, Samá 

e Mizá; estes foram 

os filhos de Base-

mate, mulher de 

Esaú.  

14   E estes foram 

os filhos de 

Oolibama, filha de 

Aná, filha de 

Zibeão, mulher de 

Esaú; e deu a Esaú: 

Jeús,  
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ַרח׃         ָֹֽ ם   ְוֶאת־ק ו36:15ְוֶאת־יְַעָלִׁ֖ ָֽי־ֵעָׂשִ֑ י         ְבֵנ ֶׄאה     ַאׄא־אֵפָ֣   ֵאִׁ֖

„essav-vney            „alufey       „eleh                        qorach-ve‟et    ya‟lam-ve‟et 

Esaú-filhos de    príncipes-de    Estes                           Corá-e                  Jalão-e 

ר ־אף     אֹוָמֹ֔ ־אף   ֵ יָמןֹ֙   ַאׄאָ֣ ו    ַאׄאִ֤ ֹור    ֵעָׂשֹ֔  ְֺאֵנִ֤י       ֱאִליַפזֹ֙     ְֺאכָ֣

„omar         „aluf      teyman     „aluf     „essav       bechor        „elifaz           bney 

Omar       principe   Teman   príncipe    Esaú    primogênito    Elifaz    filhos-de 

ָֽז׃       ־אף    ְקַנ ֹו    ַאׄאֵ֥ ־אף     ְצפִׁ֖ ם36:16ַאׄאֵ֥ ־אף   ַֻאְעָ ִׁ֖ ַרח   ַאׄאֵ֥ ִֹ֛ ־אף־ק   ַאׄאָֽ

ga‟etam    „aluf       qorach-„aluf                   qenaz      „aluf        tsefo          „aluf 

Gaetã     príncipe   Corá-Príncipe               Quenaz   príncipe    Zefô     príncipe 

ֹום ֶרץ         ֱאדֹ֔ י    ֱאִליַפזֹ֙    ְֺאֶאָ֣ ֶׄאה     ַאׄא־אֵפִ֤ ק    ֵאָ֣ ־אף      ֲעָמֵלִ֑  ַאׄאָ֣

„edom              be‟erets      „elifaz       „alufey         „eleh     „amaleq            „aluf 

Edom             na-terra-de    Elifaz    principes-de    estes    Amaleque    príncipe 

ֶׄאה     ְֺאֵנֵ֥י    ָעָדָֽה׃        ו36:17ֵאִׁ֖ ֶׄאה     ְֺאֵנִ֤י    ְרע־אֵאלֹ֙     ֶֺאן־ֵעָׂשֹ֔   ְוֵאָ֗

„essav-ben        re‟u‟el       bney       ve‟eleh                   „adah      bney       „eleh  

Esaú-filho de    Reuel    filhos-de    E-estes                     Ada    filhos-de    estes 

־אף          ִמָֿאִ֑ה ה   ַאׄאָ֣ ־אף    ַשָׅאִׁ֖ ַרח    ַאׄאֵ֥ ־אף  זֶֹ֔ ַחתֹ֙     ַאׄאָ֣ ־אף     נַֹ֙  ַאׄאֵ֥

mizah              „aluf      shamah     „aluf       zerach    „aluf        nachat         „aluf 

Mizá             príncipe     Samá    príncipe     Zerá    príncipe     Naate    príncipe 

ת ֶׄאה     ְֺאֵנֵ֥י         ָבְׂשַמִׁ֖ ֹום ֵא  ֶרץ    ֱאדֹ֔ י   ְרע־אֵאלֹ֙   ְֺאֶאָ֣ ֶׄאה  ַאׄא־אֵפִ֤  ֵאָ֣

vasemat             bney      „eleh    „edom      be‟erets      re‟u‟el    „alufey      „eleh 

Basemate      filhos-de    estes    Edom    na-terra-de    Reuel  príncipes-de estes 

ו׃  ֶשת       ֵעָׂשָֽ ו36:18ֵאֵ֥ ֶשת         ֵעָׂשֹ֔ ָֽיָבָמהֹ֙   ֵאָ֣ ֶׄאה    ְֺאֵנִ֤י    ָאֳהִל   ְוֵאָ֗

„essav           „eshet     „aholivamah      bney      ve‟ele           „essav           „eshet 

Esaú         mulher-de    Oolibama    filhos-de    E-estes           Esaú    mulher-de 

י ֶׄאה      ַאׄא־אֵפִ֞ ַרח      ֵאָ֣ ִֹ֑ ־אף     ק ם   ַאׄאָ֣ ־אף    יְַעָלִׁ֖ ־אש  ַאׄאֵ֥ ־אף   יְעִ֛  ַאׄאֵ֥

„aluf             „eleh         qorach         „aluf     ya‟alam     „aluf     ye‟ush        „aluf 

príncipe        estes          Corá        príncipe     Jalão    príncipe    Jeús    príncipe 

ו׃     ֶשת     ֵעָׂשָֽ ה   ַֺאת־ֲעָנִׁ֖ה     ֵאֵ֥ ו36:19ָאֳָֽהִליָבָמִ֛ ֶׄאה       ְבנֵי־ֵעָׂשִ֛   ֵאַּ֧

„essav-vney        „eleh                 „essav      „eshet          „anah-bat    „aholivamah 

Esaú-filhos de    Estes                  Esaú    mulher-de    Aná-filha de     Oolibama 

ֹום׃  ־אא ֱאדָֽ ם      הֵ֥ ֶׄאה       ַאׄא־אֵפיֶהִׁ֖ ֶׄאה36:20                           סְוֵאֵ֥   ֵאִ֤

„eleh                                                  „edom    hu‟         „alufeyhem          ve‟eleh 

Estes                                                  Edom    ele    [os]príncipes-deles    e-estes 

 

 

 

 

 

 

Jalão e Corá.  

15 Estes os prínci-

pes dos filhos de 

Esaú; os filhos de 

Elifaz, o primo-

gênito de Esaú, fo-

ram: o príncipe 

Temã, o príncipe 

Omar, o príncipe 

Zefô, o príncipe 

Quenaz,  

16 o príncipe Corá, 

o príncipe Gaetã, o 

príncipe maleque; 

estes os príncipes 

de Elifaz, na terra 

de Edom; estes são 

os filhos de Ada.  

17   E estes são os 

filhos de Reuel, 

filho de Esaú: o 

príncipe Naate, o 

príncipe Zerá, o 

príncipe Samá, o 

príncipe Mizá; 

estes são os 

príncipes de Reuel, 

na terra de Edom; 

estes são os filhos 

de Basemate, mu-

lher de Esaú.  

18   E estes são os 

filhos de Ooliba-

ma, mulher de 

Esaú: o príncipe 

Jeús, o príncipe 

Jalão, o príncipe 

Corá; estes são os 

príncipes de Ooli-

bama, filha de Aná 

e mulher de Esaú.  

19   Estes são os 

filhos de Esaú, e 

estes são seus 

príncipes; ele é 

Edom.  

20   Estes são os 
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ֹון ל   ְוִצְבעֵ֥ ן   ְושֹוָבִׁ֖ ֶרץ  לֹוָטֵ֥ י     ָהָאִ֑ י       יְֹשֵבִׁ֖ ָֽי־ֵׂשִעירֹ֙     ַהחִֹרֹ֔  ְבֵנ

vetsivə‟on  veshoval   lotan    ha‟arets      yoshvey        hachori          se‟ir-vney 

e-Zibeão    e-Sobal      Lotã     a-terra    habitantes-de    o-horeu    Seir-filhos de 

ָֽה׃  י36:21ַוֲעָנ י          ַהחִֹרִ֛ ֶׄאה      ַאׄא־אֵפַּ֧ ן   ֵאָ֣ ֶצר   ְוִדיָשִ֑ ֹון    ְוֵאִׁ֖   ְוִדשֵ֥

hachori              „alufey         „eleh    vedishan    ve‟etser    vedishon      va‟anah 

os-horeus       príncipes-de    estes      e-Disã       e-Eser     E-Disom         e-Aná 

ֹום׃             ֶרץ    ֱאדָֽ יר   ְֺאֶאֵ֥ ן36:22ְֺאֵנֵ֥י      ֵׂשִעִׁ֖ ־א      ְבנֵי־לֹוָטִׁ֖   ַוׁאְִהיֵ֥

lotan-vney           vayihyu                         „edom      be‟erets       se‟ir          bney 

Lotã-filhos de     E-eles-foram                  Edom    na-terra-de    Seir    filhos-de 

ָֽע׃          ן  ִ ְמָנ ֹות   לֹוָטִׁ֖ ם    ַוֲאחֵ֥ י    ְוֵהיָמִ֑ ֶׄאהֹ֙        ְֺאֵנָ֣י36:23חִֹרָ֣   ְוֵאֹ֙

bney           ve‟eleh                       timna‟    lotan    va‟achot    veheyman    chori 

filhos-de    E-estes                       Timna     Lotã    e-irmã-de     e-Homã    horeu 

ָֽם׃         ֹו   ְואֹוָנ ל   ְשפִׁ֖ ַחת     ְוֵעיָבִ֑ ן     ־אָמַנִׁ֖ ל  ַעְלָוֵ֥ ֶׄאה36:24שֹוָבֹ֔   ְוֵאֵ֥

ve‟eleh                    ve‟onam    shefo    ve‟eyval    umanachat    „alvan    shoval 

E-estes                      e-Onã       Sefô      e-Ebal      e-Manaate      Alvã      Sobal 

א ר         ָמָצִ֤ ה      ֲאֶשָ֨ ־אא    ֲענָָ֗ ֹון      ְוַאָׁאָ֣ה     ַוֲעָנִ֑ה    הָ֣ ָֽי־ִצְבעִׁ֖  ְבֵנ

matsa‟            ‟asher        „anah        hu‟     ve‟anah    ve‟ayah       tsivə‟on-vney 

encontrou         que           Aná        ele        e-Aná        e-Aiá    Zibeão-filhos de 

ֹון ים      ְלִצְבעֵ֥ ֹו        ֶאת־ַהֲחמִֹרִׁ֖ ר        ִֺאְרעֹתֵ֥  ֶאת־ַהׁאִֵמםֹ֙   ַֺאִׅאְדָֺאֹ֔

letsivə‟on        hachamorim-„et              bir‟oto             bamidbar    hayemim-„et 

para-Zibeão       os burros-*      no-seu-pastoreio-de    no-deserto      mulas122-* 

ָֽה׃36:25ָאִבָֽיו׃  ה       ַֺאת־ֲעָנ ן    ְוָאֳהִליָבָמִׁ֖ ִֹ֑ ָֽי־ֲעָנִׁ֖ה     ִּאש ֶׄאה    ְבֵנ   ְוֵאֵ֥

„anah-bat           ve‟aholivamah     dishon     „anah-vney     ve‟eleh             „aviv 

Aná-filha de        e-Oolibama       Disom    Aná-filhos de   E-estes          seu-pai 

ן׃36:26 ן        ־אְכָרָֽ ן       ְויְִתָרֵ֥ ן     ְוֶאְשָֺאִׁ֖ ן    ֶחְמָּאֵ֥ ֶׄאה ְֺאֵנָ֣י    ִדיָשִ֑   ְוֵאִׁ֖

ucheran          veyitran        ve‟eshban    chemdan    dishon      bney        ve‟eleh 

e-Querã           e-Itrã             e-Esbã         Hendã      Dison    filhos-de     E-estes 

ן׃          36:27 ן       ַוֲעָקָֽ ן     ְוזֲַעָוִׁ֖ ֶצר     ִֺאְלָהֵ֥ ֶׄאה ְֺאנֵי־ֵאִ֑ ֶׄאה36:28 ֵאִׁ֖   ֵאֵ֥

„eleh                       va‟eaqan      veza‟avan     biləhan     „etser-bney           „eleh 

Estes                        e-Acã          e-Zaavan       Bilã       Eser-filhos de        Estes 

 

 

 

filhos de Seir, o 

horeu, moradores 

daquela terra: Lotã, 

Sobal, Zibeão, 

Aná,  

21   Disom, Eser e 

Disã; estes são os 

príncipes dos ho-

reus, filhos de Seir, 

na terra de Edom.  

22   E os filhos de 

Lotã foram: Hori e 

Homã; e a irmã de 

Lotã era Timna.  

23   Estes são os 

filhos de Sobal: 

Alvã, Manaate, 

Ebal, Sefô e Onã.  

24   E estes são os 

filhos de Zibeão: 

Aiá e Aná; este é o 

Aná que encontrou 

as mulas no 

deserto, quando 

apascentava os 

jumentos de 

Zibeão, seu pai.  

25   E estes são os 

filhos de Aná: 

Disom e Oolibama, 

filha de Aná.  

26   E estes são os 

filhos de Disom: 

Hendã, Esbã, Itrã e 

Querã.  

27   Estes são os 

filhos de Eser: 

Bilã, Zaavã e Acã.  

28   Estes  

 

 

                                                           
122

 yemim = mulas.  A Vulgata - a tradução do Hebraico para o Latim, do antigo testamento, bem como a ARC e a ARA ׁאִֵמם 

traduzem yemim como: Caldas, águas caldais, termais, ou, termas; já a KJV (King James Version), que é sem dúvida a tradução 

mais confiável da Bíblia Hebraica, traduz yemim como “mulas”.  E, neste caso, nós concordamos com a KJV. 
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ן׃   ־אץ   ַוֲאָרָֽ ן   עֵ֥ ָֽי־ִדיָשִׁ֖ ־אף36:29ְבֵנ י      ַאׄאִ֤ י      ַהחִֹרִ֑ ֶׄאה     ַאׄא־אֵפָ֣   ֵאִׁ֖

„aluf            hachori       „alufey         „eleh             va‟aran    „uz      dishon-vney 

príncipe      o-horeu    príncipes-de    Estes               e-Arã   Uz  Dison filhos-de 

ָֽה׃      ־אף  ֲעָנ ֹון   ַאׄאֵ֥ ־אף    ִצְבעִׁ֖ ל   ַאׄאֵ֥ ־אף  שֹוָבֹ֔ ־אף36:30לֹוָטןֹ֙   ַאׄאָ֣   ַאׄאֵ֥

„aluf                   „anah      „aluf      tsivə‟on     „aluf       shoval     „aluf        lotan 

Príncipe               Aná    príncipe    Zibeão    príncipe    Sobal    príncipe    Lotã 

י י         ַהחִֹרִ֛ ֶׄאה       ַאׄא־אֵפַּ֧ ן  ֵאָ֣ ־אף  ִּאיָשִ֑ ֶצר   ַאׄאָ֣ ־אף   ֵאִׁ֖ ן     ַאׄאֵ֥ ִֹ֛  ִּאש

hachori            „alufey          „eleh     dishan    „aluf      „etser     „aluf        dishon 

o-horeu       príncipes-de       estes     Disã    príncipe    Eser    príncipe    Disom 

ֶרץ   ֵׂשִעָֽיר׃  ם              ְֺאֶאֵ֥ פְלַאֺׄאֵפיֶהִׁ֖  

se‟ir      be‟erets                  le‟alufeyhem 

Seir    na-terra-de    pelos-seus-príncipes 

ֹום         ִלְפֵנֵ֥י36:31 ֶרץ    ֱאדִ֑ ־א     ְֺאֶאָ֣ ר    ָמְלכִׁ֖ ים   ֲאֶשֵ֥ ֶׄאהֹ֙ ַהְׅאָלִכֹ֔   ְוֵאֹ֙

lifney            „edom       be‟erets       malchu    „asher    hamelachim       ve‟eleh 

para-face-de  Edom    na-terra-de    reinaram     que          os-reis            E-estes 

ֶלְך      ִלְבֵנֵ֥י     יְִׂשָרֵאָֽל׃         ַלע36:32ְמָלְך־ֶמִׁ֖ ֹום   ֶֺאִׁ֖ ְך   ֶֺאֱאדֹ֔   ַוׁאְִמֹלָ֣

bela‟     be‟edom     vayimloch                  yisra‟el         livney    melech-melach 

Belá    em-Edom    E-reinou                       Israel    para-filhos-de    rei-reinasse 

ֹו     ִּאנְָהָָֽבה׃      ם        ִעירִׁ֖ ֹור          ְוֵשֵ֥ ַלע36:33ֶֺאן־ְֺאעִ֑   ַוָׁאִָׁ֖מת    ָֺאִ֑

bala‟       vayamat           dinəhavah        „iro              veshem               be‟or-ben 

Belá       E-ele-morreu      Dinabá     sua-cidade      e-nome-de      Beor-filho de 

ה׃ ב          ֶֺאן־ֶזִַׁ֖רח          ִמָֺאְצָרָֽ יו         יֹוָבֵ֥ ְך           ַ ְחָ ֹ֔  ַוׁאְִמֹלָ֣
mibatsorah            zerach-ben             yovav              tachtayv            vayimloch 

de-Bozra             Zerá-filho de          Jobabe          em-lugar-dele     e-ele-reinou 

ֶרץ36:34 ם       ֵמֶאֵ֥ יו     ֺחָשִׁ֖ ְך        ַ ְחָ ֹ֔ ב        ַוׁאְִמֹלָ֣   ַוָׁאִָׁ֖מת      יֹוָבִ֑

me‟erets      chusham      tachtayv           vayimloch        yovav              vayamat 

da-terra-de     Husão   em-lugar-dele    e-ele-reinou      Jobabe      E-ele-morreu 

ָֽי׃      ד36:35ַהֵ יָמִנ יו        ֲהַדָ֣ ְך        ַ ְחָ   ם       ַוׁאְִמֹלָ֨   ַוָׁאִָׁ֖מת    ֺחָשִ֑

hadad           tachtayv         vayimloch      chusham    vayamat            hateymani 

Hadade    em-lugar-dele   e-ele-reinou       Husão     E-ele-morreu     o-temanita 

ב ה        מֹוָאֹ֔ ה       ֶאת־ִמְדיָןֹ֙       ִֺאְׂשֵדָ֣ ד                ַהַׅא׃ֶאִ֤  ֶֺאן־ְֺאַדָ֗

mo‟av             bisedeh          midyan-„et          hamakeh                      bedad-ben 

Moabe         no-campo-de        Midiã-*          o[que]feriu           Bedade-filho de 

 

 

 

 

 

 

são os filhos de 

Disã: Uz e Arã.  

29   Estes são os 

príncipes dos 

horeus: o príncipe 

Lotã, o príncipe 

Sobal, o príncipe 

Zibeão, o príncipe 

Aná,  

30   o príncipe 

Disom, o príncipe 

Eser, o príncipe 

Disã; estes são os 

príncipes dos 

horeus, segundo 

seus príncipes, na 

terra de Seir. 

31   E estes são os 

reis que reinaram 

na terra de Edom, 

antes que reinasse 

rei sobre os filhos 

de Israel.  

32   E reinou em 

Edom Belá, filho 

de Beor, e o nome 

da sua cidade foi 

Dinabá.  

33   E morreu Belá; 

e Jobabe, filho de 

Zerá, de Bozra, 

reinou em seu 

lugar.  

34   E morreu 

Jobabe; e Husão, 

da terra dos 

temanitas, reinou 

em seu lugar.  

35   E morreu 

Husão, e em seu 

lugar reinou Hada-

de, filho de Beda-

de, o [que] feriu a 

Midiã no campo de 

Moabe;  
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ָֽית׃          ֹו    ֲעִו ם          ִעירִׁ֖ ְך36:36ְוֵשֵ֥ ד          ַוׁאְִמֹלָ֣   ַוָׁאִָׁ֖מת     ֲהָדִ֑

vayimloch         hadad        vayamat                     „avit         „iro              veshem 

e-ele-reinou      Hadade      E-ele-morreu            Avite   sua-cidade   e-nome-de 

ה׃      ה   ִמַׅאְׂשֵרָקָֽ יו       ַׂשְמָלִׁ֖ ְך36:37ַ ְחָ ֹ֔ ה      ַוׁאְִמֹלָ֣   ַוָׁאִָׁ֖מת   ַׂשְמָלִ֑

vayimloch     samlah    vayamat             mimasreqah      samlah            tachtayv 

e-ele-reinou   Samlá     E-ele-morreu      de-Masreca       Samlá    em-lugar-dele 

ֹות      ַה׆אָָהָֽר׃         ־אל    ֵמְרחֹבֵ֥ יו        ָשאִׁ֖ ־אל36:38ַ ְחָ ֹ֔   ַוָׁאִָׁ֖מת  ָשאִ֑

sha‟ul     vayamat                  hanahar       merechovot      sha‟ul            tachtayv 

Saul       E-ele-morreu             o-rio          de-Reobot         Saul     em-lugar-dele 

ֹור׃        ן     ֶֺאן־ַעְכֺאָֽ ַעל ָחָנִׁ֖ יו      ַֺאֵ֥ ְך           ַ ְחָ ֹ֔   ַוׁאָָמת֮ 36:39ַוׁאְִמֹלָ֣

vayamat                 „achbor-ben      chanan  ba‟al       tachtayv            vayimloch 

E-ele-morreu       Acbor-filho de      Baal Hanã     em-lugar-dele     e-ele-reinou 

ר ְך          ַ ְחָ יוֹ֙          ֲהַדֹ֔ ַעל ָחָנָ֣ן       ֶֺאן־ַעְכֺאֹור           ַוׁאְִמֹלִ֤  ַֺאָ֣

hadar             tachtayv              vayimloch             „achbor-ben      chanan  ba‟al 

Hadar         em-lugar-dele       e-ele-reinou          Acbor-filho de        Baal Hanã 

ֹו       ְמֵהָֽיַטְבֵאלֹ֙  ם         ִאְש ִ֤ ע־א      ְוֵשָ֨ ֹו      ָפִ֑ ם           ִעירִׁ֖  ְוֵשֵ֥
meheytabə‟el          „ishto            veshem         pa‟u          „iro                 veshem 

Meetabel            sua-mulher      e-nome-de      Paú      sua-cidade      e-nome-de 

י זָָהָֽב׃               ת     ֵמֵ֥ ד         ַֺאִׁ֖ ֹות36:40ַֺאת־ַמְטֵרֹ֔ ֵאֶׄאה       ְשמִ֞   ְוֶּ֠

shemot          ve‟eleh                            zahav  mey       bat                  matred-bat 

nomes-de      E-estes                             Me Zaabe    filha-de     Matrede-filha de 

ם ם            ִֺאְשמָֹתִ֑ ם       ִלְמקֹמָֹתִׁ֖ י       ֵעָׂשוֹ֙      ְלִמְשְפחָֹתֹ֔  ַאׄא־אֵפִ֤

bishemotam            limeqomotam       lemishpechotam     „essav             „alufey 

por-seus-nomes   por-seus-lugares     por-suas-famílias      Esaú     príncipes-de 

־אף   יְֵתָֽת׃         ה     ַאׄאֵ֥ ־אף  ַעְָֽלָוִׁ֖ ־אף     ִ ְמָנִ֛ע      ַאׄאֵ֥ ־אף36:41ַאׄאֵ֥   ַאׄאַּ֧

„aluf                         yetet       „aluf         „alvah     „aluf           timna‟           „aluf  

Príncipe                 Jetete     príncipe       Alva    príncipe       Timna      príncipe 

ָֹֽן׃        ־אף     ִפינ ה    ַאׄאֵ֥ ־אף   ֵאָלִׁ֖ ה   ַאׄאֵ֥ ־אף     ְקַנִ֛ז36:42ָאֳהִליָבָמִ֛   ַאׄאֵ֥

qenaz      „aluf                       pinon         „aluf       „elah      „aluf      „aholivamah  

Quenaz   Príncipe                Pinom      príncipe      Elá      príncipe      Oolibama 

־אף     ִמְבָצָֽר׃               ן     ַאׄאֵ֥ ־אף     ֵ יָמִׁ֖ ל36:43ַאׄאֵ֥ ־אף  ַמגְִּאיֵאִׁ֖   ַאׄאֵ֥

magdi‟el    „aluf                                   mivtsar        „aluf         teyman          „aluf 

Magdiel      Príncipe                            Mibzar      príncipe       Temã      príncipe 

ְשבָֹתםֹ֙  ָֹֽ ֹום                  ְלמ י     ֱאדָ֗ ֶׄאה   ׀  ַאׄא־אֵפָ֣ ם   ֵאָ֣ ־אף    ִעיָרִ֑  ַאׄאָ֣

lemoshəvotam                      „edom          „alufey         „eleh      „iram          „aluf 

por-seus-assentamentos        Edom      príncipes-de      estes        Irã      príncipe 

 

 

e o nome da sua 

cidade foi Avite.  

36   E morreu 

Hadade; e Samlá, 

de Masreca, reinou 

em seu lugar.  

37   Morreu Samlá; 

e Saul, de Reobote 

[d]o rio, reinou em 

seu lugar.  

38   E morreu Saul; 

e Baal-Hanã, filho 

de Acbor, reinou 

em seu lugar.  

39   Morreu Baal-

Hanã, filho de Ac-

bor; e Hadar rei-

nou em seu lugar; o 

nome da sua cidade 

foi Paú; e o nome 

de sua mulher foi 

Meetabel, filha de 

Matrede, filha de 

Me-Zaabe.  

40   E estes são os 

nomes dos prínci-

pes de Esaú, se-

gundo as suas 

famílias, segundo 

os seus lugares, 

pelos seus nomes: 

o príncipe Timna, o 

príncipe Alva, o 

príncipe Jetete,  

.41   o príncipe 

Oolibama, o prínci-

pe Elá, o príncipe 

Pinom,  

42   o príncipe 

Quenaz, o príncipe 

Temã, o príncipe 

Mibzar,  

43   o príncipe 

Magdiel, o príncipe 

Irã; estes são os 

príncipes de Edom, 

segundo os seus 
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ֹום׃  י   ֱאדָֽ ו    ֲאִבֵ֥ ־אא   ֵעָׂשִׁ֖ ם      הֵ֥ ֶרץ            ֲאֺחֿאָָתֹ֔ פְֺאֶאָ֣  

„edom      „avi      „essav      hu‟       „achuzatam                be‟erets 

Edom     pai-de     Esaú      ele      suas-possessões      na-terra-de 

assentamentos, na 

terra da sua 

possessão; este é 

Esaú, pai de Edom. 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 37 

יו37:1 י                  ָאִבִ֑ ֶרץ              ְמג־אֵרָ֣ ב      ְֺאֶאִׁ֖ ֹֹ֔   ַוֵׁאֶָ֣שב     יֲַעק

„aviv                            megurey                    be‟erets        ya‟aqov        vayeshev 

seu-pai               de-peregrinações-de         na-terra-de        Jacó          E-habitou 

ַָֽען׃                  ֶרץ      ׃ְאָנ ף37:2ְֺאֶאִׁ֖ ב   יֹוֵסִ֞ ָֹ֗ ֹות    יֲַעק ֶׄאה  ׀   ְֹלדָ֣   ֵאָ֣

yossef   ya‟aqov      toledot         „eleh                                 kəna‟an        be‟erets 

José         Jacó     gerações-de      Estes                                 Canaã    na-terra-de 

אן ֹֹ֔ ה     ֶאת־ֶאָחיוֹ֙            ַֺאצ ה    רֶֹעִ֤ ה  ָשנָהֹ֙    ָהיָָ֨  ֶֺאן־ְשַבָֽע־ֶעְׂשֵרִ֤

batso‟n                  „echayv-„et       ro‟eh     hayah     shanah    „esreh-sheva‟-ben 

com-o-rebanho     irmãos dele-*   pastor       era          ano        dez-sete-filho de 

י ה              נְֵשָ֣ ה   ְוֶאת־ְֺאֵנֵ֥י    זְִלָפִׁ֖ ַער   ֶאת־ְֺאֵנֵ֥י   ִבְלָהִ֛ ־אא    נַָ֗  ְוהָ֣
neshey                  zilpah      bney-ve‟et    viləhah      bney-„et      na‟ar      vehu‟ 

mulheres-de         Zilpa       filhos de-e        Bila       filho de-*    rapaz       e-ele 

ה    ֶאל־ֲאִביֶהָֽם׃ ם     ָרָעִׁ֖ ף    ֶאת־ִּאָֺאָתֵ֥ א        יֹוֵסִ֛ יו         ַוׁאֵָבֵ֥  ָאִבִ֑

„avihem-„el           ra‟ah        dibatam-„et       yossef           vayave‟             „aviv 

pai deles-para        má          [má]fama-*         José           e-ele-veio       seu-pai 

יו37:3 ב          ֶאת־יֹוֵסףֹ֙                   ִמ׃ָאל־ָֺאנָֹ֔ ל        ָאַהִ֤   ְויְִׂשָרֵאָ֗

banayv-mikol                           yossef-„et                „ahav                     veyisra‟el 

seus filhos -de tudo de                José-*                    amava                      e-Israel 

נֶת ֵֹ֥ ֹו           ׃ְאת ָׂשה     לִׁ֖ ֹו     ְוָעֵ֥ ־אא      לִ֑  ׃ִאָֽי־ֶבן־זְֺקִנֵ֥ים             הִׁ֖

kətonet                 lo       ve‟assah        lo           hu‟                     zequnim-ven-ki 

túnica-de       para-ele      e-fez      para-ele      ele          velhice-filho de-porque 

יו37:4ַפִׇאָֽים׃                                              ־א          ֶאָחָ֗   ַוׁאְִראָ֣

 „echayv            vayirə‟u                                                                            passim 

seus-irmãos      E-eles-viram                   [alcançar]palmas[das mãos/dos pés]123 

־א ָֽׁאְִׂשנְאִׁ֖ יו                    ַו ב    ֲאִביֶהםֹ֙        ִמ׃ָאל־ֶאָחֹ֔ ֹו    ָאַהִ֤  ׃ִאָֽי־אֹתִ֞

vayisnə‟u                           „echayv-mikol            „avihem      „ahav          „oto-ki 

e-eles-o-aborreceram   irmãos dele-de tudo de    pai-deles     amava   [a]ele-que 

ֹו      ְלָשֹלָֽם׃                 ־א       ַּאְֺארֵ֥ א    יְָכלִׁ֖ ֹו     ְוֹלֵ֥ ם37:5אֹתִ֑   ַוׁאֲַחֹלִ֤

vayachalom                         leshalom         dabero          yachlu     velo‟       „oto  

E-ele-sonhou                       para-paz     falar[com]ele    podiam    e-não    [a]ele 

1   E Jacó habitou 

na terra das pere-

grinações de seu 

pai, na terra de 

Canaã.  

2 Estas são as ge-

rações de Jacó: 

Sendo José de 17 

anos, apascentava 

as ovelhas com 

seus irmãos; e 

estava o jovem 

com os filhos de 

Bila e com os 

filhos de Zilpa, 

mulheres de seu 

pai; e José trazia 

uma má fama deles 

a seu pai.  

3   E Israel amava a 

José mais do que a 

todos os seus 

filhos, porque era 

filho da sua 

velhice; e fez-lhe 

uma túnica de 

mangas compridas.  

4   Vendo, pois, 

seus irmãos que 

seu pai o amava 

mais do que a 

todos os seus 

irmãos, aborrece-

ram-no e não 

podiam falar com 

ele pacificamente.  

                                                           
123

 ,passim = palmas das mãos e/ou dos pés.  A KJV, a NKJ e a ARC traduzem como “muitas [ou várias] cores” e, a ARA ַפִׇאים 

como “mangas compridas”; já a NIV traduz como “capa ornamental”. 
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ֹוד פ־א          עִׁ֖ יו            ַוׁאֹוִסֵ֥ ד            ְלֶאָחִ֑ ֹום      ַוׁאֵַֻאִׁ֖  יֹוֵסףֹ֙   ֲחלֹ֔
„od                vayossifu                le‟echayv             vayagid      chalom    yossef  

ainda   e-eles-aumentaram    para-irmãos-dele     e-ele-contou    sonho        José 

ֹו׃                        א                    אֹתָֽ ֵֹ֥ ם37:6ְׂשנ אֶמר     ֲאֵליֶהִ֑ ִֹׁ֖   ַוׁא

„alehem        vayo‟mer                                          „oto                                 seno‟ 

para-eles      E-ele-disse                                 [para com]ele     aborrecimento-de 

ְָֽמִ י׃          ר    ָחָל ֹום    ַהֶֿאִׁ֖ה    ֲאֶשֵ֥ א        ַהֲחלֵ֥ ִה׆אֵה37:7ִשְמע־א־נָ    ְוֶּ֠

vehineh                    chalamti     „asher     hazeh     hachalom           na‟-shimə‟u 

E-eis-que                   sonhei         que       o-este      o-sonho     por favor-ouçam 

ה         ְוִה׆ֵאִ֛ה ֹוְך         ַהָשֶדֹ֔ ים  ֲאֺלִׅאיםֹ֙        ְֺאתָ֣ ְחנ־א      ְמַאְׄאִמִ֤  ֲאנַ 

vehineh           hasadeh              betoch          „alumim     me‟almim     „anachnu 

e-eis-que         o-campo         no-meio-de        molhos    [de]atando               nós 

ינָהֹ֙  ָבה          ְוִה׆ֵאִ֤ה        ְתֺסֶֺאֹ֙ י           ְוגַם־נִָצִ֑ ָמה         ֲאֺלָׅאִתִׁ֖  ָקֵ֥

tessubeynah       vehineh            nitsavah-vegam              „alumati            qamah 

circundavam     e-eis-que   [ficava]em pé-e também     meu-molho     levantava 

יןָ          ַלֲאֺלָׅאִתָֽי׃              ם        ַוִ ְָֽשַ ֲחֶוִׁ֖ ֵתיֶכֹ֔ ָֹ֣ אְמר־א37:8ֲאֺלׅא ִֹ֤   ַוׁא

vayo‟meru                          le‟alumati           vatishtachavuna     „alumoteychem 

E-eles-disseram          para-o-meu-molho     e[se]inclinavam          seus-molhos 

ֹול ינ־א           ִאם־ָמשֵ֥ ְך    ִ ְמֹלְךֹ֙     ָעֵלֹ֔ יו      ֲהָמֹלִ֤  לֹוֹ֙            ֶאָחֹ֔

mashol-„im                „aleynu       timloch     hamaloch     „echayv                   lo 

dominar-se               sobre-nós     reinarás      ?reinar      irmãos-dele     para-ele 

ֹו א             אֹתֹ֔ ָֹ֣ פ־א       עֹודֹ֙       ְׂשנ נ־א          ַוׁאֹוִסִ֤ ל        ָֺאִ֑ ִֹׁ֖  ִ ְמש

„oto                     seno‟            „od           vayossifu              banu             timshol 

com-ele      aborrecimento     ainda     e-aumentaram      sobre-nós     dominarás 

יו׃            יו          ְוַעל־ְּאָבָרָֽ ֹום37:9ַעל־ֲחֹלמָֹתִׁ֖ ם   עֹודֹ֙    ֲחלָ֣   ַוׁאֲַחֹלֵ֥

chalom     „od       vayachalom                devarayv-ve‟al            chalomotayv-„al 

sonho      ainda     E-ele-sonhou        palavras dele-e sobre     sonhos dele-sobre 

ה אֶמר          ִה׆אֵָ֨ ָֹ֗ יו           ַוׁא ֹו         ְלֶאָחִ֑ ר      אֹתִׁ֖ ר      ַויְַסֵפֵ֥  ַאֵחֹ֔

hineh             vayo‟mer             le‟echayv             „oto        vayessaper      „acher 

eis-que         e-ele-disse      para-irmãos-dele      [a]ele      e-ele-contou      outro 

חַ  ֶמש                ְוַהׁאֵָרָ֗ ֹוד      ְוִה׆ֵאַּ֧ה      ַהֶשָ֣ ְמִ ָֽי      ֲחלֹוםֹ֙    עֹ֔  ָחַלִ֤

vehayarəach               hashemesh     vehineh         „od      chalom124      chalamti 

e-a-lua                             o-sol         e-eis-que      ainda      sonho              sonhei 

ָֽי׃       ים        ִל ים     ִמְָֽשַ ֲחִוִׁ֖ ֹוָכִבֹ֔ ד      ָעָׂשרֹ֙    ׃אָֽ ר37:10ְוַאַחִ֤   ַויְַסֵפָ֣

vayessaper               li            mishtachavim      kochavim      „assar      ve‟achad 

E-ele-contou    para-mim      [se]inclinavam       estrelas          dez              e-um 

5   Sonhou também 

José um sonho, que 

contou a seus 

irmãos; por isso, o 

aborreciam ainda 

mais.  

6   E disse-lhes: 

Ouvi, peço-vos, 

este sonho, que 

tenho sonhado:  

7 Eis que estáva-

mos atando molhos 

no meio do campo, 

e eis que o meu 

molho se levantava 

e tam-bém ficava 

em pé; e eis que os 

vossos molhos o 

rodeavam e se 

inclinavam ao meu 

molho.  

8   Então, lhe dis-

seram seus irmãos: 

Tu, pois, deveras 

reinarás sobre nós? 

Tu deveras terás 

domínio sobre nós? 

Por isso, tanto mais 

o aborreciam por 

seus sonhos e por 

suas palavras.  

9   E sonhou ainda 

outro sonho, e o 

contou a seus 

irmãos, e disse: Eis 

que ainda sonhei 

um sonho; e eis 

que o sol, e a lua, e 

onze estrelas se 

inclinavam a mim.  

10   E, contando-o  

 

 

 

                                                           
124

 chalom  A pronúncia de cha é: ha, com o h aspirado, como o j espanhol. Não confundir “chalom = sonho”, com a palavra 

“shalom”, que significa “paz”. 
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יו ֹו                   ָאִבֹ֔  ֶאל־ָאִבי֮ו          ְוֶאל־ֶאָחיו            ַוׁאִגְַער־ֺאָ֣

„aviv                              bo-vayigə‟ar              „echayv-ve‟el                  „aviv-„el 

pai-dele              [a]ele-e ele-repreendeu      irmãos dele-e para      pai dele-para 

ְמ ָ  ר        ָחָלִ֑ ֹום     ַהֶֿאִׁ֖ה     ֲאֶשָ֣ ה    ַהֲחלֵ֥ ֹו       ָמִ֛ אֶמר          לֹ֔ ָֹ֣  ַוׁא
chalamta          „asher      hazeh      hachalom      mah           lo             vayo‟mer  

sonhaste              que       o-este       o-sonho       que?      para-ele      e-ele-disse 

ת יָך                ְלִהְשַ ֲחו ֵ֥ ֹוא   ֲאנִיֹ֙      ְוִאְׅאָךָ֣        ְוַאֶחֹ֔ ֹוא   נָבָ֗  ֲהבָ֣

lehishtachavot                  ve‟acheycha      ve‟imecha      „ani      navo‟      havo‟ 

para-inclinarmos             e-teus-irmãos      e-tua-mãe        eu    viremos        ?vir 

יו37:11ְלָךִׁ֖         ָאְָֽרָצה׃            יו            ְוָאִבִׁ֖ ֹו      ֶאָחִ֑   ַויְַקנְא־א־בִׁ֖

ve‟aviv              „echayv          vo-vayeqanə‟u                       „artsah            lecha 

e-pai-dele       irmãos-dele      [a]ele-E eles invejavam      para[a]terra      para-ti 

ר       ֶאת־ַהָּאָבָֽר׃        ֹות37:12ָשַמֵ֥ יו             ִלְרעִ֛ ־א       ֶאָחִ֑   ַוׁאְֵלכִׁ֖

lir‟ot                        „echayv          vayeləchu                hadavar-„et          shamar 

para-olharem        irmãos-dele      E-eles-foram             a palavra-*      guardava 

ם     ִֺאְשֶכָֽם׃     אן       ֲאִביֶהִׁ֖ ֵֹ֥ ׄת־צ ף37:13ֶאׄ ל ֶאל־יֹוֵסָ֗ אֶמר  יְִׂשָרֵא  ָֹ֨   ַוׁא

yossef-„el    yisra‟el      vayo‟mer         bishechem      „avihem              tso‟n-„et 

José-para      Israel       E-ele-disse      em-Siquém      pai-deles      rebanho de-* 

ה ם         ְלָכִׁ֖ ים               ִֺאְשֶכֹ֔ יָךֹ֙              רִֹעָ֣ ֹוא         ַאֶחֹ֙  ֲהלִ֤

lechah          bishechem                     ro‟im                    „acheycha              halo‟ 

vai               em-Siquém             pastoreando                 teus-irmãos            ?não 

ָֽנִי׃ ֹו                 ִה׆ֵא אֶמר           לִׁ֖ ֵֹ֥ ם       ַוׁא  ְוֶאְשָלֲחָךָ֣         ֲאֵליֶהִ֑
hineni                           lo                 vayo‟mer       „aleyhem        ve‟eshəlachaha 

eis-me-aqui            para-ele            e-ele-disse         [a]eles              e-te-enviarei 

יָךֹ֙ 37:14 ֹום             ַאֶחֹ֙ ה   ֶאת־ְשלִ֤ א   ְרֵא  ֹו        ֶלְך־נָָ֨ אֶמר     לָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

„acheycha               shelom-„et      re‟eh      na‟-lech             lo             vayo‟mer 

teus-irmãos              [em]paz-*       vê      peço te-vai      para-ele      E-ele-disse 

ה־אֹ֙  ר              ַוׁאְִשָלֵחֹ֙ נִי        ָּאָבִ֑ אן       ַוֲהִשֵבִׁ֖ ֹֹ֔ ֹום     ַהצ  ְוֶאת־ְשלָ֣
vayishəlachahu               davar          vahashiveni        hatso‟n        shelom-ve‟et 

e-ele-o-enviou               palavra          e-trase-me      o-rebanho           [em]paz-* 

א       ְשֶכָָֽמה׃               ִֹׁ֖ ֹון      ַוׁאָב ֶמק       ֶחְברֹ֔ ה־א37:15ֵמֵעָ֣   ַוׁאְִמָצֵאָ֣

vayimtsa‟ehu                        shechemah        vayavo‟      chevron        me‟emeq 

E-ele-o-encontrou               para-Siquém     e-ele-veio     Hebrom      do-vale-de 

יש ה         ַוׁאְִשָאֵלַּ֧ה־א        ָהִאִ֛ ה       ַֺאָשֶדִ֑ יש        ְוִה׆ֵאֵ֥ה     תֶֹעִׁ֖  ִאֹ֔

ha‟ish           vayishə‟alehu           bassadeh          to‟eh       vehineh              „ish 

o-homem    e-perguntou-lhe       pelo-campo      errante      e-eis-que      homem 

 

 

a seu pai e a seus 

irmãos, repreen-

deu-o seu pai e 

disse-lhe: Que 

sonho é este que 

sonhaste? Viremos 

eu, e tua mãe, e 

teus irmãos a 

inclinar-nos peran-

te ti em terra?  

11   Seus irmãos, 

pois, o invejavam; 

e seu pai guardava 

este negócio no seu 

coração.  

12   E seus irmãos 

foram apascentar o 

rebanho de seu pai, 

junto de Siquém.  

13   Disse, pois, 

Israel a José: Não 

apascentam os teus 

irmãos junto de 

Siquém? Vem, e 

enviar-te-ei a eles. 

E ele lhe disse: Eis-

me aqui.  

14   E ele lhe disse: 

Ora, vai, e vê como 

estão teus irmãos e 

como está o reba-

nho, e traze-me 

resposta. Assim, o 

enviou do vale de 

Hebrom, e José 

veio a Siquém.  

15   E achou-o um 

varão, porque ele 

andava errante pelo 

campo, e pergun-

tou-lhe o varão,  
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ר        ַמה־ְ ַבֵ ָֽש׃           ִֹׁ֖ י37:16ֵלאמ י      ָאנִֹכָ֣ אֶמר     ֶאת־ַאַחִׁ֖  ֹ   ַוׁא

„anochi      „achay-„et         vayo‟mer                     tevaqesh-mah              le‟mor 

eu           meus irmãos-*    E-ele-disse                   procuras-?que        para-dizer 

ם               רִֹעָֽים׃ ה    ֵהֵ֥ ִֹׁ֖ י       ֵאיפ ָֽיָדה־׆ָאָ֣א       ִלֹ֔ ש      ַהִֻא  ְמַבֵ ִ֑

ro‟im                          hem      „eyfoh            li            na‟-hagidah       mevaqesh 

pastoreando                 eles      onde?      para-mim      peço te-dize         procuro 

ים37:17 ְמִרֹ֔ ָֹֽ ְעִ יֹ֙  א י    ָשַמֹ֙ ה      ׃ִאִ֤ ־א      ִמֿאֶֹ֔ אֶמר   ָהִאישֹ֙       נְָסעָ֣ ִֹ֤   ַוׁא

„omerim   shama‟əti      ki         mizeh        nassə‟u          ha‟ish           vayo‟mer 

dizer[em]     ouvi       porque     daqui      [se]foram      o-homem      E-ele-disse 

יו ר             ֶאָחֹ֔ יְנָה       ַוֵׁאִֶ֤לְך         יֹוֵסףֹ֙      ַאַחָ֣ ה        ּאָֹתִ֑  נְֵלָכִׁ֖

„echayv                „achar         yossef          vayelech      dotayenah         nelchah 

irmãos-dele          depois          José             e-ele-foi      para-Dotã      vamo-nos 

ם            ְֺאדָֹתָֽן׃                  ק37:18ַוׁאְִמָצֵאִׁ֖ ִֹ֑ ֹו      ֵמָרח ־א   אֹתִׁ֖   ַוׁאְִראֵ֥

merachoq     „oto      vayirə‟u                                 bedotan             vayimtsa‟em 

de-longe      [a]ele    E-eles-viram-ele                    em-Dotã      e-encontrou-eles 

ֹו ־א                אֹתִׁ֖ ְָֽתנ׃ְַאלֵ֥ ם         ַוִׁא ב          ֲאֵליֶהֹ֔ ֶרםֹ֙       יְִקַרָ֣  ־אְבֶטֹ֙
„oto                        vayitnakelu            „aleyhem              yiqərav         uveterem 

[contra]ele       e-eles-conspiraram      [para]eles      ele-aproximasse      e-antes 

ֹו׃                  ה37:19ַלֲהִמיתָֽ יו        ִה׆אֵָ֗ יש       ֶאל־ָאִחִ֑ ־א  ִאָ֣   ַוׁאֹאְמרִׁ֖

hineh           „achiyv-„el           „ish      vayo‟meru                                   lahamito 

eis-que      irmão dele-para      cada    E-eles-disseram                 para-matar-ele 

ֹות      ַהָׄאֶזִׁ֖ה       ָֺאָֽא׃          ַעל         ַהֲחֹלמֵ֥ ־א37:20ַֺאִ֛ ה  ׀  ְלכָ֣   ְוַעָ ָ֣

lechu      ve‟atah                         ba‟         halazeh       hachalomot               ba‟al 

vamos     E-agora                      vem      o-para-este      os-sonhos      senhor-dos 

ְרנ־א ֹות         ְוָאַמ  ד       ַהֺאֹרֹ֔ ה־אֹ֙        ְֺאַאַחָ֣ ה־א          ְונְַשִלֵכֹ֙ ַָֽהְרגֵָ֗  ְוַנ
ve‟amarnu           haborot           ba‟achad       venashəlichehu       venaharəgehu 

e-diremos        as-cisternas      em-uma-de      e-lancemos-ele      e-matemos-ele 

־א        ֲחֹלמָֹתָֽיו׃ ה       ַמה־ׁאְִהיִׁ֖ ְתה־א     ְונְִרֶא  ה     ֲאָכָלִ֑ ֵ֥ה      ָרָעִׁ֖  ַחָׁא

chalomotayv        yihyu-mah          venir‟eh      „achalatehu       ra‟ah      chayah 

sonhos-dele       ele será-o que?     e-vejamos      comeu-ele       ruim       animal 

א37:21 אֶמר       ֹלֵ֥  ֹ ם         ַוׁא ה־א         ִמׁאָָדִ֑ ן      ַוׁאִַצֵלִׁ֖ ע ְרא־אֵבֹ֔   ַוׁאְִשַמָ֣

lo‟          vayo‟mer          miyadam           vayatsilehu       re‟uven       vayishma‟  

não       e-ele-disse      da-mão-deles      e-ele-o-livrou      Rúbem    E-ele-ouviu 

ֶָֽפש׃  ׆א־א      ָנ ם ׀ ְרא־אֵב֮ן         ַאל־ִ ְשְפכ־א־ָדם  37:22נ׃ֶַאִׁ֖ אֶמר  ֲאֵלֶהָ֣ ָֹ֨   ַוׁא

dam-tishpechu-„al                 re‟uven  „alehem     vayo‟mer     nafesh      nakenu 

sangue-derramemos-não      Rúbem   para-eles   E-ele-disse    alma       tiremos 

 

 

dizendo: Que pro-

curas?  

16   E ele disse: 

Procuro meus 

irmãos; dize-me, 

peço-te, onde eles 

apascentam.  

17   E disse aquele 

varão: Foram-se 

daqui, porque ouvi-

lhes dizer: Vamos 

a Dotã. José, pois, 

seguiu seus irmãos 

e achou-os em 

Dotã.  

18   E viram-no de 

longe e, antes que 

chegasse a eles, 

conspiraram contra 

ele, para o 

matarem.  

19   E disseram uns 

aos outros: Eis lá 

vem o sonhador-

mor!  

20   Vinde, pois, 

agora, e matemo-

lo, e lancemo-lo 

numa destas covas, 

e diremos: Uma 

besta-fera o comeu; 

e veremos que será 

dos seus sonhos.  

21   E, ouvindo-o 

Rúben, livrou-o 

das suas mãos e 

disse: Não lhe 

tiremos a vida.  

22   Também lhes 

disse Rúben: Não 

derrameis sangue;  
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ר ר           ַֺאִׅאְדָֺאֹ֔ ֹור      ַהֿאֶהֹ֙    ֲאֶשָ֣ ֹו     ֶאל־ַהֺאִ֤  ַהְשִלָ֣יכ־א        אֹתָ֗

bamidbar               „asher      hazeh           habor-„el          „oto            hashəlichu 

no-deserto                que       a-esta      a cisterna-para      [a]ele          lancem-no 

ם יל    אֹתֹוֹ֙                ִמׁאָָדֹ֔ ַען     ַהִצִ֤ ֹו    ְלַמָ֗  ְוָיִׁ֖ד     ַאל־ִ ְשְלח־א־בִ֑
miyadam                     „oto        hatsil      lema‟an      vo-tishəlechu-„al      veyad 

da-mão-deles             [a]ele      livrar      para-que      nele-lanceis-não      e-mão 

ֹו            ֶאל־ָאִבָֽיו׃          ף37:23ַלֲהִשיבִׁ֖ א   יֹוֵסִׁ֖ ֲַאֶשר־ָֺאֵ֥ י     ׃אָֽ ַיְִה    וָֽ

yossef    ba‟-ka‟asher         vayehi                     „aviv-„el                      lahashivo 

José      veio-conforme      E-ele-foi                pai dele-para      para-retornar-ele 

נֶת ֵֹ֥ ֹו    ֶאת־׃ְאת יט־א    ֶאת־יֹוֵסףֹ֙   ֶאת־׃ֺאָ נְ ֹ֔ יו           ַוׁאְַפִשִ֤  ֶאל־ֶאָחִ֑

ketonet-„et         kutanəto-„et      yossef-„et       vayafshitu                 „echayv-„el 

capa de-*           capa dele-*          José-*      e-eles-tiraram      irmãos dele-para 

ָֽיו׃           ר    ָעָל ים                               ֲאֶשֵ֥ ה־א37:24ַהַפִׇאִׁ֖ ָ ֺחֹ֔   ַוׁאִָ֨

vayiqachuhu                  „alayv     „asher                                               hapassim 

E-tomaram-ele            sobre-ele     que  [alcançar]as-palmas[das mãos/dos pés] 

ין ק        ֵאֵ֥ ֹור        ֵרֹ֔ ָרה       ְוַהֺאָ֣ ִֹ֑ ֹו      ַהֺא  ַוׁאְַשִלֵ֥כ־א               אֹתִׁ֖
‟eyn             req            vehabor         haborah          „oto                   vayashlichu 

não-havia   vazia         e-a-cova      para[a]cova      [a]ele      e-eles-lançaram-no 

ֹו       ָמָֽיִם׃           ־א37:25ֺאִׁ֖ ֱָֽאָכל־ֶלֶחם              ַוׁאְִׂשאִ֤   ַוׁאְֵשב־֮א       ֶל

vayissə‟u                lechem-le‟echol         vayeshvu                   mayim           bo 

e-levantaram          pão-para comer         E-eles[se]assentaram    águas        nela 

ה ים   ָֺאָאִׁ֖ ת    יְִשְמֵעאִלֹ֔ ־א        ְוִה׆אֵהֹ֙       אְֹרַחָ֣  ֵעָֽינֵיֶהםֹ֙         ַוׁאְִראֹ֔

ba‟ah    yishme‟elim       „orəchat          vehineh          vayirə‟u          „eyneyhem 

vinha     ismaelitas      caravana-de      e-eis-que      e-eles-viram      olhos-deles 

י ים       נְכֹאתֹ֙               ־אְצִרָ֣ ְָֹֽׂשִאָ֗ ם        נ ד          ־אגְַמֵׄאיֶהָ֣  ִמִֻאְלָעִ֑

utseri                       necho‟t          nossə‟im         ugemaleyhem           migilə‟ad 

e-bálsamo            especiarias         traziam        e-camelos-deles         de-Gilead 

יְָמה׃          יד      ִמְצָרָֽ ים   ְלהֹוִרֵ֥ ט    הֹוְלִכִׁ֖ ה37:26ָוֹלֹ֔ אֶמר   יְה־אָדִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁא

yehudah    vayo‟mer                 mitsərayəmah        lehorid      holechim      valot 

Judá          E-ele-disse                para[o]Egito      para-descer       iam      e-mirra 

ינ־א י        נֲַהרֹגֹ֙            ֶאת־ָאִחֹ֔ ַצע      ׃ִאִ֤ יו           ַמה־ֶֺאָ֗  ֶאל־ֶאָחִ֑

„achinu-„et                    naharog           ki         betsa‟-mah                 „echayv-„el 

nosso irmão-*         nós-matemos      que      proveito-?que      irmãos dele-para 

ֹו׃                   ינ־א               ֶאת־ָּאמָֽ ׆א־א37:27ְוִכִׇאִׁ֖ ־א        ְונְִמ׃ְאֶרָ֣   ְלכִ֞

venimkerenu        lechu                                    damo-„et                     vechissinu 

e-vendamo-lo      vinde                                   seu sangue -*      e-escondamos125 

lançai-o nesta cova 

que está no deserto 

e não lanceis mãos 

nele; para livrá-lo 

das suas mãos e 

para torná-lo a seu 

pai.  

23   E aconteceu 

que, chegando José 

a seus irmãos, 

tiraram a José a sua 

túnica, a túnica de 

mangas compridas 

que trazia.  

24   E tomaram-no 

e lançaram-no na 

cova e a cova 

estava vazia, não 

havia água nela.  

25   Depois, assen-

taram-se a comer 

pão, e levantaram 

os olhos, e olha-

ram, e eis que uma 

caravana de ismae-

litas vinha de Gile-

ade; e seus camelos 

traziam especiarias, 

e bálsamo, e mirra; 

e desciam para o 

Egito.  

26   E Judá disse 

aos seus irmãos: 

Que proveito have-

rá em que matemos 

a nosso irmão e 

escondamos a sua 

morte?  

27   Vinde, venda-

mo-lo  
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 .kassah = esconder (com a palma da mão) ָכָסה 
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ינ־א ֹו              ׃ִאָֽי־ָאִחֵ֥ נ־אֹ֙         ַאל־ְ ִהי־בֹ֔ ים          ְויֵָדֹ֙  ַלׁאְִשְמֵעאִלָ֗

achinu-ki                           vo-tehi-„al              veyadenu               leyishme‟elim 

nosso irmão-porque    sobre ele-seja-não      e-nossa-mão      para-os-ismaelitas 

־א         ֶאָחָֽיו׃             ָֽׁאְִשְמעִׁ֖ ־אא      ַו נ־א          הִ֑ ַָֽעְבר־א֩ 37:28ְבָׂשֵרִׁ֖   ַוַׁא

vaya‟avru                        „echayv            vayishme‟u         hu‟             vessarenu  

E-eles-passaram           irmãos-dele      e-eles-ouviram      ele      da-nossa-carne 

־א ֲָֽעלִ֤ ָֽׁאְִמְשכ־אֹ֙                 ַוַׁא ים         ַו ֲחִרָ֗ ָֹֽ ים       ס ים     ִמְדיָנִ   ֲאנִָשָ֨

vaya‟alu                     vayimshechu          socharim        midəyanim     „anashim 

e-eles-o-alçaram      e-eles-o-tiraram      mercadores      midianitas         homens 

ים ף      ַלׁאְִשְמֵעאִלִׁ֖ ־א      ֶאת־יֹוֵסִ֛ ֹור         ַוׁאְִמ׃ְארַּ֧  ֶאת־יֹוֵסףֹ֙  ִמן־ַהֺאֹ֔

layishme‟elim            yossef-„et        vayimkeru            habor-min      yossef-„et 

para-os-ismaelitas          José-*    e-eles-o-venderam    a cisterna-de         José-* 

יְָמה׃ ף    ִמְצָרָֽ יא־א           ֶאת־יֹוֵסִׁ֖ ֶסף              ַוׁאִָבֵ֥ ים    ׃ָאִ֑  ְֺאֶעְׂשִרָ֣

mitsrayəmah    yossef-„et                  vayavi‟u                    kassef          be‟esrim 

parao-o-Egito      José-*           e-eles-trouxeram-no           prata           por-vinte 

ף37:29 ֹור       ְוִה׆ֵאֵ֥ה              ֵאין־יֹוֵסִׁ֖   ַוָׁאִָ֤שב       ְרא־אֵבןֹ֙    ֶאל־ַהֺאֹ֔

yossef-„eyn                   vehineh            habor-„el        re‟uven              vayashav 

José-não[hvia]             e-eis-que      a cisterna-para      Rúben      E-ele-retornou 

ע        ֶאת־ְֺאגָָדָֽיו׃     ֹור        ַוׁאְִקַרִׁ֖ יו37:30ַֺאֺאִ֑ ֵָ֥שב          ֶאל־ֶאָחִׁ֖   ַוָׁא

„echayv-„el               vayashav           begadayv-„et            vayiqra‟            babor 

irmãos dele-para      E-ele-tornou     vestidos dele-*      e-ele-rasgou      na-cova 

נָה     ֲאנִי־ָבָֽא׃ י         ָאֵ֥ ׆א־א      ַוֲאִנִׁ֖ ר           ַהֶׁאֶָ֣לד        ֵאינֶֹ֔  ַוׁאֹאַמִ֑
va‟-„ani          „anah              va‟ani      „eynenu          hayeled              vayo‟mar 

irei-eu         para-onde?          e-eu      não[havia]         o-moço           e-ele-disse 

יר37:31 ָֽׁאְִשֲחט־אֹ֙               ְׂשִעָ֣ ף       ַו נֶת    יֹוֵסִ֑ ָֹ֣ ־א       ֶאת־׃ְאת   ַוׁאְִקחִׁ֖

se‟ir                          vayeshchatu       yossef       kətonet-„et                 vayiqchu 

cabrito-de               e-eles-mataram      José        túnica de-*      E-eles-tomaram 

נֶת    ַֺאָּאָֽם׃                  ִֹׁ֖ ־א    ֶאת־ַה׃ֺא  ים     ַוׁאְִטְֺאלֵ֥ ־א37:32ִעֿאִֹ֔ ָֽיְַשְׄאחִ֞   ַו

vayeshalchu                              badam      hakutonet-„et      vayitbelu         „izim 

E-eles-enviaram                      no-sangue      a túnica-*       imergiram      cabras 

יא־אֹ֙  ים                               ַוׁאִָבֹ֙ נֶת                     ַהַפִׇאָ֗ ָֹ֣  ֶאת־׃ְאת

vayavi‟u                                               hapassim                                 kətonot-„et 

e-eles-trouxeram             [alcançar]as-palmas[das mãos/dos pés]      túnica de-* 

א אנ־א                 ַה׃ֶאר־נָָ֗ את        ָמָצִ֑ ָֹ֣ ־א     ז ם     ַוׁאֹאְמרִׁ֖  ֶאל־ֲאִביֶהֹ֔

na‟-haker                          matsa‟nu            zo‟t        vayo‟mru          „avihem-„el 

peço te-reconhece      nós-encontramos     esta   e-eles-disseram   pai deles-para 

 

 

a estes ismaelitas; e 

não seja nossa mão 

sobre ele, porque 

ele é nosso irmão, 

nossa carne. E seus 

irmãos o ouviram.  

28   Passando, pois, 

os mercadores 

midianitas, tiraram, 

e alçaram a José da 

cova, e venderam 

José para os 

ismaelitas por vinte 

moedas de prata e 

trouxeram José ao 

Egito.  

29   Tornando Rú-

ben à cova, eis que 

José não estava na 

cova; então, rasgou 

as suas vestes,  

30   e tornou a seus 

irmãos, e disse: O 

moço desapareceu; 

e, eu, aonde irei?  

31   Então, toma-

ram a túnica de 

José, e mataram 

um cabrito das 

cabras, e imergi-

ram a túnica no 

sangue.  

32   E enviaram a 

túnica de mangas 

compridas, e fize-

ram levá-la a seu 

pai, e disseram: 

Temos achado esta 

túnica; conhece 

agora se esta é ou 

não  
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וא  ִאם־ֹלָֽא׃          נֶת         ִֺאנְָךִ֛    ִהִׁ֖ ַֹּ֧ ֹֹ֙אֶמרֹ֙ 37:33ַה׃ְאת ֽא      ַוׁא   ַוׁא׃ִַאיָרִ֤

vayo‟mer      vayakirah                        lo‟-„im      hi‟      binecha         hakətonet 

e-ele-disse    E-ele-reconheceu            não-se      ela      teu-filho      a-túnica-de 

ף ף           טַֹרִׁ֖ ֵֹ֥ ְתה־א     ָטר ה   ֲאָכָלִ֑ ֵ֥ה    ָרָעִׁ֖ י     ַחָׁא נֶת          ְֺאנִֹ֔ ָֹ֣  ׃ְאת

toraf                   tarof      „achalatehu     ra‟ah      hayah       beni             kətonet 

despedaçou   despedaçar    o-comeu        má         fera     meu-filho     túnica-de 

ק37:34יֹוֵסָֽף׃  ֵֶׂ֥שם                  ַׂשִׁ֖ יו     ַוָׁא ע     יֲַעקֹבֹ֙    ִׂשְמֹלָתֹ֔   ַוׁאְִקַרִ֤

saq                          vayassem      simlotayv      ya‟aqov      vayiqra‟         yossef 

pano-de-saco126      e-ele-pôs     suas-roupas       Jacó          E-ele-rasgou     José 

ים         ַרִֺאָֽים׃ ֹו      יִָמֵ֥ ל         ַעל־ְֺאנִׁ֖ יו               ַוׁאְִתַאֵֺאֵ֥  ְֺאָמְתָנִ֑

rabim                yamim        beno-„al               vayit‟abel                  bematenayv 

muitos                dias      seu filho-sobre      e-ele-lamentou      nos-lombos-dele 

יו37:35 יו                      ְוָכל־ְֺאנָֹת    ַוׁאָֺקמ־֩א                       ָכל־ָֺאנָָ֨

benotayv-vechol                          banayv-chol                                     vayaqumu 

filhas dele-e tudo de                filhos dele-tudo de              E-eles[se]levantaram 

אֶמר  ֹ ם                 ַוׁא ֹו                  ַויְָמֵאןֹ֙            ְלִהְתנֵַחֹ֔  ְלנֲַחמָ֗

vayo‟mer                      lehitnachem              vayema‟en                     lenachamo 

e-ele-disse               para[ser]consolado      e-ele-recusou      para-o-consolarem 

ָלה ִֹ֑ ל                  ְשא ד                  ֶאל־ְֺאִנִ֛י             ָאֵבִׁ֖  ׃ִאָֽי־ֵאֵרַּ֧

she‟olah                           „avel                    benayv-„el                            „ered-ki 

para-o-Sheol              lamentando            meu filho-para            descerei-porque 

ֹו    ָאִבָֽיו׃     ְֵ֥בְׂא           אֹתִׁ֖ ֹו37:36ַוֵׁא ־א          אֹתִׁ֖ ים      ָמְכרֵ֥ ְׅאָדנִֹ֔   ְוַהָ֨

„oto               machəru        vehamedanim          „aviv        „oto             vayevech 

[a]ele          o-venderam    E-os-midianitas       seu-pai     [a]ele      e-ele-chorou 

ר    ַה׀ַאָֺאִחָֽים׃  ה      ַׂשִׁ֖ ֹֹ֔ יס     ַפְרע ֹוִטיַפרֹ֙      ְסִרָ֣ יִם  ְלפָֽ פֶאל־ִמְצָרִ֑  

hatabachim          sar           parə‟oh       seris127           lefotifar      mitsrayim-„el 

os-guardas      capitão-de      Faraó     oficial-de       para-Potifar     o Egito-para 

a túnica de teu 

filho.  

33   E conheceu-a e 

disse: É a túnica de 

meu filho; uma 

animal feroz o 

comeu e foi 

despedaçado José.  

34   Então, Jacó 

rasgou as suas 

vestes, e pôs pano 

de saco sobre os 

seus lombos, e 

lamentou a seu 

filho muitos dias.  

35   E levantaram-

se todos os seus 

filhos e todas as 

suas filhas, para o 

consolarem; e ele 

recusou, ser conso-

lado e disse: 

Porque, com choro 

hei de descer ao 

meu filho até ao 

Sheol. Assim, o 

chorou seu pai.  

36   E os midiani-

tas venderam-no no 

Egito a Potifar, 

oficial de Faraó, 

capitão da guarda. 

 

 

 

 

                                                           
126

 saq =  Pano de saco era um tecido rústico usado em várias aplicações, citado freqüentemente na Bíblia como um tipo de ַׂשק  

vestimenta. Roupas de pano de saco serviam para expressar lamento, angústia, perturbação, ou, uma postura de humildade e/ou 

arrependimento.  O pano de saco, na Bíblia, quase sempre é associado ao uso de cinzas e ao ato de assentar-se no chão, como 

demonstração de um sentimento profundo.  O fato desse uso e costume não ter sido registrado no Novo Testamento parece nos 

ensinar que Deus, o Pai, agora está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade; não na letra e nem nas 

aparências, mas com um coração sincero e arrependido, o qual só Deus pode verdadeiramente conhecer. 
127

  .seris = eunuco.  A palavra seris é traduzida na KJV, na NKJ, na ARA, na CJB e na NIV como: Oficial de Faraó ְסִריס 

Somente na ARC é que ela é traduzida como: Eunuco.  Bem pode ser que todas as traduções estejam corretas, se entendermos 

que o oficial da guarda de Faraó tenha sido um eunuco; porém, os eunucos (homens castrados), normalmente eram os homens 

que ficavam a serviço de rainhas, e não de reis. 
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Gênesis 38 

יו38:1 ת         ֶאָחִ֑ ה    ֵמֵאָ֣ ֵֶ֥רד     יְה־אָדִׁ֖ וא      ַוֵׁא ת    ַהִהֹ֔ ָֽיְִהיֹ֙      ָֺאֵעָ֣   ַו

„echayv          me‟et     yehudah      vayered         hahi‟        ba‟et             vayehi 

irmãos-dele     de-*          Judá     e-ele-desceu     a-ela     em-tempo     E-ele-foi 

ֹו י             ־אְשמֵ֥ יש         ֲעֺדָׄאִמִׁ֖ ִ֛ט                              ַעד־ִאֵ֥  ַוֵׁא
ushemo                 „adulami               „ish-„ad                                              vayet 

e-seu-nome           adulamita         homem de-até      e-ele-desviou[do caminho] 

ה׃  ֹו38:2ִחיָרָֽ י         ־אְשמָ֣ יש       ׃ְאנֲַעִנִׁ֖ ה    ַֺאת־ִאֵ֥ ם    יְה־אָדִ֛   ַוׁאְַרא־ָשַּ֧

ushemo           kna‟ani            „ish-bat        yehudah     sham-vayare‟        chirah 

e-seu-nome    cananita     homem-filha de     Judá         lá-E ele viu             Hira 

ָֽיָה׃        א     ֵאֶל ֵֹ֥ ָה         ַוׁאָב ־אַע      ַוׁאִָ ֶחִׁ֖ ֶלד38:3שִ֑ ַהר         ַוֵ ָ֣   ַוַ ִׁ֖

vateled             vatahar                 „eleyha      vayavo‟        vayiqacheha      shua‟ 

e[ela]teve        E[ela]concebeu      a-ela      e-ele-veio      e-ele-a-tomou       Sua 

ֹו    ֵעָֽר׃                א       ֶאת־ְשמִׁ֖ ן         ַוׁאְִקָרֵ֥ ֹוד38:4ֵֺאִ֑ ַהר    עִׁ֖   ַוַ ֵ֥

„od        vatahar                                „er       shemo-„et           vayiqra‟            ben 

ainda    E[ela]concebeu                    Er      seu nome-*     e-ele-chamou      filho 

ָֽן׃         ֹו    אֹוָנ א        ֶאת־ְשמִׁ֖ ן      ַוִ ְקָרֵ֥ ֶלד        ֵֺאִ֑ ֶסף38:5ַוֵ ָ֣ ִֹ֤   ַו 

vatossef                  „onan      shemo-„et              vatiqra‟          ben          vateled 

E[ela]tornou            Onã       seu nome-*      e[ela]chamou      filho     e[ela]teve 

ה        ְוָהָיֵ֥ה ֹו    ֵשָלִ֑ א       ֶאת־ְשמִׁ֖ ן       ַוִ ְקָרֵ֥ ֶלד     ֵֺאֹ֔  עֹודֹ֙    ַוֵ ָ֣

vehayah        shelah     shemo-„et             vatiqra‟           ben      vateled         „od 

e-aconteceu    Selá      seu nome-*      e[ela]chamou      filho      e-teve      ainda 

ֹו׃          ֽא      אֹתָֽ ה38:6ִבְכִזִׁ֖יב           ְֺאִלְדָ ֵ֥ ה    ִאָשִׁ֖ ח    יְה־אָדִ֛   ַוׁאִַ ַּ֧

„ishah     yehudah     vayiqach                  „oto           belidətah               vicheziv 

mulher      Judá        E-ele-tomou            [a]ele      em[ela]tendo      em-Quezibe 

ֽא       ָ ָמָֽר׃         ֹו           ־אְשָמִׁ֖ ר          ְֺאכֹורִ֑ ר38:7ְלֵעָ֣ י    ֵעֵ֚   ַויְִהָ֗

„er        vayehi                  tamar         ushemah               bechoro                  le‟er  

Er        E-ele-foi              Tamar      e-nome-dela      seu-primogênito      para-Er 

ה־א ה            ַויְִמֵתִׁ֖ ע       ְֺאֵעיֵנָ֣י        יְהָוִ֑ ה   ַרִׁ֖ ֹור           יְה־אָדֹ֔  ְֺאכָ֣

vayemitehu           „adonay          be‟eyney          ra‟     yehudah               bechor 

e-Ele-o-matou       SENHOR     aos-olhos-de     mau      Judá     primogênito-de 

ָֽה׃           ֶשת38:8יְהָו א         ֶאל־ֵאֵ֥ ִֹ֛ ן     ֺא אֶמר    יְה־אָדהֹ֙    ְלאֹונָֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

„eshet-„el                 bo‟      le‟onan      yehudah      vayo‟mer                 „adonay 

mulher de-para      vem     para-Onã       Judá         E-ele-disse            SENHOR 

ם              ֶזִַׁ֖רע ֽא        ְוָהֵקֵ֥ ם               אָֹתִ֑ יָך              ְויֵַֺאָ֣  ָאִחִׁ֖

zera‟                  vehaqem           „otah                      veyabem                 „achicha 

semente             e-suscita     [para com]ela      e[cumpre o]levirato      teu-irmão 

1   E aconteceu, 

naquele tempo, que 

Judá desceu de 

entre seus irmãos 

até um varão 

adulamita, cujo 

nome era Hira.  

2   E viu Judá ali a 

filha de um varão 

cananeu, cujo no-

me era Sua; e to-

mou-a e entrou a 

ela.  

3   E ela concebeu 

e teve um filho; e 

chamou o seu 

nome Er.  

4   E tornou a con-

ceber, e teve um 

filho, e ela chamou 

o seu nome Onã.  

5   E continuou 

ainda, e teve um 

filho, e ela chamou 

o seu nome Selá; e 

ele estava em 

Quezibe quan-do 

ela o teve.  

6   E tomou Judá 

mulher para Er, o 

seu primogênito; e 

o nome dela era 

Tamar.  

7   E foi Er, o pri-

mogênito de Judá, 

mau aos olhos do 

SENHOR e o SE-

NHOR, o matou.  

8   Então, disse Ju-

dá a Onã: Entra à 

mulher do teu ir-

mão, e casa-te com 

ela, e suscita se-

mente  
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א38:9ְלָאִחָֽיָך׃                 י   לֵ֥ ן    ׃ִאִ֛ ֹו        יְִהֶיָ֣ה             ַוֵׁאַָ֣דע   אֹונָֹ֔   לִׁ֖

yihəyeh         lo            lo‟      ki      „onan     vayeda‟                           le‟achicha  

ele-será    para-ele      não    que       Onã      E-ele-soube             para-teu-irmão 

ֶשת                ָאִחיוֹ֙  א        ֶאל־ֵאִ֤ ה        ִאם־ָֺאָ֨  ַהָֿאִַ֑רע          ְוָהיִָ֞

„achiv                        „eshet-„el                 ba‟-„im           vehayah            hazara‟ 

seu-irmão             mulher de-para      vinha-quando      e-era[que]      a-semente 

י                  נְָתן־ֶזִַׁ֖רע ְרָצה             ְלִבְלִ ֵ֥ ת                ַאֹ֔  ְוִשֵחָ֣
zera‟-netan                            levilti                      „artsah                       veshichet 

semente-dar de               para-que-não              para[a]terra         e-derramava128 

ה38:10ְלָאִחָֽיו׃             ר  ָעָׂשִ֑ ה     ֲאֶשָ֣ ִַ֛רע       ְֺאֵעיֵנֵ֥י         יְהָוִׁ֖   ַוֵׁא

„assa‟   „asher      „adonay           be‟eyney         vayera‟                      le‟achicha 

fez         que       SENHOR      aos-olhos-de      E-ele-mau          para-seu-irmão 

ֹו׃               ר38:11ַוָׁאִֶׁ֖מת             ַֻאם־אֹתָֽ אֶמר   יְה־אָד֩ה     ְלָתָמָ֨ ָֹ֣   ַוׁא

letamar      yehudah      vayo‟mer                            „oto-gam                 vayamet 

para-Tamar   Judá        E-ele-disse                      [a]ele-também      e-Ele-matou 

יְך      ַעד־יִגְַּאלֹ֙           ֵשָלָ֣ה י   ַאְלָמָנָ֣ה     ֵבית־ָאִבָ֗ ֹו      ְשִבַּ֧  ׃ַאָׄאת 

shelah                yigdal-„ad          „avicha-veit      „almanah      shevi         kalato 

Selá                 ele cresça-até      teu pai-casa de       viúva         fica      sua-nora 

־אא ־את                    ַֻאם־הִׁ֖ ר          ֶפן־יָמֵ֥ י      ָאַמֹ֔ י            ׃ִאָ֣  ְבנִֹ֔

hu‟-gam                                 yamut-pen              „amar          ki                   veni 

ele-também                  ele morra-para que não     dizia       porque      meu-filho 

ית         ָאִבָֽיָה׃ ֶשב       ֵֺאֵ֥ ר     ַוֵ ִׁ֖ ֶלְך     ָ ָמֹ֔ יו               ַוֵ ָ֣  ׃ְאֶאָחִ֑

„avicha              beyt          vateshev        tamar      vatelech                 ke‟echayv 

seu-pai           casa-de      e[ela]ficou      Tamar     e[ela]foi      como-irmão-dele 

־אעַ 38:12 ָמת               ַֺאת־שָ֣ ים           ַוָ ִׁ֖   ַוׁאְִרֺא־אֹ֙                 ַהׁאִָמֹ֔

shua‟-bat                         vatamat               hayamim                                vayirbu 

Sua-filha de                e[ela]morreu             os-dias             E-eles[foram]muitos 

ָֹֽזֲֵזִ֤י ַעל                 ַעל־ֻא ה    ַוׁאַ  ה        ַוׁא׆ִָאֶָ֣חם      יְה־אָדָ֗  ֵאֶָֽשת־יְה־אָדִ֑

gozazey-„al                     vaya‟al   yehudah      vayinachem         yehudah-„eshet 

tosquiadores de-para   e-ele-subiu    Judá     e-ele-consolou[se]  Judá-mulher de 

ָָֽתה׃ י           ִ ְמָנ ה־א       ָהֲעֺדָׄאִמִׁ֖ ה     ֵרֵעֵ֥ ־אא   ְוִחיָרִ֛  צֹאנֹוֹ֙         הָ֗

timnatah                  ha‟adulami          re‟ehu      vechirah      hu‟               tso‟no 

para-Timna            o-adulamita      seu-amigo      e-Hira       ele      seu-rebanho 

יְך         עֶֹלֵ֥ה38:13 ר      ִה׆ֵאֵ֥ה       ָחִמִ֛ ִֹ֑ ר       ֵלאמ   ַוׁאַֺֻאֵ֥ד         ְלָתָמִׁ֖

„oleh         chamiyicha       hineh          le‟mor           letamar                  vayugad 

sobe            teu-sogro      eis-que      para-dizer      para-Tamar      e-ele[foi]dito 

a teu irmão.  

9   E soube Onã 

que essa semente 

não haveria de ser 

para ele; e acon-

teceu que, quando 

entrava à mulher 

de seu irmão, 

derramava [o se-

mem] na terra para 

não dar semente a 

seu irmão.  

10   E ele era mau 

aos olhos do 

SENHOR que 

também o matou.  

11   Então, disse 

Judá a Tamar, sua 

nora: Fica-te viúva 

na casa de teu pai, 

até que Selá, meu 

filho, seja grande. 

Porquanto disse: 

Para que, porven-

tura, não morra 

também este, como 

seu irmão. Assim, 

foi-se Tamar e 

ficou-se na casa de 

seu pai.  

12   Passando-se, 

pois, muitos dias, 

morreu a filha de 

Sua, mulher de 

Judá; e, depois, se 

consolou Judá e 

subiu aos tosquia-

dores das suas 

ovelhas, em Timna, 

ele e Hira, seu a-

migo, o adulamita.  

13   E deram aviso 

a Tamar, dizendo: 

Eis que teu sogro 

sobe  

                                                           
128

 .”shachat - derramou, mas, com o sentido de “desperdiçou ָשַחת 
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ז           צֹאנָֹֽו׃            ֵֹ֥ ָתה            ָלג י38:14ִתְמָנִׁ֖   ַוָ ַס֩ר        ִֺאגְֵדָ֨

bigdey            vatassar                         tso‟no                lagoz                 timnatah 

vestidos-de    E[ela]tirou               seu-rebanho      para-tosquiar      para-Timna 

ף ס        ַֺאָצִעיףֹ֙           ַוִ ְתַעָׄאֹ֔ יָה           ַוְ ַכִ֤ ֽא     ֵמָָֽעֶלָ֗  ַאְלְמנ־אָת 

vatitə‟alaf                 batsa‟if            vatechas              me‟aleyha       „almenutah 

e[ela]disfarçou        com-véu      e[ela]cobriu[se]       de-sobre-si       sua-viuvez 

ֶרְך ר                ַעל־ֶּאָ֣ יִם      ֲאֶשִׁ֖ ַתח      ֵעינַֹ֔ ֶשבֹ֙              ְֺאֶפָ֣  ַוֵ ֹ֙
derech-„al                         „asher      „eynayim       befetach                    vateshev 

caminho de-sobre               que           fontes      à-entrada-de     e[ela]sentou[se] 

וא ה       ְוִה  ל        ֵשָלֹ֔ י        ָרֲאָתהֹ֙        ׃ִאָֽי־גַָדָ֣ ָתה         ׃ִאִ֤  ִ ְמָנִ֑

vehi‟           shelah            gadal-ki              ra‟atah               ki               timnatah 

e-ela            Selá            grande-que           [ela]via           porque      para-Timna 

ֹו         ְלִאָשָֽה׃                ה38:15ֹלָֽא־נְִ ָנֵ֥ה        לִׁ֖ ָה     יְה־אָדֹ֔   ַוׁאְִרֶאָ֣

yehudah     vayirə‟eha                              le‟ishah              lo               nitnah-lo‟ 

Judá           E-ele-vendo-a                     por-mulher       para-ele      dado ela-não 

ָֽיָה׃ ה       ָפֶנ י        ִכְׇאָתִׁ֖ ָה                  ְלזֹוָנִ֑ה             ׃ִאֵ֥ ַׁאְַחְשֶבִׁ֖  וָֽ
paneyha       chissetah            ki                    lezonah                  vayachəsheveha 

sua-face        cobrira         porque           por-prostituta           e-ele-a-considerou 

ֹֹ֙אֶמרֹ֙ 38:16 ֶרְך             ַוׁא יָה       ֶאל־ַהֶּאָ֗ ט                        ֵאֶל    ַוׁאֵָ֨

vayo‟mer                 haderech-„el         „eleyha                                             vayet 

e-ele-disse            o caminho-para      para-ela      e-ele-desviou[do caminho]129 

י ע             ׃ִאֵ֥ א     יַָדֹ֔ י      ֹלָ֣ יְִך      ׃ִאֵ֚ ֹוא      ֵאַלֹ֔  ָהָָֽבה־׆אָאֹ֙        ָאבָ֣

ki                    yada‟         lo‟          ki        „elayich         „avo‟             na‟-havah 

que             ele-sabia      não      porque      para-ti       [eu]entre       peço te-vem 

ֹוא י         ָתבִׁ֖ י          ׃ִאֵ֥ אֶמרֹ֙        ַמה־ִ ֶ ן־ִׄאֹ֔ ֹֹ֙ וא    ַו  ֹו     ִהִ֑  ַכָׄאתִׁ֖

tavo‟                 ki                  li-titen-mah               vato‟mer       hi‟         chalato 

entres         para-que      para mim-dás-o que?      e[ela]disse      ela      sua-nora 

ָֽי׃    אן38:17ֵאָל ִֹ֑ י     ֲאַשַׄאֵ֥ח     ְֻאִדָֽי־ִעִֿאִׁ֖ים        ִמן־ַהצ אֶמר    ָאנִֹכִ֛  ֹ   ַוׁא

hatso‟n-min          „izim-gedi        „ashalach     „anochi      vayo‟mer           „elay 

o rebanho-de   cabras-cabrito de    enviarei          eu          E-ele-disse      a-mim 

ד      ָשְלֶחָָֽך׃            ֹון   ַעֵ֥ ן   ֵעָרבִׁ֖ אֶמר     ִאם־ִ ֵ ֵ֥  ֹ אֶמר38:18ַו  ָֹ֗   ַוׁא

vayo‟mer                    shaləchecha      „ad      „eravon      titen-„im        vato‟mer 

E-ele-disse                    o-envies          até       penhor      deres-se      e[ela]disse 

 

 

a Timna, a tosquiar 

as suas ovelhas.  

14   Então, ela tirou 

de sobre si as 

vestes da sua 

viuvez, e cobriu-se 

com o véu, e dis-

farçou-se, e assen-

tou-se à entrada 

das fontes que 

estão no caminho 

de Timna; porque 

via que Selá já era 

grande, e ela lhe 

não fora dada por 

mulher.  

15   E, vendo-a 

Judá, teve-a por 

prostituta; porque 

ela havia coberto o 

seu rosto.  

16   E dirigiu-se 

para ela no 

caminho e disse: 

Vem, peço-te, 

deixa-me entrar a 

ti. Porquanto não 

sabia que era sua 

nora; e ela disse: 

Que darás, para 

que entres a mim?  

17   E ele disse: Eu 

te enviarei um 

cabrito do rebanho. 

E ela disse: Se me 

deres penhor até 

que o envies;  

18   então, ele dis-

se:  

 

 

 

                                                           
129

 natah = desviar; sair do caminho; inclinar; perverter; etc.  É visto também em 38:1 e vale a pena um estudo mais נָָטה 

aprofundado e uma comparação dos dois “desvios” na vida de Judá. Porém, não podemos nos esquecer nunca de que o nosso 

Deus, além de ser um Deus justo e justiceiro, é também um Deus gracioso e assaz benigno!  Haja visto o fato de a linhagem 

messiânica passar por “Judá & Tamar”...  “o Leão da tribo de Judá”! 
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אֶמר                חָֹתְָֽמָךֹ֙  ָֹ֗ ר    ֶאֶ ן־ָׄאְך       ַו  ֵָעָרבֹו֮ן    ֲאֶשָ֣ ה     הָֽ  ָמָ֣

chotamcha                   vato‟mer         lach-„eten     „asher       ha‟eravon      mah 

teu-selo                     e[ela]disse      a ti-[eu]darei      que         o-penhor      ?que 

ָך                ַוׁאִֶ ן־ָׄאִֽ֛א ר           ְֺאיֶָדִ֑ ָך          ־אַמ׀ְאָךִׁ֖     ֲאֶשָ֣  ־אְפִתיֶלֹ֔
lah-vayiten                   beyadecha             „asher     umatecha             ufetilecha 

a ela-e ele deu             em-tua-mão              que     e-teu-cajado      e-teu-cordão 

ֹו׃                   ַהר          לָֽ יָה        ַוַ ֵ֥ א         ֵאֶלִׁ֖ ֵֹ֥ ָקם38:19ַוׁאָב   ַוָ ָ֣

vataqam                                    lo                vatahar          „eleyha           vayavo‟ 

E[ela]se-levantou                para-ele      e[ela]concebeu      a-ela      e-ele-entrou 

י ש          ִֺאגְֵדֵ֥ יָה      ַוִ ְלַֺאִׁ֖ ֽא      ֵמָעֶלִ֑ ַסר    ְצִעיָפִׁ֖ ֶלְך          ַוָ ֵ֥  ַוֵ ֹ֔
bigdey             vatiləbash      me‟aleyha        tse‟ifah       vatassar          vatelech 

vestidos-de    e[ela]vestiu     de-sobre-si    seu-véu-de   e[ela]tirou   e[ela]se-foi 

ים           ְֺאיַדֹ֙ 38:20ַאְלְמנ־אָתָֽֽא׃   י    ָהִָֽעֿאִָ֗ ה    ֶאת־ְֻאִדָ֣ ח    יְה־אָד    ַוׁאְִשַלָ֨

beyad              ha‟izim        gedi-„et      yehudah      vayishlach         „almenutah 

por-mão-de    as-cabras    cabrito de-*     Judá         E-ele-enviou      sua-viuvez 

ֹון           ִמַׁאָ֣ד ַחת       ָהֵעָרבִׁ֖ י        ָלַקֵ֥ ה־א                ָהֲָֽעֺדָׄאִמֹ֔  ֵרֵעָ֣

miyad             ha‟eravon          laqachat            ha‟adulami                        re‟ehu 

da-mão-de      o-penhor      para-tomar-de       o-adulamita      seu-companheiro 

א      ְמָצָאָֽֽא׃                   ה      ְוֹלִׁ֖ י38:21ָהִאָשִ֑ ל    ֶאת־ַאנְֵשִ֤   ַוׁאְִשַאִ֞

„anshey-„et       vayishə‟al                                 metsa‟ah         velo‟       ha‟ishah 

homens de-*    E-ele-perguntou                     a-encontrou      e-não      a-mulher 

וא ה               ִהֵ֥ ר      ַאֵׁאַּ֧ה                  ַהְ ֵדָשִ֛ ֹֹ֔  ְמקָֹמֽאֹ֙       ֵלאמ

hi‟                        haqedeshah                         „ayeh          le‟mor         meqomah 

ela                 a[prostituta]sagrada130               onde?      para-dizer      lugar-dela 

ה        ָבֶזִׁ֖ה ־א     ֹלא־ָהיְָתֵ֥ אְמרֹ֔ ָֹ֣ ֶרְך         ַוׁא יִם            ַעל־ַהָּאִ֑  ָבֵעיַנִׁ֖

vazeh           hayetah-lo‟      vayo‟meru            haderech-„al              va‟eynayim 

como-esta   esteve-não    e-eles-disseram    o caminho-sobre      junto[às]fontes 

א38:22ְקֵדָשָֽה׃                         אֶמר    ֹלָ֣ ִֹׁ֖ ה     ַוׁא   ַוׁאָָֹ֙שבֹ֙   ֶאל־יְה־אָדֹ֔

lo‟      vayo‟mer      yehudah-„el      vayashav                                        qedeshah 

não    e-ele-disse       Judá-para       E-ele-voltou                      prostututa-cultual 

ה ־א    ֹלא־ָהיְָתֵ֥ י     ַהָׅאקֹוםֹ֙    ָאְָֽמרֹ֔ ם         ַאנְֵשִ֤ יָה          ְוגַָ֨  ְמָצאִתִ֑

hayetah-lo‟      „amru      hamaqom      „anshey           vegam              metsa‟tiha  

não-esteve     disseram      o-lugar      homens-de      e-também         a-encontrei 

Que penhor é que 

te darei? E ela 

disse: O teu selo, e 

o teu cordão, e o 

teu cajado que está 

em tua mão. O que 

ele lhe deu, e 

entrou a ela; e ela 

concebeu dele.  

19   E ela levantou-

se, e se foi, e tirou 

de sobre si o seu 

véu, e vestiu as 

vestes da sua 

viuvez.  

20   E Judá enviou 

o cabrito por mão 

do seu amigo, o 

adulamita, para 

tomar o penhor da 

mão da mulher; 

porém não a achou.  

21   E perguntou 

aos homens daque-

le lugar, dizendo: 

Onde está a prosti-

tuta cultual que 

estava no caminho 

junto às fontes? E 

disseram: Aqui não 

esteve prostituta 

alguma.  

22   E voltou a 

Judá e disse: Não a 

achei; e também 

disseram os ho-

mens daquele lu-

gar: Aqui não 

esteve 

 

 

                                                           
130

 qedeshah = “prostituta sagrada”; sagrada = separada para alguém, ou, para algum trabalho, ou, para uma utilização ְקֵדָשה 

específica; a palavra qedeshah é uma variação gramatical de qadosh que quer dizer “santo, sagrado”.  A KJV, a NKJ, a ARC e a 

CJB traduzem qedeshah como “prostituta”, a ARA traduz como “prostituta cultual”, e a NIV como “shrine prostitute” = 

prostituta sagrada; prostituta do santuário; prostituta religiosa.  Os termos “prostituição cultual, sagrada, religiosa, do templo, ou, 

do santuário,” são encontrados com frequência nos textos bíblicos e sempre denotam algum tipo de “perversão” contra o corpo 

humano, masculino ou feminino.  E, de acordo com o Novo Testamento, nosso corpo é o “templo do Espírito Santo”. 
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ֽא38:23ָבֶזִׁ֖ה               ְקֵדָשָֽה׃       אֶמר    יְה־אָדהֹ֙          ִ ַָֽ ָֽח־ָלֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

lah-tiqach                yehudah      vayo‟mer               qedeshah                    vazeh 

para ela-tome[ela]      Judá         E-ele-disse       prostituta-cultual      como-esta 

י ־אז         ִה׆ֵאִ֤ה    ָשַלְֹ֙חִ יֹ֙         ַהְֻאִדָ֣ ן                נְִהֶיָ֣ה        ָלבִ֑  ֶפִׁ֖

hagedi            shalachti      hineh              lavuz            nihyeh                       pen 

o-cabrito           enviei       eis-que      por-chacota       sejamos       para-que-não 

א      ְמָצאָתָֽֽא׃               ה    ֹלֵ֥ ה     ְוַאָ ִׁ֖ ש38:24ַהֿאֶֹ֔ י  ׀  ׃ְאִמְשֹלָ֣   ַויְִהָ֣

kemishlosh      vayehi                            metsa‟tah          lo‟      ve‟atah      hazeh 

como-de-três   E-ele-foi                      a-encontraste      não         e-tu        o-este 

ר ָֽנְָתהֹ֙           ָ ָמָ֣ ֵאמֹרֹ֙        ָז ה     לָֽ ָֽיה־אָדִ֤ ד      ִל ים        ַוׁאַֺֻאָ֨  ֳחָדִשָ֗

tamar               zanətah            le‟mor          lihudah        vayugad      chodashim 

Tamar            adulterou       para-dizer      para-Judá      e[foi]dito             meses 

אֶמר ָֹ֣ ים           ַוׁא ה         ִלזְנ־אִנִ֑ ָך        ְוַגִ֛ם       ִה׆ֵאֵ֥ה      ָהָרִׁ֖  ׃ַאָׄאֶתֹ֔

vayo‟mer             lizenunim             harah         hineh         vegam       kalatecha 

e-ele-disse    pelas-prostituições    grávida      eis-que      e-também      tua-nora 

ף׃             ־אָה      ְוִתָשֵרָֽ ה    הֹוִציאִׁ֖ יא38:25יְה־אָדֹ֔ את  ְוִהָ֨ וא   מ־אֵצָ֗   ִהָ֣

vehi‟      mutse‟t      hi‟                               vetissaref         hotsi‟uha      yehudah 

e-ela       tirada       Ela                             e-queimai-a     tirai-a-fora            Judá 

ֶׄאה ר        ְלִאישֹ֙          ֲאֶשר־ֵאָ֣ ֹֹ֔ יָהֹ֙      ֵלאמ ה         ֶאל־ָחִמֹ֙  ָשְלָחִ֤

„eleh-„asher                  le‟ish              le‟mor         chamicha-„el          shaləchah 

estes-que               pelo-homem      para-dizer      seu sogro-para      [ela]enviou 

י א                ְלִמִ֞ אֶמרֹ֙        ַה׃ֶאר־נָֹ֔ ֹֹ֙ ה      ַו  י      ָהָרִ֑ ֹו       ָאנִֹכִׁ֖  ׄאֹ֔

lemi                         na‟-haker             vato‟mer         harah      „anochi            lo 

para-quem?      peço te-reconhece      e[ela]disse      grávida         eu      para-ele 

ה     ָהֵאֶָֽׄאה׃              ֶמת      ְוַהְפִתיִלִ֛ים      ְוַהַׅא׀ֶאִׁ֖ ר38:26ַהחֶֹתַּ֧   ַוׁא׃ֵַאָ֣

vayaker                          ha‟eleh      vehamateh      vehapetiliyim      hachotemet 

E-ele-reconheceu          os-estes      e-o-cajado       e-os-cordões                o-selo 

ן ׆אִי                     ׃ִאָֽי־ַעל־׃ֵאֵ֥ ה       ִמֶׅאֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙      ָצְָֽדָקָ֣ ה      ַוׁא  יְה־אָדָ֗
ken-„al-ki                                  mimeni         tsadqah        vayo‟mer      yehudah 

direito-sobre-porque              do-que-eu      [ela]justa      e-ele-disse            Judá 

ֹוד        ְלַדְעָ ָֽה׃ ף     עִׁ֖ י       ְוֹלָֽא־יַָסֵ֥ יָה   ְלֵשָלָ֣ה       ְבִנִ֑  ֹלא־נְַתִ ִׁ֖

leda‟atah               „od       yassaf-velo‟          veni           leshelah      nitatiha-lo‟ 

para-a-conhecer   ainda      mais-e não      meu-filho      para-Selá        a dei-não 

ָֽֽא׃38:27 ים       ְֺאִבְטָנ ֽא      ְוִה׆ֵאֵ֥ה    ְתאֹוִמִׁ֖ ת        ִלְדָ ִ֑ י      ְֺאֵעָ֣   ַויְִהִׁ֖

bevitenah            te‟omim     vehineh        lidətah             be‟et                 vayehi 

em-ventre-dela    gêmeos     e-eis-que      para-ter      no-tempo-de       E-ele-foi 

 

 

 prostituta.  

23   Então, disse 

Judá: Tome-o ela, 

para que porven-

tura não venhamos 

a cair em desprezo; 

eis que tenho en-

viado este cabrito, 

mas tu não a 

achaste.  

24   E aconteceu 

que, quase três 

meses depois, 

deram aviso a Judá, 

dizendo: adulterou 

Tamar, tua nora, e 

eis que está pejada 

do adultério. Então, 

disse Judá: Tirai-a 

fora e quimai-a.  

25   E, tirando-a 

fora, ela mandou 

dizer a seu sogro: 

Do varão de quem 

são estas coisas eu 

concebi. E ela disse 

mais: Conhece, 

peço-te, de quem é 

este selo, e estes 

lenços, e este 

cajado.  

26   E conheceu-os 

Judá e disse: Mais 

justa é ela do que 

eu, porquanto não a 

tenho dado a Selá, 

meu filho. E nunca 

mais a conheceu.  

27   E aconteceu, 

ao tempo de dar à 

luz, que havia 

gêmeos em seu 

ventre.  
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ח38:28 ֽא              ַוׁאִֶ ן־ָיִ֑ד                    ַוִ ַ ָ֣ י           ְבִלְדָ ִׁ֖   ַויְִהֵ֥

vatiqach                          yad-vayiten                   velidətah                        vayehi 

e[ela]tomou                  mão-e ele deu             em-dando-à-luz             E-eis-que 

ר ֹֹ֔ ֹו         ָשנִיֹ֙               ֵלאמ ר        ַעל־יָדִ֤ ָֹ֨ ֶדת        ַוִ ְקש  ַהְמיֶַׄאָ֗

le‟mor                        shani              yado-„al            vatiqshor         hameyaledet 

para-dizer               escarlata      mão dele-sobre      e[ela]atou      a-de-dar-à-luz 

ָֽה׃        א      ִראשָֹנ ֹו38:29ֶזִׁ֖ה      יָָצֵ֥ יב             יָדָ֗ י    ׀  ׃ְאֵמִשָ֣   ַויְִהָ֣

yado                  kemeshiv           vayehi                   rishonah         yatsa‟       zeh 

mão-dele    que-de-retornado     E-ele-foi                primeiro      ele-saiu      este 

ְצ ָ  אֶמר                ַמה־ָפַרִׁ֖  ֹ יו          ַו  א        ָאִחֹ֔  ְוִה׆אֵהֹ֙        יָָצָ֣
partseta-mah                        vato‟mer              „achiv            yatsa‟         vehineh 

tu rompido-como?             e[ela]disse           seu-irmão      ele-saiu      e-eis-que 

ֹו      ָפֶָֽרץ׃         א         ְשמִׁ֖ ֶרץ       ַוׁאְִקָרֵ֥   ְוַאַחרֹ֙ 38:30ָעֶלָ֣יָך       ָפִ֑

ve‟achar                    parets        shemo            vayiqra‟          parets      „aleycha  

E-depois                   Perez      seu-nome      e-ele-chamou      rotura       sobre-ti 

א י            ַוׁאְִקָרֵ֥ ֹו         ַהָשִנִ֑ ר      ַעל־יָדִׁ֖ יו    ֲאֶשֵ֥ א          ָאִחֹ֔  יָָצָ֣
vayiqra‟                 hashani             yado-„al        „asher      „achiv              yatsa‟ 

e-ele-chamou      a-escarlata      sua mão-sobre      que      seu-irmão      ele-saiu 

ַָֽרח׃  ֹו        ָז סְשמִׁ֖  
zarach          shemo 

Zerá      seu-nome 

28   E aconteceu, 

dando à luz, que 

um pôs fora a mão, 

e a parteira tomou-

a e atou em sua 

mão um fio escar-

lata, dizendo: Este 

saiu primeiro.  

29   Mas aconteceu 

que, tornando ele a 

recolher a sua mão, 

eis que saiu o seu 

irmão; e ela disse: 

Como tens tu 

rompido? Sobre ti 

é a rotura. E 

chamou o seu 

nome Perez.  

30   E depois saiu o 

seu irmão, em cuja 

mão estava o fio 

escarlata; e chamou 

o seu nome Zerá. 

 

 

 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 39 

יס39:1 ה־א       פֹוִטיַפ֩ר     ְסִרָ֨ יְָמה         ַוׁאְִקנֵֶ֡ ד     ִמְצָרִ֑ ף  ה־אַרָ֣   ְויֹוֵסִׁ֖

seris            potifar          vayiqnehu           mitsərayemah      hurad       vayossef 

oficial-de    Potifar      e-ele-o-comprou      para-o-Egito       desceu         E-José 

י               ִמׁאַדֹ֙  יש         ִמְצִרֹ֔ ר     ַה׀ַאָֺאִחיםֹ֙         ִאָ֣ ה    ַׂשִ֤  ֹ  ַפְרע

miyad                    mitseri               „ish              hatabahim          sar       parə‟oh 

da-mão-de            egípcio            homem            a-guarda       chefe-de      Faraó 

ה־א       ָשָָֽׅאה׃       ר   הֹוִרֺדִׁ֖ ים    ֲאֶשֵ֥ י      יְהָוהֹ֙ 39:2ַהׁאְִשְמֵעאִלֹ֔   ַויְִהִ֤

„adonay       vayehi             shamah         horiduhu      „asher      hayishme‟e‟lim 

SENHOR   E-Ele-era          para-lá      desceram-no       que           os-ismaelitas 

ית י                 ְֺאֵבֵ֥ יַח       ַויְִה  יש     ַמְצִלִ֑ י      ִאָ֣ ף    ַויְִהִׁ֖  ֶאת־יֹוֵסֹ֔

beveyt                         vayehi      matseliach       „ish           vayehi      yossef-„et 

em-casa-de               e-ele-era       próspero      homem      e-ele-era          José-* 

1   E José desceu 

ao Egito, e Potifar, 

oficial de Faraó, 

capitão da guarda, 

homem egípcio, 

comprou-o da mão 

dos ismaelitas que 

o levaram para lá.  

2   E o SENHOR 

estava com José, e 

ele foi varão prós-

pero; e estava na 

casa de  

 

 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

202 

 

י׃        יו          ַהִׅאְצִרָֽ ה39:3ֲאדָֹנִׁ֖ י       יְהָוִׁ֖ יו        ׃ִאֵ֥   ַוַׁאְָ֣רא      ֲאדֹנָֹ֔

„adonay         ki         „adonayv        vayare‟                 hamitsery          „adonayv 

SENHOR    que      senhor-dele      E-ele-viu              o-egípcio       senhor-dele 

ה            ַמְצִלֵ֥יחַ  ה         יְהָוִׁ֖ ־אא   עֶֹׂשֹ֔ ֹו          ְוכֹלֹ֙    ֲאֶשר־הָ֣  ִא ִ֑

matseliach            „adonay            „osseh      hu‟-„asher      vechol                 „ito 

prosperava           SENHOR            fazia         ele-que       e-tudo-de      com-ele 

ֹו׃                        יו39:4ְֺאיָדָֽ ן            ְֺאֵעיָנִׁ֖ ף      ֵחִ֛ א    יֹוֵסֵ֥   ַוׁאְִמָצָ֨

be‟eynayv              chen      yossef      vayimtsa‟                                       beyado  

aos-olhos-dele      graça        José       E-ele-achou                           por-sua-mão 

ֹו ֹו              ַוׁאְַפִקֵדֹ֙ה־אֹ֙                ַעל־ֵֺאיתֹ֔ ֶרת                אֹתִ֑  ַויְָשָ֣
beyto-„al                          vayafqidehu                     „oto                      vayesharet  

sua casa-sobre               e-ele-o-colocou                [a]ele                   e-ele-servia 

ֹו׃               ן     ְֺאיָדָֽ ֹו             נַָתֵ֥ י         ֵמָאז֩ 39:5ְוָכל־יֶש־לִׁ֖   ַויְִהֶ֡

me‟az           vayehi                           beyado      natan                  lo-yesh-vechol 

desde-que     E-ele-foi                  em-sua-mão    deu   para ele-existia-e tudo de 

ֹו ר            יֶש־לֹ֔ ֹו        ְוַעלֹ֙      ׃ָאל־ֲאֶשָ֣ ֹו       ְֺאֵביתָ֗ יד   אֹת   ִהְפִקָ֨

lo-yesh                   „asher-kol          ve‟al            beveyto          „oto           hifqid 

para ele-existia      que-tudo de      e-sobre      em-sua-casa      [a]ele      colocou 

ף י       ִֺאגְַלָ֣ל      יֹוֵסִ֑ ית    ַהִׅאְצִרִׁ֖ ֶרְך             יְהָוִ֛ה      ֶאת־ֵֺאֵ֥  ַויְָבַּ֧
yossef       bigelal          hamitseri       beyt-„et         „adonay              vayevarech 

José    por-conta-de      o-egípcio      casa de-*      SENHOR      e-Ele-abençoou 

ֹו ר             יֶש־לֹ֔ ת          יְהָוהֹ֙        ְֺאָכל־ֲאֶשָ֣ י           ִֺאְר׃ַאִ֤  ַויְִהִ֞
lo-yesh                   „asher-bechol          „adonay               bircat                vayehi 

para ele-existia      que-em tudo de      SENHOR      abençoado-de       e-ele-foi 

יִת      ־אַבָשֶדָֽה׃                       ב         ׃ָאל־ֲאֶשר־לֹו֮ 39:6ַֺאַֺאִׁ֖ ָֹ֣   ַוׁאֲַעז

lo-„asher-kol                  vaya‟azov                                  uvassadeh         babayit  

para ele-que-tudo de      E-ele-deixou                             e-no-campo      em-casa 

י ־אָמה            ׃ִאֵ֥ ע      ִא ֹוֹ֙            ְמאֹ֔  ְֺאיַד־יֹוֵסף             ְוֹלא־יַָדִ֤

ki                   me‟umah                  „ito           yada‟-velo‟               yossef-beyad 

que            coisa-alguma           com-ele      ele sabia-e não      José-em mãos de 

ף י                יֹוֵסֹ֔ ל              ַויְִהָ֣ ־אא   אֹוֵכִ֑ ֶחם     ֲאֶשר־הָ֣  ִאם־ַהֶׄאִׁ֖

yossef                       vayehi                   „ochel        hu‟-„asher       halechem-„im 

José                        e-ele-era                  comia          ele-que                  o pão-se 

ה       ַמְרֶאָֽה׃         ַאר                  ִויֵפֵ֥ ִֹׁ֖ י      ַאַחרֹ֙ 39:7יְֵפה־ת   ַויְִהָ֗

„achar         vayehi                 marə‟eh           vifeh                              to‟ar-yefeh 

depois       E-ele-foi               [se]ver      e-formoso-de      aparência-formoso de 

יהָ  א        ֵאֶָֽשת־ֲאדָֹנִ֛יו          ֶאת־ֵעיֶנִׁ֖ ֶׄאה     ַוִ ָשַּ֧ ים      ָהֵאֹ֔  ַהְּאָבִרָ֣

eyneyha-„et              „adonayv-„eshet            vatissa‟       ha‟eleh        hadevarim 

olhos dela-*         seu senhor-mulher de      e[ela]pôs      as-estas      as-palavras 

seu senhor egípcio.  

3   Vendo, pois, o 

seu senhor que o 

SENHOR estava 

com ele e que tudo 

o que ele fazia o 

SENHOR prospe-

rava em sua mão,  

4   José achou gra-

ça a seus olhos e 

servia-o; e ele o 

pôs sobre a sua 

casa e entregou na 

sua mão tudo o que 

tinha.  

5   E foi que, desde 

que o pusera sobre 

a sua casa e sobre 

tudo o que tinha, o 

SENHOR abenço-

ou a casa do egí-

pcio por amor de 

José; e a bênção do 

SENHOR foi sobre 

tudo o que tinha, 

na casa e no 

campo.  

6   E deixou tudo o 

que tinha na mão 

de José, de maneira 

que de nada sabia 

do que estava com 

ele, a não ser do 

pão que comia. E 

José era formoso 

de aparência e 

formoso à vista.  

7   E aconteceu, 

depois destas coi-

sas, que a mulher 

de seu senhor pôs 

os olhos  
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ה     ִעִׅאָֽי׃          אֶמר    ִשְכָבֵ֥ ִֹׁ֖ ף    ַו  ֹֹ֙אֶמרֹ֙ 39:8ֶאל־יֹוֵסִ֑ ן  ׀   ַוׁא   ַויְָמֵאָ֓

vayo‟mer       vayema‟en               „imiy      shichvah      vato‟mer      yossef-„el 

e-ele-disse     E-ele-recusou          comigo       deita        e[ela]disse     José-para 

י ע        ִאִ ִׁ֖ י      ֹלא־יַָדֵ֥ ן        ֲאדֹנִֹ֔ יו       ֵהָ֣ ֶשת          ֲאדֹנָֹ֔  ֶאל־ֵאָ֣

„iti                yada-lo‟          „adoni           hen        „adonayv                 „eshet-„el 

comigo       sabe-não      meu-senhor      olha!      seu-senhor      mulher de-para 

ן              ְֺאיִָדָֽי׃ ֹו    נַָתֵ֥ ל        ֲאֶשר־יֶש־לִׁ֖ ֵֹ֥ יִת            ְוכ  ַמה־ַֺאָֺאִ֑

beyadi                     natan      lo-yesh-„asher           vechol               babayit-mah 

em-minha-mão        deu    para ele-existe-que      e-tudo-de      em casa-[o]que? 

ְך39:9 יִת       ַהֿאֶ֮ה          ִמֶׅא׆אִי            ְוֹלָֽא־ָחַׂשִ֤ ֹול    ַֺאַֺאָ֣ ׆א־א  גָד    ֵאינֶָ֨

chassach-velo‟           mimeni              hazeh          babayit      gadol      „eynenu 

vedou-e não             do-que-eu            a-esta         em-casa     grande      Não-há 

ֹו ר         ַאְ ־ִאְש ִ֑ ְך    ַֺאֲאֶשָ֣ י  ִאם־אֹוָתִׁ֖ ־אָמה       ׃ִאֵ֥ ׆אִיֹ֙        ְמאֹ֔  ִמֶׅאֹ֙

„ishto-„et                   ba‟asher      „otach-„im      ki           me‟umah         mimeni 

sua mulher-*             em-que     [a]ti-se[não]    que      coisa-alguma      de-mim 

אִתי את          ְוָחָטִׁ֖ ֹֹ֔ ה      ַהְֻאדָֹלהֹ֙    ַהֿא ה       ָהָרָעִ֤ יְך       ֶאֱָֽעֶׂש   ְוֵאָ֨
vechata‟ti               hazo‟t      hagdolah         hara‟ah          „e‟esseh        ve‟eych 

e-pecaria[eu]          a-esta       a-grande       a-maldade        [eu]faria      e-como? 

ָֽאֹלִהָֽים׃         ֹום39:10ֵל ֹום  ׀ יִ֑ ף    יָ֣ ֽא       ֶאל־יֹוֵסִׁ֖ י       ׃ְאַדְֺאָרֵ֥   ַויְִה 

yom      yom      yossef-„el          kedaberah          vayehi                      le‟elohim 

dia         dia        José-para      como-falar[ela]      E-ele-foi                 para-Deus 

ֹות       ִעָׅאָֽֽא׃ ֽא        ִלְהיֵ֥ ע     ֵאֶלִ֛יָה     ִלְש׃ַאֵ֥ב       ֶאְצָלִׁ֖  ְוֹלא־ָשַמֵ֥
„imah              lihyot            „etsəlah           lishəkav      „eleyha      shama‟-velo‟ 

com-ela      para-estar       perto[dela]      para-deitar       a-ela          ouvia-e não 

ֹות39:11 יְָתה            ַלֲעׂשָ֣ א       ַהַֺאִׁ֖ ֵֹ֥ ה       ַוׁאָב ֹום     ַהֿאֶֹ֔   ַויְִהיֹ֙   ׃ְאַהׁאָ֣

la‟assot                   habayətah         vayavo‟       hazeh     kehayom          vayehi 

para-fazer              para-a-casa      e-ele-veio      o-este     que-o-dia      E-ele-foi 

ם יִת      ָשִׁ֖ י       ַהַֺאִ֛ יש         ֵמַאנְֵשֵ֥ ין        ִא  ֹו          ְוֵאָ֨  ְמַלאְכ ִ֑

sham        habayit         me‟anshey            „ish             ve‟ein               mela‟chto 

lá              a-casa      dos-homens-de      homem      e-não-havia      seu-trabalho 

י39:12ַֺאָֺאָֽיִת׃   ה     ִעִׅאִ֑ ר    ִשְכָבָ֣ ִֹׁ֖ ֹו         ֵלאמ ה־א       ְֺאִבגְדִ֛   ַוִ ְתְפֵׂשַּ֧

„imi       shichvah       le‟mor              bevigdo           vatitpessehu           babayit 

comigo     deita       para-dizer      pela-sua-veste      E[ela]o-pegou       em-casa 

ֽא               ַוָׁאִׁ֖נָס             ַוׁאֵֵצֵ֥א ב           ִֺאגְדֹוֹ֙           ְֺאיָָדֹ֔ ִֹ֤  ַוׁאֲַעז
vayetse‟              vayanas                    beyadah               bigdo            vaya‟azov 

e-ele-saiu          e-ele-fugiu             em-mão-dela        sua-veste      e-ele-deixou 

 

 

em José e disse: 

Deita-te comigo.  

8   Porém ele recu-

sou e disse à 

mulher do seu 

senhor: Eis que o 

meu senhor não 

sabe do que há em 

casa comigo e 

entregou em minha 

mão tudo o que 

tem.  

9   Ninguém há 

maior do que eu 

nesta casa, e ne-

nhuma coisa me 

vedou, senão a ti, 

porquanto tu és sua 

mulher; como pois 

faria eu este tama-

nho mal e pecaria 

contra Deus?  

10   E foi que, 

falando ela cada 

dia a José, e não 

lhe dando ele ou-

vidos para deitar e 

se chegar a ela,  

11   sucedeu, num 

certo dia, que veio 

à casa para fazer o 

seu serviço; e 

nenhum dos da 

casa estava ali.  

12   E ela lhe pe-

gou pela sua veste, 

dizendo: Deita-te 

comigo. E ele, dei-

xando a sua veste 

na mão dela, fugiu 

e saiu  
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־אָצה׃             ֹו39:13ַהחָֽ ֽא        ׃ִאָֽי־ָעַזֵ֥ב         ִֺאגְדִׁ֖   ַויְִהיֹ֙      ׃ִאְראֹוָתֹ֔

bigdo              „azav-ki              kirə‟otah          vayehi                         hachutsah 

sua-veste      deixara-que      que-vendo[ela]    E-ele-foi                       para-fora 

־אָצה׃   ֽא              ַוָׁאִׁ֖נָס       ַהחָֽ י39:14ְֺאיָָדִ֑ א              ְלַאנְֵשָ֣   ַוִ ְקָרִ֞

le‟anshey                    vatiqra‟            hachutsah        vayanas                beyadah  

para[os]homens-de     E[ela]gritou      para-fora      e-ele-fugira    em-mão[dela] 

ִביא ־א              ֵהֵ֥ ר     ְראָ֗ ֹֹ֔ אֶמר      ָלֶהםֹ֙        ֵלאמ ִֹ֤ ֽא        ַו   ֵביָתָ֗

hevi‟                        re‟u          le‟mor           lahem         vato‟mer            veytah 

[ele]trouxe         vede[vós]   para-dizer      para-eles      e[ela]disse      casa-dela 

א        ֵאַליֹ֙  נ־א    ָֺאִ֤ ֶחק         ָֺאִ֑ י         ְלַצָ֣ יש     ִעְבִרִׁ֖  ָלִ֛נ־א          ִאֵ֥

„elay            ba‟     banu            letsacheq              „ivri           „ish                 lanu 

para-mim   veio    de-nós      para-zombar-de      hebreu      homem      para-nós 

ֹול׃         ֹול     ָֻאדָֽ א       ְֺאקֵ֥ י     ָוֶאְקָרִׁ֖ ב          ִעִׅאֹ֔ י39:15ִלְש׃ַאָ֣   ַויְִהָ֣

vayehi                    gadol         beqol            va‟eqra‟        „imi                lishəkav 

E-ele-foi                grande      com-voz      e[eu]gritei      comigo       para-deitar 

א י              ָוֶאְקָרִ֑ ִתי           קֹוִלִׁ֖ ֵֹ֥ ֹו                  ׃ִאָֽי־ֲהִרימ  ְכָשְמעֹ֔

va‟eqra‟                       koli                      harimoti-ki                         cheshamə‟o 

e[eu]gritei              minha-voz            [eu]levantei-que                  que-ele-ouviu 

י          ַוָׁאִׁ֖נָס                    ַוׁאֵֵצֵ֥א ב           ִֺאגְדֹוֹ֙         ֶאְצִלֹ֔ ִֹ֤  ַוׁאֲַעז
vayetse‟                        vayanas              „etsəli               bigdo            vaya‟azov 

e-ele-saiu                   e-ele-fugiu      [ao]meu-lado      sua-veste      e-ele-deixou 

־אָצה׃   יו39:16ַהחָֽ ֹוא         ֲאדָֹנִׁ֖ ֽא     ַעד־ֺאֵ֥ ֹו        ֶאְצָלִ֑   ַוַ ׆ַאֵ֥ח     ִֺאגְדִׁ֖

„adonayv           bo‟-„ad         „etsəlah              bigdo       vatanach       hachutsah 

senhor-dele       vir-até      [ao]lado-dela      sua-veste     E[ela]pôs       para-fora 

ֹו׃    ֶׄאה39:17ֶאל־ֵֺאיתָֽ ים             ָהֵאִׁ֖ יו           ׃ַאְּאָבִרֵ֥ ר    ֵאָלֹ֔   ַוְ ַדֵֺאָ֣

ha‟eleh                   kadevarim                „elayv        vatedaber               beyto-„el 

as-estas         conforme-as-palavras      para-ele      E[ela]disse      sua casa-para 

אתָ  י            ֲאֶשר־ֵהֵבֵ֥ ֶבד     ָהִָֽעְבִרִ֛ י      ָהֶעַּ֧ ר          ָֺאָֽא־ֵאַלִ֞ ִֹ֑  ֵלאמ

heve‟ta-„asher                      ha‟ivri       ha‟eved          „elay-ba‟                le‟mor 

trouxeste-que                     o-hebreu      o-servo      para mim-veio      para-dizer 

ֶחק        ִֺאָֽי׃                  נ־א            ְלַצֵ֥ י39:18ָׄאִׁ֖ י        ׃ַאֲהִריִמֵ֥   ַויְִה 

kararimi              vayehi                                   bi           letsacheq                 lanu 

que-levantei       E-ele-foi                          de-mim      para-zombar       para-nós 

ֵ֥נָס י          ַוָׁא ֹו         ֶאְצִלִׁ֖ ב         ִֺאגְדִ֛ ֵֹ֥ א     ַוׁאֲַעז י         ָוֶאְקָרִ֑  קֹוִלִׁ֖

vayanas           „etsəli               bigdo          vaya‟azov       va‟eqra‟                koli 

e-fugiu      [ao]meu-lado      sua-veste      e-ele-deixou      e-gritei      minha-vóz 

 

 

para fora.  

13   E foi que, 

vendo ela que [ele] 

deixara a sua veste 

em mão dela e 

fugira para fora,  

14   ela gritou aos 

homens de sua casa 

e falou-lhes, dizen-

do: Vede, [ele] 

trouxe-nos o varão 

hebreu para 

escarnecer de nós; 

entrou até mim 

para deitar-se 

comigo, e eu gritei 

com grande voz.  

15   E aconteceu 

que, ouvindo ele 

que eu levantava a 

minha voz e grita-

va, deixou a sua 

veste comigo, e 

fugiu, e saiu para 

fora.  

16   E ela pôs a sua 

veste perto de si, 

até que o senhor 

dele veio à sua 

casa.  

17   Então, falou-

lhe conforme as 

mesmas palavras, 

dizendo: Veio a 

mim o servo he-

breu, que nos 

trouxeste, para 

escarnecer de mim.  

18   E aconteceu 

que, levantando eu 

a minha voz e 

gritando, ele dei-

xou a sua veste 

comigo e fugiu  
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־אָצה׃            י39:19ַהחָֽ יו        ֶאת־ִּאְבֵרָ֣ ַע         ֲאדֹנָ  ָֹ֨   ַויְִה֩י      ִכְשמ

divrey-„et             „adonayv        chishəmo‟a       vayehi                       hachutsah 

palavras de-*     senhor-dele      que-ouvindo      E-ele-foi                    para-fora 

ים ר             ׃ַאְּאָבִרָ֣ ֹֹ֔ ה       ֵאָליוֹ֙     ֵלאמ ר     ִּאְֺאָרִ֤ ֹו       ֲאֶשָ֨  ִאְש ָ֗

kadevarim                   le‟mor       „elayv           dibərah        „asher             „ishto 

como-as-palavras    para-dizer    para-ele      [ela]falava        que      sua-mulher 

ֹו׃ ָך            ַוִׁאִַׁ֖חר                ַאפָֽ י         ַעְבֶּאִ֑ ָׂשֽא      ִלִׁ֖ ֶׄאה   ָעֵ֥  ָהֵאֹ֔

„apo                         vayichar              „avdecha              li        „assah      ha‟eleh 

sua-ira                e-ele-acendeu           teu-servo      para-mim      fez      as-estas 

ית39:20 ה־אֹ֙           ֶאל־ֵֺאָ֣ ָֽׁאְִ נֵֹ֙ ֹו     ַו ף    אֹתָ֗ י     יֹוֵס    ַוׁאִַ ֩ח         ֲאדֹנֵָ֨

beyt-„el                  vayitnehu        „oto      yossef      „adoney                vayiqach 

casa de-para         e-ele-o-deu      [a]ele      José      senhores-de      E-ele-tomou 

ֹום       ֲאֶשר־  ַהר      ְמק  ֹֹ֔ ַהׇא
אסורי

ים ֶלְך    ֲאס־אִרִ֑ י          ַהֶׅאִׁ֖   ֲאִסיֵרֵ֥

„assurim      hamelech            „assirey  
„assurey

-„asher           meqom      hassohar 

presos             o-rei                    prisioneiros de-que               lugar       o-cárcere 

ַהר׃                 ָֹֽ ית      ַהׇא ם          ְֺאֵבֵ֥ ַיְִהי־ָשִׁ֖ י      יְהָוהֹ֙ 39:21וָֽ   ַויְִהִ֤

„adonay       vayehi                               hassohar        beveyt            sham-vayehi 

SENHOR    E-Ele-estava                   o-cárcere      na-casa-de     ali-e ele esteve 

ֹו ן            ִח׆אֹ֔ ֶסד          ַוׁאִֵ ָ֣ יו        ָחִ֑ ֵ֥ט          ֵאָלִׁ֖ ף     ַוֵׁא  ֶאת־יֹוֵסֹ֔

chino              vayiten            chassed          „elayv               vayet        yossef-„et 

sua-graça     e-Ele-deu      benignidade      para-ele      e-Ele-estendeu      José-* 

ַהר׃              ָֹֽ ר       ֵֺאית־ַהׇא י              ַׂשֵ֥ ר39:22ְֺאֵעיֵנִׁ֖ ן      ַׂשִ֤   ַוׁאִֵ ִ֞

sar            vayiten                          hassohar-beyt             sar                 be‟eyney 

chefe-de   E-ele-deu                    o cárcere-casa de      chefe-de      aos-olhos-de 

ר ם      ֲאֶשִׁ֖ ֲאִסיִרֹ֔ ת       ׃ָאל־ָהָ֣ ף       ֵאֵ֚ ַהרֹ֙          ְֺאיַד־יֹוֵסֹ֔ ֹֹ֙  ֵֺאית־ַהׇא

„asher          ha‟assirim-kol            „et          yossef-beyad              hassohar-beyt 

que           os presos-tudo de            *        José-em mão de      o cárcere-casa de 

־אא   ָהָיֵ֥ה ם   הִׁ֖ ר   עִֹׂשיםֹ֙     ָשֹ֔ ת  ׃ָאל־ֲאֶשִ֤ ַהר   ְוֵאָ֨ ִֹ֑ ית          ַהׇא  ְֺאֵבָ֣

hayah    hu‟     sham      „ossim      „asher-kol     ve‟et    hassohar             beveyt 

era        ele         lá           fazia       que-tudo de      e      o-cárcere     em-casa-de 

ה39:23עֶֹׂשָֽה׃                          ַהר    רֶֹאִ֤ ָֹ֗ ר      ֵֺאית־ַהׇא ין  ׀  ַׂשָ֣   ֵאָ֣

ro‟eh      hassohar-beyt           sar        „ein                                                 „osseh 

via       o cárcere-casa de    chefe-de    Não[havia]                                       fazia 

ֹו ה             ִא ִ֑ ר     יְהָוִׁ֖ ֹו       ַֺאֲאֶשֵ֥ ־אָמהֹ֙            ְֺאיָדֹ֔  ֶאָֽת־׃ָאל־ְמאֹ֙

„ito                   „adonay       ba‟asher         beyado                     me‟umah-kol-„et 

com-ele          SENHOR      em-que      em-sua-mão      coisa alguma-tudo de-* 

 

 

para fora.  

19   E aconteceu 

que, ouvindo o seu 

senhor as palavras 

de sua mulher, que 

lhe falava, dizendo: 

Conforme estas 

mesmas palavras 

me fez teu servo, a 

sua ira se acendeu.  

20   E o senhor de 

José o tomou e o 

entregou na casa 

do cárcere, no 

lugar onde os 

presos do rei 

estavam presos; 

assim, esteve ali na 

casa do cárcere. 

21   O SENHOR, 

porém, estava com 

José, e estendeu 

sobre ele a sua 

benignidade, e deu-

lhe graça aos olhos 

do carcereiro mor.  

22   E o carcereiro 

mor entregou na 

mão de José todos 

os presos que 

estavam na casa do 

cárcere; e ele fazia 

tudo o que se fazia 

ali.  

23   E o carcereiro 

mor não tinha cui-

dado de nenhuma 

coisa que estava na 

mão dele, porquan-

to o SENHOR es-

tava com ele;  
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ָֽיַח׃  ה      יְהָוֵ֥ה       ַמְצִל ־אא   עֶֹׂשִׁ֖ ֲָֽאֶשר־הֵ֥ סַו  

matsəliach       „adonay       „osseh      hu‟-va‟asher 

prosperava      SENHOR       fazia            ele-e que 

e tudo o que ele 

fazia o SENHOR 

prosperava. 
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Gênesis 40 

ה40:1 ־א          ַמְשֵקֵ֥ ְטאִ֛ ֶׄאה       ָחֵ֥ ים       ָהֵאֹ֔ י    ַאַחרֹ֙     ַהְּאָבִרָ֣   ַויְִהָ֗

mashqeh             chatə‟u            ha‟eleh         hadevarim      „achar           vayehi 

copeiro-de         pecaram           as-estas          as-coisas        depois      E-ele-foi 

ֶלְך ם                ְלֶמֵ֥ ה             ַלֲאדֹנֵיֶהִׁ֖ יִם         ְוָהאֶֹפִ֑  ֶמֶָֽלְך־ִמְצַרִׁ֖

lemelech                   le‟adoneyhem                veha‟ofeh         mitsrayim-melech 

para-rei-de       para[com]-o-senhor-deles      e-o-padeiro                 Egito-rei do 

יִם׃    ל40:2ִמְצָרָֽ יו        ַעֵ֚ ל      ְשֵנָ֣י       ָסִריָסִ֑ ה    ַעִׁ֖ ֹֹ֔ ף   ַפְרע ָֹ֣   ַוׁאְִקצ

„al            sarissayv          shney         „al      parə‟oh      vayiqtsof       mitsrayim 

sobre      oficiais-dele      dois-de      sobre     Faraó       E-ele-indignou      Egito 

ר       ָהאֹוִפָֽים׃        ל       ַׂשֵ֥ ים      ְוַעִׁ֖ ר         ַהַׅאְשִקֹ֔ ן40:3ַׂשָ֣   ַוׁאִֵ ָ֨

vayiten                 ha‟ofim              sar            ve‟al       hamashqim                sar 

E-ele-deu           os-padeiros      chefe-de      e-sobre     os-copeiros       chefe-de 

ית ים       ֶאל־ֵֺאָ֣ ר     ַהַטָֺאִחִׁ֖ ית       ַׂשֵ֥ ר       ֵֺאִ֛ ם         ְֺאִמְשַמָ֗  אָֹת 

beyt-„el            hatabachim         sar            beyt          bemishəmar            „otam 

casa de-para     os-guardas    chefe-de      casa-de         em-prisão             [a]eles 

־אר    ָשָֽם׃        ף    ָאסֵ֥ ר    יֹוֵסִׁ֖ ֹום    ֲאֶשֵ֥ ַהר       ְמק  ִֹ֑ ׁאְִפקֹד40:4ַהׇא   ַוֶּ֠

vayifqod                sham      „assur      yossef      „asher      meqom        hassohar 

E-ele-pôs                 lá          preso        José          que       lugar-de       o-cárcere 

ם ֶרת            אָֹתִ֑ ם       ַויְָשָ֣ ף   ִאָ ִׁ֖ ים    ֶאת־יֹוֵסִ֛ ר        ַה׀ַאָֺאִחַּ֧  ַׂשָ֣

„otam                vayesharet          „itam      yossef-„et      hatabachim               sar 

[a]eles              e-ele-servia      com-eles      José-*         os-guardas      chefe-de 

ים      ְֺאִמְשָמָֽר׃       ־א      יִָמִׁ֖ ם40:5ַוׁאְִהיֵ֥ ֹום       ְשנֵיֶה  ַָֽחְלמ־֩א    ֲחלָ֨   ַוַׁא

shneyhem       chalom      vayachalmu            bemishmar      yamim      vayihyu 

ambos-eles      sonho       E-eles-sonharam      de-prisão          dias        e-ele-foi 

ֹון יש                     ׃ְאִפְתרָ֣ ד    ִאִׁ֖ יְָלה    ֶאָחֹ֔ יש     ֲחֹלמֹוֹ֙      ְֺאַלָ֣  ִאִ֤

kefitəron                                 „ish      „echad      balayəlah      chalomo         „ish 

com-interpretação-de             cada         um        em-noite      seu-sonho      cada 

ר יִם   ֲאֶשֵ֥ ֶלְך    ִמְצַרֹ֔ ה    ֲאֶשרֹ֙     ְלֶמָ֣ ה     ְוָהאֶֹפָ֗ ֹו      ַהַׅאְשֶקָ֣  ֲחֹלמִ֑

„asher   mitsrayim   lemelech      „asher      veha‟ofeh     hamashqeh     chalomo 

que          Egito      para-rei-de       que      e-o-padeiro     o-copeiro           sonho 

1   E aconteceu, de-

pois destas coisas, 

que pecaram o 

copeiro do rei do 

Egito e o padeiro 

para com o seu 

senhor, o rei do 

Egito.  

2   E indignou-se 

Faraó contra seus 

dois eunucos, con-

tra o copeiro-chefe 

e contra o padeiro-

chefe.  

3   E entregou-os 

em prisão, na casa 

do capitão da guar-

da, na casa do 

cárcere, no lugar 

onde José estava 

preso.  

4   E o capitão da 

guarda pô-los a 

cargo de José, para 

que os servisse;  

e estiveram muitos 

dias na prisão.  

5   E ambos sonha-

ram um sonho, 

cada um seu sonho 

na mesma noite; 

cada um conforme 

a interpretação do 

seu sonho, o copei-

ro e o padeiro do 

rei do Egito, que  
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ַהר׃     ָֹֽ ית    ַהׇא ים   ְֺאֵבֵ֥ ֶקר40:6ֲאס־אִרִׁ֖ ִֹ֑ ף       ַֺאֺא ם   יֹוֵסִׁ֖ א  ֲאֵליֶהִ֛ ַֹּ֧   ַוׁאָב

baboqer         yossef  „aleyhem    vayavo‟          hassohar      beveyt      „assurim 

pela-manhã    José     para-eles   E-ele-veio      o-cárcere   em-casa-de     presos 

ם        ְוִה׆ָאִׁ֖ם        זֲֹעִפָֽים׃                   ל40:7ַוַׁאְָ֣רא       אָֹתֹ֔   ַוׁאְִשַאִ֞

vayishə‟al                                  zoafim           vehinam          „otam         vayare‟  

E-ele-perguntou                      inquietos      e[eis que]eles      [a]eles     e-ele-viu 

יו ית         ֲאדָֹנִׁ֖ ר    ֵֺאֵ֥ ֹו     ְבִמְשַמִ֛ ר   ִא ַּ֧ ה    ֲאֶשָ֨ ָֹ֗ י  ַפְרע  ֶאת־ְסִריֵסָ֣

„adonayv          beyt     vemishəmar      „ito      „asher      parə‟oh      serissey-„et 

senhor-dele    casa-de    em-prisão     com-ele    que         Faraó      oficiais de-* 

ים    ַהׁאָֹֽום׃         ־אַע       ְפנֵיֶכֵ֥ם     ָרִעִׁ֖ ר        ַמּאִ֛ ִֹ֑ ־א40:8ֵלאמ   ַוׁאֹאְמרָ֣

vayo‟meru                  hayom      ra‟im      pneychem        madu‟a            le‟mor  

E-eles-disseram           o-dia         más     vossas-faces      por-que?     para-dizer 

אֶמר ָֹ֨ ֹו      ַוׁא ין     אֹתִ֑ ר        ֵאָ֣ ְמנ־א        ־אפֵֹתִׁ֖ ֹום     ָחַלֹ֔ יו     ֲחלָ֣  ֵאָלֹ֔

vayo‟mer      „oto        „ein               ufoter          chalamnu      chalom      „elayv  

e-ele-disse    [a]ele    não[há]      e-interpretar      sonhamos      sonho    para-ele 

ים ֵאֹלִהיםֹ֙               ִפְתרֹנִֹ֔ ֹוא         לָֽ ף       ֲהלִ֤ ם          יֹוֵסָ֗  ֲאֵלֶה 

pitəronim                         le‟lohim                halo‟           yossef            „aleyhem 

interpretações                para-Deus               ?não             José               para-eles 

ָֽי׃              ים40:9ַסְפר־א־ָנִׁ֖א                ִל ר        ַׂשָֽר־ַהַׅאְשִקִ֛   ַויְַסֵפַּ֧

hamasqim-sar                 vayessaper                        li                          na‟-saperu 

os copeiros-chefe de      E-ele-contou               para-mim      peço vos-digam no 

י ֹו               ַֺאֲחלֹוִמ  אֶמר            לֹ֔ ָֹ֣ ף         ַוׁא ֹו     ְליֹוֵסִ֑  ֶאת־ֲחֹלמִׁ֖

bachalomo                       lo                  vayo‟mer          leyossef       chalomo-„et 

em-meu-sonho           para-ele            e-ele-disse         para-José      seu sonho-* 

ָֽי׃      ֶפן             ְלָפָנ יא40:10ְוִה׆אֵה־ֶגִׁ֖ ם  ְוִהִ֤ ה   ָׂשִריִגִ֑ ֶפן   ְשֹלָשָ֣   ־אַבֶֻאִׁ֖

vehi‟       sarigim    shloshah      uvagefen             lefanay             gefen-vehineh 

e-ela    sarmentos       três         E-na-vide      para-minha-face      vide-e eis que 

יל־א ֽא                 ִהְבִשֵ֥ ה               נִָצֹ֔ ַחתֹ֙                 ָעְלָתָ֣  ְכפַֹרֹ֙

hivshilu                             nitsah                     „aletah                        cheforachat 

amadureciam                 [sua]flor                [ela]subindo      como[que]brotando 

יָה     ֲענִָבָֽים׃   ח40:11ַאְש׃ְאֹלֶתִׁ֖ י          ָוֶאַ ָ֣ ה       ְֺאיִָדִ֑ ִֹׁ֖ ֹוס    ַפְרע   ְוכֵ֥

va‟eqach            beyadi         parə‟oh      vechos         „anavim        ashkeloteyha 

e-tomei     em-minha-mão      Faraó        E-cálice-de     uvas       seus-cachos-de 

ן ה        ָוֶאֵ ֵ֥ ֹֹ֔ ֹוס      ַפְרע ט    אָֹתםֹ֙      ֶאל־׃אָ֣ ֶָֽאְׂשַחִ֤ ים   ָו  ֶאת־ָהֲָֽענִָבָ֗

va‟eten           parə‟oh          kos-„el           „otam      va‟eschat      ha‟anavim-„et 

e[eu]dava        Faraó      cálice de-para      [a]elas     e-espremia           as uvas-* 

 

 

estavam presos na 

casa do cárcere.  

6   E veio José a 

eles pela manhã e 

olhou para eles, e 

eis que estavam 

inquietos.  

7   Então, pergun-

tou aos eunucos de 

Faraó, que com ele 

estavam no cárcere 

da casa de seu 

senhor, dizendo: 

Por que estão, hoje, 

tristes os vossos 

semblantes?  

8   E eles lhe disse-

ram: Temos sonha-

do um sonho, e 

ninguém há que o 

interprete. E José 

disse-lhes: Não são 

de Deus as inter-

pretações? Digam-

no, peço-vos.  

9   Então, contou o 

copeiro-mor o seu 

sonho a José e 

disse-lhe: Eis que 

em meu sonho ha-

via uma vide diante 

da minha face.  

10   E, na vide, três 

sarmentos, e ela 

estava como que 

brotando; a sua flor 

saía, e os seus 

cachos amadure-

ciam em uvas.  

11   E o copo de 

Faraó estava na 

minha mão; e eu 

tomava as uvas, e 

as espremia no 

copo de Faraó, e 

dava  
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ה׃  ָֹֽ ֹוס          ַעל־׃ַאֵ֥ף          ַפְרע ף40:12ֶאת־ַה׃אִׁ֖ אֶמר    לֹוֹ֙    יֹוֵסֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

yossef       lo        vayo‟mer        p arə‟oh                kaf-„al                    hakos-„et 

José     para-ele   E-ele-disse       Faraó      palma da mão de-sobre      o cálice-* 

ים  ֵהָֽם׃ ֶשת     יִָמִׁ֖ ים     ְשֹלֵ֥ ִרגִֹ֔ ֶֹ֙שתֹ֙     ַהָשָ֣ ֹו     ְשֹל  ֶזִׁ֖ה         ִפְתרֹנִ֑
hem    yamim      shəloshet      hassarigim      shəloshet      pitərono              zeh 

eles       dias          três-de      os-sarmentos     três-de   sua-interpretação      este 

ָך40:13 א        ַפְרעֹהֹ֙      ֶאת־רֹאֶשֹ֔ ים      יִָשִ֤ ֶשת     יִָמָ֗ ֹוד ׀ ְשֹלָ֣   ְֺאעָ֣

ro‟shecha-„et          parə‟oh            yissa‟       yamim      shəloshet              be‟od 

tua cabeça-*            Faraó      ele-levantará      dias           Três            Em-ainda 

ֹו יְבָךִׁ֖         ַעל־׃ַא׆ֶאִָ֑ך          ְונַָתָ ִ֤     כֹוס־ַפְרעֹהֹ֙            ְֺאיָדֹ֔  ַוֲהִשָֽ
beyado               parə‟oh-chos       venatata            kanecha-„al        vehashivcha 

em-tua-mão    Faraó-cálice de      e-te-dará     teu pedestal-sobre      e-o-tornará 

ה־א׃   ר     ָהִיִׁ֖יָת     ַמְשֵקָֽ ֹון   ֲאֶשֵ֥ י40:14׃ַאִׅאְשָפטֹ֙               ָהִָֽראשֹ֔   ׃ִאַּ֧

ki              mashqehu      hayiyta      „asher      hari‟shon                      kamishpat 

Que         seu-copeiro     tu-eras         que       o-primeiro      como-o-julgamento 

ְך נִי           ִאְ ָךָ֗     ׃ַאֲאֶשרֹ֙           ִיָ֣יַטב                ָלֹ֔  ִאם־זְַכְרַ ָ֣

lecha                     yiytav                 ka‟asher     „itəcha                 zechartani-„im 

para-ti             ele[for]bem             conforme     contigo      lembra te de mim-se 

ה ֹֹ֔ נִיֹ֙           ֶאל־ַפְרע ֶסד            ְוִהז׃ְַאְרַ ֹ֙ י     ָחִ֑ יָת־׆ָאֵ֥א    ִעָׅאִדִׁ֖  ְוָעִׂשָֽ
parə‟oh-„el                 vehizəkartani               chassed      „imadi      na‟-ve‟assita 

Faraó-para           e- lembra-te-de-mim         bondade     comigo   peço te-e faze 

ָֽה׃    יִת    ַהֶֿא נִי    ִמן־ַהַֺאֵ֥ ֶרץ40:15ְוהֹוֵצאַתִׁ֖ ְבִ י       ֵמֶאִׁ֖ ב    ֺֻא׆אַֹ֔ ָֹ֣   ׃ִאָֽי־גֺ׆א

me‟erets        gunavti      gunov-ki              hazeh    habayit-min      vehotse‟tani 

da-terra-de   roubado      roubar-Porque     a-esta        a casa-de            e-tira-me 

־א ־אָמה           ׃ִאָֽי־ָׂשמֵ֥ יִתָֽי     ְמאֹ֔ ים       ְוגַם־פֹהֹ֙      ֹלא־ָעִׂשָ֣  ָהִעְבִרִ֑

samu-ki                  me‟umah           „assiti-lo‟          po-vegam              ha‟ivrim 

pusessem-que      coisa-alguma      [eu]fiz-não      aqui-e também      os-hebreus 

ֹור׃          י       ַֺאֺאָֽ ֹוב40:16אִֹתִׁ֖ י    טָ֣ ים        ׃ִאָ֣ ְֵ֥רא       ַׂשר־ָהאִֹפִׁ֖   ַוַׁא

tov          ki             ha‟ofim-sar              vayare‟                      babor              „oti 

bem      que      os padeiros-chefe de      E-ele-viu                  na-cova     [a]mim 

י ף      ַאף־ֲאנִיֹ֙                ַֺאֲחלֹוִמֹ֔ ֹֹ֙אֶמרֹ֙    ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ר           ַוׁא  ָפָתִ֑

bachalomi                        „ani-„af            yossef-„el      vayo‟mer                 patar 

no-meu-sonho          eu-sim, também      José-para      e-ele-disse      interpretou 

י                  ַעל־רֹאִשָֽי׃ ה      ַסֵׄאֵ֥י             חִֹרִׁ֖ ה      ְשֹלָשִ֛  ְוִה׆אֵָ֗
ro‟shi-„al                                   chori                   saley      shəloshah      vehineh 

minha cabeça-sobre            pães-brancos          cestos-de        três        e-eis-que 

 

 

o copo na palma da 

mão de Faraó.  

12   Então, disse-

lhe José: Esta é a 

sua interpretação: 

os três sarmentos 

são três dias;  

13   dentro ainda 

de três dias levan-

tará Faraó a tua ca-

beça e te restaurará 

ao teu pedestal, e 

da-rás o copo de 

Faraó na sua mão, 

conforme o 

costume antigo, 

quando eras seu 

copeiro.  

14   Porém lembra-

te de mim, quando 

te for bem; e rogo-

te que uses comigo 

de bondade, e que 

lembres de mim 

para Faraó, e tire-

me desta casa;  

15   porque, de fa-

to, fui roubado da 

terra dos hebreus; e 

aqui nada tenho 

feito nada para que 

me pusessem nesta 

cova.  

16   Vendo, então, 

o padeiro-mor que 

tinha interpretado 

bem, disse a José: 

Eu também sonha-

va, e eis que três 

cestos de pães 

brancos estavam 

sobre a minha 

cabeça;  
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ה40:17 ה    ַמֲעֵׂשָ֣ ִֹׁ֖ ל      ַפְרע ל          ַמֲאַכֵ֥ ִֹ֛ ֹון       ִמ׃א ל     ָהֶָֽעְליֹ֔   ־אַבַׇאָ֣

ma‟asseh   parə‟oh       ma‟achal              mikol            ha‟elion              uvassal 

obra-de       Faraó      comeres-de         de-tudo-de      o-mais-alto      E-no-cesto 

ל          רֹאִשָֽי׃ ל   ֵמַעֵ֥ ם  ִמן־ַהַׇאִׁ֖ ל    אָֹתִ֛ ֹוף       אֵֹכֵ֥ ה      ְוָהעָ֗  אֶֹפִ֑

ro‟shi                   me‟al   hassal-min   „otam     „ochel          veha‟of           „ofeh 

minha-cabeça  de-sobre   o cesto-de  [a]eles     comia      e-o-pássaro      assado 

ֶֹ֙שתֹ֙ 40:18 ֹו     ְשֹל אֶמר       ֶזִׁ֖ה          ִפְתרֹנִ֑ ֹֹ֔   ַוַׁאִַ֤ען         יֹוֵסףֹ֙      ַוׁא

shəloshet      pitərono               zeh         vayo‟mer      yossef                  vaya‟an 

três-de       significado             este         e-ele-disse      José      E-ele-respondeu 

ים     ֵהָֽם׃   ֶשת    יִָמִׁ֖ ים     ְשֹלֵ֥ ים40:19ַהַׇאִׄאֹ֔ ֶשת      יִָמָ֗ ֹוד ׀  ְשֹלָ֣   ְֺאעָ֣

yamim      shəloshet       be‟od             hem       yamim     shəloshet      hassalim 

dias            três-de          Em-ainda       eles         dias          três-de       os-destos 

יָך        ְוָתָלֵ֥ה    אֹוְתָךִׁ֖  אְשָךֹ֙      ֵמָָֽעֶלֹ֔ ָֹֽ ה    ֶאת־ר ִֹ֤ א           ַפְרע  יִָשָ֨
„otecha     vatalah         me‟aleycha      ro‟shecha-„et      farə‟oh                 yissa‟ 

a-ti        e-pendurará      de-sobre-ti       tua cabeça-*        Faraó      ele-levantará 

ָֽיָך׃ ֹוף       ֶאת־ְֺאָׂשְרָךִׁ֖       ֵמָעֶל ל        ָהעִ֛ ץ              ְוָאַכֵ֥  ַעל־ֵעִ֑

me‟aleycha      bessarəcha-„et           ha‟of             ve‟achal                      „ets-„al 

de-sobre-ti       de tua carne-*      o-pásssaro      e[ele]comerá      madeiro-sobre 

ה40:20 ֹֹ֔ ֹום       ֺהֶׄאֶָ֣דת           ֶאת־ַפְרע י   יֵ֚ ֹום     ַהְשִליִשָ֗ י ׀ ַֺאׁאָ֣   ַויְִהָ֣

parə‟oh-„et                   huledet          yom      hashəlishi       bayom          vayehi 

Faraó-*                   nascimento-de      dia       o-terceiro       no-dia      E-ele-foi 

אש ָֹ֣ א     ֶאת־ר יו            ַוׁאִָשִ֞ ה          ְלָכל־ֲעָבָדִ֑ ֵַ֥עׂש       ִמְשֶ ִׁ֖  ַוַׁא
ro‟sh-„et          vayissa‟               „avadayv-lechol               mishteh         vaya‟as 

cabeça de-*   e-ele-levantou    servos dele-para tudo de    banquete      e-ele-fez 

ֹוְך ים          ְֺאתֵ֥ ר       ָהאִֹפִׁ֖ אש    ַׂשֵ֥ ִֹ֛ ים    ְוֶאת־ר ר      ַהַׅאְשִקָ֗  ׀ ַׂשָ֣

betoch               ha‟ofim             sar        ro‟sh-ve‟et      hamashqim                sar 

do-meio-de   os-padeiros      chefe-de    cabeça de-e      os-copeiros      chefe-de 

ה־א40:21ֲעָבָדָֽיו׃           ים       ַעל־ַמְשֵקִ֑ ר    ַהַׅאְשִקִׁ֖ ִֶ֛שב    ֶאת־ַׂשֵ֥   ַוָׁא

mashqehu-„al          hamashqim        sar-„et          vayashev                  „avadayv 

seu-ofício-para        os copeiros      chefe de-*      E-ele-retornou      servos-dele 

ה׃         ָֹֽ ֹוס       ַעל־׃ַאֵ֥ף       ַפְרע ן        ַה׃אִׁ֖ ר40:22ַוׁאִֵ ֵ֥ ת       ַׂשֵ֥   ְוֵאִ֛

sar             ve‟et                     parə‟oh             kaf-„al              hakos         vayiten 

chefe-de    E                            Faraó      palma[da mão]de    o-cálice    e-ele-deu 

ם      יֹוֵסָֽף׃ ר            ָלֶהִׁ֖ ר       ָפַתִ֛ ה      ׃ַאֲאֶשֵ֥ ים         ָ ָלִ֑  ָהאִֹפִׁ֖

yossef         lahem                   patar           ka‟asher          talah               ha‟ofim  

José          para-eles           interpretou      conforme      enforcou      os-padeiros 

 

 

17   e, no cesto 

mais alto, havia de 

todos os manjares 

de Faraó, obra de 

padeiro; e as aves 

os comiam do 

cesto de sobre a 

minha cabeça.  

18   Então, respon-

deu José e disse: 

Esta é a sua 

interpretação: os 

três cestos são três 

dias;  

19   dentro ainda 

de três dias, Faraó 

levantará a tua 

cabeça sobre ti e te 

pendurará num ma-

deiro, e as aves 

comerão de tua 

carne de sobre ti.  

20   E foi, ao 

terceiro dia, o dia 

do nascimento de 

Faraó, que fez um 

banquete a todos os 

seus servos; e le-

vantou a cabeça do 

copeiro mor e a 

cabeça do padeiro 

mor, do meio de 

seus servos.  

21   E fez tornar o 

copeiro mor ao seu 

ofício de copeiro, e 

este deu o copo na 

palma da mão de 

Faraó.  

22   E, ao padeiro 

mor, enforcou co-

mo José havia 

interpretado.  
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ף       ַוׁאְִש׃ָאֵחָֽה־א׃ 40:23 ים   ֶאת־יֹוֵסִׁ֖ ר     ַׂשָֽר־ַהַׅאְשִקִ֛ פ ְוֹלָֽא־זַָכַּ֧  

vayishkachehu         yossef-„et      hamashqim-sar              zachar-velo‟ 

e-ele[se]esqueceu-dele      José-*    os copeiros-chefe de      lembrou-E não 

23   O copeiro mor, 

porém, não se 

lembrou de José; 

antes, se esqueceu 

dele. 

 

 

 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 41 

ם41:1 ה          חֵֹלֹ֔ ָֹ֣ ים        ־אַפְרע יִם        יִָמִ֑ ץ      ְשנַָתָ֣ י     ִמֵ ִׁ֖   ַויְִה 

cholem            ufarə‟oh            yamim        shənatayim      miqets            vayehi 

sonhou             e-Faraó               anos                 dois        ao-fim-de      E-ele-foi 

ר׃        ָֹֽ ד     ַעל־ַהיְא ר    עֹֹלתֹ֙ 41:2ְוִה׆ֵאִׁ֖ה        עֵֹמֵ֥ ָֹ֗   ְוִה׆ֵאָ֣ה     ִמן־ַהיְא

„olot      haye‟or-min      vehineh                  haye‟or-„al      „omed          vehineh 

subiam      o rio-de         E-eis-que               o rio-junto a     estava      e-eies-que 

ינָה ר      ַוִ ְרֶעִׁ֖ ת   ָֺאָׂשִ֑ ָֹ֣ ה     ־אְבִריא ֹות     ַמְרֶאִׁ֖ ֹות     יְפֵ֥ ַבע    ָפרֹ֔  ֶשָ֣

vatirə‟eynah      bassar      uveri‟ot        marə‟eh         yefot         parot      sheva‟ 

e-pastavam        carne    e-gordas-de      [se]ver     bonitas-de     vacas          sete 

ֹות     ַאֲחֵריֶהןֹ֙ 41:3ָֺאָאָֽח־א׃          ֹות עֹלִ֤ ֹות  ֲאֵחרָ֗ ַבע   ָפרָ֣ ה    ֶשַּ֧   ְוִה׆אִֵ֞

„achareyhen   „olot   „acherot      parot      sheva‟      vehineh                  ba‟achu 

após-elas      subiam   outras      vacas        sete         E-eis-que      no-carriçal131 

ְדנָה ִֹ֛ ַָֽ ֲעמ ר             ַו ֹות     ָֺאָׂשִ֑ ה     ְוַד ָ֣ ֹות   ַמְרֶאִׁ֖ ר    ָרעֵ֥ ֹֹ֔  ִמן־ַהיְא

vata‟amodenah             bassar       vedaqot       marə‟eh      ra‟ot      haye‟or-min 

e[elas se]postaram        carne    e-magras-de     [se]ver     más-de           o rio-de 

ר׃  ָֹֽ ת     ַהיְא ֹות       ַעל־ְׂשַפֵ֥ ֶצל       ַהָפרִׁ֖ ֹות41:4ֵאֵ֥ ְלנָה   ַהָפרָ֗   ַו ֹאַכָ֣

haparot      vatochalnah         haye‟or         sefat-„al              haparot           „etsel 

as-vacas    E[elas]comiam      o-rio      praia de-junto a      as-vacas     junto[de] 

ֹות ַבע     ַהָפרֹ֔ ת    ֶשָ֣ ר   ֵאֵ֚ ת      ַהָֺאָׂשֹ֔ ָֹ֣ ֹות      ַהַׅאְרֶאהֹ֙       ְוַד   ָרעִ֤

haparot         sheva‟      „et      habassar      vedaqot          hamarə‟eh            ra‟ot 

as-vacas        sete           *       a-carne     e-magras-de      a-de[se]ver      más-de 

ה׃ ָֹֽ ץ       ַפְרע ת             ַוׁאִיַקִׁ֖ ִֹ֑ ה       ְוַהְֺאִריא ת            ַהַׅאְרֶאִׁ֖ ֵֹ֥  יְפ
parəoh            vayiqats                   vehaberi‟ot          hamarəeh                   yefot 

Faraó          e-ele-acordou              e-as-gordas         a-aparência      formosas-de 

ים41:5 ַבע        ִשֳֺאִלָ֗ ית    ְוִה׆ֵאָ֣ה  ׀  ֶשָ֣ ם        ֵשִנִ֑ ָֽׁאֲַחֹלִׁ֖ ן         ַו   ַוׁאִיָש 

shibolim             sheva      vehineh      shenit        vayachalom              vayishan 

espigas                 sete      e-eis-que   segunda      e-ele-sonhou      E-ele-dormiu 

1   E foi que, ao 

fim de dois anos, 

Faraó sonhou e eis 

que estava em pé 

junto ao rio.  

2   E eis que subi-

am do rio sete 

vacas, formosas à 

vista e gordas de 

carne, e pastavam 

no carriçal.  

3   E eis que 

subiam do rio após 

elas outras sete 

vacas, feias à vista 

e magras de carne, 

e [se] postaram 

junto às [outras] 

vacas na praia do 

rio.  

4   E as vacas feias 

à vista e magras de 

carne comiam as 

sete vacas formo-

sas à vista e gor-

das. Então, acordou 

Faraó. 

5   E ele dormiu e 

sonhou outra vez, e 

eis que brotavam 

de uma mesma 

cana sete espigas  

 

                                                           
131

 .achu = carriçal; juncos; prado, ou, várzea do rio„ ָאחּו 
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ֹות׃         ֹות  ְוטֹבָֽ ד   ְֺאִריאֵ֥ ֹות     ְֺאָקֶנֵ֥ה     ֶאָחִׁ֖ ַבע41:6עֹלִ֛   ְוִה׆אֵהֹ֙   ֶשָ֣

sheva‟   vehineh                  vetovot       beri‟ot      „echad      beqaneh         „olot 

sete        E-eies-que              e-boas    gordas-de        um        de-cana      subiam 

ֹות     ַאֲחֵריֶהָֽן׃ ים       צְֹמחִׁ֖ ת        ָקִדִ֑ ָֹ֣ ֹות       ־אְשד־אפ ים  ַּא ִׁ֖  ִשֳֺאִלֹ֔

„achareyhen    tsomechot          qadim             ushedufot           daqot    shibolim 

após-elas         brotavam   [vento]oriental   e-quimadas-de      magras     espigas 

ים41:7 ַבע          ַהִָֽשֳֺאִלֹ֔ ת   ֶשָ֣ ֹות   ֵאֵ֚   ַוִ ְבַלְֹ֙ענָהֹ֙    ַהִשֳֺאִלָ֣ים    ַהַּא ֹ֔

hashibolim              sheva‟     „et       hadaqot      hashibolim          vativəla‟enah 

as-espigas                 sete         *      as-magras     as-espigas      E[elas]engoliam 

ֹום׃ ה     ְוִה׆ֵאֵ֥ה          ֲחלָֽ ִֹׁ֖ ץ    ַפְרע ֹות        ַוׁאִיַקֵ֥ ֹות  ְוַהְׅאֵלאִ֑  ַהְֺאִריאִׁ֖

chalom              vehineh      parəoh       vayiqats          vehamele‟ot      haberi‟ot 

sonho                e-eis-que      Faraó    e-ele-acordou      e-as-cheias      as-gordas 

ח41:8 ֹו                ַוׁאְִשַלָ֗ ֶעם          ר־אחֹ֔ ֶקרֹ֙         ַוִ ָפָ֣ ֹֹ֙ י      ַבֺא   ַויְִהִ֤

vayishlach                     rucho               vatipa‟em           vaboqer              vayehi 

e-ele-enviou             seu-espírito      [ela]turbou[se]      pela-manhã      E-ele-foi 

יהָ  יִם         ְוֶאת־׃ָאל־ֲחָכֶמִ֑ י   ִמְצַרִׁ֖ א              ֶאת־׃ָאל־ַחְרֺטֵׅאֵ֥  ַוׁאְִקָרִ֛
chachameycha-kol-ve‟et    mitsrayim    charetumey-kol-„et                   vayiqra‟ 

seus sábios-tudo de-e            Egito   adivinhadores de-tudo de-*   e-ele-chamou 

ר ֹו                   ְוֵאין־פֹוֵתֵ֥ ה    ָלֶהםֹ֙    ֶאת־ֲחֹלמֹ֔ ִֹ֤ ר        ַפְרע  ַויְַסֵפָ֨
poter-ve‟ein                              chalomo-„et      lahem      parə‟oh      vayessaper 

intérprete-e não havia               seu sonho-*    para-eles     Faraó     e-ele-contou 

ה׃                ָֹֽ ם        ְלַפְרע ים41:9אֹוָתִׁ֖ ר       ַהַׅאְשִקֹ֔   ַויְַדֵֺארֹ֙      ַׂשָ֣

hamashqim           sar          vayedaber                            lefarə‟oh              „otam 

os-copeiros      chefe-de      E-ele-falou                         para-Faraó      [para]eles 

יר             ַהׁאָֹֽום׃ י    ַמז׃ְִאֵ֥ י    ֲאִנִׁ֖ ר      ֶאת־ֲחָטַא  ִֹ֑ ה   ֵלאמ ִֹׁ֖  ֶאת־ַפְרע

hayom                     mazkir       „ani      chata‟ay-„et           le‟mor      parə‟oh-„et 

o-dia                       lembro         eu     meu pecado-*      para-dizer         Faraó-* 

ר41:10 י      ְֺאִמְשַמָ֗ ן       אִֹת  יו        ַוׁאִֵ ָ֨ ף        ַעל־ֲעָבָדִ֑ ה ָקַצָ֣ ִֹׁ֖   ַפְרע

bemishmar        „oti           vayiten         „avadayv-„al            qatsaf         parə‟oh 

em-prisão       [a]mim      e-ele-deu    seus servos-sobre    indignado         Faraó 

ר            ָהאִֹפָֽים׃ ת    ַׂשֵ֥ י   ְוֵאִׁ֖ ים   אִֹת  ר     ַה׀ַאָֺאִחֹ֔ ית          ַׂשָ֣  ֵֺאֵ֚

ha‟ofim                       sar      ve‟et      „oti      hatabachim        sar                beyt 

os-padeiros             chefe-de     e      [a]mim   os-guardas    chefe-de      casa-de 

יש41:11 ־אא        ִאִ֛ ד    ֲאִנָ֣י     ָוהִ֑ ֹום     ְֺאַלֵ֥יְָלה     ֶאָחִׁ֖ ה  ֲחלִ֛ ַָֽחְלָמֵ֥   ַו׆ַא

„ish                vehu‟      „ani      „echad      belayəlah      chalom      vanachalmah 

cada               e-ele         eu          um         em-noite        sonho        E-sonhamos 

 

 

cheias e boas.  

6   E eis que sete 

espigas miúdas e 

queimadas do ven-

to oriental brota-

vam após elas.  

7   E as espigas 

miúdas engoliam 

as sete espigas 

grandes e cheias. 

Então, acordou 

Faraó, e eis que era 

um sonho.  

8   E aconteceu 

que, pela manhã, o 

seu espírito turbou-

se, e enviou e 

chamou todos os 

adivinhadores do 

Egito e todos os 

seus sábios; e 

Faraó contou-lhes 

os seus sonhos, 

mas ninguém havia 

que os interpretasse 

a Faraó.  

9   Então, falou o 

copeiro-mor a 

Faraó, dizendo: 

Dos meus pecados 

me lembro hoje.  

10   Estando Faraó 

mui indignado con-

tra os seus servos e 

pondo-me sob pri-

são na casa da 

guarda, a mim e ao 

padeiro-mor,  

11   então, sonha-

mos um sonho na 

mesma noite, eu e 

ele, cada um  
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ְָֽמנ־א׃       ֹו        ָחָל ֹון                   ֲחֹלמִׁ֖ נ־א41:12׃ְאִפְתרֵ֥ ם     ִאָ     ְוָשָ֨

„itanu        vesham                chalamnu         chalomo                            kefitəron 

conosco    E-lá                  nós-sonhamos    seu-sonho    conforme-interpretação 

ֹו ַסֶפר־לֹ֔ ים          ַו׆אְָ֨ ר        ַה׀ַאָֺאִחֹ֔ ֶבד         ְלַׂשָ֣  ַנַָ֣ער      ִעְבִרָ֗   ֶעֵ֚

lo-vanessaper            hatabachim           lessar              „eved      „ivri          na‟ar 

para ele-e contamos  os-guardas      para-chefe-de       servo     hebreu     jovem 

ֹו יש                 ׃ַאֲחֹלמִׁ֖ ינ־א    ִאֵ֥ נ־א                 ֶאת־ֲחֹלמֵֹתִ֑  ַוׁאְִפָ ר־ָלִׁ֖
kachalomo                      „ish       chalomoteynu-„et                         lanu-vayiftar 

conforme-seu-sonho      cada        nossos sonhos-*     para nós-e ele interpretou 

ן         ָהָיִ֑ה41:13ָפָתָֽר׃        נ־א         ׃ֵאָ֣ ר        ָפַָֽתר־ָלִׁ֖ י    ׃ַאֲאֶשֵ֥   ַויְִהִ֛

hayah           ken              lanu-patar             ka‟asher      vayehi                   patar 

sucedeu     assim     para nós-interpretou    conforme     E-ele-foi      interpretou 

ָֽה׃ ֹו           ָתָל י                  ְואֹתֵ֥ יב            ַעל־׃ַא׆ִאִׁ֖ י      ֵהִשֵ֥  אִֹתִ֛

talah                   ve‟oto                             kani-„al                    heshiv            „oti 

enforcou            e[a]ele                   meu pedestal-sobre           tornou      [a]mim 

ה־א41:14 ף                      ַויְִריֺצִׁ֖ א   ֶאת־יֹוֵסֹ֔   ַוׁאְִשַלִ֤ח ַפְרעֹהֹ֙     ַוׁאְִקָרָ֣

vayeritsuhu                               yossef-„et      vayiqra‟      parə‟oh      vayishlach 

e-ele-o[fez]sair[com]pressa         José-*    e-ele-chamou    Faraó    E-ele-enviou 

א ִֹׁ֖ יו           ַוׁאָב ֹור       ַויְגַַׄאחֹ֙             ַויְַחֵׄאָ֣ף        ִׂשְמֹלָתֹ֔  ִמן־ַהֺאִ֑

vayavo‟              simlotayv          vayechalef             vayegalach         habor-min 

e-ele-veio         roupas-dele       e-ele-mudou       e-ele[se]barbeou      a cova-de 

ה׃       ָֹֽ ְמִ י41:15ֶאל־ַפְרע ֹום   ָחַלֹ֔ ף   ֲחלָ֣ אֶמר    ַפְרעֹהֹ֙    ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

chalamti    chalom     yossef-„el      parə‟oh      vayo‟mer                   parə‟oh-„el 

sonhei        sonho       José-para        Faraó        E-ele-disse                Faraó-para 

ר ֹֹ֔ ְעִ י    ָעֶלֹ֙יָךֹ֙       ֵלאמ י     ָשַמִ֤ ֹו   ַוֲאנִָ֗ ין        אֹתִ֑ ר          ֵאָ֣  ־אפֵֹתִׁ֖
le‟mor         „aleycha    shama‟eti       va‟ani     „oto            „ein                 ufoter 

para-dizer     sobre-ti        ouvi            e-eu    [para]ele      não[há]    e-intérprete 

ֹו׃             ר         אֹתָֽ ֵֹ֥ ֹום        ִלְפ  ע    ֲחלִׁ֖ ף41:16ִ ְשַמֵ֥ ַען   יֹוֵסַּ֧   ַוׁאַָ֨

yossef    vaya‟an                        „oto                 liftor             chalom       tishma‟ 

José       E-ele-respondeu          [a]ele       para-interpretar      sonho     [tu]ouves 

ים                יֲַעֶנִׁ֖ה י       ֱאֹלִה  ר             ִֺאְלָעָדִ֑ ִֹׁ֖ ה  ֵלאמ ִֹ֛  ֶאת־ַפְרע

ya‟aneh                    „elohim            bilə‟aday                    le‟mor      parə‟oh-„et 

Ele-responderá          Deus      [não está em mim]132      para-dizer         Faraó-* 

ה׃   ָֹֽ ֹום  ַפְרע י41:17ֶאת־ְשלֵ֥ ף         ַֺאֲחֹלִמ  ה    ֶאל־יֹוֵסִ֑ ִֹׁ֖ ר   ַפְרע   ַויְַדֵֺאֵ֥

bachalomi           yossef-„el      parə‟oh      vayedaber       parə‟oh      shelom-„et 

no-meu-sonho    José-para         Faraó       E-ele-falou       Faraó                paz-* 

conforme a inter-

pretação do seu 

sonho sonhamos.  

12   E estava ali 

conosco um jovem 

hebreu, servo do 

capitão da guarda, 

e contamos-lhe, e 

interpretou-nos os 

nossos sonhos, a 

cada um interpre-

tou conforme o seu 

sonho.  

13   E como ele nos 

interpretou, assim 

sucedeu: a mim 

tornou ao meu 

estado, e a ele 

enforcou.  

14   Então, enviou 

Faraó e chamou a 

José, e o fizeram 

sair logo da cova; e 

barbeou-se, e mu-

dou as suas vestes, 

e veio a Faraó.  

15   E Faraó disse a 

José: Eu sonhei um 

sonho, e ninguém 

há que o interprete; 

mas de ti ouvi dizer 

que, quando ouves 

um sonho, o inter-

pretas.  

16   E respondeu 

José a Faraó, 

dizendo: Isso não 

está em mim; Deus 

dará resposta de 

paz a Faraó.  

17   Então, disse 

Faraó a José: Eis 

que em meu sonho  

 

                                                           
132

 bilә‟aday = com exceção de; exceto; sem; além de.  Esta é uma palavra/expressão hebraica de difícil tradução; tem-se ִֺאְלָעָדי 

que se lançar mão de uma frase longa e imprecisa para exprimir o seu sentido. 
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ר׃  ָֹֽ ת    ַהיְא ד       ַעל־ְׂשַפֵ֥ ר41:18ִהנְִנֵ֥י          עֵֹמִׁ֖ ָֹ֗   ְוִה׆ֵאָ֣ה      ִמן־ַהיְא

haye‟or-min       vehineh        haye‟or       sefat-„al             „omed             hineni 

o rio-de              E-eis-que        o-rio       praia de-na      estava[em pé]    eis-que 

ַאר ִֹ֑ ת                ָֹ֣ ר          ִויפ ֹות  ָֺאָׂשִׁ֖ ֹות  ְֺאִריאֵ֥ ַבע   ָפרֹ֔  עֹֹלתֹ֙    ֶשָ֣

to‟ar                        vifot                bassar      beri‟ot      parot      sheva‟      „olot 

[se]ver             e-formosas-de         carne    gordas-de   vacas       sete     subiam 

ינָה           ָֺאָאָֽח־א׃             ֹות  ֲאֵחרֹותֹ֙ 41:19ַוִ ְרֶעִׁ֖ ה  ֶשַָֽבע־ָפרִ֤   ְוִה׆אִֵ֞

„acharot     parot-sheva‟    vehineh                         ba‟achu              vatirə‟eynah 

outras         vacas-sete       E-eis-que                    no-carriçal      e[elas]pastavam 

ֹות ד         ְוַר ָ֣ ִֹׁ֖ ַאר   ְמא ִֹ֛ ֹות        ֹות   ְוָרעֵ֥ ן     ַּאׄאָ֨ ֹות     ַאֲחֵריֶהֹ֔  עֹלָ֣

veraot               me‟od      to‟ar         vera‟ot       dalot      „achareyhen         „olot 

e-magras           muito    [se]ver      e-más-de    fracas         após-elas       subiam 

ַע׃ ָֹֽ יִם        ָלר ֶרץ    ִמְצַרִׁ֖ ׆אָה          ְֺאָכל־ֶאֵ֥ יִתי   ָכֵהִ֛ ר  ֹלָֽא־ָרִאַּ֧  ָֺאָׂשִ֑

laro‟a           mitsrayim    „erets-bechol              chahenah      ra‟iti-lo‟      bassar 

para-maldade   Egito    terra do-em tudo de      como-estas     vi-não          carne 

ֹות41:20 ַבע    ַהָפרִ֛ ת  ֶשַּ֧ ֹות  ֵאָ֣ ֹות   ְוָהָרעִ֑ ֹות     ָהַר ִׁ֖ ְלנָהֹ֙  ַהָפרֹ֔   ַו ֹאַכֹ֙

haparot         sheva   „et    vehara‟ot      haraqot         haparot          vato‟chalnah 

as-vacas        sete       *     e-as-más    as-magras      as-vacas      E[elas]comiam 

ת׃               ָֹֽ ֹות   ַהְֺאִריא נָה41:21ָהִראשֹנִׁ֖ אנָה           ֶאל־ִקְרֶֺאָ֗ ָֹ֣   ַוָ ב

qirəbenah-„el                 vatavo‟nah                                haberi‟ot      hari‟shonot 

entranhas[delas]-para    e[elas]vinham[para]                 as-gordas    as-primeiras 

ן נָה             ־אַמְרֵאיֶהָ֣ א־א           ֶאל־ִקְרֶֺאֹ֔ א     נֹוַדעֹ֙        ׃ִאי־ָבָ֣  ְוֹלִ֤
umarə‟eyhen                qirbenah-„el                    va‟u-ki               noda‟      velo‟ 

e-aspecto-delas      entranhas[delas]-para     elas vinham-que    [se]sabia   e-não 

ץ׃     ה      ָוִאיָקָֽ ר     ַֺאְ ִחָׄאִ֑ ע      ׃ַאֲאֶשִׁ֖ י41:22ַרֹ֔ ֶרא         ַֺאֲחֹלִמִ֑   ָוֵאִׁ֖

bachalomi          va‟ere‟               va‟yiqats        batechilah      ka‟asher          ra‟ 

no-meu-sonho    E[eu]vi          e-ele-acordou     no-começo    conforme      mau 

ת ֵֹ֥ ד        ְמֵלא ת     ְֺאָקֶנֵ֥ה        ֶאָחִׁ֖ ים   עֹֹלִ֛ ַבע    ִשֳֺאִלָ֗  ְוִה׆ֵאָ֣ה   ׀  ֶשָ֣
mele‟ot           „echad          beqaneh      „olot      shibolim      sheva‟      vehineh 

cheias                um             de-cana     subiam     espigas         sete       e-eis-que 

ֹות׃  ֹות41:23ְוטֹבָֽ ֹות        ְשֺדפָ֣ ֹות  ַּא ִׁ֖ ים   ְצנֺמֵ֥ ַבע    ִשֳֺאִלֹ֔   ְוִה׆אֵהֹ֙   ֶשָ֣

shedufot             daqot    tsenumot    shibolim      sheva‟    vehineh         vetovot 

queimadas-de    magras    secas        espigas          sete      E-eis-que        e-boas 

ֹות     ַאֲחֵריֶהָֽם׃        ים             צְֹמחִׁ֖ ָֹ֙   ָהִשֳֺאִלָ֣ים41:24ָקִדִ֑   ַוִ ְבַלְֹ֙ען

hashibolim    vativəla‟ena             „achareyhem      tsomechot                   qadim 

as-espigas     E[elas as]engoliam      após-eles          botavam      [vento]oriental 

 

 

estava eu em pé na 

praia do rio.  

18   E eis que 

subiam do rio sete 

vacas gordas de 

carne e formosas à 

vista e pastavam no 

carriçal.  

19   E eis que 

outras sete vacas 

subiam após estas, 

muito feias à vista 

e magras de carne; 

não tenho visto 

outras tais, quanto 

à fealdade, em toda 

a terra do Egito.  

20   E as vacas 

magras e feias co-

miam as primeiras 

sete vacas gordas;  

21   e entravam em 

suas entranhas, 

mas não se conhe-

cia que houvessem 

entrado em suas 

entranhas, porque o 

seu aspecto era feio 

como no princípio. 

Então, acordei.  

22   Depois, vi em 

meu sonho,  

e eis que de um 

mesmo pé subiam 

sete espigas cheias 

e boas.  

23   E eis que sete 

espigas secas, miú-

das e queimadas do 

vento oriental bro-

tavam após elas.  

24   E as sete 

espigas miúdas de-

voravam  
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ָֽאַֹמרֹ֙  ֹות             ָו ים            ַה׀אֹבִ֑ ַבע    ַהִָֽשֳֺאִלִׁ֖ ת   ֶשֵ֥ ת     ֵאִ֛ ֹֹ֔  ַהַּא 

va‟omar                   hatovot                   hashibolim      sheva‟    „et        hadaqot 

e-disse                     as-boas                   as-espigas        sete         *     as-magras 

ָֽי׃          יד          ִל ין          ַמִֻאִׁ֖ ים      ְוֵאֵ֥ אֶמר41:25ֶאל־ַהַָֽחְרֺטִׅאֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

vayo‟mer                       li                magid              ve‟ein       hacharetumim-„el 

E-ele-disse              para-mim      declarasse      e-não[houve]      os magos-para 

ר ת    ֲאֶשַּ֧ ־אא ֵאָ֣ ד    הִ֑ ה     ֶאָחָ֣ ִֹׁ֖ ֹום    ַפְרע ה      ֲחלֵ֥ ֹֹ֔  יֹוֵסףֹ֙    ֶאל־ַפְרע
„asher       „et     hu‟     „echad      parə‟oh      chalom         parə‟oh-„el      yossef 

que             *     ele         um           Faraó      sonho-de       Faraó-para          José 

ה׃     ָֹֽ ה     ִהִֻאֵ֥יד     ְלַפְרע ים   עֶֹׂשִׁ֖ ת41:26ָהֱאֹלִהִ֛ ָֹ֗ ת   ַה׀אֹב ָֹ֣ ַבע   ָפר   ֶשַּ֧

hatovot     parot     sheva‟               leparə‟oh         higid     „osseh       ha‟elohim 

as-boas     vacas    Sete                 para-Faraó      declarou     fará             o-Deus 

ַבע ת      ֶשֵ֥ ֹֹ֔ ַבע    ַהִָֽשֳֺאִליםֹ֙     ַה׀אֹב ׆אָה      ְוֶשִ֤ ַבע     ָשנִיםֹ֙     ֵהֹ֔  ֶשִ֤

sheva‟         hatovot      hashibolim      vesheva‟      henah       shanim      sheva‟ 

sete             as-boas       as-espigas        e-sete            elas           anos            sete 

־אא׃          ד    הָֽ ֹום     ֶאָחֵ֥ ׆אָה     ֲחלִׁ֖ ים     ֵהִ֑ ָפרֹות41:27ָשִנִׁ֖ ַבע  ַהֶּ֠   ְוֶשָ֣

haparot     vesheva‟                      hu‟      „echad      chalom      henah      shanim 

as-vacas    E-sete                          ele          um         sonho         elas            anos 

ַבע       ָשנִיםֹ֙  ן      ֶשִ֤ ת        ַאֲחֵריֶהָ֗ ת       ָהעֹֹלָ֣  ֹ ֹות      ְוָהָרע  ָהַָֽר ָ֨

shanim          sheva      „achareyhen           ha‟olot           vehara‟ot          haraqot 

anos                sete          após-elas      as[que]subiam      e-as-más      as-magras 

ים ֹות                ַהָ ִדִ֑ ֹות     ְשֺדפִׁ֖ ַבע   ַהִָֽשֳֺאִליםֹ֙   ָהֵרקֹ֔ ׆אָה     ְוֶשִ֤  ֵהֹ֔

haqadim                        shedufot         hareqot     hashibolim   vesheva‟    henah 

o[vento]oriental      queimadas-de    as-magras    as-espigas      e-sete          elas 

ַבע     ְשֵנֵ֥י    ָרָעָֽב׃  ־א     ֶשִׁ֖ ְרִ י41:28יְִהי  ר    ִּאַֺאִׁ֖ ר   ֲאֶשֵ֥ ־אא    ַהָּאָבֹ֔   הָ֣

dibarti         „asher    hadavar      hu‟              ra‟av      shney      sheva‟      yihyu 

[eu]disse       que     a-palavra     Ele             fome     anos-de      sete          ele-é 

ה׃ ָֹֽ ה         ֶאת־ַפְרע ה     ֶהְרָאֵ֥ ים    עֶֹׂשִׁ֖ ר    ָהֱאֹלִהִ֛ ה  ֲאֶשַּ֧ ִֹ֑  ֶאל־ַפְרע

parə‟oh-„et                 herə‟ah       „osseh      ha‟elohim      „asher       parə‟oh-„el 

Faraó-*                      [fez]ver         fará          o-Deus           que        Faraó-para 

ֶרץ41:29 ֹול           ְֺאָכל־ֶאֵ֥ ע   ָֻאדִׁ֖ ֹות    ָׂשָבֵ֥ ים   ָֺאאִ֑ ַבע    ָשִנִׁ֖   ִה׆ֵאִ֛ה ֶשֵ֥

„erets-bechol               gadol       sava‟       ba‟ot      shanim      sheva‟        hineh 

terra do-em tudo de    grande    fartura      virão         anos         sete       Eis-que 

יִם׃               ן41:30ִמְצָרָֽ ַבע     ְשֵנִ֤י     ָרָעבֹ֙     ַאֲחֵריֶהֹ֔ ָקמ־א    ֶשָ֨   ְוֶּ֠

„achareyhen   ra‟av       shney       sheva‟       veqamu                          mitsrayim 

após-elas        fome     anos-de       sete         E-eles[se]levantarão              Egito 

 

 

as sete espigas 

boas. E eu disse-o 

aos magos, mas 

ninguém houve que 

mo declarasse.  

25   Então, disse 

José a Faraó: O 

sonho de Faraó é 

um; o que Deus 

fará, declarou-o a 

Faraó.  

26   As sete vacas 

formosas são sete 

anos; as sete espi-

gas formosas tam-

bém são sete anos; 

o sonho é um.  

27   E as sete vacas 

magras e feias à 

vista, que subiam 

depois delas, são 

sete anos, como as 

sete espigas magras 

e queimadas do 

vento oriental; se-

rão sete anos de 

fome.  

28   Esta é a 

palavra que tenho 

dito a Faraó; o que 

Deus há de fazer, 

mostrou-o a Faraó.  

.29   E eis que vêm 

sete anos, e haverá 

grande fartura em 

toda a terra do 

Egito.  

30   E, depois 

deles, levantar-se-

ão sete anos de 

fome,  
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יִם             ְוִכָׄאֵ֥ה ֶרץ   ִמְצָרִ֑ ע       ְֺאֶאָ֣  ְונְִש׃ַאֵ֥ח              ׃ָאל־ַהָשָבִׁ֖
vechilah               mitsrayim   be‟erets          hassava‟-kol                  venishkach 

e[será]consumida    Egito   em-terra-de    a fartura-tudo de      e[será]esquecida 

ב    ֶאת־ָהָאֶָֽרץ׃               ֶרץ41:31ָהָרָעִׁ֖ ע    ַהָשָבעֹ֙     ָֺאָאֹ֔   ְוֹלָֽא־י־ִָאַדִ֤

ba‟arets      hassava‟      yivada‟-velo‟                              ha‟arets-„et      hara‟av 

na-terra      a-fartura      ele conhecerá-E não                      a terra-*         a-fome 

־אא ד         הִׁ֖ ן         ׃ִאָֽי־ָכֵבֵ֥ ־אא     ַאֲחֵרי־ֵכִ֑ ב    ַההִׁ֖  ִמְפֵנִ֛י        ָהָרָעֵ֥

hu‟               chaved-ki           chen-„acharey      hahu‟      hara‟av           mipney 

ele         gravíssimo-porque      então-após         a-ele        a-fome      da-face-de 

ד׃        ָֹֽ יִם41:32ְמא ה      ַפֲעָמִ֑ ִֹׁ֖ ֹום    ֶאל־ַפְרע ֹות    ַהֲחלִ֛ ל     ִהָשנַּ֧   ְוַעָ֨

pa‟amayim     parə‟oh-„el      hachalom      hishanot        ve‟al                  me‟od 

[duas]vezes     Faraó-para       o-sonho    repetição-de     E-sobre               muito 

ים ר   ָהֱאֹלִהִׁ֖ ים     ־אְמַמֵהֵ֥ ם   ָהֱאֹלִהֹ֔ ֹון              ַהָּאָברֹ֙    ֵמִעָ֣  ׃ִאָֽי־נָכִ֤

ha‟elohim   umemaher      ha‟elohim     me‟im    hadavar                    nachon-ki 

o-Deus     e-de-urgência      o-Deus          de         a-coisa    estabelecida-porque 

ֹו׃  ֹון41:33ַלֲעׂשֹתָֽ יש                  נָבָ֣ ה         ִאִׁ֖ ֹֹ֔ א    ַפְרע   ְוַעָ הֹ֙    יֵֶרָ֣

navon                           „ish               farə‟oh      yere‟      ve‟atah           la‟assoto 

[com]discernimento  homem             Faraó      ele-vê     E-agora        para-fazer 

יִם׃  ֶרץ    ִמְצָרָֽ ה־א      ַעל־ֶאֵ֥ ם        ִויִשיֵתִׁ֖ ה41:34ְוָחָכִ֑ ֹֹ֔ ה    ַפְרע   יֲַעֶׂשָ֣

farə‟oh     ya‟asseh        mitsrayim      „erets-„al           veshitehu       vechacham 

Faraó        Ele-faça            Egito       terra do-sobre      e-o-ponha            e-sábio 

ֶרץ ֶרץ          ְוִחֵׅאשֹ֙       ֶאת־ֶאָ֣ ים    ַעל־ָהָאִ֑ ד             ְפִקִדִׁ֖  ְויְַפֵקֵ֥
„erets-„et            vechimesh            ha‟arets-„al       peqidim                  veyafqed 

terra do-*      e[tome o]quinto      a terra-sobre      governadores      e-ele-ponha 

ַבע     ְשֵנֵ֥י      ַהָשָבָֽע׃                    יִם      ְֺאֶשִׁ֖ ־א41:35ִמְצַרֹ֔   ְויְִקְֺאצָ֗

veyiqbetsu                                    hassava‟       shney      besheva‟      mitsrayim 

E-ajuntem-no                               a-fartura      anos-de     em-sete               Egito 

ֶׄאה ת            ָהֵאִ֑ ִֹׁ֖ ת         ַהָֺאא ֹֹ֔ ֶכלֹ֙        ַהָשִנָ֣ים     ַה׀אֹב ֹֹ֙  ֶאת־׃ָאל־א

ha‟eleh                  haba‟ot              hatovot      hashanim               „ochel-kol-„et 

os-estes             as[que]vem           as-boas     os-anos   [o que]comer -tudo de-* 

ים ֶכל            ֶֺאָעִרִׁ֖ ֵֹ֥ ה    א ִֹ֛ ַחת        יַד־ַפְרע ר            ַ ַּ֧  ְויְִצְֺאר־א־ָבִ֞
be‟arim                  „ochel      parə‟oh-yad            tachat                var-veyitsberu 

em-cidades  [o que]comer   Faraó-mão de      debaixo-de      grão-e ele o ajunte 

ֶרץ41:36ְוָשָמָֽר־א׃           ֶכל         ְלִפָ דֹוןֹ֙            ָלָאֹ֔ ִֹ֤ ה     ָהא   ְוָהיָָ֨

la‟arets                  lefiqadon            ha‟ochel       vehayah                  veshamaru 

para-a-terra      para-suprimento      a-comida      E-será                e-guardem-no 

 

 

e toda aquela 

fartura será esque-

cida na terra do 

Egito, e a fome 

consumirá a terra;  

31   e não será 

conhecida a abun-

dância na terra, por 

causa daquela fome 

que haverá depois, 

porquanto ela será 

gravíssima.  

32   E o sonho foi 

repetido duas vezes 

a Faraó porque esta 

coisa é determi-

nada por Deus, e 

Deus se apressa a 

fazê-la.  

33   E agora, Faraó 

[se proveja] de um 

homem com dis-

cernimento e sábio 

e o ponha sobre a 

terra do Egito.  

34   Faça Faraó is-

so, e ponha gover-

nadores sobre a 

terra, e tome a 

quinta parte da 

terra do Egito nos 

sete anos de 

fartura. 

35   E ajuntem toda 

a comida destes 

bons anos, que 

vêm, e amontoem 

trigo debaixo da 

mão de Faraó, para 

mantimento nas ci-

dades, e o guar-

dem.  

36   Assim, será o 

mantimento para 

provimento da ter-

ra,  
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יִם ֶרץ        ִמְצָרִ֑ ר    ִ ְהֶיִׁ֖יןָ     ְֺאֶאָ֣ ב    ֲאֶשֵ֥ ַבעֹ֙     ְשֵנָ֣י     ָהָרָעֹ֔  ְלֶשֹ֙

mitsrayim         be‟erets      tihyeyna      „asher      hara‟av      shney      lesheva‟ 

Egito             em-terra-do   [ela]será         que        a-fome     anos-de   para-sete 

ֶרץ     ָֺאָרָעָֽב׃                ת       ָהָאִׁ֖ ר41:37ְוֹלָֽא־ִת׃ָאֵרֵ֥ ב    ַהָּאָבִׁ֖   ַוׁאִיַטֵ֥

hadavar     vayiytav                               bara‟av      ha‟arets             tikaret-velo‟ 

a-coisa      E-ele[foi]bom                   pela-fome      a-terra       [ela]pereça-e não 

י          ׃ָאל־ֲעָבָדָֽיו׃        ה      ־אְבֵעיֵנִׁ֖ ִֹ֑ אֶמר41:38ְֺאֵעיֵנָ֣י         ַפְרע ֵֹ֥   ַוׁא

vayo‟mer                 „avadayv-kol             uve‟eyney      farə‟oh            beyeney 

E-ele-disse           servos dele-tudo de    e-em-olhos-de    Faraó      em-olhos-de 

ר יש       ֲאֶשִ֛ ה       ִא  א          ָכזֶֹ֔ יו        ֲהנְִמָצָ֣ ה    ֶאל־ֲעָבָדִ֑ ִֹׁ֖  ַפְרע

„asher           „ish            chazeh            hanimtsa‟          „avadayv-„el      parə‟oh 

que             homem      como-este      ?acharíamos      servos dele-para      Faraó 

ֹו׃  ים    ֺאָֽ ־אַח      ֱאֹלִהִׁ֖ י41:39רֵ֥ ף       ַאֲחֵרָ֨ אֶמר    ַפְרעֹהֹ֙   ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

„acharey        yossef-„el      parə‟oh      vayo‟mer        bo      „elohim          ruach 

após[que]      José-para        Faraó        E-ele-disse     nele       Deus   espírito-de 

ֹון את                     ֵאין־נָבֵ֥ ִֹ֑ ים    אֹוְתָךִׁ֖    ֶאת־׃ָאל־ז יַע   ֱאֹלִהִ֛  הֹוִדַּ֧

navon-„eyn                                 zo‟t-kol-„et        „otecha      „elohim      hodiya‟ 

discernimento-não há              estas-tudo de-*      para-ti         Deus           saber 

ֹוָך׃             ם           ׃ָאמָֽ י41:40ְוָחָכִׁ֖   ַאָ הֹ֙    ִ ְהֶיָ֣ה          ַעל־ֵֺאיִתֹ֔

beyti-„al                    tihyeh      „atah                              kamocha      vechacham 

casa minha-sobre      estará       Tu                                 como-tu              e-sábio 

ק י            ַרֵ֥ ק                  ׃ָאל־ַעִׅאִ֑ יָך                     יִַשָ֣  ְוַעל־ִפִׁ֖
raq                    „ami-kol                            yishaq                             picha-ve‟al 

somente       meu povo-tudo de            ele-governará133             tua boca-e sobre 

ל          ִמֶׅאָָֽׂא׃   א         ֶאגְַּאֵ֥ ף41:41ַה׃ִאֵׇאִׁ֖ ה    ֶאל־יֹוֵסִ֑ ִֹׁ֖ אֶמר   ַפְרע ֵֹ֥   ַוׁא

yossef-„el       parə‟oh      vayo‟mer       mimecha            „egdal             hakisse‟ 

José-para          Faraó       E-ele-disse    do-que-tu     [eu serei] maior      o-trono 

יִם׃ ֶרץ     ִמְצָרָֽ ל          ׃ָאל־ֶאֵ֥ ְתָךֹ֔       ַעִׁ֖ ָֹֽ ִ י         א  ְרֵאהֹ֙        נַָתָ֣

mitsrayim       „erets-kol                 „al          „otecha              natati              re‟eh 

Egito           terra do-tudo de         sobre          [a]ti         te[tenho]posto        veja 

ֽא41:42 ן      אָֹתִׁ֖ ֹו         ַוׁאִֵ ֵ֥ ל       יָדֹ֔ ה   ֶאת־ַטַֺאְע ֹוֹ֙  ֵמַעָ֣ ִֹ֤ ַסר ַפְרע   ַוׁאָָ֨

„otah        vayiten            yado         me‟al      taba‟to-„et      parə‟oh      vayassar 

a[ele]      e-ele-pôs      sua-mão     de-sobre     anel de-*        Faraó    E-ele-tirou 

ש ש         אֹתֹוֹ֙                  ִֺאגְֵדי־ֵשֹ֔ ף        ַוׁאְַלֵֺאִ֤  ַעל־ַיָ֣ד       יֹוֵסִ֑

shesh-bigdey                          „oto              vayalbesh         yossef            yad-„al 

linho-com vestes de              [a]ele            e-ele-vestiu        José    mão de-sobre 

para os sete anos 

de fome que haverá 

na terra do Egito; 

para que a terra não 

pereça de fome.  

37   E esta palavra 

foi boa aos olhos 

de Faraó e aos 

olhos de todos os 

seus servos.  

38   E disse Faraó a 

seus ser-vos: 

Acharíamos um 

varão como este, 

em quem haja o 

Espírito de Deus?  

39   Depois, disse 

Faraó a José: Pois 

que Deus te fez 

saber tudo isto, 

ninguém há tão 

inteligente e sábio 

como tu.  

40   Tu estarás 

sobre a minha casa, 

e por tua boca se 

governará todo o 

meu povo; somente 

no trono eu serei 

maior que tu.  

41   Disse mais 

Faraó a José: Vês 

[aqui] te tenho 

posto sobre toda a 

terra do Egito.  

42   E tirou Faraó o 

anel da sua mão, e 

o pôs na mão de 

José, e o fez vestir 

de vestes de linho 

[fino],  

 

 

 

                                                           
133

 ,nashaq = ajuntar; beijar; tocar gentilmente; ser equipado com; manusear.  Embora uma tradução literal seja muito difícil נַָשק 

diríamos que uma boa escolha seria o verbo “governar”, conforme a KJV, NKJ, ARC e a CJB. 
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ֹו׃                 ב       ַעל־ַצ־ָאארָֽ ד     ַהֿאָָהִׁ֖ ִֶׂ֛שם       ְרִבֵ֥ ב41:43ַוָׁא   ַוׁאְַר׃ֵאָ֣

vayarkev                                 tsava‟ro-„al           hazahav      revid      vayassem 

E-ele-montou                     seu pescoço-sobre      o-ouro      colar-de    e-ele-pôs 

־א ֹו            ַוׁאְִקְראֵ֥ ֶבת          ַהִׅאְשנֶהֹ֙      ֲאֶשר־לֹ֔ ֹו        ְֺאִמְר׃ֶאִ֤  אֹתָ֗

vayiqrə‟u                  lo-„asher          hamishneh             bemirkevet              „oto 

e-eles-clamavam    para ele-que      o-segundo134      em-carruagem-de      [a]ele 

ֶרץ ל           ׃ָאל־ֶאֵ֥ ֹו    ַעִׁ֖ ֹון    אֹתֹ֔ ְך       ְונָתָ֣ יו               ַאְבֵרִ֑  ְלָפָנִׁ֖

„erets-kol                  „al       „oto       venaton        „avərech                    lefanayv 

terra do-tudo de      sobre    [a]ele    e[ele]pôs    ajoelhai-vos135    para-face-dele 

יִם׃  יָך41:44ִמְצָרָֽ ה     ־אִבְלָעֶדָ֗ ִֹ֑ ף   ֲאִנָ֣י   ַפְרע ה   ֶאל־יֹוֵסִׁ֖ ִֹ֛ אֶמר  ַפְרע ַֹּ֧   ַוׁא

uvilə‟adeycha   farə‟oh     „ani     yossef-„el    parə‟oh    vayo‟mer      mitsrayim 

e-sem-ti             Faraó        eu       José-para     Faraó      E-ele-disse           Egito 

ֹו ֹו         ְוֶאת־ַרגְלִׁ֖ יש               ֶאת־יָדִ֛ ים                   ִאַּ֧  ֹלָֽא־יִָרָ֨

ragəlo-ve‟et              yado-„et                         „ish                                  yarim-lo‟ 

seu pé-e                  sua mão-*               qualquer[um]              ele levantará-não 

יִם׃        ֶרץ         ִמְצָרָֽ ה      ֵשם־יֹוֵסף֮ 41:45ְֺאָכל־ֶאֵ֥ ָֹ֣ א    ַפְרע   ַוׁאְִקָרָ֨

yossef-shem       farə‟oh      vayiqra‟                   mitsrayim            „erets-bechol 

José-nome-de      Faraó       E-ele-chamou              Egito     terra do-em tudo de 

ַרע ֹוִטי ֶפִ֛ ת       ַֺאת־פֵ֥ ֹו       ֶאת־ָאְָֽסנַָ֗  ָצְָֽפַנָ֣ת      ַפְענֵַח         ַוׁאִֶ ן־לָ֣

fera‟   poti-bat               „asenat-„et             lo-vayiten         pa‟necha      tsafenat 

Potífera-filha de             Asenate-*      para ele-e ele deu      Panéia      Zafenate 

ֶרץ ף            ַעל־ֶאֵ֥ א     יֹוֵסִׁ֖ ה       ַוׁאֵֵצֵ֥ ן      ְלִאָשִ֑ ִֹׁ֖ ן             א  ׃אֵֹהֵ֥

„erets-„al                    yossef      vayetse‟         le‟ishah        „on                  kohen 

terra do-sobre             José      e-ele-saiu      por-mulher      Om      sacerdote-de 

יִם׃  י41:46ִמְצָרָֽ ֹו            ִלְפֵנִׁ֖ ה     ְֺאָעְמד  ים    ָשנָֹ֔   ְויֹוֵסףֹ֙   ֶֺאן־ְשֹלִשָ֣

lifney                   be‟amdo      shanah    shloshim-ben     veyossef      mitsrayim 

para-faces-de   em-sua-estada    ano      trinta-filho de     E-José                 Egito 

ה ֹֹ֔ א     יֹוֵסףֹ֙     ִמִׄאְפֵנָ֣י         ַפְרע יִם       ַוׁאֵֵצִ֤ ה     ֶמֶָֽלְך־ִמְצָרִ֑ ָֹ֣  ַפְרע

farə‟oh            milifney      yossef      vayetse‟      mitsrayim-melech      parə‟oh 

Faraó          de-diante-de      José       e-ele-saiu          Egito-rei do             Faraó 

יִם׃         ֶרץ     ִמְצָרָֽ ר             ְֺאָכל־ֶאֵ֥ ִֹׁ֖ ָֽׁאְַעב ֶרץ41:47ַו ַעׂש    ָהָאֹ֔   ַוַ ָ֣

ha‟arets     vata‟as                     mitsrayim      „erets-bechol                vaya‟evor 

a-terra       E[ela]produziu             Egito      terra do-por tudo de     e-ele-passou 

 

e pôs um colar de 

ouro no seu 

pescoço.  

43   E o fez subir 

no segundo carro 

que tinha, e clama-

vam diante dele: 

Ajoelhai-vos! As-

sim, o pôs sobre 

toda a terra do 

Egito.  

44   E disse Faraó a 

José: Eu sou Faraó; 

porém sem ti 

ninguém levantará 

a sua mão ou o seu 

pé em toda a terra 

do Egito.  

45   E chamou 

Faraó o nome de 

José Zafenate-

Panéia e deu-lhe 

por mulher a 

Asenate, filha de 

Potífera, sacerdote 

de Om; e saiu José 

por toda a terra do 

Egito.  

46   E José era da 

idade de trinta anos 

quando esteve 

diante da face de 

Faraó, rei do Egito. 

E saiu José da face 

de Faraó e passou 

por toda a terra do 

Egito.  

47   E a terra pro-

duziu  

 

 

 

                                                           
134

 .mishneh = duplo; cópia; repetição; segundo na idade;  segundo na ordem; segundo no escalão ִמְשנֶה 
135

 avәrech = significado dúbio, mas, claramente uma proclamação real à frente da carruagem, para que todos se„ ַאְבֵרְך 

encurvassem diante de José, o novo dignatário de Faraó.  Provavelmente „avәrech seja uma antiga palavra egípcia, uma 

exclamação (aclamação), significando: “Ajoelhai[vos]!” 
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ע       ִלְקָמִצָֽים׃                  ַבע      ְשֵנָ֣י     ַהָשָבִ֑ ץ41:48ְֺאֶשִׁ֖ ִֹ֞   ַוׁאְִקֺא

vayiqbots                                liqematsim           hassava‟      shney       besheva‟ 

E-ele-ajuntou                    para-mãos-cheias      a-fartura     anos-de       em-sete 

ֶרץ ר     ָהי־אֹ֙            ְֺאֶאָ֣ ים    ֲאֶשִ֤ ַבע    ָשנִָ֗ ֶכל    ׀     ֶשָ֣ ָֹ֣  ֶאת־׃ָאל־א

be‟erets                 hayu      „asher      shanim      sheva‟                 „ochel-kol-„et 

em-terra-de      [ele]houve    que          anos         sete   [o que]comer -tudo de-* 

ֶכל ַֹּ֧ ים                  א ֶכל               ֶֺאָעִרִ֑ ִֹׁ֖ יִם             ַוׁאִֶ ן־א  ִמְצַרֹ֔

„ochel                           be‟arim                      „ochel-vayiten                mitsrayim 

[o que]comer           em-cidades            [o que]comer -e ele pôs                 Egito 

ן               ְֺאתֹוָכָֽֽא׃ יָה         נַָתֵ֥ ר     ְסִביבֶֹתִׁ֖ יר      ֲאֶשֵ֥  ְׂשֵדה־ָהִעִ֛

betochah                       natan            sevivoteycha      „asher              ha‟ir-sadeh 

no-meio-dela            [ele]pôs           ao redor dela        que    a cidade-campo de 

ד41:49 ִֹ֑ ה     ְמא ֹול       ַהָׁאִׁ֖ם      ַהְרֵֺאָ֣ ר       ׃ְאחֵ֥ ף    ָֺאִ֛ ר     יֹוֵסֵ֥ ָֹ֨   ַוׁאְִצֺא

me‟od       harbeh        hayam         kechol           bar      yossef             vayitsbor 

muito    multiplicou    o-mar    como-areia-de    grão      José    E-ele-amontoou 

ין               ִמְסָפָֽר׃ ר                 ׃ִאי־ֵאֵ֥ ִֹׁ֖ ל         ִלְספ ד   ׃ִאי־ָחַדֵ֥  ַעִ֛

mispar                           „eyn-ki                             lispor             chadal-ki      „ad 

contagem              não havia-porque               para-contar        cessou-que     até 

ֹוא       ְשַנָ֣ת41:50 ֶרם    ָ בִׁ֖ ים    ְֺאֶטֵ֥ ף    יַֺׄאדֹ֙        ְשֵנָ֣י    ָבנִֹ֔   ־אְליֹוֵסִ֤

shenat           tavo‟      beterem      vanim      shney          yulad             uleyossef 

ano-de     [ela]veio        antes        filhos     dois-de    [ele]nasceu     E-para-José 

ֹון׃ ן     אָֽ ַרע    ׃אֵֹהֵ֥ ֹוִטי ֶפִׁ֖ ת   ַֺאת־פֵ֥ ְָֽלָדה־ׄאֹוֹ֙     ָאְָֽסנַֹ֔ ר   ָי ב  ֲאֶשִ֤  ָהָרָעִ֑

„on         kohen        fera‟    poti-bat      „asenat        lo-yaldah     „asher   hara‟av 

Om  sacerdote-de   Potífera-filha de    Asenate    para ele-dera      que    a-fome 

ה41:51 ֹור            ְמנֶַשִ֑ ם          ַהְֺאכִׁ֖ ף        ֶאת־ֵשֵ֥ א      יֹוֵסִ֛   ַוׁאְִקָרֵ֥

mənasheh              habechor                shem-„et            yossef               Vayiqra‟ 

Manassés          o-primogênito            nome de-*           José         E-ele-chamou 

ית ת         ׃ָאל־ֵֺאֵ֥ י   ְוֵאִׁ֖ נִי                ֱאֹלִהיםֹ֙   ֶאת־׃ָאל־ֲעָמִלֹ֔  ׃ִאָֽי־נַַשִ֤

beyt-kol                ve‟et      „amali-kol-„et      „elohim                          nashani-ki 

casa de-tudo de       e      meu mal-tudo de-*    Deus    [me fez]esquecer-porque 

יִם41:52ָאִבָֽי׃                    א    ֶאְפָרִ֑ י     ָקָרָ֣ ם       ַהֵשִנִׁ֖ ת    ֵשֵ֥   ְוֵאִ֛

„efrayim      qara‟       hasheni         shem      ve‟et                                         „avi 

Efraim     chamou    o-segundo    nome-de    E                                       meu-pai 

ָֽי׃    ֶרץ        ָענְִי ים    ְֺאֶאֵ֥ נִי               ֱאֹלִהִׁ֖ ינָה41:53׃ִאָֽי־ִהְפַרֵ֥   ַוִ ְכֶל 

vatichleynah          a„nəyiy           be‟erets     „elohim                          hifərani-ki 

E[ela]acabou   minha-aflição    em-terra-de     Deus    [me fez]frutificar-porque 

 

 

nos sete anos de 

fartura a mãos 

cheias.  

48   E ajuntou todo 

o mantimento dos 

sete anos que 

houve na terra do 

Egito; e guardou o 

mantimento nas ci-

dades, pondo nas 

cidades o manti-

mento do campo 

que estava ao redor 

de cada cidade.  

49   Assim, ajuntou 

José muitíssimo 

grão, como a areia 

do mar, até que 

cessou de contar, 

porque não havia 

contagem.  

50   E nasceram a 

José dois filhos 

antes que viesse o 

ano de fome, que 

lhe deu Asenate, 

filha de Potífera, 

sacerdote de Om.  

51   E chamou José 

o nome do primo-

gênito Manassés, 

porque disse: Deus 

me fez esquecer de 

todo o meu mal e 

de toda a casa de 

meu pai.  

52   E o nome do 

segundo chamou 

Efraim, porque 

disse: Deus me fez 

frutificar na terra 

da minha aflição.  

53   Então, acaba-

ram-se  
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יִם׃ ֶרץ          ִמְצָרָֽ ר     ָהָיִׁ֖ה      ְֺאֶאֵ֥ ע   ֲאֶשֵ֥ ַבע     ְשֵנָ֣י     ַהָשָבִ֑  ֶשִׁ֖

mitsrayim             be‟erets         hayah      „asher      hassava‟      shney      sheva 

Egito                 em-terra-de      houve         que       a-fartura     anos-de       sete 

ר41:54 ר       ָאַמָ֣ ֹוא    ׃ַאֲאֶשִׁ֖ ַבע     ְשֵנִ֤י     ָהָרָעבֹ֙   ָלבֹ֔ ינָה  ֶשָ֣   ַוְ ִחֶׄא 

„amar         ka‟asher        lavo‟      hara‟av      shney      sheva‟      vatechileynah 

falou         conforme    para-vir     a-fome     anos-de       sete      E[ela]começou 

ֶרץ ֹות                    ־אְבָכל־ֶאֵ֥ ֲאָרצֹ֔ י     ָרָעבֹ֙    ְֺאָכל־ָהָ֣ ף     ַויְִהִ֤  יֹוֵסִ֑
„erets-uvechol                             ha‟aratsot-bechol      ra‟av      vayehi      yossef 

terra do-e em tudo de                as terras-em tudo de    fome     e-ele-foi      José 

ֶָֽחם׃        יָה     ָל יִם      ָהֵ֥ יִם41:55ִמְצַרִׁ֖ ֶרץ    ִמְצַרֹ֔   ַוִ ְרַעבֹ֙     ׃ָאל־ֶאָ֣

mitsrayim   „erets-kol          vatirə‟av                  lachem      hayah      mitsrayim 

Egito       terra do-tudo de    E[ela teve]fome          pão         havia             Egito 

ה ִֹ֤ אֶמר          ַפְרע ָֹ֨ ֶחם      ַוׁא ה    ַלָׄאִ֑ ִֹׁ֖ ם   ֶאל־ַפְרע ק         ָהָעִ֛  ַוׁאְִצַעֵ֥
parə‟oh             vayo‟mer      lalachem      parə‟oh-„el      ha‟am         vayitsə‟aq 

Faraó                e-ele-disse      por-pão       Faraó-para     o-povo    e-ele-clamou 

־א׃ ם    ַ ֲעׂשָֽ ר     ָלֶכִׁ֖ ף   ֲאֶשר־יֹאַמֵ֥ ־א    ֶאל־יֹוֵסֹ֔ יִםֹ֙      ְלכָ֣  ְלָכל־ִמְצַרֹ֙

ta‟assu       lachem      „omar-„asher      yossef-„el      lechu      mitsrayim-lechol 

fazei         para-vós        disser-que        José-para        ide      Egito-para tudo de 

ף41:56 ח       יֹוֵס  ֶרץ     ַוׁאְִפַ ָ֨ ל       ׃ָאל־ְפֵנָ֣י     ָהָאִ֑ ה   ַעִׁ֖ ב ָהיָֹ֔   ְוָהָרָעָ֣

yossef        vayiftach      ha‟arets        pney-kol           „al     hayah       vehara‟av 

José          e-ele-abriu     a-terra   faces de-tudo de     sobre    foi          E-a-fome 

ב יִם       ַוׁאֱֶחַזֵ֥ק      ָהָָֽרָעִׁ֖ ר     ְלִמְצַרֹ֔ ָֹ֣ ר  ָֺאֶהםֹ֙     ַוׁאְִשֺא  ֶאָֽת־׃ָאל־ֲאֶשִ֤

hara‟av     vayechezaq      lemitsrayim     vayishbor      bahem      „asher-kol-„et 

a-fome    e-ele-agravou     para-Egito     e-ele-vendeu    neles       que-tudo de-* 

יִם׃               ֶרץ     ִמְצָרָֽ יְָמה41:57ְֺאֶאֵ֥ א־א      ִמְצַרֹ֔ ֶרץֹ֙    ָֺאָ֣   ְוָכל־ָהָאֹ֙

mitsrayimah       ba‟u      ha‟arets-vechol                          mitsrayim       be‟erets 

para[o]Egito    vinham    a terra-E tudo de                            Egito    em-terra-de 

ב     ְֺאָכל־ָהָאֶָֽרץ׃ ף    ׃ִאָֽי־ָחַזֵ֥ק      ָהָרָעִׁ֖ ר        ֶאל־יֹוֵסִ֑ ִֹׁ֖  ִלְשֺא

ha‟arets-bechol      hara‟av        chazaq-ki      yossef-„el               lishbor 

a terra-em tudo de    a-fome    severa-porque    José-para    para-comprar 

os sete anos de 

fartura que havia 

na terra do Egito,  

54   e começaram a 

vir os sete anos de 

fome, conforme 

falara José; e havia 

fome em todas as 

terras, mas em toda 

a terra do Egito 

havia pão.  

55   E, tendo toda a 

terra do Egito 

fome, clamou o 

povo a Faraó por 

pão; e Faraó disse a 

todos os egípcios: 

Ide a José; o que 

ele vos disser fazei.  

56   Havendo, pois, 

fome sobre toda a 

terra, abriu José 

tudo em que havia 

mantimento e ven-

deu aos egípcios; 

porque a fome [se] 

agravou na terra do 

Egito.  

57   E todas as ter-

ras vinham ao 

Egito, para com-

prar de José, 

porquanto a fome 

[foi] severa em 

toda a terra. 
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Gênesis 42 

אֶמר42:1 ִֹ֤ יִם           ַוׁא ֶבר          ְֺאִמְצָרִ֑ י    יֶש־ֶשִׁ֖ ב     ׃ִאֵ֥ ֹֹ֔   ַוַׁאְָ֣רא יֲַעק

vayo‟mer            bemitsrayim             shever-yesh       ki      ya‟aqov      vayare‟ 

e-ele-disse            no-Egito                 grão-havia      que        Jacó      E-ele-viu 

־א׃      ָׅאה        ִ ְתָראָֽ יו         ָלִׁ֖ אֶמר     ִה׆ֵאָ֣ה42:2יֲַעקֹבֹ֙       ְלָבנָֹ֔  ֹ   ַוׁא

hineh       vayo‟mer              titəra‟u              lamah            levanayv      ya‟aqov 

eis-que    E-ele-disse      estais-olhando      por-que?     para-filhos-dele      Jacó 

1   Vendo, então, 

Jacó, que havia 

mantimento no 

Egito, disse Jacó a 

seus filhos: Por que 

estais olhando?  

2   Disse mais: Eis 

que  
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ָׅאהֹ֙  יִם          ְרד־א־ָשֹ֙ ֶבר              ְֺאִמְצָרִ֑ י       יֶש־ֶשִׁ֖ ְעִ י    ׃ִאֵ֥  ָשַמֹ֔

shamah-redu             bemitsrayim                   shever-yesh          ki      shama‟əti 

para lá-descei             no-Egito                       gão-existe           que             ouvi 

־את׃ א               נָמָֽ ם      ְונְִחֶיִׁ֖ה            ְוֹלֵ֥ נ־א        ִמָשֹ֔  ְוִשְבר־א־ָלָ֣
namut                        velo‟               venichyeh      misham          lanu-veshivəru 

morramos                 e-não               e-vivamos        de-lá      para nós-e comprai 

ר42:3 ר           ָֺאִׁ֖ ֵֹ֥ ה         ִלְשֺא ף       ֲעָׂשָרִ֑ ־א           ֲאֵחָֽי־יֹוֵסִׁ֖   ַוׁאְֵרדֵ֥

bar                   lishbor            „assarah          yossef-„achey                   vayerədu 

grão           para-comprar            dez             José-irmãos de      E-eles-desceram 

יִם׃  ב42:4ִמִׅאְצָרָֽ ִֹׁ֖ ף    ֹלא־ָשַלֵ֥ח       יֲַעק י     יֹוֵסֹ֔   ְוֶאת־ִֺאנְיִָמיןֹ֙    ֲאִחָ֣

ya‟aqov       shalach-lo‟      yossef       „achi       binyamin-ve‟et      mimitsrayim 

Jacó            enviou-não        José     irmão-de    Benjamim-E                do-Egito 

ֹון׃ ׆א־א          ָאסָֽ ר          ֶפן־יְִקָרֶאִׁ֖ י        ָאַמֹ֔ יו             ׃ִאָ֣  ֶאת־ֶאָחִ֑

„asson               yiqra‟enu-pen              „amar               ki                   „echayv-„et 

desastre    ele aconteça-para que não    disse          porque             irmãos dele-* 

ים42:5 ֹוְך            ַהָֺאִאִ֑ ר     ְֺאתָ֣ ִֹׁ֖ ל   ִלְשֺא א־אֹ֙         ְֺאֵנָ֣י    יְִׂשָרֵאֹ֔ ֹֹ֙   ַוׁאָב

haba‟im                  betoch          lishbor      yisrae‟l      bney                 vayavo‟u 

os[que]vinham        entre     para-comprar    Israel    filhos-de      E-eles-vieram 

ַָֽען׃             ֶרץ     ׃ְאָנ ב      ְֺאֶאֵ֥ ֵ֥ה        ָהָרָעִׁ֖ ־אא42:6׃ִאָֽי־ָהָי ף   הֵ֚   ְויֹוֵסָ֗

hu‟      veyossef                       kəna‟an      be‟erets         hara‟av            hayah-ki 

ele       E-José                           Canaã    em-terra-de      a-fome      havia-porque 

ם יר                ְלָכל־ַעָ֣ ־אא    ַהַׅאְשִֺאִׁ֖ ֶרץ    הֵ֥  ַהַשִׄאָ֣יט         ַעל־ָהָאֹ֔

„am-lechol                        hamashbir         hu‟      ha‟arets-„al                 hashalit 

povo de-para tudo de     o[que]vendia      ele       a terra-sobre       o-governador 

ֹו ף                   ַוׁאְִשַ ֲָֽחו־א־לֵ֥ י     יֹוֵסֹ֔ א־אֹ֙           ֲאֵחָ֣ ֹֹ֙ ֶרץ      ַוׁאָב  ָהָאִ֑

lo-vayishtachavu                         yossef      „achey             vayavo‟u       ha‟arets 

para ele-e eles[se]inclinaram       José      irmãos-de      e-eles-vieram      a-terra 

יִם     ָאְָֽרָצה׃    ם42:7ַאַפִׁ֖ יו              ַוׁא׃ִַאֵרִ֑ ף    ֶאת־ֶאָחִׁ֖ ְֵ֥רא    יֹוֵסִ֛   ַוַׁא

vayakirem                „echayv-„et      yossef      vayare‟           „artsah      „apayim 

e-os-conheceu        irmãos dele-*     José        E-ele-viu      para-terra         faces 

ֹות ם             ָקשָ֗ ר       ִאָ ָ֣ ם      ַויְַדֵֺאַּ֧ ר                ֲאֵליֶה   ַוׁאְִתנ׃ֵַאָ֨
qashot                    „itam          vayedaber      „aleyhem                       vayitnaker  

duramente           com-eles       e-ele-falou      para-eles      e-ele[fez-se]estranho 

ֶרץ ־א          ֵמֶאֵ֥ אְמרֹ֔ ָֹ֣ ם        ַוׁא יִן     ָֺאאֶתֹ֔ אֶמר      ֲאֵלֶהםֹ֙      ֵמַאָ֣ ִֹ֤  ַוׁא
me‟erets             vayo‟meru          ba‟tam      me‟ayin      „aleyhem      vayo‟mer  

da-terra-de     e-eles-disseram       vindes      de-onde?      para-eles   e-ele-disse 

 

 

tenho ouvido que 

há mantimento no 

Egito; descei até lá 

e comprai para nós 

de lá e vivamos e 

não morramos.  

3   Então, desceram 

os dez irmãos de 

José, para compra-

rem grãos do Egito.  

4   A Benjamim, 

porém, irmão de 

José, não enviou 

Jacó com os seus 

irmãos, porque 

dizia: Para que não 

lhe aconteça [al-

gum] desastre.  

5   Assim, vieram 

os filhos de Israel 

para comprar, entre 

os que vinham; 

porque havia fome 

na terra de Canaã.  

6   José, pois, era o 

governador daque-

la terra; ele vendia 

a todo o povo da 

terra; e os irmãos 

de José vieram e se 

inclinaram diante 

dele com a face na 

terra.  

7   E José, vendo 

os seus irmãos, 

reconheceu-os; po-

rém, mostrou-se 

estranho para com 

eles, e falou com 

eles asperamente, e 

disse-lhes: Donde 

vindes? E eles 

disseram: Da terra 

de  
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ֶכל׃                             ָֹֽ ַען           ִלְשָֺאר־א ף42:8׃ְאַנִׁ֖   ַוׁא׃ֵַאֵ֥ר    יֹוֵסִׁ֖

yossef      vayaker                                                „ochel-lishbar               kəna‟an 

José         E-ele[re]conheceu                    [o que]comer -para comprar      Canaã 

ה־א׃                      א       ִה׃ִאֺרָֽ ם     ֹלֵ֥ יו       ְוֵהִׁ֖ ר42:9ֶאת־ֶאָחִ֑ ָֹ֣   ַוׁאִז׃ְא

vayizkor                                      hikiruhu            lo‟      vehem         „echayv-„et 

E-ele[se]lembrou                  conheceram-ele     não       e-eles      irmãos dele-* 

אֶמר ִֹ֤ ם             ַוׁא ם     ָלֶהִ֑ ר     ָחַלִׁ֖ ֹות    ֲאֶשֵ֥ ת     ַהֲחֹלמֹ֔ ף   ֵאֵ֚  יֹוֵסֹ֔
vayo‟mer                 lahem      chalam      „asher      hachalomot      „et      yossef 

e-ele-disse             para-eles    sonhou       que         os-sonhos         *          José 

ֶרץ ֹות    ֶאת־ֶעְרַוֵ֥ת         ָהָאִׁ֖ ם  ִלְראִ֛  ֲאֵלֶהםֹ֙          ְמַרְֻאִלָ֣ים    ַאֶ ֹ֔

ha‟arets               „ervat-„et          lir‟ot      „atem       meragəlim              „alehem 

a-terra                nudez de-*      para-ver      vós     de-andarilhos136      para-eles 

יָך42:10ָֺאאֶתָֽם׃         י           ַוֲעָבֶדֵ֥ א      ֲאדִֹנִ֑ יו    ֹלָ֣ ־א    ֵאָלִׁ֖   ַוׁאֹאְמרֵ֥

va‟avadeycha        „adoni           lo‟      „elayv      vayo‟məru                    ba‟tem 

e-teus-servos    senhor-meu      não     para-ele    E-eles-disseram            viestes 

ֶכל׃          ָֹֽ א־א             ִלְשָֺאר־א ד42:11ָֺאִׁ֖ נ־א    ְֺאֵנֵ֥י       ִאיש־ֶאָחִׁ֖   ׃ֺאָׄא 

„echad-„ish           bney      kulanu                     „ochel-lishbar                      ba‟u 

um-homem       filhos-de   Todos-nós      [o que]comer-para comprar      vieram 

ָֽים׃ יָך            ְמַרְֻאִל ־א      ֲעָבֶדִׁ֖ ְחנ־א     ֹלא־ָהיֵ֥ ְחנ־א      ׃ֵאִנָ֣ים     ֲאנַֹ֔  ָנִ֑

meragəlim                „avadeycha       hayu-lo‟      „anachnu      kenim      nachnu 

de-espias                   teus-servos    somos-não           nós       honestos          nós 

ֹות׃42:12 ם   ִלְראָֽ ֶרץ    ָֺאאֶתֵ֥ א    ׃ִאָֽי־ֶעְרַוֵ֥ת   ָהָאִׁ֖ ם     ֹל  אֶמר ֲאֵלֶהִ֑ ִֹׁ֖   ַוׁא

lirə‟ot           ba‟tem      ha‟arets      „ervat-ki          lo‟     „alechem       vayo‟mer 

para-ver      viestes        a-terra    nudez de-que    não       para-eles   E-ele-disse 

ים     ׀     ֲאַנְִ֛חנ־א42:13 יָך      ַאִחַּ֧ ־א     ְשֵנָ֣ים   ָעָׂש֩ר      ֲעָבֶדָ֨   ַוׁאֹאְמרָ֗

„anachnu             „achim       „avadeycha      „assar      shenim            vayo‟məru 

nós                       irmãos       teus-servos        dez         dois       E-eles-disseram 

ן ִֹ֤ ה             ַהָ ט ַען      ְוִה׆אֵָ֨ ֶרץ      ׃ְאָנִ֑ ד    ְֺאֶאָ֣  ְֺאֵנֵ֥י         ִאיש־ֶאָחִׁ֖

haqaton                 vehineh    kəna‟an         be‟erets      „echad-„ish              bney 

o-menor               e-eis-que     Canaã      da-terra-de      um-homem      filhos-de 

ָֽ׆א־א׃                  ד        ֵאיֶנ ֹום      ְוָהֶאָחִׁ֖ ינ־אֹ֙  ַהׁאֹ֔ אֶמר42:14ֶאת־ָאִבֹ֙ ֵֹ֥   ַוׁא

vayo‟mer                                „eynenu         veha‟echad      hayom      „avinu-„et 

E-ele-disse                      não[existe mais]      e-o-um           o-dia     nosso pai-* 

Canaã, para com-

prarmos manti-

mento. 

8   José reconheceu 

os seus irmãos; 

mas eles não o 

reconheceram.  

9   Então, José 

lembrou-se dos 

sonhos que havia 

sonhado deles e 

disse-lhes: Vós sois 

espias e viestes 

para ver a nudez da 

terra.  

10   E eles lhe dis-

seram: Não, senhor 

meu; mas teus 

servos vieram para 

comprar alimento.  

11   Todos nós so-

mos filhos de um 

varão; somos 

homens honestos; 

os teus servos não 

são espias.  

12   E ele lhes 

disse: Não; antes, 

viestes para ver a 

nudez da terra.  

13   E eles disse-

ram: Nós, teus 

servos, somos doze 

irmãos, filhos de 

um varão da terra 

de Canaã; e eis que 

o mais novo está 

com nosso pai, 

hoje; mas um já 

não existe.  

14   Então disse 

                                                           
136

  .ragal = andarilho; andar a pé; andar à toa; andar e observar pessoas, ou, coisas; andar e bisbilhotar; espiar ָרגַל 

Provavelmente José, e os oficiais ao seu mando, estavam bem atentos à espionagem, pois eles eram os únicos que tinham 

alimentos e os povos ao redor deles bem poderiam se unir, tentar se infiltrar e traçarem planos para um ataque de guerra com o 

intuito de saquear alimentos e muito ouro!  A Bíblia nos ensina que, como cristãos (e, como José), somos todos “despenseiros” 

do SENHOR.  Devemos, portanto, estar sempre atentos para que o inimigo não se infiltre em nossa vida, nos derrote e nos roube 

o nosso alimento espiritual, as bênçãos conquistadas, e, se possível, até mesmo a nossa vida! 
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ר ִֹׁ֖ ְרִ י   ֲאֵלֶכִ֛ם                ֵלאמ ר   ִּאַֺאַּ֧ ־אא   ֲאֶשָ֨ ף    הָ֗ ם    יֹוֵסִ֑  ֲאֵלֶהִׁ֖

le‟mor                      „alechem      dibarti      „asher      hu‟      yossef      „alehem 

para-dizer                    a-vós          falei          que       isto        José      para-eles 

י    ַפְרעֹהֹ֙ 42:15ְמַרְֻאִלֵ֥ים     ַאֶ ָֽם׃      נ־א           ֵחִ֤ את        ִ ָֺאֵחִ֑ ִֹׁ֖   ְֺאז

farə‟oh     chey              tibachenu           bezo‟t                  „atem       meragəlim 

Faraó     vida-de      [sereis]provados      Em-isto                 vós            de-espias 

ן        ֵהָֽ׆אָה׃ ִֹׁ֖ ֹוא    ֲאִחיֶכֵ֥ם      ַהָ ט י  ִאם־ְֺאבִ֛ ה    ׃ִאַּ֧ ־א   ִמֿאֶֹ֔  ִאם־ֵ ְצאָ֣

henah           haqaton      „achichem      bevo‟-„im      ki      mizeh      tetsə‟u-„im 

para-aqui     o-menor    vosso-irmão     em vir-se    que    de-aqui         saires-se 

ח     ֶאת־ֲאִחיֶכם              ְוַאֶ םֹ֙ 42:16 ם     ֶאָח֮ד      ְויִַ ָ֣ ־א ִמ׃ֶאָ֣   ִשְלחָ֨

ve‟atem                 „achichem-„et      veyiqach      „echad     mikem         shilchu 

e-vós                     vosso irmão-*    e-ele-tome        um        de-vós        Enviem 

ם ת      ִאְ ֶכִ֑ ם     ַהֱָֽאֶמִׁ֖ ־א                  ְויִָֺאֲָֽחנ־אֹ֙         ִּאְבֵריֶכֹ֔ ְסרֹ֔  ֵהָאָ֣

„itchem        ha‟emet      divreychem         veyibachanu                           he‟asru 

convosco    a-verdade       palavras     e-eles[serão]provados      [ficareis]presos 

ים    ַאֶ ָֽם׃      י      ְמַרְֻאִלִׁ֖ ה    ׃ִאֵ֥ ֹֹ֔ י    ַפְרע א    ֵחָ֣ ף42:17ְוִאם־ֹל  ֵֹ֥   ַוׁאֱֶאס

vaye‟essof            „atem      meragəlim          ki      farə‟oh      chey      lo‟-ve‟im 

E-ele-ajuntou          vós        de-espias         que      Faraó      vida-de     não-e se 

ֶשת    יִָמָֽים׃         ר    ְשֹלֵ֥ ם    ֶאל־ִמְשָמִׁ֖ ם42:18אָֹתִ֛ אֶמר     ֲאֵלֶהִ֤ ָֹ֨   ַוׁא

„aleyhem      vayo‟mer                 yamim      shloshet       mishmar-„el       „otam 

para-eles      E-ele-disse                 dias          três-de         guarda-para     [a]eles 

ים ־א       ֶאת־ָהֱאֹלִהִׁ֖ ְָֽחיִ֑ ־א     ִו את   ֲעׂשִׁ֖ ֵֹ֥ י   ז ֹום    ַהְשִליִשֹ֔  יֹוֵסףֹ֙     ַֺאׁאָ֣
ha‟elohim-„et            vichyu      „assu      zo‟t      hashəlishi      bayom      yossef 

o Deus-*                 e-vivereis    fazei      isto       o-terceiro      no-dia          José 

א׃  ר42:19ֲאִנֵ֥י    יֵָרָֽ ד         יֵָאֵסִׁ֖ ם     ֶאָחֹ֔ ם     ֲאִחיֶכָ֣   ִאם־׃ֵאִנָ֣ים   ַאֶ ֹ֔

ye‟asser         „echad      „achichem      „atem      kenim-„im            yarə‟      „ani 

ele-preso           um       vosso-irmão      vós       honestos-Se          temo         eu 

ֶבר יא־א            ֶשִׁ֖ ־א     ָהִבֹ֔ ם      ְוַאֶ םֹ֙      ְלכָ֣ ית        ִמְשַמְרֶכִ֑  ְֺאֵבָ֣

shever                   havi‟u        lechu      ve‟atem      mishmarchem            beveyt 

grão                   vindo-vós       ide          e-vós          vossa-prisão       na-casa-de 

ֹון      ָֺאֵ יֶכָֽם׃  י42:20ַרֲעבֵ֥ יא־א        ֵאַלֹ֔ ם    ַהָ טֹןֹ֙    ָ ִבָ֣   ְוֶאת־ֲאִחיֶכִ֤

„elay             tavi‟u      haqaton     „achichem-ve‟et        bateychem         ra‟avon 

a-mim       tragam-no  o-menor     vosso irmão-E         vossas-casas      fome-de 

־את־א             ַוׁאֲַעׂש־א־ֵכָֽן׃ א     ָתמִ֑ ם      ְוֹלָ֣ ־א             ִדְבֵריֶכִׁ֖  ְויֵָאְמנֵ֥
chen-vaya‟assu                tamutu         velo‟       divreychem              veye‟amnu 

assim-e eles fizeram   vós-morrais     e-não   vossas-palavras    e-ele-verificado 

 

 

José para eles: Isso 

é o que vos tenho 

dito, dizendo que 

sois espias.  

15   Nisto sereis 

provados: pela vi-

da de Faraó, não 

saireis daqui senão 

quando vosso ir-

mão mais novo 

vier aqui.  

16   Enviai um 

dentre vós, que 

traga vosso irmão; 

mas vós ficareis 

presos, e vossas 

palavras serão pro-

vadas, se há ver-

dade convosco; e, 

se não, pela vida de 

Faraó, vós sois 

espias.  

17   E pô-los em 

guarda três dias.  

18   E, ao terceiro 

dia, disse-lhes 

José: Fazei isso e 

vivereis, porque eu 

temo a Deus.  

19   Se sois ho-

mens de retidão, 

que fique um de 

vossos irmãos pre-

so na casa de vossa 

prisão; e, vós, ide, 

levai trigo para a 

fome de vossas 

casas.  

20   E trazei-me o 

vosso irmão mais 

novo, e serão veri-

ficadas vossas pa-

lavras, e não mor-

rereis. E eles assim 

fizeram.  
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ים ׀42:21 יו            ֲאָבל֮        ֲאֵשִמָ֣ יש        ֶאל־ָאִחָ֗ ־א     ִאָ֣   ַוׁאֹאְמרִ֞

„ashemim              „aval                    „achiv-„el               „ish               vayo‟məru 

culpados           na-verdade           seu irmão-para          cada      E-eles-disseram 

ֹו ת          נְַפשִ֛ ינ־א        ָצַרֵ֥ ר      ָרִא   ֲאנְַחנ־֮א       ַעל־ָאִחינ־א      ֲאֶשָ֨

nafsho               tsarat             ra‟inu          „asher        „achinu-„al         „anachnu 

sua-alma        angústia        nós-vimos        que     nosso irmão-sobre           nós 

ְענ־א        ַעל־׃ֵאןֹ֙  א        ָשָמִ֑ ינ־א     ְוֹלָ֣ ֹו                     ֵאֵלִׁ֖  ְֺאִהְתַחָֽנְנֵ֥

ken-„al           shama‟ənu           velo‟      „eleynu                            behitchaneno 

por isso          ouvi-mo-lo         e-não      para-nós    em-mostrarmos-favor[a]ele 

ָֹֽאת׃         ה    ַהֿא ינ־א     ַהָצָרִׁ֖ ָאה    ֵאֵלֹ֔ ם42:22ָֺאָ֣ ן    אָֹת    ַוׁאַַע֩ן   ְרא־אֵבָ֨

„otam      re‟uven     vaya‟an                   hazo‟t      hatsarah      „eleynu      ba‟ah 

[a]eles     Rúben      E-ele-respondeu     o-este         o-mal        para-nós      veio 

ר ִֹ֛ ם       ׀       ֵלאמ ְרִ י        ֲאֵליֶכַּ֧ ר           ֲהלֹו֩א        ָאַמָ֨ ָֹ֗  ֵלאמ

le‟mor                      „aleychem             „amarti               halo‟                   le‟mor 

para-dizer                  para-vós                falei                 ?não              para-dizer 

ם א         ְשַמְעֶ ִ֑ ־א                        ַבֶׁאִֶׁ֖לד             ְוֹלָ֣  ַאל־ֶ ֶחְטאֵ֥

shma‟ətem             velo‟                  vayeled                                     techetə‟u-„al 

ouvistes                e-não               em-o-rapaz                  pequem[contra]ele-não 

ש׃       ֹו                ִה׆ֵאֵ֥ה      נְִדָרָֽ ־א42:23ְוגַם־ָּאמִׁ֖ ְָדעֹ֔ א    יָֽ   ְוֵהםֹ֙     ֹלָ֣

yada‟u      lo‟      vehem                nidərash         hineh                    damo-vegam 

sabiam    não       e-eles                requerido      eis-que      seu sangue-e também 

יץ           ֵֺאינָֹתָֽם׃ י           ַהֵׅאִלִׁ֖ ף             ׃ִאֵ֥ ַע       יֹוֵסִ֑ י   שֵֹמִׁ֖  ׃ִאֵ֥

beynotam               hamelits                   ki                   yossef        shome‟a      ki 

entre-eles             o-intérprete            porque                José             ouvia     que 

ם         ַוֵׁאְִ֑בְׂא           ַוָׁאִָ֤שב           ֲאֵלֶהםֹ֙ 42:24 ב        ֵמֲָֽעֵליֶהִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁאִׇא

„alehem              vayashav           vayevech        me‟aleychem               vayissov 

para-eles          e-ele-voltou      e-ele-chorou      de-sobre-eles      E-ele-virou-se 

ֹון ח            ֵמִָֽאָ םֹ֙      ֶאת־ִשְמעֹ֔ ם          ַוׁאִַ ִ֤ ר          ֲאֵלֶהֹ֔  ַויְַדֵֺאָ֣
shimə‟on-„et         me‟itam                vayiqach             „alehem           vayedaber 

Simeão-*         de-entre-eles           e-ele-tomou          para-eles         e-ele-falou 

ֹו       ְלֵעינֵיֶהָֽם׃                  ר           אֹתִׁ֖ ֵֹ֥ ף42:25ַוׁאֱֶאס ו     יֹוֵסָ֗   ַויְַצָ֣

yossef       vayetsav                            le‟eyneyhem          „oto             vaye‟essor 

José          E-ele-ordenou                 para-olhos-deles      [a]ele      e-ele-amarrou 

יש יב     ׃ַאְסֵפיֶהםֹ֙       ִאָ֣ ־א         ֶאת־׃ְאֵליֶה֮ם    ָֺאר     ־אְלָהִשִ֤  ַויְַמְלאָ֣
„ish            kaspeyhem        ulehashiv      bar      keleyhem-„et          vayemale‟u 

cada         prata137-deles      e-retornar     grão    suas vasilhas-*      e-ele-encheu 

21   Então, disse-

ram cada um ao 

seu irmão: Na 

verdade, somos 

culpados acerca de 

nosso irmão, pois 

vimos a angústia 

de sua alma, 

quando nos rogava; 

nós, porém, não o 

ouvimos; por isso, 

veio sobre nós esta 

angústia.  

22   E Rúben res-

pondeu-lhes, dizen-

do: Não vo-lo dizia 

eu, dizendo: Não 

pequeis contra o 

rapaz? Mas não 

ouvistes; e, vedes, 

o seu sangue 

também é reque-

rido.  

23   E eles não 

sabiam que José os 

entendia, porque 

havia intérprete 

entre eles.  

24   E retirou-se 

deles e chorou. 

Depois, tornou a 

eles, falou-lhes, 

tomou a Simeão 

dentre eles e 

amarrou-o perante 

os seus olhos.  

25   E ordenou José 

que enchessem as 

suas vasilhas de 

grãos, e que lhes 

restituíssem o di-

nheiro,  

 

 

 

                                                           
137

 kessef = prata; dinheiro ֶכֶסף 
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ֶרְך ה                      ַלָּאִ֑ ם       ֵצָדִׁ֖ ת       ָלֶהִ֛ ֹו         ְוָלֵתֵ֥  ֶאל־ַׂש ֹ֔

ladarech                              tsedah          lahem           velatat                  saqo-„el 

para-o-caminho                 provisão      para-eles   e-para-dar-de    sua saca-para 

ם       ׃ֵאָֽן׃                     ֵַ֥עׂש        ָלֶהִׁ֖ ם42:26ַוַׁא ־א   ֶאת־ִשְבָרִׁ֖   ַוׁאְִׂשאֵ֥

shivəram-„et      vayissə‟u                                     ken          lahem          vaya‟as 

grão deles-*       E-eles-carregaram                     assim      para-eles      e-ele-fez 

־א      ִמָשָֽם׃        ם            ַוׁאְֵלכִׁ֖ ד42:27ַעל־ֲחמֵֹריֶהִ֑ ח     ָהֶאָח    ַוׁאְִפַ ָ֨

ha‟echad    vayiftach                  misham      vayeləchu              hamoreyhem-„al 

o-um          E-ele-abriu                 de-lá      e-eles-foram      seus jumentos-sobre 

ֹון ֹו                  ַֺאָׅאלִ֑ ֹוא         ַלֲחמֹרִׁ֖ ת      ִמְספִ֛ ֹו       ָלֵתֵ֥  ֶאת־ַׂש ָ֗

bamalon                         lahamoro‟              mispo‟          latet                saqo-„et 

na-estalagem        para-o-seu-jumento         ração       para-dar-de      sua saca-* 

ֹו׃ י         ַאְמַ ְח ָֽ ־אא          ְֺאִפֵ֥ ֹו        ְוִה׆אֵה־הִׁ֖  ַוׁאְַראֹ֙       ֶאת־׃ַאְספֹ֔
„amtachto                 befi                 hu‟-vehineh              kaspo-„et          vayare‟ 

sua-saca             na-boca-de            ele-e eis que            sua prata-*      e-ele-viu 

י              ְוַגִׁ֖ם42:28 ב          ׃ַאְסִפֹ֔ אֶמר     ֶאל־ֶאָחיוֹ֙         ה־אַשָ֣ ִֹ֤   ַוׁא

vegam                   kaspi                 hushav             „echayv-„el             vayo‟mer 

e-também        minha prata      [ele]devolveu      irmão dele-para      E-ele-disse 

־א ֶָֽחְרדִ֞ ם                  ַוֶׁא א          ִלָֺאָ֗ י       ַוׁאֵֵצָ֣  ִה׆ֵאָ֣ה        ְבַאְמַ ְחִ ִ֑

vayecherədu                     libam              vayetse‟         ve‟amtachti            hineh 

e-eles-tremeram         coração-deles      e-ele-saiu      em-minha-saca      eis-que 

ים ה      ֱאֹלִהִׁ֖ את      ָעָׂשֵ֥ ִֹ֛ ר       ַמה־ֿא ֹֹ֔ יש      ֶאל־ָאִחיוֹ֙       ֵלאמ  ִאִ֤

„elohim         „assah          zo‟t-mah             le‟mor            „achiv-„el             „ish 

Deus                fez           isto-o que?         para-dizer      seu irmão-para      cada 

ָֽנ־א׃                   ְרָצה42:29ָל ם          ַאָ֣ ב    ֲאִביֶהִׁ֖ ֵֹ֥ א־א   ֶאל־יֲַעק ִֹ֛   ַוׁאָב

„artsah                „avihem      ya‟aqov-„el      vayavo‟u                                  lanu 

para-a-terra-de    pai-deles      Jacó-para        E-eles-vieram                   para-nós 

ם ת             אָֹתִׁ֖ ֵֹ֥ ת      ׃ָאל־ַה ֹר ֹו    ֵאִ֛ ַען         ַוׁאִַֻאָ֣יד־א          לֹ֔  ׃ְאָנִ֑

„otam                     haqorot-kol          „et        lo               vayagidu          kəna‟an 

[a]eles              acontecido-tudo de     *    para-ele      e-eles-disseram      Canaã 

ר׃            ָֹֽ נ־א42:30ֵלאמ ֶרץ      ִאָ ִׁ֖ יש        ֲאדֵֹנֵ֥י     ָהָאִ֛ ֶֺאר    ָהִאָ֨   ִּאֶּ֠

„itanu         ha‟arets      „adoney           ha‟ish        diber                             le‟mor 

conosco      a-terra      senhor-de      o-homem      Disse                       para-dizer 

ים           ֶאת־ָהָאֶָֽרץ׃ ְָֽמַרְֻאִלִׁ֖ נ־א           ׃ִא ן    אָֹתֹ֔ ֹות          ַוׁאִֵ ָ֣  ָקשִ֑

ha‟arets-„et                   kimeragəlim                „otanu      vayiten              qashot 

a terra-*                 como[que]-de-espias           [a]nós    e-ele-deu      duramente 

 

 

a cada um no seu 

fardo, e lhes 

dessem comida 

para o caminho; e 

fizeram-lhes assim.  

26   E carregaram o 

seu cereal sobre os 

seus jumentos e 

partiram dali.  

27   E, abrindo um 

deles o seu fardo, 

para dar ração ao 

seu jumento na 

estalagem, viu o 

seu dinheiro; por-

que eis que estava 

na boca de sua 

saca.  

28   E disse a seus 

irmãos: Ele devol-

veu o meu dinhei-

ro, e ei-lo aqui na 

minha saca. Então, 

lhes desfaleceu o 

coração, e pasma-

vam, dizendo um 

ao outro: Que é isto 

que Deus nos tem 

feito?  

29   E vieram para 

Jacó, seu pai, na 

terra de Canaã; e 

contaram-lhe tudo 

o que lhes aconte-

ceu, dizendo:  

30   O varão, o se-

nhor da terra, falou 

conosco aspera-

mente e tratou-nos 

como espias da 

terra.  
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ָֽים׃42:31 א  ָהִיִׁ֖ינ־א      ְמַרְֻאִל ְחנ־א     ֹלֵ֥ יו       ׃ֵאִנָ֣ים    ֲאָנִ֑ אֶמר   ֵאָלִׁ֖ ֵֹ֥   ַו׆א

meragəlim        hayinu    lo‟      „anachnu      kenim         „elayv           vano‟mer  

de-espias          somos   não            nós       honestos      para-ele      E-dissemos 

ד42:32 ינ־א        ָהֶאָחָ֣ ים      ְֺאֵנָ֣י        ָאִבִ֑ ר ֲאַנְִ֛חנ־א     ַאִחִׁ֖   ְשנֵים־ָעָׂשֵ֥

ha‟echad         „avinu              bney        „achim      „anachnu         „assar-shenim 

o-um            nosso-pai        filhos-de      irmãos           nós                     dez-dois 

ַָֽען׃ ֶרץ     ׃ְאָנ ינ־א    ְֺאֶאֵ֥ ֹום   ֶאת־ָאִבִׁ֖ ן      ַהׁאִ֛ ֵֹ֥ ׆א־א               ְוַהָ ט  ֵאינֶֹ֔

kəna‟an     be‟erets       „avinu-„et       hayom      vehaqaton                    „eynenu 

Canaã    na-terra-de      nosso pai-*      o-dia       e-o-menor      não[existe mais] 

את42:33 ָֹ֣ ֶרץ           ְֺאז ינ־א      ָהִאישֹ֙       ֲאדֵֹנָ֣י      ָהָאֹ֔ אֶמר   ֵאֵלָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

bezo‟t                  ha‟arets      „adoney           ha‟ish         „eleynu          vayo‟mer 

em-isto                a-terra       senhor-de      o-homem      para-nós      E-ele-disse 

ם       ָהֶָֽאָחדֹ֙          ַה׆ִאָ֣יח־א ם    ֲאִחיֶכִ֤ ים     ַאֶ ִ֑ י      ֵכִנִׁ֖ ע      ׃ִאֵ֥  ֵאַדֹ֔

hanichu             ha‟echad      „achichem      „atem      chenim         ki          „eda‟ 

repouse-ele          o-um        vosso-irmão      vós       honestos      que      saberei 

ָֽכ־א׃       ־א     ָוֵל ם       ְקחֵ֥ ֹון     ָֺאֵ יֶכִׁ֖ י    ְוֶאת־ַרֲעבֵ֥ ָהִביא־א42:34ִאִ ֹ֔   ְוֶּ֠

vehavi‟u                 valechu      qechu       bateychem      ra‟avon-ve‟et           „iti 

E-trazei-o                 e-ide         tomai      vossas-casas       fome de-e      comigo 

א       ְמַרְֻאִליםֹ֙  י   ֹלִ֤ ה     ׃ִאָ֣ ם     ַהָ טֹ֮ן      ֵאַלי      ְוֵאְָֽדָעָ֗  ֶאת־ֲאִחיֶכָ֣

meragəlim          lo‟      ki      ve‟edə‟ah      „elay        haqaton       „achichem-„et 

de-espia            não    que      e-saberei      a-mim      o-menor      vosso irmão-* 

ם ן          ָלֶכֹ֔ ם      ֶאת־ֲאִחיֶכםֹ֙       ֶאֵ ָ֣ ים    ַאֶ ִ֑ י     ֵכִנִׁ֖ ם    ׃ִאֵ֥  ַאֶ ֹ֔

lachem            „eten          „achichem-„et         „atem      chenim        ki      „atem 

para-vós           darei         vosso irmão-*           vós      honestos      que        vós 

ֶרץ     ִ ְסָחָֽר־א׃                ים42:35ְוֶאת־ָהָאִׁ֖ ם         ְמִריִקָ֣ י    ֵהֵ֚   ַויְִהָ֗

meriqim               hem      vayehi                             tissəcharu       ha‟arets-ve‟et 

de-esvaziando      eles      E-ele-foi                 vós-negociareis[nela]      a terra-e 

ֹו ֹו                 ְֺאַׂש ִ֑ יש             ְצרֹור־׃ַאְספִׁ֖ ם       ְוִה׆אֵה־ִאֵ֥  ַׂשֵ יֶהֹ֔

bessaqo                           kaspo-tseror                     „ish-vehineh          saqeyhem 

em-sua saca             sua prata-trouxinha de           cada-e eis que       suas-sacas 

ם ָׅאה           ַוֲאִביֶהִׁ֖ ם     ֵהֵ֥ ֹות    ׃ַאְסֵפיֶהִ֛ ־א              ֶאת־ְצרֹרַּ֧  ַוׁאְִראִ֞
va‟avihem              hemah      kaspeyhem        tserorot-„et                      vayirə‟u 

e-o-pai-deles            eles        suas-pratas      trouxinhas de-*          e-eles-viram 

א־א׃         י42:36ַוׁאִיָרָֽ ם        אִֹתִׁ֖ ב    ֲאִביֶהֹ֔ ָֹ֣ אֶמר    ֲאֵלֶהםֹ֙      יֲַעק ִֹ֤   ַוׁא

„oti              „avihem      ya‟aqov      „alehem       vayo‟mer                    vayira‟u 

[a]mim         seu-pai         Jacó         para-eles      E-ele-disse      e-eles-temeram 

 

 

31   Mas dissemos-

lhe: Somos homens 

honestos; não so-

mos espias;  

32   somos doze 

irmãos, filhos de 

nosso pai; um não 

existe mais, e o 

mais novo está 

hoje com nosso pai 

na terra de Canaã.  

33   E aquele va-

rão, o senhor da 

terra, nos disse: 

Nisto conhecerei 

que vós sois ho-

mens honestos: 

deixai comigo um 

de vossos irmãos, e 

tomai para a fome 

de vossas casas, e 

parti;  

34   e trazei-me 

vosso irmão mais 

novo; assim, sabe-

rei que não sois 

espias, mas ho-

mens honestos; 

então, vos darei o 

vosso irmão, e 

negociareis na 

terra.  

35   E aconteceu 

que, despejando 

eles os seus fardos, 

eis que cada um 

tinha a trouxinha 

com seu dinheiro 

no seu fardo; e 

viram as trouxinhas 

com seu dinheiro, 

eles e seu pai, e 

temeram.  

36   Então, Jacó, 

seu pai, disse-lhes: 

A mim  

 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

226 

 

׆א־א ֹון                       ֵאינֶֹ֔ ׆א־אֹ֙       ְוִשְמעָ֣ ף         ֵאינֶֹ֙ ם    יֹוֵסִ֤  ִש׃ַאְלֶ ִ֑

„eynenu                              veshimə‟on        „eynenu             yossef     shikaltem 

não[existe mais]                  e-Simeão     não[existe mais]      José      desfilhado 

ָֽנָה׃ ־א                   ֺכָׄא י           ָהיֵ֥ ח־א        ָעַלִׁ֖ ן      ִ ָ ֹ֔  ְוֶאת־ִֺאנְיִָמָ֣
chulanah                          hayu                „alay            tiqachu      binyamin-ve‟et 

tudo-de[elas]            aconteceram      sobre-mim      tomareis          Benjamim-e 

ר     ֶאת־ְשֵנִ֤י           ָבנַיֹ֙ 42:37 ֹֹ֔ יו      ֵלאמ אֶמר ְרא־אֵבןֹ֙    ֶאל־ָאִבָ֣ ִֹ֤   ַוׁא

vanay              sheni-„et          le‟mor          „aviv-„el         re‟uven        vayo‟mer 

meu-filho        dois de-*      para-dizer      seu pai-para      Rúben      E-ele-disse 

יָך            ְ ָנִ֤ה           אֹתֹוֹ֙  ׆א־א    ֵאֶלִ֑ א     ֲאִביֶאִׁ֖ ית       ִאם־ֹלֵ֥  ָ ִמֹ֔

„oto                  tenah               „eleycha      „avi‟enu          lo‟-„im                tamit 

[a]ele                 dê                      a-ti       [eu]o-trouxer      não-se      [tu]matarás 

ָֽיָך׃   ׆א־א     ֵאֶל י    ֲאִשיֶבֵ֥ י         ַוֲאִנִׁ֖ ד42:38ַעל־יִָדֹ֔ אֶמר      ֹלָֽא־יֵֵרֵ֥  ֹ   ַוׁא

yered-lo‟          vayo‟mer       „eleycha      „ashivenu       va‟ani               yadi-„al 

descerá-não     E-ele-disse       para-ti      o-retornarei      e-eu      tua mão-sobre 

ֹו ־אא      ְלַבּאָ֣ ת       ְוהַּ֧ יו          ֵמ  ם         ׃ִאָֽי־ָאִחָ֨ י           ִעָׅאֶכִ֑  ְֺאִנִׁ֖

levado         vehu‟          met                „achiv-ki            „imachem                beni 

só                e-ele         morto        seu irmão-porque      convosco       meu-filho 

ר ֶרְךֹ֙            ֲאֶשָ֣ ה־א           ָאסֹוןֹ֙                ַֺאֶּאֹ֙ ר     ־אְקָרָאִ֤  נְִשָאָ֗

„asher                 baderech                       „assof                 uqera‟ahu       nishe‟ar 

que                  no-caminho                    desastre           e-acontece-lhe      restou 

ֹון י          ְֺאיָגִׁ֖ ם      ֶאת־ֵׂשיָבִתִ֛ ֽא                     ְוהֹוַרְדֶ ַּ֧  ֵ ְָֽלכ־א־ָבֹ֔

beyagon              seyvati-„et           vehoradtem                                 vah-telechu 

em-tristeza         minhas-cãs         e[fareis]descer          [por onde fores com ele] 

ֹוָלה׃  ְשאָֽ

she‟olah 

para-o-Sheol 

[tendes-me] desfi-

lhado: José já não 

existe, e Simeão já 

não existe, e, 

agora, tomareis a 

Benjamim! Todas 

estas coisas vieram 

sobre mim.  

37   E disse Rúben 

a seu pai, dizendo: 

Mata os meus dois 

filhos, se to não 

tornar a trazer; dá-

mo em minha mão, 

e to tornarei a 

trazer. 

38   Ele disse: Não 

descerá meu filho 

convosco, porque 

seu irmão é morto, 

e só ele restou. Se 

lhe sucede algum 

desastre no cami-

nho por onde for-

des, fareis descer 

minhas cãs com 

tristeza à sepultura. 

 

 

 

 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 43 

ד      ָֺאָאֶָֽרץ׃   43:1 ב    ׃ָאֵבֵ֥ ר              ׃ִאׄא־אֹ֙ 43:2 ְוָהָרָעִׁ֖ י     ׃ַאֲאֶשִ֤   ַויְִהָ֗

kilu                       ka‟asher       vayehi         ba‟arets         kaved          vehara‟av 

terminaram         conforme      E-ele-foi      na-terra      gravíssima      E-a-fome 

אֶמר ִֹ֤ יִם          ַוׁא יא־א    ִמִׅאְצָרִ֑ ר    ֵהִבִׁ֖ ֶבר   ֲאֶשֵ֥ ל       ֶאת־ַהֶשֹ֔ ָֹ֣  ֶלֱאכ

vayo‟mer           mimitsrayim      havi‟u      „asher      hashever-„et         le‟echol 

e-ele-disse            do-Egito      trouxeram      que           o grão-*      para-comer 

ֶכל׃ ָֹֽ ב־א        ִשְבר־א־ָלֵ֥נ־א               ְמַעט־א ם     ֺשִׁ֖  ֲאֵליֶהםֹ֙    ֲאִביֶהֹ֔

„ochel-me‟at                        lanu-shivru             shuvu       „avihem      „aleyhem 

comer-pouco de            para nós-comprem      retornem      seu-pai      para-eles 

1   E a fome era 

gravíssima na terra.  

2   E foi que, como 

acabaram de comer 

o mantimento que 

trouxeram do 

Egito, disse-lhes 

seu pai: Tornai, 

comprai-nos um 

pouco de alimento.  
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ד               ֵהִעד֩ 43:3 ר         ָהֵעָ֣ ִֹ֑ ה    ֵלאמ אֶמר    ֵאָלִ֛יו     יְה־אָדִׁ֖ ַֹּ֧   ַוׁא

he‟id                       ha‟ed              le‟mor      yehudah      „elayv           vayo‟mer  

testemunhou     testemunhar      para-dizer       Judá        para-ele      E-ele-disse 

י י            ִֺאְלִ ִׁ֖ ־א       ָפנַֹ֔ יש      ֵלאמֹרֹ֙     ֹלָֽא־ִתְראָ֣ נ־א         ָהִאִ֤  ָֺאָ֨

biləti                    fanay            tirə‟u-lo‟         le‟mor           ha‟ish               banu 

exceto             minha-face      vereis-não      para-dizer      o-homem      conosco 

ינ־א43:4ֲאִחיֶכֵ֥ם        ִאְ ֶכָֽם׃             ִאם־יְֶשָךִ֛      ְמַשֵׄאֵַ֥ח    ֶאת־ָאִחִׁ֖

„achinu-„et      meshaleach      yeshəcha-„im                 „itchem           „achichem 

nosso irmão-*  de-enviar        existe[para]ti-Se           convosco      vosso-irmão 

ֶכל׃ ָֹֽ ה            ְלָךִׁ֖               א ה            ְונְִשְֺאָרֵ֥ נ־א         נְֵרָד   ִאָ ִ֑

„ochel                      lecha               venishberah                 nerdah              „itanu 

mantimento            para-ti            e-compraremos          desceremos      conosco 

יש43:5 ד                  ׃ִאָֽי־ָהִאִ֞ א       נֵֵרִ֑ ַח      ֹלָ֣   ְוִאם־ֵאינְָךֵ֥     ְמַשֵׄאִׁ֖

ha‟ish-ki                               nered           lo‟       meshaleach      „eynəcha-ve‟im 

o homem-porque            desceremos      não        de-enviar       não[existe]-E se 

י          ֲאִחיֶכֵ֥ם י           ִֺאְלִ ִׁ֖ ־א        ָפנַֹ֔ ר    ֵאֵלֹ֙ינ־אֹ֙    ֹלָֽא־ִתְראָ֣  ָאַמִ֤

„achichem              biləti                fanay              tirə‟u-lo‟       „eleynu      „amar 

vosso-irmão         exceto          minha-face         vereis-não      para-nós      disse 

י43:6ִאְ ֶכָֽם׃    ם               ִלִ֑ ה        ֲהֵרעֶֹתִׁ֖ ל    ָלָמֵ֥ ֹֹ֙אֶמרֹ֙   יְִׂשָרֵאֹ֔   ַוׁא

li                        hare‟otem            lamah      yisra‟el      vayo‟mer           „itchem 

para-mim      o-mal[fizestes]      por-que?      Israel       E-ele-disse      convosco 

ם      ָאָֽח׃       ֹוד      ָלֶכִׁ֖ יש        ַהעֵ֥ ־א43:7ְלַהִֻאָ֣יד          ָלִאֹ֔   ַוׁאֹאְמרֶ֡

vayo‟meru              „ach        lachem         ha‟od             la‟ish                 lehagid 

E-eles-disseram    irmão      para-vós      ?ainda      para-o-homem        por-falar 

נ־א ֹוַלְדֵ   נ־א                ־אְלמָֽ ִאיש            ָלָ֣ ֹול             ָשַָֽאל־ָהֶּ֠  ָשאָ֣

ulemoladtenu                         lanu                   ha‟ish-sha‟al                       sha‟ol 

e-pela-nossa-família           para-nós          o homem-perguntou           perguntar 

ח ם            ָאֹ֔ ֹוד     ֲאִביֶכֵ֥ם      ַחיֹ֙     ֲהֵיָ֣ש      ָלֶכָ֣ ר       ַהעָ֨ ָֹ֗  ֵלאמ

„ach                lachem       hayesh      chay      „avichem        ha‟od            le‟mor 

irmão            para-vós      ?existe      vive       vosso-pai      ?ainda      para-dizer 

ֶׄאה ים          ָהֵאִ֑ י             ַהְּאָבִרָ֣ ֹו                       ַעל־ִפִׁ֖ ֶֻאד־לֹ֔  ַונַָ֨
ha‟eleh              hadevarim                      pi-„al                                   lo-vanaged 

as-estas             as-palavras              boca de-sobre                 para ele-e falamos 

יד־א    ֶאת־ֲאִחיֶכָֽם׃ ר       הֹוִרִׁ֖ י         יֹאַמֹ֔ ע        ׃ִאָ֣ ֹוַע       נֵַדֹ֔  ֲהיָדָ֣

„achichem-„et         horidu            yo‟mar              ki              neda‟      hayadoa‟ 

vosso irmão-*        descei            ele-dizer           que         saberíamos      ?saber 

 

 

3   Mas Judá res-

pondeu-lhe, dizen-

do: Fortemente nos 

advertiu aquele va-

rão, dizendo: Não 

vereis a minha 

face, exceto se o 

vosso irmão vier 

convosco.  

4   Se enviares 

conosco o nosso 

irmão, desceremos 

e te compraremos 

alimento;  

5   mas, se não o 

enviares, não des-

ceremos, porque 

aquele varão nos 

disse: Não vereis a 

minha face, se o 

vosso irmão não 

vier convosco.  

6   E disse Israel: 

Por que me fizestes 

tal mal, falando 

para aquele varão 

que tínheis ainda 

outro irmão?  

7   E eles disseram: 

Aquele varão parti-

cularmente nos 

perguntou por nós 

e pela nossa paren-

tela, dizendo: Vive 

ainda vosso pai? 

Tendes mais um 

irmão? E responde-

mos-lhe conforme 

estas palavras. 

saberíamos nós que 

diria: Trazei vosso 

irmão?  
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י43:8 ה    ַה׆ַאִַ֛ער      ִאִ ִׁ֖ יו    ִשְלָחֵ֥ ל   ָאִבָ֗ ה   ֶאל־יְִׂשָרֵאָ֣ אֶמר יְה־אָד  ָֹ֨   ַוׁא

„iti           hana‟ar     shilchah      „aviv        yisra‟el-„el      yehudah      vayo‟mer 

comigo   o-rapaz        envia       seu-pai      Israel-para          Judá      E-ele-disse 

־את א             נָמֹ֔ ְָֽחיֶהֹ֙           ְוֹלָ֣ ָכה       ְוִנ ־אָמה               ְונֵֵלִ֑  ְונָקָ֣
namut                   velo‟              venihyeh       venelechah                 venaqumah 

morramos            e-não            e-viveremos      e-iremos      e-nos-levantaremos 

ה           ַֻאם־ַטֵפָֽנ־א׃                      ָאָֽנִֹכיֹ֙ 43:9ַֻאם־ֲאַנְֵ֥חנ־א      גַם־ַאָ ִׁ֖

„anochi                                  tapenu-gam                „atah-gam      „anachnu-gam 

Eu                                nossas crianças-também      tu-também        nós-também 

יו א         ֲהִביאִֹתִ֤ ׆א־א    ִאם־ֹלָ֨ י         ְ ַבְקֶשִ֑ ׆א־א             ִמׁאִָדִׁ֖ ֶֶעְרֶבֹ֔  אָֽ

havi‟otiv                  lo‟-„im      tevaqshenu             miyadi                   „e‟ervenu 

te-não-retornar        não-se      o-procurarás      de-minha-mão      fiador[por]ele 

אִתָֽי             ְלָךִׁ֖  יָך             ְוָחָטֵ֥ יו          ְלָפנֶֹ֔  ֵאֶלֹ֙יָךֹ֙       ְוִהַצגְִ ָ֣

lecha                 vechata‟ti                  lefaneycha             vehitsagtiv      „eleycha  

para-contigo      e-pequei                 para-tua-face            e-te-puser          para-ti 

ְהנ־א43:10׃ָאל־ַהׁאִָמָֽים׃                  י    ל־אֵלָ֣א                 ִהְתַמְהָמִ֑   ׃ִאִׁ֖

hitmahəmahenu                         lule‟       ki                                     hayamim-kol 

nos-tivéssemos-demorado      se-não      porque                           os dias-tudo de 

ְבנ־א       ֶזֵ֥ה      ַפֲעָמָֽיִם׃   ה            ַשִׁ֖ ם43:11׃ִאָֽי־ַעָ ֵ֥ אֶמר    ֲאֵלֶה  ָֹ֨   ַוׁא

„alehem     vayo‟mer        fa‟amayim       zeh          shavenu                    „atah-ki 

a-eles        E-ele-disse     [duas]vezes      esta      nós-retornado      agora-porque 

־א את     ֲעׂש־א        ְקחִ֞ ָֹ֣ ן   ׀  ֵאפֹו֮א     ז ם      ִאם־׃ֵאָ֣ ל    ֲאִביֶהָ֗  יְִׂשָרֵאָ֣
qechu        „assu          zot          „efo‟            ken-„im         „avihem         yisra‟el 

tomai          faze          isto          então          assim-se          seu-pai            Israel 

יד־א ם                ְוהֹוִרֵ֥ ֶרץֹ֙             ִֺאְכֵליֶכֹ֔ ת               ָהָאֹ֙  ִמֿאְִמַרִ֤

vehoridu                       bicheleychem                 ha‟arets                       mizimrat 

e-descei[isto]          e-em-vossas-vazilhas           a-terra             do-escolhido-de 

ש ט         ְּאַבֹ֔ ט        ֳצִריֹ֙        ־אְמַעָ֣ ה      ְמַעִ֤ יש             ִמנְָחִ֑  ָלִאִׁ֖

devash           ume‟at             tsori            me‟at        minchah                     la‟ish  

mel             e-pouco-de      bálsamo      pouco-de      presente      para-o-homem 

ים      ־אְשֵקִדָֽים׃    ט      ָֺאְטִנִׁ֖ את         ָוֹלֹ֔ ָֹ֣ ֶסף      ִמְשֶנִׁ֖ה43:12נְכ   ְוֶכֵ֥

mishneh       vechessef         usheqadim        batenim         valot              necho‟t 

em-dobro     E-prata            e-amêndoas      terebintos      e-mirra      especiarias 

י ב                   ְֺאִפִ֤ ֶסף     ַהׅא־אָשָ֨ ם        ְוֶאת־ַה׃ֶא  ־א        ְביְֶדֶכִ֑  ְקחָ֣

befi                              hamushav      hakessef-ve‟et       veyedechem        qechu 

em-boca-de             o[que]retornou       a prata-e          em-vossas-mão      tomai 

־אא׃ ה    הָֽ ם       א־אַלֵ֥י     ִמְשֶֻאִׁ֖ יב־א       ְביְֶדֶכֹ֔ ֵתיֶכםֹ֙       ָ ִשָ֣ ָֹֽ  ַאְמְ ח

hu‟         mishgeh       „ulay         veyedechem        tashivu      „amtechoteychem 

isso            erro         talvez      em-vossas-mãos      tornai               vossas-sacas 

8   Então, disse 

Judá a Israel, seu 

pai: Envia o rapaz 

comigo, e levantar-

nos-emos e iremos, 

para que vivamos e 

não morramos, 

nem nós, nem tu, 

nem as nossas 

crianças.  

9   Eu serei fiador 

por ele, da minha 

mão o requererás; 

se eu não to trouxer 

e não o puser 

perante a tua face, 

pequei para contigo 

para sempre.  

10   E, se nós não 

nos tivéssemos de-

tido, agora já esta-

ríamos segunda vez 

de volta.  

11   Então, disse-

lhes Israel, seu pai: 

Pois que assim é, 

fazei  isso; tomai 

do mais precioso 

d[est]a terra em 

vossas vasilhas e 

levai ao varão um 

presente: um pouco 

de bálsamo, um 

pouco de mel, 

especiarias, mirra, 

terebinto e amên-

doas.  

12   E tomai em 

vossas mãos di-

nheiro em dobro; e 

tomai em vossas 

mãos o dinheiro 

retornado na boca 

de vossas sacas 

tornai a levar em 

vossas mãos; talvez 

houve um] erro.  
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־אב־א            ֶאל־ָהִאָֽיש׃43:13 ־אמ־א        שֵ֥ ח־א      ְוקִׁ֖ ם  ָקִ֑   ְוֶאת־ֲאִחיֶכִׁ֖

ha‟ish-„el                         shuvu            vequmu        qachu        „achichem-ve‟et 

o homem-para               retornem      e-levantem      tomem          vosso irmão-E 

ם               ַרֲחִמיםֹ֙ 43:14 ן           ָלֶכִ֤ י              יִֵ ָ֨ ל       ַשַּאָ֗   ְוֵאָ֣

rachamim                    lachem               yiten                    shaday                 ve‟el 

misericórdias             para-vós             Ele-dê            Todo-Poderoso      E-Deus 

ר יש      ְוִשַׄאֵ֥ח       ָלֶכִ֛ם     ֶאת־ֲאִחיֶכֵ֥ם     ַאֵחִׁ֖  ִלְפֵנָ֣י             ָהִאֹ֔

„acher     „achichem-„et        lachem       veshilach        ha‟ish                    lifney 

outro       vosso irmão-*      para-vós        e-envie      o-homem      para-faces-de 

ְָֽלִ י׃ ְלִ י        ָשָכ ִֹׁ֖ ר         ָשכ י         ׃ַאֲאֶשֵ֥ ין        ַוֲאנִ   ְוֶאת־ִֺאנְיִָמִ֑
shachalti               shacholti             ka‟asher            va‟ani          binyamin-ve‟et 

desfilhado           desfilhado           conforme             e-eu                Benjamim-e 

ֶסף43:15 את    ־אִמְשנֶה־׃ֶאִ֛ ֹֹ֔ ה    ַהֿא ־א        ָהֲָֽאנִָשיםֹ֙     ֶאת־ַהִׅאנְָחָ֣   ַוׁאְִקחִ֤

kessef-umishneh     hazo‟t      haminchah-„et      ha‟anashim                vayiqchu 

prata-e em dobro   os-estes       o presente-*        os-homens      E-eles-tomaram 

־א מ־אֹ֙                 ַוׁאְֵרדָ֣ ן       ַוׁאָֺקֹ֙ ם     ְוֶאת־ִֺאנְיִָמִ֑ ־א           ְביָָדִׁ֖  ָלְקחֵ֥

vayeredu                   vayaqumu       binyamin-ve‟et    veyadam               laqchu 

e-eles-desceram   e[se]levantaram     Benjamim-e    em-suas-mãos      tomaram 

־א              ִלְפֵנֵ֥י      יֹוֵסָֽף׃            ַָֽעְמדִׁ֖ יִם        ַוַׁא ְרא43:16ִמְצַרֹ֔   ַוׁאַָ֨

vayare‟                       yossef          lifney                    vaya‟amdu        mitsrayim 

E-ele-viu                     José      para-faces-de      e-eles[se]apresentaram     Egito 

ֹו ר           ַעל־ֵֺאיתֹ֔ ֲָֽאֶשָ֣ ֹֹ֙אֶמרֹ֙      ַל ף    ִאָ ֮ם   ֶאת־ִֺאנְיִָמין      ַוׁא  יֹוֵסָ֣
beyto-„al                    la‟asher       vayo‟mer      binyamin-„et      „itam      yossef 

sua casa-sobre          para-que      e-ele-disse     Benjamim-*    com-eles      José 

ן ַבחֹ֙             ְוָהֵכֹ֔ ַח      ֶטֹ֙ ִֹ֤ יְָתה      ־אְטב ים     ַהָֺאִ֑ א   ֶאת־ָהֲאנִָשִׁ֖  ָהֵבֵ֥

vehachen             tevach       utevoach     habayetah       ha‟anashim-„et     have‟ 

e-prepara           matando       e-mata      para-a-casa        os homens-*         leva 

יִם׃ ים         ַֺאָָֽצֳהָרָֽ ־א           ָהֲאנִָשִׁ֖ י           יֹאְכלֵ֥ י            ִאִ ִ֛  ׃ִאֵ֥

batsahorayim          ha‟anashim                yochelu                 „iti                       ki  

no-meio-dia             os-homens            eles-comerão          comigo          porque 

א43:17 ף           ַוׁאֵָבֵ֥ ר         יֹוֵסִ֑ ר        ָאַמָ֣ ֲָֽאֶשִׁ֖ יש      ׃ַא   ַוַׁאַָ֣עׂש  ָהִאֹ֔

vayave‟             yossef            „amar             ka‟asher          ha‟ish           vaya‟as 

e-ele-veio           José               disse            conforme      o-homem      E-ele-fez 

יָתה      יֹוֵסָֽף׃                ים    ֵֺאֵ֥ יש     ֶאת־ָהֲאנִָשִׁ֖ ־א43:18ָהִאִ֛ ָֽיְראָ֣   ַוִׁא

vayirə‟u                                 yossef        beytah      ha‟anashim-„et           ha‟ish 

E-eles-temeram                      José    para[a]casa-de   os homens-*      o-homem 

 

 

13   Tomai também 

a vosso irmão, e 

levantai-vos, e 

voltai àquele varão.  

14   E Deus Todo 

Poderoso vos dê 

misericórdias dian-

te do homem, e 

envie convosco o 

outro vosso irmão 

e Benjamim; e eu, 

se for desfilhado, 

desfilhado ficarei.  

15   E os varões 

tomaram aquele 

presente e tomaram 

dinheiro em dobro 

em suas mãos e a 

Benjamim; e levan-

taram-se, e desce-

ram ao Egito, e 

apresentaram-se di-

ante da face de 

José.  

16   Vendo, pois, 

José a Benjamim 

com eles, disse ao 

que estava sobre a 

sua casa: Leva 

estes homens à 

casa, e mata, e 

prepara; porque 

estes varões come-

rão comigo ao 

meio-dia.  

17   E o homem fez 

como José dissera 

e o homem levou 

aqueles homens à 

casa de José.  

18   Então, teme-

ram  
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־א ית     יֹוֵסף                   ַוׁאֹאְמרָ֗ ־אְבא־֮א     ֵֺאָ֣ י     הָֽ ים       ׃ִאָ֣  ָהֲָֽאנִָשָ֗

vayo‟mru                           yossef       beyt         huvə‟u         ki         ha‟anashim 

e-eles-disseram                   José      casa-de      vieram      porque      os-homens 

ה ינ־אֹ֙            ַֺאְ ִחָׄאֹ֔ ב         ְֺאַאְמְ חֵֹתֹ֙ ֶסףֹ֙       ַהָשִ֤ ר     ַה׃ֶאֹ֙  ַעל־ְּאַבִ֤

batechilah               be‟amtechoteynu           hashav         hakessef        devar-„al 

em-o-começo          em-nossas-sacas      a[que]voltou      a-prata      coisa-sobre 

ל ים            ְלִהְתֻאֵֹלִ֤ל        ָעֵלֹ֙ינ־אֹ֙          ־אְלִהְתנֵַפָ֣ ־אָבִאִ֑ ְחנ־א     מָֽ  ֲאַנִׁ֖

ulehitnapel              „aleynu              lehitgolel                  muva‟im      „anachnu 

e-cair[de súbito]   sobre-nós   para-rolar[de assalto]     [temos]vindo            nós 

ינ־א׃ ים                ְוֶאת־ֲחמֵֹרָֽ נ־א    ַלֲעָבִדִׁ֖ ַחת    אָֹתִ֛ ינ־א        ְוָלַקַּ֧  ָעֵלֹ֔

hamorenu-ve‟et                        le‟avadim      „otanu      ulaqachat           „aleynu 

os nossos jumentos-e              para-servos        nós       e-tomar-de      sobre-nós 

ף43:19 ית          יֹוֵסִ֑ ר         ַעל־ֵֺאָ֣ יש    ֲאֶשִׁ֖ ָֽׁאְִֻאש־אֹ֙           ֶאל־ָהִאֹ֔   ַו

yossef                beyt-„al               „asher        ha‟ish-„el                         vayigshu 

José               casa de-sobre             que      o homem-para   e-eles-aproximaram 

ַתח     ַהָֺאָֽיִת׃                 יו      ֶפֵ֥ ־א           ֵאָלִׁ֖ ־א43:20ַויְַדְֺארֵ֥   ַוׁאֹאְמרִׁ֖

vayo‟mru                                  habayt      petach        „elayv             vayedaberu 

E-eles-disseram                        a-casa      porta-de      para-ele      e-eles-falaram 

ְדנ־א                ַֺאְ ִחָׄאִׁ֖ה ד             יַָרִ֛ ֵֹ֥ י        יָר י              ֲאדִֹנִ֑  ִֺאָ֣

batehilah                       yardenu                   yarod          „adoni                        bi  

em-o-começo           nós-descemos              descer      meu-senhor       por-favor 

ֶכל׃                    ָֹֽ ֹון43:21ִלְשָֺאר־א אנ־א         ֶאל־ַהָׅאלָ֗ י   ׃ִאי־ָבָ֣ ָֽיְִהִ֞   ַו

hamalon-„el                va‟nu-ki       vayehi                                    „ochel-lishəbar 

a estalagem-para      fomos-que      E-ele-foi                   comer-para comprar de 

י ינ־א     ְוִה׆ֵאִ֤ה      ֶכֶָֽסף־ִאישֹ֙             ְֺאִפָ֣ ָֽ׆אְִפְ ָחהֹ֙      ֶאת־ַאְמְ חֵֹתֹ֔  ַו
befi                   „ish-chessef         vehineh      „amtechoteynu-„et      vaniftechah 

na-boca-de       cada-prata de      e-eis-que         nossas sacas-*           e-abrimos 

ֹו          ְֺאיֵָדָֽנ־א׃ ֹו       ַו׆ָאֵֶ֥שב    אֹתִׁ֖ נ־א       ְֺאִמְשָקלִ֑ ֹו    ׃ַאְסֵפִׁ֖  ַאְמַ ְח ֹ֔

beyadanu             „oto     vanashev        bemishqalo          kaspenu      „amtachto 

em-nossas-mãos   ela   e-trouxemos     no-seu-peso      nossa-prata       sua-saca 

נ־א43:22 ְדנ־א                          ְביֵָדִׁ֖ ר               הֹוַרֵ֥ ֶסף      ַאֵחִ֛   ְוֶכַּ֧

veyadenu                                   horadenu                       „acher             vechessef  

em-nossas-mãos             trouxemos[para baixo]              outro                 e-prata 

נ־א ם               ׃ַאְסֵפִׁ֖ ְענ־א      ִמי־ָׂשֵ֥ א     יַָדֹ֔ ֶכל             ֹלָ֣ ִֹ֑  ִלְשָֺאר־א

kaspenu                        sam-mi        yada‟enu       lo‟                     „ochel-lishbar 

nossa-prata                pôs-quem?      sabemos      não      comer-para comprar de 

א־א43:23ְֺאַאְמְ חֵֹתָֽינ־א׃              ם    ַאל־ִ יָרָ֗ ֹום     ָלֶכ    ַוׁאֹאֶמ֩ר    ָשלָ֨

tira‟u-„al           lachem      shalom      vayo‟mer                       be‟amtechoteynu 

temais-não      para-vós        paz         E-ele-disse                      em-nossas-sacas 

aqueles homens, 

porque foram 

levados à casa de 

José e diziam: Por 

causa do dinheiro 

que voltou nas 

nossas sacas, da 

outra vez, fomos 

trazidos aqui, para 

cairem sobre nós, 

para nos fazer 

servos e tomar 

nossos jumentos.  

19   Por isso, che-

garam-se ao varão 

que estava sobre a 

casa de José, e 

falaram com ele à 

porta da casa.  

20   E disseram: 

Por favor, senhor 

meu; certamente 

descemos, dantes, a 

comprar manti-

mento;  

21   e aconteceu 

que, chegando nós 

à estalagem e 

abrindo as nossas 

sacas, eis que o 

dinheiro de cada 

[um de nós] estava 

na boca da sua 

saca, nosso dinhei-

ro por seu peso; e 

tornamos a trazê-lo 

em nossas mãos.  

22   Também trou-

xemos outro di-

nheiro em nossas 

mãos, para com-

prar mantimento; 

não sabemos quem 

tenha posto o nosso 

dinheiro nas nossas 

sacas.  

23   E ele disse: 
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ם                ַמְטמֹוןֹ֙  ן   ָלֶכִ֤ י       ֲאִביֶכםֹ֙    נַָתָ֨ ֵאֹלֵהִ֤ ם       וָֽ ֵהיֶכ   ֱאֹלָ֨

matemol                     lachem   natan   „avichem          ve‟lohey      „eloheychem 

tesouro[escondido]   para-vós   deu    vossos-pais      e-Deus-de       vosso-Deus 

י                    ַוׁאֹוֵצֵ֥א א      ֵאָלִ֑ ם     ָֺאָ֣ ם        ׃ַאְסְפֶכִׁ֖ ֵתיֶכֹ֔ ָֹ֣  ְֺאַאְמְ ח

vayotse‟                           „elay           ba‟      kaspechem      be‟amtechoteychem 

e-ele-trouxe[fora]        para-mim      veio      vossa-prata           em-vossas-sacas 

ֹון׃             ם    ֶאת־ִשְמעָֽ ים43:24ֲאֵלֶהִׁ֖ יש    ֶאת־ָהֲאנִָשִׁ֖ א    ָהִאִ֛   ַוׁאֵָבֵ֥

ha‟anashim-„et        ha‟ish        vayave‟                         shimə‟on-„et      „alehem 

os homens-*        o-homem      E-ele-veio                        Simeão-*      para-eles 

ם ־א              ַרגְֵליֶהֹ֔ יִםֹ֙        ַוׁאְִרֲחצָ֣ ף       ַוׁאִֶ ן־ַמֹ֙ יָתה         יֹוֵסִ֑  ֵֺאָ֣

ragleyhem                   vayirchatsu       mayim-vayiten      yossef              beytah 

pés-deles                  e-eles-lavaram     águas-e ele deu       José      para-casa-de 

ֵריֶהָֽם׃                       ָֹֽ ֹוא          ַלֲחמ ן         ִמְספִׁ֖ ינ־אֹ֙ 43:25ַוׁאִֵ ֵ֥   ַוׁאִָכֹ֙

vayachinu                                    lachamoreyhem               mispo‟          vayiten  

E-eles-prepararam                  para-os-burros-deles          forragem      e-ele-deu 

־א ְמעֹ֔ י           ָשָֽ יִם       ׃ִאָ֣ ף      ַֺאָָֽצֳהָרִ֑ ֹוא   יֹוֵסִׁ֖ ה   ַעד־ֺאֵ֥  ֶאת־ַהִׅאנְָחֹ֔

shamə‟u                ki         batsahorayim      yossef      bo‟-„ad      haminchah-„et 

ouviram           porque      no-meio-dia         José         vir-até          o presente-* 

ֶָֽחם׃        אְכל־א       ָל ֵֹ֥ ם       י יְָתה43:26׃ִאי־ָשִׁ֖ א   יֹוֵסףֹ֙        ַהַֺאֹ֔ ִֹ֤   ַוׁאָב

habayetah         yossef     vayavo‟                lachem         yo‟chelu          sham-ki 

para-a-casa       José       E-ele-veio               pão      eles[iriam]comer      lá-que 

ם ה            ֲאֶשר־ְֺאיָָדִׁ֖ ֹו        ֶאת־ַהִׅאנְָחֵ֥ יֹא־א                      לִ֛  ַוׁאִָבֵ֥
beyadam-„asher               haminchah-„et             lo                                 vayavi‟u 

em mãos deles-que           o presente-*          para-ele               e-eles-trouxeram 

ֹו         ָאְָֽרָצה׃             יְָתה              ַוׁאְִשַ ֲחו־א־לִׁ֖ ל43:27ַהָֺאִ֑   ַוׁאְִשַאִ֤

vayishə‟al                         „artsah              lo-vayishtachavu                habayetah 

E-ele-perguntou           para-a-terra      a ele-e eles[se]inclinaram      para-a-casa 

ן ֹום     ֲאִביֶכֵ֥ם            ַהֿאֵָקִׁ֖ אֶמר     ֲהָשלִ֛ ָֹ֗ ֹום     ַוׁא  ָלֶהםֹ֙       ְלָשלֹ֔

hazaqen             „avichem       hashalom      vayo‟mer       leshalom          lahem 

o-idoso               vosso-pai         ?paz          e-ele-disse      para-paz      para-eles 

׆א־א             ָחָֽי׃       ם     ַהעֹוֶדִׁ֖ ר   ֲאַמְרֶ ִ֑ ֹום43:28ֲאֶשָ֣ ־א   ָשלִ֛   ַוׁאֹאְמרָ֗

shalom     vayo‟meru              chay                   ha‟odenu      „amartem      „asher 

paz          E-eles-disseram       vive                      ?ainda          falastes           que 

־א ָֽׁאְִ דִׁ֖ י                   ַו ׆א־א         ָחִ֑ ינ־א      עֹוֶדָ֣  ְלַעְבְּאָךֵ֥            ְלָאִבִׁ֖

vayiqdu                         chay            „odenu          le‟avinu                 la‟avdecha 

e-eles-abaixaram           vive              ainda      para-nosso-pai      para-teu-servo 

 

 

Paz seja convosco, 

não temais; o vosso 

Deus, e o Deus de 

vossos pais, vos 

tem dado tesouro 

nas vossas sacas; o 

vosso dinheiro me 

chegou a mim. E 

trouxe-lhes fora a 

Simeão.  

24   Depois, levou 

o homem aqueles 

homens à casa de 

José e deu-lhes 

água, e lavaram os 

seus pés; também 

deu forragem aos 

seus jumentos.  

25   E prepararam 

o presente, para 

quando José viesse 

ao meio-dia; por-

que ouviram que 

ali haviam de 

comer pão.  

26   Vindo, pois, 

José à casa, trouxe-

ram-lhe ali o pre-

sente que estava na 

sua mão; e incli-

naram-se a ele até à 

terra.  

27   E ele lhes per-

guntou como 

estavam e disse: 

Vosso pai, o idoso 

de quem falastes, 

está bem? Ainda 

vive?  

28   E eles disse-

ram: Bem está o 

teu servo, nosso pai 

vive ainda. E 

abaixaram a cabeça  
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וישתחו
ְָֽשַ ֲח־אָֽ־א׃                        ְרא43:29 ַוִׁא יו         ַוׁאִַ֞ א      ֵעינָָ֗   ַוׁאִָשָ֣

vayare‟         „eynayv        vayissa‟                               vayishtachavu  
vayishtachu

 

e-ele-viu      seus-olhos     E-ele-levantou                            e-eles[se]inclinaram 

אֶמר          ֲהזֶהֹ֙  ָֹ֗ ין     ָאִחי֮ו          ֶֺאן־ִאׅאֹו               ַוׁא  ֶאת־ִֺאנְיִָמָ֣

hazeh             vayo‟mer                    „imo-ben               „achiv        binyamin-„et 

?este              e-ele-disse            sua mãe-filho de       seu-irmão      Benjamim-* 

ר י                ַוׁאֹאַמ  ם     ֵאָלִ֑ ר    ֲאַמְרֶ ִׁ֖ ן    ֲאֶשֵ֥ ֹֹ֔ ם        ַהָ ט  ֲאִחיֶכָ֣

vayo‟mer                    „elay        „amartem      „asher      haqaton         „achichem 

e-ele-disse               para-mim      falastes          que      o-menor      vosso-irmão 

ָֽי׃                        ים      יְָחנְָךִׁ֖         ְֺאִנ ף43:30ֱאֹלִהֵ֥ ר    יֹוֵסָ֗   ַויְַמֵהָ֣

yossef      vayemaher                                       beni           yachnecha      „elohim 

José         E-ele[se]apressou                        meu-filho      te-favoreça          Deus 

ש יו                 ַויְַבֵ ִׁ֖ ־א              ַרֲחָמיוֹ֙           ֶאל־ָאִחֹ֔  ׃ִאָֽי־נְִכְמרִ֤

vayevaqesh                     „achiv-„el                rachamayv                  nichmeru-ki 

e-ele-procurou            seu irmão-para           sua-emoção        [se]agitou-porque 

ְֵ֥בְׂא          ָשָָֽׅאה׃ ְדָרה              ַוֵׁא א           ַהַחִׁ֖ ֵֹ֥ ֹות         ַוׁאָב  ִלְב׃אִ֑

shamah            vayevech                 hachaderah             vayavo‟                 livkot 

para-lá           e-ele-chorou            para-a-câmara         e-ele-veio      para-chorar 

אֶמר43:31 ִֹׁ֖ ק             ַוׁא ְתַאַפֹ֔ א              ַוׁאִָ֨ יו       ַוׁאֵֵצִ֑ ץ     ָפָנִׁ֖   ַוׁאְִרַחֵ֥

vayo‟mer                vayitə‟apaq                  vayetse‟       panayv          vayirchats 

e-ele-disse           e-ele[se]conteve           e-ele-saiu      sua-face       E-ele-lavou 

ֶָֽחם׃    ימ־א     ָל ם43:32ִׂשֵ֥ ם      ְלַבָּאִ֑ ֹו     ְוָלֶהָ֣ ֹו     ְלַבּאִׁ֖ ימ־א      לִ֛   ַוׁאִָׂשֵ֥

levadam      velahem      levado        lo          vayassimu          lachem         simu 

só              e-para-eles       só       para-ele     E-eles-puseram      pão      ponham 

א ם    ׃ִא֩י          ֹלָ֨ ים             ָהאְֹכִלִ֤ים         ִא ֹוֹ֙    ְלַבָּאֹ֔  ְוַלִׅאְצִרִ֞
lo‟                 ki      levadam      „ito              ha‟ochelim                  velamitserim 

não            porque       só        com-ele      os[que]comiam      e-para-os-egípcios 

ֶחם ל        ֶאת־ָהִָֽעְבִריםֹ֙       ֶלֹ֔ ִֹ֤ ים        ֶלֱאכ ־אן           ַהִׅאְצִרָ֗  י־אְכל 
lachem          ha‟ivrim-„et               le‟echol           hamitserim              yuchelun 

pão               os hebreus-*           para-comer         os-egípcios          eles-podem 

יִם׃                       וא      ְלִמְצָרָֽ ה          ִהִׁ֖ ־א43:33׃ִאי־תֹוֵעָבֵ֥   ַוׁאְֵשבָ֣

vayeshvu                                        lemitserim            hi‟                     to‟evah-ki 

E-eles[se]assentaram                 para[os]egípcios      isto      abominação-porque 

יר ֹו                 ְוַהָצִעִׁ֖ ָרתֹ֔ ָֹ֣ יו              ַהְֺאכֹרֹ֙                ׃ִאְבכ  ְלָפנָֹ֔

vehatsa‟ir                         kivechorato                      habechor                lefanayv  

e-o-menor           conforme-sua-primogenitura     o-primogênito     para-face-de 

 

 

e inclinaram-se.  

29   E ele levantou 

os olhos, e viu a 

Benjamim, seu ir-

mão, filho de sua 

mãe, e disse: Este é 

o vosso irmão mais 

novo, de quem me 

falastes? Depois, 

ele disse: Deus te 

favoreça, meu 

filho.  

30   E José apres-

sou-se, porque o 

seu íntimo moveu-

se para o seu 

irmão; e procurou 

onde chorar, e 

entrou na câmara, e 

chorou ali.  

31   Depois, lavou 

o rosto e saiu; e 

conteve-se e disse: 

Ponde pão.  

32   E puseram-lhe 

a ele à parte, e a 

eles à parte, e aos 

egípcios que comi-

am com ele à parte; 

porque os egípcios 

não podem comer 

pão com os 

hebreus, porque é 

abominação para 

os egípcios.  

33   E assentaram-

se diante dele, o 

primogênito segun-

do a sua primoge-

nitura e o menor, 

segundo a sua 

menoridade; do 

que os homens se 

maravilhavam  
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יש ים             ִאֵ֥ ־א        ָהֲאנִָשִׁ֖ ֹו                        ַוׁאְִתְמהֵ֥  ׃ִאְצִעָרתִ֑

„ish                     ha‟anashim           vayitmehu                                     kitse‟irato  

cada[um]            os-homens       e-eles-pasmaram      conforme-sua-menoridade 

ת      ָפנָיו֮ 43:34ֶאל־ֵרֵעָֽה־א׃                      ת     ֵמֵאָ֣  ֹ א     ַמְׂשא   ַוׁאִָשָ֨

panayv      me‟et      massə‟ot        vayissa‟                                           re‟ehu-„el 

sua-face      de       porções-de       E-ele-colocou                     seu próximo-para 

ת ֵֹ֥ ן          ִמַׅאְׂשא ת         ִֺאנְיִָמִ֛ ֶרב          ַמְׂשַאַּ֧  ֲאֵלֶהם             ַוֵ  

mimassə‟ot           binyamin           massə‟at               vaterev                 „alehem 

de-porções-de     Benjamim          porção-de      e[ela]engrendeceu      para-eles 

־א ָֽׁאְִש׃ְארִׁ֖ ־א                         ַו ֹות          ַוׁאְִש ֵ֥ ש     יָדִ֑ ם      ָחֵמָ֣  ׃ֺאָׄאִׁ֖

vayishkeru                                    vayishtu              yadot      chamesh      kulam 

e-eles[se]embebedaram138      e-eles-beberam         mãos         cinco          todos 

ֹו׃  ִעׅאָֽ

„imo 

com-ele 

entre si.  

34   E apresentou-

lhe as porções que 

estavam diante de-

le; porém a porção 

de Benjamim era 

cinco vezes maior 

do que a de 

qualquer deles. E 

eles beberam e se 

regalaram com ele. 
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Gênesis 44 

ת44:1 ִֹ֤ א   ֶאת־ַאְמְ ח ר  ַעל־ֵֺאיתֹ֮ו     ֵלאמֹר      ַמֵׄאִ֞ ו      ֶאת־ֲאֶשָ֣   ַויְַצִ֞

amtechot-*          male‟        le‟mor         beyto-„al     „asher-„et             vayetsav 

sacas de-*           enche    para-dizer    sua casa-sobre     que-*     E-ele-ordenou 

ת ־אן           ְׂשֵאִ֑ ר          י־אְכלִׁ֖ ֶכל          ׃ַאֲאֶשֵ֥ ֹֹ֔  ָהֲָֽאנִָשיםֹ֙            א

se‟et                   yuchlun              ka‟asher               „ochel                ha‟anashim 

carregar          eles-possam          conforme          mantimento            os-homens 

ֹו׃           י    ַאְמַ ְח ָֽ יש      ְֺאִפֵ֥ ים       ׃ֶאֶָֽסף־ִאִׁ֖ י44:2ְוִׂשֵ֥   ְוֶאת־ְֻאִביִעִ֞

gevi‟i-ve‟et                            „amtachto        befi          „ish-kessef             vesim 

meu copo-E                            sua-saca    na-boca-de    cada-prata de     e-ponha 

ת ן       ְוֵאִׁ֖ ֹֹ֔ ַחת     ַהָ ט ֶסף    ָ ִׂשיםֹ֙       ְֺאִפיֹ֙      ַאְמַ ָ֣ יַע     ַה׃ֶאָ֗  ְֻאִבָ֣

ve‟et         haqaton      „amtachat           befi           tassim      hakessef       gevi‟i 

e               o-menor        saca-de      na-boda-de      porás         a-prata    copo-de 

ר ף      ֲאֶשֵ֥ ר              יֹוֵסִׁ֖ ַעׂש            ׃ִאְדַבֵ֥ ֹו      ַוׁאַ  ֶסף     ִשְברִ֑  ׃ֶאָ֣

„asher        yossef                      kidevar                vaya‟as        shivəro      kessef 

que             José            conforme-palavra-de      e-ele-fez      seu-grão       prata 

ָׅאה44:3ִּאֵֺאָֽר׃   ־א           ֵהִׁ֖ ים           ֺשְׄאחֹ֔ ֹור      ְוָהֲאנִָשָ֣ ֶקר   אִ֑ ִֹׁ֖   ַהֺא

hemah               shulchu              veha‟anashim        „or       haboqer           diber 

eles               despediram             e-os-homens          luz      A-manhã      dissera 

1   E ordenou ao 

que estava sobre 

sua casa, dizendo: 

Enche de manti-

mento as sacas des-

tes homens, quanto 

puderem levar, e 

põe o dinheiro de 

cada varão na boca 

de sua saca.  

2   E o meu copo, o 

copo de prata, 

porás na boca da 

saca do mais novo, 

com o dinheiro do 

seu trigo. E fez 

conforme a palavra 

de José, que tinha 

dito.  

3   Vinda a luz da 

manhã, despedi-

ram-se estes ho-

                                                           
138

 .shachar = beber abundantemente; ser, ou, se tornar bêbado; alegrar-se com bebidas; regalar-se; intoxicar-se ָשַכר 
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א       ִהְרִחיק־א  44:4ַוֲחמֵֹריֶהָֽם׃            ־א    ֶאת־ָהִעי֮ר  ֹלָ֣ ְָֽצאָ֣ ם    ָי   ֵהֶּ֠

hirəchiqu             lo‟      ha‟ir-„et       yatsə‟u      hem                 vachamoreyhem 

distanciaram      não     a cidade-*      saiam       Eles                    e-burros-deles 

ף ִֹׁ֖ ־אם              ְרד ֹו      קֵ֥ ר        ַעל־ֵֺאיתֹ֔ ֲָֽאֶשָ֣ ף      ָאַמרֹ֙     ַל  ְויֹוֵסִ֤
redof                      qum           beyto-„al              la‟asher       „amar      veyossef 

persegue              levanta     sua casa-sobre      para[o]que       disse          e-José 

ם           ָלִָ֛ׅאה ים      ְוִהַשגְָ םֹ֙     ְוָאַמְרָ ָ֣    ֲאֵלֶהֹ֔ י     ָהֲָֽאנִָשִ֑  ַאֲחֵרָ֣

lamah              „alehem      ve‟amarta      vehissagtam      ha‟anashim    „acharey 

por-que?        para-eles        e-dize         e-alcança-os       os-homens           após 

ַחת   טֹוָבָֽה׃              ה    ַ ֵ֥ ם    ָרָעִׁ֖ ר44:5ִשַׄאְמֶ ֵ֥ ה   ֲאֶשָ֨ ֹוא    זֶָ֗   ֲהלָ֣

„asher     zeh       halo‟                             tovah      tachat      ra‟av      shilamtem 

que         este      ?Não                               boa          por         mal          pagastes 

ש ש               יְנֵַחִׁ֖ ־אא        נֵַחֵ֥ ֹו        ְוה  ה         ֲאדֹנִיֹ֙       ֺאֹ֔  יְִשֶ ִ֤
yenachesh               nachesh           vehu‟            bo          „adoni              yishteh 

ele-adivinha          adivinhar           e-ele            nele      meu-senhor      ele-bebe 

ר   ֲעִׂשיֶתָֽם׃                    ם        ֲאֶשֵ֥ ֹו         ֲהֵרעֶֹתִׁ֖ ָֽׁאִַשֵגִ֑ם44:6ֺאִ֑   ַו

vayassigem                                „assitem      „asher           hare‟otem               bo 

E-ele-os-alcançou                       fizestes         que         maldade-vossa        nele 

ים   ָהֵאֶָֽׄאה׃   ם     ֶאת־ַהְּאָבִרִׁ֖ ר        ֲאֵלֶהֹ֔ יו44:7ַויְַדֵֺאָ֣ ־א    ֵאָלֹ֔   ַוׁאֹאְמרָ֣

„elayv      vayo‟mer          ha‟eleh      hadevarim-„et       „alehem        vayedaber 

a-ele        E-ele-disse        as-estas       as palavras-*       para-eles      e-ele-falou 

ֶׄאה ים           ָהֵאִ֑ י               ׃ַאְּאָבִרִׁ֖ ר         ֲאדֹנִֹ֔ ָׅאה          יְַדֵֺאָ֣  ָלֵ֚

ha‟eleh                 kadevarim                      „adoni             yedaber             lamah 

as-estas             como-palavras              meu-senhor         ele-fala         por-que? 

ָֽה׃ ר              ַהֶֿא ֹות        ׃ַאָּאָבֵ֥ יָך      ֵמֲעׂשִׁ֖  ָחִלֹ֙יָלהֹ֙            ַלֲעָבֶדֹ֔

hazeh                     kadavar            me‟assot       la‟avadeycha                chalilah 

a-esta             semelhante-coisa      de-fazer      para-teus-servos      longe-esteja 

ינ־א44:8 י             ַאְמְ חֵֹתֹ֔ אנ־אֹ֙          ְֺאִפָ֣ ר     ָמָצֹ֙ ֶסף    ֲאֶשִ֤ ן    ׃ֶאָ֗   ֵהָ֣

„amtachotenu                    befi              matsa‟nu      „asher      kessef            hen 

nossas-sacas               na-boca-de      encontramos      que         prata      Eis-que 

יְך ַען           ְוֵאָ֗ ֶרץ         ׃ְאָנִ֑ יָך        ֵמֶאָ֣ נ־א                 ֵאֶלִׁ֖ ֵֹ֥  ֱהִשיב

ve‟eych           kəna‟an            me‟erets          „eleycha                        heshivonu 

e-como?           Canaã           da-terra-de           para-ti      a-trouxemos[de volta] 

ֹו      זָָהָֽב׃ ֶסף      אֵ֥ יָך          ׃ֶאִׁ֖ ית           ֲאדֹנֶֹ֔  נִגְנֹבֹ֙             ִמֵֺאָ֣

zahav         „o           kessef           „adoneycha              mibeyt                  nignov 

ouro           ou           prata            vosso-senhor         da-casa-de      roubaríamos 

 

 

mens, eles com os 

seus jumentos.  

4   Saindo eles da 

cidade e não se 

havendo ainda dis-

tanciado, disse José 

ao que estava sobre 

a sua casa: Levan-

ta-te e persegue 

aqueles homens; e, 

alcançando-os, lhes 

dirás: Por que 

pagastes mal por 

bem?  

5   Não é este o 

copo por que bebe 

meu senhor? E em 

que ele bem adi-

vinha? Maldade 

vossa o que fizes-

tes.  

6   E alcançou-os e 

falou-lhes as mes-

mas palavras.  

7   E eles disseram-

lhe: Por que diz 

meu senhor tais 

palavras? Longe 

estejam teus servos 

de fazerem seme-

lhante coisa.  

8   Eis que o di-

nheiro que encon-

tramos na boca de 

nossas sacas te 

tornamos a trazer 

desde a terra de 

Canaã; como, pois, 

furtaríamos da casa 

de teu senhor prata 

ou ouro?  
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ת44:9 יָך               ָוֵמִ֑ ֹו              ֵמֲעָבֶדִׁ֖ א          ִא ִ֛ ר    יִָׅאֵצֵ֥   ֲאֶשָ֨

vamet                  me‟avadeycha                   „ito                 yimatse‟          „asher  

e-morra              de-teus-servos                com-ele          ele-encontre            que 

י             ַלֲעָבִדָֽים׃ ָֽאדִֹנִׁ֖ ֵ֥ה                 ַל ְָֽהֶי ְחנ־א             ִנ  ְוגַם־ֲאנַ 
la‟avadim                       la‟doni                         nihyeh             „anachnu-vegam 

para-servos             para-meu-senhor                seremos                nós-e também 

ר44:10 ־אא      ֲאֶשָ֨ ם        ׃ֶאן־הִ֑ ה            ְכִדְבֵריֶכִׁ֖ אֶמר    ַֻאם־ַעָ ֵ֥  ֹ   ַוׁא

„asher          hu‟-ken           chedivreychem              „atah-gam             vayo‟mer 

que               ele-sim      conforme-palavras-de      agora-também      E-ele-disse 

־א ם       ִ ְהיֵ֥ ֶבד     ְוַאֶ ִׁ֖ י       ָעֹ֔ א           ִא ֹוֹ֙           יְִהיֶה־ִׄאָ֣  יִָׅאֵצִ֤
tihyu          ve‟atem      „aved            li-yihyeh                  „ito                yimatse‟ 

sereis            e-vós         servo      para mim-ele será      com-ele      ele-encontre 

ָֽם׃            ֹו44:11נְִקִׁא יש    ֶאת־ַאְמַ ְח ִׁ֖ ד־א       ִאֵ֥ ־א       ַוׁאֹוִרִ֛ ַיְַמֲהרָ֗   וָֽ

„amtachto-„et          „ish            vayoridu          vayemaharu                    neqiyim 

sua saca-*               cada    e-eles-desceram     E-apressaram                inocentes 

ֹו׃   יש   ַאְמַ ְח ָֽ ־א    ִאֵ֥ ָֽׁאְִפְ חִׁ֖ ְרָצה        ַו ֹול44:12ָאִ֑ ׂש         ַֺאָֻאדָ֣   ַויְַחֵפ 

bagadol             vayechapes       „amtachto      „ish        vayiftechu           „artsah 

em-o-maior       E-ele-buscou       sua-saca      cada       e-ele-abriu      para-terra 

יעַ  ה           ַוׁאִָׅאֵצאֹ֙            ַהָֻאִבֹ֔ ן          ׃ִאָׄאִ֑ ִֹׁ֖ ל             ־אַבָ ט  ֵהֵחֹ֔

hagavi‟a                vayimatse‟              kilah              uvaqaton                  hechel 

o-copo              e-ele-encontrou      completou      e-em-o-menor      começando 

ַחת      ִֺאנְיִָמָֽן׃       ָֽׁאֲַעמֹסֹ֙ 44:13ְֺאַאְמַ ִׁ֖ ם             ַו ־א    ִׂשְמֹלָתִ֑ ַׁאְִקְרעִׁ֖   וָֽ

vaya‟amos               simlotam       vayaqəre‟u               binyamin    me‟amtachat 

e-eles-carregaram   suas-vestes     E-eles-rasgaram     Benjamim      em-saca-de 

ב־א                      ָהִעָֽיָרה׃ ֹו             ַוׁאָֺשִׁ֖ יש            ַעל־ֲחמֹרֹ֔  ִאָ֣

ha‟irah                                   vayashuvu                chamoro-„al                     „ish 

para-a-cidade                    e-eles-retornaram      seu burro-sobre          cada[um] 

־אא44:14 ף    ְוהִׁ֖ יָתה       יֹוֵסֹ֔ ה         ְוֶאָחיוֹ֙           ֵֺאָ֣ א     יְה־אָדִ֤ ָֹ֨   ַוׁאָב

vehu‟     yossef           veytah               ve‟echayv          yehudah            vayavo‟ 

e-ele        José      para-a-casa-de      e-seus-irmãos           Judá           E-ele-veio 

יו               ָאְָֽרָצה׃ ־א                 ְלָפָנִׁ֖ ם          ַוׁאְִפלֵ֥ ׆א־א     ָשִ֑  עֹוֶדָ֣

„artsah                        lefanayv                        vayifəlu              sham       „odenu 

para-a-terra            para-sua-face          e-eles-lançaram[se]         lá            ainda 

ר44:15 ה        ַהֶֿאִׁ֖ה       ֲאֶשָ֣ ף       ָמָֽה־ַהַׅאֲעֶׂשֵ֥ אֶמר   ָלֶהםֹ֙    יֹוֵסֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

„asher          hazeh         hama‟asseh-mah         yossef      lahem           vayo‟mer 

que              o-isto         o-fizestes-o que?           José     para-eles      E-ele-disse 

 

 

9   Aquele dos teus 

servos, com quem 

for achado, morra; 

e ainda nós sere-

mos escravos do 

meu senhor.  

10   E ele disse: 

Ora, seja também 

assim conforme as 

vossas palavras; 

aquele com quem 

se achar será meu 

escravo, porém vós 

sereis inocentes.  

11   E eles apressa-

ram-se, e cada um 

pôs em terra a sua 

saca, e cada um 

abriu o sua saca.  

12   E buscou, co-

meçando no maior 

e acabando no 

menor; e achou-se 

o copo na saca de 

Benjamim.  

13   Então, rasga-

ram as suas vestes, 

e carregaram cada 

um o seu jumento, 

e tornaram à 

cidade.  

14   E veio Judá 

com os seus irmãos 

à casa de José, 

porque ele ainda 

estava ali; e pros-

traram-se diante 

dele em terra.  

15   E disse-lhes 

José: Que é isto 

que  
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יש ש           ִאִׁ֖ ש          יְנֵַחִ֛ ם       ׃ִאָֽי־נֵַחַּ֧ ֹוא    יְַדְעֶ ֹ֔ ם   ֲהלָ֣  ֲעִׂשיֶתִ֑

„ish                yenachesh           nachesh-ki         yeda‟etem       halo‟     „assitem 

homem         ele-adivinha      adivinhar-que      eles-sabem      ?não        fizestes 

נִי׃    ָֹֽ ר  ׃ָאמ י44:16ֲאֶשֵ֥ ָֽאדֹנִֹ֔ ה    ַמה־׆אֹאַמרֹ֙              ַל אֶמר    יְה־אָדָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

la‟adoni                   no‟mar-mah      yehudah      vayo‟mer        kamoni    „asher 

para-meu-senhor   diremos-o que?     Judá          E-ele-disse     como-eu       que 

ים            ָמָצאֹ֙  ק         ָהֱאֹלִהָ֗ ר                 ־אַמה־׆אְִצַטָּאִ֑  ַמה־׆אְַדֵֺאִׁ֖

matsa‟                 ha‟elohim             nitsətadaq-umah                      nedaber-mah 

encontrou             o-Deus      [nos]justificaremos-e ?como      falaremos-o que? 

י ָֽאדֹנִֹ֔ ־א         ֲעָבִדיםֹ֙                  ַל יָך          ִה׆א׆ֶאִ֤ ן     ֲעָבֶדֹ֔  ֶאת־ֲעו ָ֣

la‟doni                            „avadim              hinenu          „avadeycha      „avon-„et 

para-meu-senhor             servos               eis-nos           teus-servos           mal-* 

ֹו׃ יַע               ְֺאיָדָֽ א        ַהָֻאִבִׁ֖ ְחנ־א       ַֻאִ֛ם      ֲאֶשר־נְִמָצֵ֥  ַֻאם־ֲאנַ 

beyado                      hagavia‟           nimtsa‟-„asher         gam      „anachnu-gam 

em-sua-mão              o-copo              encontrou-que      também      nós-também 

יש    ֲאֶשר֩ 44:17 את   ָהִאֶ֡ ִֹ֑ ֹות   ז י        ֵמֲעׂשִׁ֖ אֶמר  ָחִלָ֣יָלה        ִׄאֹ֔  ֹ   ַוׁא

„asher      ha‟ish       zo‟t      ma‟assot             li              chalilah          vayo‟mer  

que       o-homem    isto       de-fazer       para-mim      longe-seja      E-ele-disse 

ֶבד י             ָעֹ֔ ־אא       יְִהיֶה־ִׄאָ֣ ֹו      הֵ֚ יַע        ְֺאיָדָ֗ א      ַהָֻאִב   נְִמָצָ֨

„aved                    li-yihyeh             hu‟         beyado          hagavia‟        nimtsa‟ 

servo             para mim-ele será      ele      em-sua-mão      o-copo      encontrou 

ֹום     ֶאל־ֲאִביֶכָֽם׃  ־א    ְלָשלִׁ֖ ם     ֲעלֵ֥ פְוַאֶ    

„avichem-„el        leshalom       „alu      ve‟atem 

vosso pai-para      para-paz       subam       e-vós  

י          ֲאדֹנִי  44:18 ה      ַוׁאֹאֶמ֮ר    ִֺאָ֣ יו     יְה־אָדָ֗ ש              ֵאָל    ַוׁאִַֻאָ֨

„adoni              bi        vayo‟mer      yehudah      „elayv                          vayigash 

senhor-meu    ah!      e-ele-disse         Judá        para-ele      E-ele[se]aproximou 

י א           ַעְבְּאָךִ֤     ָדָברֹ֙         ְֺאָאזְֵנָ֣י                   ֲאדֹנִֹ֔  יְַדֶֺאר־נָָ֨
„adoni                           be‟azney            davar       „avdecha             na‟-yedaber 

meu-senhor             em-ouvidos-de      palavra      teu-servo      peço te-ele falar 

ֹוָך י                 ָכמִׁ֖ ָך         ׃ִאֵ֥ ֵַ֥חר             ַאְפָךִׁ֖       ְֺאַעְבֶּאִ֑  ְוַאל־ִי
chamocha                      ki           be‟avdecha      „apecha                  yichar-ve‟al 

como-tu-és                porque      em-seu-servo      tua-ira      ele[se]acenda-e não 

ה׃               ָֹֽ ר44:19׃ְאַפְרע ִֹ֑ יו      ֵלאמ ל       ֶאת־ֲעָבָדִׁ֖   ֲאדִֹנָ֣י      ָשַאֹ֔

le‟mor          „avadayv-„et           sha‟al        „adoni                               kefarə‟oh 

para-dizer     seus servos-*      perguntou      Meu-senhor                 como-Faraó 

ב    אֹו־ָאָֽח׃          י44:20ֲהיֵש־ָלֶכֵ֥ם        ָאִׁ֖ אֶמרֹ֙          ֶאל־ֲאדֹנִֹ֔ ֹֹ֙   ַו׆א

„adoni-„el                  vano‟mer                     „ach-„o        „av        lachem-hayesh 

meu senhor-para      E-dissemos                  irmão-ou      pai      para vós-?existe 

fizestes? Não 

sabeis vós que um 

homem como eu 

bem adivinha?  

16   Então, disse 

Judá: Que diremos 

a meu senhor? Que 

falaremos? E como 

nos justificaremos? 

Achou Deus a 

iniqüidade de teus 

servos; eis-nos 

como servos de 

meu senhor, e 

também aquele em 

cuja mão foi 

achado o copo.  

17   Mas ele disse: 

Longe de mim 

fazer assim; o 

homem em cuja 

mão o copo foi 

achado, ele será 

meu servo; e vós, 

subam em paz para 

vosso pai.  

18   Então, Judá se 

chegou a ele e 

disse: Ai! Senhor 

meu, deixa, peço-

te, o teu servo dizer 

uma palavra aos 

ouvidos de meu 

senhor, e não se 

acenda a tua ira 

contra o teu servo; 

porque tu és como 

Faraó.  

19   Meu senhor 

perguntou a seus 

servos, dizendo: 

Tendes vós pai ou 

irmão?  

20   E dissemos a 

meu senhor:  
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ן ים           ָקָטִ֑ ֵֶ֥לד          זְֺקִנִׁ֖ ן          ְוֶי ב     זֵָקֹ֔  יֶש־ָלֹ֙נ־אֹ֙          ָאָ֣
qatan              zequnim             veyeled             zaqen      „av               lanu-yesh 

menor              velhice            e-filho-de            idoso       pai      para nós-existe 

יו ֹו            ְוָאִבֵ֥ ֹו     ְלִאׅאִׁ֖ ־אא   ְלַבּאִ֛ ר  הַּ֧ ת      ַוׁא־ִָאֵתָ֨ יו          ֵמ   ְוָאִחָ֨
ve‟aviv                 le‟imo       levado      hu‟   vayivater       met             ve‟achiv 

e-seu-pai       para-sua-mãe      só          ele     e-restou      morto      e-seu-irmão 

ֹו׃             י44:21ֲאֵהבָֽ ה־א         ֵאָלִ֑ יָך     הֹוִרֺדִׁ֖ אֶמרֹ֙     ֶאל־ֲעָבֶדֹ֔ ֹֹ֙   ַו 

„elayv           horiduhu      „avadeycha-„el        vato‟mer                            „ahevo 

para-mim      descei-o      teus servos-para      E-tu-disseste                       o-ama 

ָֽיו׃            י        ָעָל יָמה     ֵעיִנִׁ֖ י44:22ְוָאִׂשֵ֥ אֶמרֹ֙          ֶאל־ֲאדֹנִֹ֔ ֹֹ֙   ַו׆א

„adoni-„el                  vano‟mer                      „alayv             „eyni      ve‟assimah 

meu senhor-para      E-dissemos                   sobre-ele      meus-olhos      e-porei 

יו יו    ְוָעַזֵ֥ב     ֶאת־ָאִבִׁ֖ ב      ֶאת־ָאִבִ֑ ָֹ֣ ַער       ַלֲעז ל       ַה׆ַאִׁ֖  ֹלא־י־אַכֵ֥

„aviv-„et         ve‟azav      „aviv-„et           la‟azov          hana‟ar          yuchal-lo‟ 

seu pai-*        e-deixar      seu pai-*      para-deixar       o-rapaz      ele pode-não 

ד44:23ָוֵמָֽת׃                     א    יֵֵרִ֛ יָך    ִאם־ֹלֵ֥ אֶמרֹ֙     ֶאל־ֲעָבֶדֹ֔ ֹֹ֙   ַו 

yered      lo‟-„im      „avadeycha-„el       vato‟mer                                       vamet 

descer     não-se      teus servos-para      E-tu-disseste                          e-morrerá 

ֹות ־אן         ִלְראֵ֥ א       תִֹספִׁ֖ ם       ֹלֵ֥ ן      ִאְ ֶכִ֑ ִֹׁ֖  ֲאִחיֶכֵ֥ם         ַהָ ט

lir‟ot                   tossifun            lo‟           „itchem         haqaton         „achichem 

para-ver            tornareis           não          convosco      o-menor      vosso-irmão 

ָֽי׃                י44:24ָפָנ ינ־א      ֶאָֽל־ַעְבְּאָךִׁ֖         ָאִבִ֑ י     ָעִלֹ֔   ַויְִהיֹ֙   ׃ִאָ֣

„avi              „avdecha-„el         „alinu           ki      vayehi                           panay 

meu-pai      teu servo-para      subimos      que      E-ele-foi               minha-face 

ָֽי׃     י          ֲאדִֹנ ת    ִּאְבֵרֵ֥ ֹו         ֵאִׁ֖ ֶֻאד־לֹ֔ ינ־א44:25ַו׆אַָ֨ אֶמר      ָאִבִ֑ ִֹׁ֖   ַוׁא

„avinu           vayo‟mer            „adoni                divrey      „et             lo-vanaged 

nosso-pai      E-ele-disse      meu-senhor      palavras-de    *   para ele-e falamos 

ֶכל׃              ָֹֽ ב־א          ִשְבר־א־ָלֵ֥נ־א             ְמַעט־א אֶמר44:26ֺשִׁ֖  ֹ   ַו׆א

vano‟mer                           „ochel-me‟at                    lanu-shivəru              shuvu 

E-nós-dissemos     mantimento-[um]pouco de     para nós-comprem      retornai 

ן ִֹ֤ ינ־א            ַהָ ט ֶדת       ִאם־יֵ֩ש         ָאִחָ֨ ל       ָלֶרִ֑ א      נ־אַכִׁ֖  ֹלֵ֥

haqaton                „achinu              yesh-„im          laredet           nuchal          lo‟ 

o-menor            nosso-irmão     existe-se[não]   para-descer      podemos      não 

ל         ִלְראֹותֹ֙  א           נ־אַכָ֗ ְדנ־א            ׃ִאי־ֹלָ֣ נ־אֹ֙            ְויַָרֹ֔  ִאָ ֹ֙

lirə‟ot                 nuchal                  lo‟-ki                   veyaradnu                 „itanu 

para-ver            podemos           não-porque          e-nós-desceremos      conosco 

 

 

Temos um idoso 

pai e um irmão, 

filho da sua 

velhice, o mais 

novo, cujo irmão é 

morto; e só ele 

restou de sua mãe, 

e seu pai o ama.  

21   Então, tu 

disseste a teus 

servos: Trazei-mo 

a mim, e porei os 

meus olhos sobre 

ele.  

22   E nós disse-

mos a meu senhor: 

O rapaz não poderá 

deixar a seu pai; se 

deixar a seu pai, 

este morrerá.  

23   Então, tu 

disseste a teus 

servos: Se vosso 

irmão mais novo 

não descer convos-

co, não tornareis a 

ver minha face.  

24   E aconteceu 

que, subindo nós a 

teu servo, meu pai, 

e contando-lhe as 

palavras de meu 

senhor,  

25   disse nosso 

pai: Tornai, com-

prai-nos um pouco 

de mantimento.  

26   E nós disse-

mos: Não podere-

mos descer; mas, 

se nosso irmão 

menor for conosco, 

desceremos; pois 

não poderemos ver  
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ן       ֵאיֶנֵ֥׆א־א         ִאָ ָֽנ־א׃ ִֹׁ֖ ינ־א        ַהָ ט יש        ְוָאִחֵ֥  ְפֵנָ֣י         ָהִאֹ֔

„itanu              „eynenu         haqaton         ve‟achinu             ha‟ish             pney 

conosco        não-estiver      o-menor      e-nosso-irmão      o-homem    faces-de 

י44:27 ם      ׃ִאֵ֥ ם     יְַדְעֶ ֹ֔ ינ־א    ַאֶ ָ֣ י      ֵאֵלִ֑ אֶמר   ַעְבְּאָךֵ֥       ָאִבִׁ֖ ִֹ֛   ַוׁא

ki        yeda‟etem      „atem      „eleynu          „avi          „avdecha         vayo‟mer 

que          sabeis           vós       para-nós      meu-pai      teu-servo      E-ele-disse 

ְָֽלָדה־ִׄאֵ֥י            ִאְשִ ָֽי׃      יִם    ָי י44:28ְשַנִׁ֖ א    ָהֶָֽאָחדֹ֙    ֵמִָֽאִ ֹ֔   ַוׁאֵֵצִ֤

me‟iti       ha‟echad    vayetse‟               „ishti                     li-yaldah      shnayim 

de-mim      o-um        E-ele-saiu      minha-mulher      para mim-ela deu      dois 

יו א      ְרִאיִתִׁ֖ ף        ְוֹלֵ֥ ף         טָֹרִ֑ ָֹ֣ ְך           ָטר ר           ַאִׁ֖  ָואַֹמ 
re‟itiv             velo‟             toraf                tarof                „ach               va‟omar 

o-vejo           e-não      despedaçado      despedaçar      certamente      e[eu]disse 

י44:29ַעד־ֵהָֽ׆אָה׃             ם          ָפַנִׁ֖ ם     ַֻאם־ֶאת־ֶזִ֛ה    ֵמִעֵ֥   ־אְלַקְחֶ ַּ֧

panay           me‟im      zeh-„et-gam         uleqachtem                           hineh-„ad 

minha-face      de       este-*-também      E-tomardes                            agora-até 

ה י       ְֺאָרָעִׁ֖ ם        ֶאת־ֵׂשיָבִתִ֛ ֹוַרְדֶ ַּ֧ ֹון       ְוהָֽ ה־א            ָאסִ֑  ְוָקָרָ֣
bera‟ah            seyvatyi-„et             vehoradtem          „asson                 veqarahu 

em-mal           minhas cãs-*            e-descereis          desastre      e-lhe-aconteça 

ָלה׃          ָֹֽ י44:30ְשא ה        ׃ְאבִֹאיֹ֙           ֶאל־ַעְבְּאָךָ֣        ָאִבֹ֔   ְוַעָ ָ֗

„avi             „avdecha-„el                kevo‟i             ve‟atah                       she‟olah 

meu-pai      teu servo-para      como-eu-venho      E-agora              para-o-Sheol 

ֹו׃ ה     ְבנְַפשָֽ ֹו     ְקש־אָרֵ֥ נ־א       ְונְַפשִׁ֖ ַער          ֵאיֶנָ֣׆א־א       ִאָ ִ֑  ְוַה׆ַאִׁ֖
venafsho         qeshurah      venafsho         „itanu          „eynenu           vehana‟ar  

em-sua-alma      ligada      e-sua-alma      conosco      não-estando       e-o-rapaz 

ת44:31 ַער             ָוֵמִ֑ ין            ַה׆ַאִׁ֖ ֹו          ׃ִאי־ֵאֵ֥ ה     ׃ִאְראֹותִ֛   ְוָהיָָ֗

vamet                  hana‟ar                  „eyn-ki                  kirə‟oto             vehayah 

e-morrerá            o-rapaz             não estando-que      quando-ver      E-será-que 

ינ־א ת        ַעְבְּאָךֵ֥           ָאִבִ֛ יָך     ֶאת־ֵׂשיַבָ֨ יד־א            ֲעָבֶד   ְוהֹוִרָ֨
„avinu                „avdecha             seyvat-„et      „avadeycha                  vehoridu 

nosso-pai            teu-servo                cãs-*           teu-servo      e[faremos]descer 

ָלה׃      ָֹֽ ֹון             ְשא ַער44:32ְֺאיָגִׁ֖ ב     ֶאת־ַה׆אַֹ֔ י    ַעְבְּאָךֹ֙     ָעַרָ֣   ׃ִאִ֤

hana‟ar-„et         „arav       „avdecha     ki                   she‟olah                beyagon 

o-rapaz-*           fiador      teu-servo    Porque        para-o-Sheol      com-tristeza 

אִתי יָך    ְוָחָטֵ֥ ׆א־אֹ֙     ֵאֶלֹ֔ א   ֲאִביֶאֹ֙ ר   ִאם־ֹלִ֤ ִֹ֑ י       ֵלאמ ם      ָאִבִׁ֖  ֵמִעֵ֥

vechata‟ti    „eleycha      „avi‟enu       lo‟-„im        le‟mor           „avi         me‟im 

e-pequei        para-ti       o-trouxer      não-se      para-dizer      meu-pai      de-se 

 

 

a face do homem, 

se este nosso irmão 

menor não estiver 

conosco.  

27   Então, disse-

nos teu servo, meu 

pai: Vós sabeis que 

minha mulher me 

deu dois filhos;  

28   um ausentou-

se de mim, e eu 

disse: Certamente 

foi despedaçado, e 

não o tenho visto 

até agora;  

29   se agora tam-

bém tirardes a este 

da minha face, e 

lhe acontecer al-

gum desastre, fa-

reis descer as 

minhas cãs com 

dor à sepultura.  

30   Agora, pois, 

indo eu a teu servo, 

meu pai, e o moço 

não indo conosco, 

como a sua alma 

está atada com a 

alma dele,  

31   e acontecerá 

que, vendo ele que 

o rapaz [ali] não 

está, morrerá; e 

teus servos farão 

descer as cãs de teu 

servo, nosso pai, 

com tristeza à 

sepultura.  

32   Porque teu 

servo se deu por 

fiador por este 

moço para com 

meu pai, dizendo: 

Se não to tornar, eu 

serei culpado  
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י             ׃ָאל־ַהׁאִָמָֽים׃  ֶָֽשב־ָנִ֤א          ַעְבְּאָךֹ֙ 44:33ְלָאִבִׁ֖ ה       ֵי   ְוַעָ ָ֗

„avdecha           na‟-yeshev          ve‟atah          hayamim-kol                     le‟avi 

teu-servo       peço te-ele fique    E-agora         os dias-tudo de       para-meu-pai 

ֵַ֥על ַער      ַי י          ְוַה׆ַאִׁ֖ ָֽאדִֹנִ֑ ֶבד          ַל ַער      ֶעִׁ֖ ַחת           ַה׆אַֹ֔ ָ֣ ַ 

ya‟al       vehana‟ar              la‟doni               „eved         hana‟ar                tachat 

suba       e-o-rapaz      para-meu-senhor      servo-de      o-rapaz      em-lugar-de 

י        ְוַה׆ַאִַׁ֖ער44:34ִעם־ֶאָחָֽיו׃               ׃ִאי־ֵאיְךֹ֙    ֶאֱָֽעֶלָ֣ה     ֶאל־ָאִבֹ֔

vehana‟ar          „avi-„el          „e‟eleh       „eych-ki                            „echayv-„im 

e-o-rapaz      meu pai-para    subiria[eu]    ?como-Porque         seus irmãos-com 

ר ע           ֲאֶשֵ֥ ה      ָבָרֹ֔ ן        ֶאְרֶאָ֣ י          ֶפֵ֚  ֵאיֶנָ֣׆א־א            ִאִ ִ֑

„asher                 vara‟          „erə‟eh              pen               „iti                  „eynenu 

que                 em-o-mal      eu-veja      para-que-não      comigo      não-estando 

א             ֶאת־ָאִבָֽי׃  יְִמָצִׁ֖
„avi-„et                     yimtsa‟ 

139 meu pai-*      ele-encontrará 

a meu pai todos os 

dias.  

33   Agora, pois, 

fique teu servo em 

lugar deste moço 

por servo de meu 

senhor, e suba o 

rapaz com os seus 

irmãos.  

34   Porque como 

subiria eu a meu 

pai, o moço não 

estando comigo? 

Para que não veja 

eu o mal que 

sobrevirá a meu 

pai. 
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Gênesis 45 

ל                ַה׆אִָצִביםֹ֙ 45:1 ִֹ֤ ק         ְלכ ף      ְלִהְתַאֵפָ֗ ל   יֹוֵס  ָֹ֨   ְוֹלָֽא־יָכ

hanitsavim                      lechol              lehit‟apeq        yossef         yachol-velo‟ 

os[que]estavam        para-tudo-de      para[se]conter      José      ele podia-E não 

י יש                   ֵמָעָלִ֑ יא־א      ָכל־ִאִׁ֖ א     הֹוִצֵ֥ יו            ַוׁאְִקָר   ָעָלֹ֔

me‟alay                           „ish-chol             hitsi‟u         vayiqra‟                 „alayv 

de-diante-de-mim       homem-tudo de      saiam      e-ele-clamou     diante-dele 

ף ע            יֹוֵסִׁ֖ ֹו                ְֺאִהְתַוַּאֵ֥ ַמד     ִאישֹ֙          ִא ֹ֔  ְוֹלא־ָעִ֤
yossef                 behitvada‟                         „ito                  „ish        „amad-velo‟ 

José           em[dar se a]conhecer             com-ele            homem      ficou-e não 

־א45:2ֶאל־ֶאָחָֽיו׃              י           ַוׁאְִשְמעָ֣ ֹו     ִֺאְבִכִ֑ ן    ֶאת־קֹלִׁ֖   ַוׁאִֵ ֵ֥

vayishme‟u             bivechi        qolo-„et         vayiten                       „echayv-„el 

e-eles-ouviram      em-choro      sua voz-*      E-ele-deu           seus irmãos-para 

1   E José não 

podia se conter 

diante de todos os 

que estavam com 

ele; e clamou: 

Fazei sair daqui a 

todos; e ninguém 

ficou com ele 

quando José se deu 

a conhecer a seus 

irmãos.  

2   E levantou a sua 

voz com choro, de 

maneira que os 

egípcios o ouviam, 

                                                           
139

 No longo discurso de Judá, e na paciência do grande e poderoso monarca José para ouvi-lo, podemos ver claramente que o 

objetivo de José, com toda aquela encenação de incriminação, era resgatar seus irmãos de suas culpas e pecados.  Ele pressionou 

até que seus irmãos reconhecessem a sua condição de pecado, confessassem seus erros, e, pedissem clemência (ou, perdão, se 

soubessem estar diante de José).  Uma vez que chegaram a esse ponto, José apressa-se a se revelar irmão, amigo, amoroso e 

cuidadoso. 

     Cremos que este texto das Escrituras nos lança luz sobre o glorioso (mas também terrível!) dia em que o Messias Jesus se 

revelará a seus irmãos, o povo de Israel, os judeus que estiverem aqui (quase sete anos) após o Arrebatamento da Igreja do 

Senhor.  A Bíblia nos insta a orarmos (e muito!) pelo povo de Israel, pelo seu reconhecimento e pela sua aceitação do Messias.  

Façamos, pois, isto! 
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ה׃          ָֹֽ ית    ַפְרע ע        ֵֺאֵ֥ יִם       ַוׁאְִשַמִׁ֖ ף45:3ִמְצַרֹ֔ אֶמר    יֹוֵסִ֤ ָֹ֨   ַוׁא

yossef      vayo‟mer                  parə‟oh       beyt            vayishma‟      mitsrayim 

José         E-ele-disse                 Faraó      casa-de      e-eles-ouviram          Egito 

י י              ָחִ֑ ֹוד            ָאִבִׁ֖ ף       ַהעֵ֥  ֶאל־ֶאָחיוֹ֙         ֲאִנָ֣י    יֹוֵסֹ֔

chay                   „avi                    ha‟od          yossef      „ani              „echayv-„el 

vive                meu-pai               ?ainda            José          eu     seus irmãos-para 

י ֹו             ׃ִאֵ֥ ֹות          אֹתֹ֔ ־א             ֶאָחיוֹ֙           ַלֲענָ֣  ְוֹלָֽא־יְָכלִ֤
ki                     „oto                 la‟anot                 „echayv                  yachlu-velo‟ 

porque           [a]ele      para-responderem       seus-irmãos     eles podiam-e não 

ָֽיו׃              ־א         ִמָפָנ יו45:4נְִבֲהלִׁ֖ ף          ֶאל־ֶאָחִ֛ אֶמר    יֹוֵסַּ֧ ָֹ֨   ַוׁא

„echayv-„el             yossef      vayo‟mer                         mipanayv           nivhalu 

seus irmãos-para      José        E-ele-disse                     de-sua-face      perplexos 

אֶמר ָֹ֗ י               ַוׁאִָֻאִ֑ש־א               ַוׁא  ְֻאש־א־ָנֵ֥א                      ֵאַלִׁ֖

vayo‟mer                  vayigashu                   „elay                                  na‟-geshu 

e-ele-disse     e-eles[se]aproximaram      para-mim     [vos]peço-aproximem[se] 

יְָמה׃ י         ִמְצָרָֽ ם    אִֹתִׁ֖ ם      ֲאֶשר־ְמַכְרֶ ֵ֥ ף     ֲאִחיֶכֹ֔  ֲאנִיֹ֙    יֹוֵסָ֣

mitsrayimah              „oti      mechartem-„asher      „achichem       yossef      „ani 

para-o-Egito          [a]mim      vendestes-que         vosso-irmão      José          eu 

ם45:5 ינֵיֶכֹ֔ ַחרֹ֙                ְֺאֵעָ֣ ־א             ְוַאל־יִֹ֙ ְצבָ֗ ה  ׀  ַאל־ֵ ָעָ֣   ְוַעָ ָ֣

be‟eyneychem                 yichar-ve‟al                    te‟atsevu-„al               ve‟atah 

em-vossos-olhos     ele[se]enfureceu-e não        vos entristeçais-não      E-agora 

ה י                      ְלִמְָֽחיָֹ֔ ׆אָה       ׃ִאָ֣ י       ֵהִ֑ ם          אִֹתִׁ֖  ׃ִאָֽי־ְמַכְרֶ ֵ֥

lemichyah                                ki          henah           „oti                mechartem-ki 

para-preservação-da-vida    porque    para-aqui      [a]mim      vendestes-porque 

ים     ִלְפנֵיֶכָֽם׃       נִי    ֱאֹלִהִׁ֖ ב45:6ְשָלַחֵ֥ יִם     ָהָרָעִׁ֖   ׃ִאי־ֶזִ֛ה     ְשנַָתֵ֥

hara‟av      shnatayim      zeh-ki                  lifneychem      „elohim      shlachani 

a-fome       [dois]anos      este-Porque      adiante-de-vós      Deus      me-enviou 

ר ים         ֲאֶשֵ֥ ש           ָשנִֹ֔ ֶרץ     ְועֹודֹ֙        ָחֵמָ֣ ֶרב        ָהָאִ֑  ְֺאֶקָ֣

„asher             shanim              chamesh           ve‟od       ha‟erets            beqerev 

que                   anos                   cinco             e-ainda      a-terra      em-meio-de 

יש              ְוָקִצָֽיר׃                    נִי   ֱאֹלִהיםֹ֙ 45:7ֵאין־ָחִרִׁ֖   ַוׁאְִשָלֵחִ֤

 „elohim    vayishlacheni                                veqatsir                      charish-„eyn 

Deus         E-Ele-me-enviou                         e-colheita       plantação-não haverá 

ֶרץ ית             ָֺאָאִ֑ ־אם           ָלֶכִ֛ם       ְשֵאִרִׁ֖ ם           ָלׂשֵ֥  ִלְפנֵיֶכֹ֔

ba‟arets                    she‟erit            lachem                lasum               lifneychem 

em-a-terra           remanescente      para-vós      para-estabelecer      diante-deles 

 

 

e a casa de Faraó o 

ouviu.  

3   E disse José a 

seus irmãos: Eu 

sou José; vive 

ainda meu pai? E 

seus irmãos não lhe 

puderam 

responder, porque 

estavam pasmados 

diante da sua face.  

4   E disse José a 

seus irmãos: Peço-

vos, chegai-vos a 

mim. E chegaram-

se. Então, disse ele: 

Eu sou José, vosso 

irmão, a quem 

vendestes para o 

Egito.  

5   E agora, não 

vos entristeçais e 

nem se enfureçam 

em vossos olhos 

por me venderem 

para cá; porque, 

para preservação 

da vida, Deus me 

enviou adiante de 

vós.  

6   Porque já houve 

dois anos de fome 

no meio da terra, e 

ainda restam cinco 

anos em que não 

haverá plantação 

nem colheita.  

7   Pelo que Deus 

me enviou adiante 

de vós, para 

estabelecer para 

vós [um] remanes-

cente na terra  
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ָֽה׃              ה     ְֻאדָֹל ם       ִלְפֵליָטִׁ֖ ֹות           ָלֶכֹ֔ ה45:8־אְלַהֲחיָ֣   ְוַעָ ָ֗

ve‟atah                           gdolah         lifleytah          lachem             ulehachayot 

E-agora                          grande      para-escape      para-vós        e-para-as-vidas 

ים י         ָהֱאֹלִהִ֑ ׆אָה           ׃ִאִׁ֖ ם     אִֹתיֹ֙         ֵהֹ֔ ם   ְשַלְחֶ ִ֤  ֹלָֽא־ַאֶ ִ֞

ha‟elohim              ki                 henah              „oti         shlachtem       „atem-lo‟ 

o-Deus              porque          para-aqui         [a]mim      enviastes          vós-não 

ֹו ה     ־אְלָאדֹוןֹ֙                ְלָכל־ֵֺאיתֹ֔ ָֹ֗ ב      ְלַפְרע ָֽי        ְלָא  ִנ  ַויְִׂשיֵמָ֨

beyto-lechol                        ule‟adon       lefarə‟oh          le‟av         vayessimeni 

sua casa-para tudo de      e-por-senhor   para-Faraó      por-pai      e-Ele-me-pôs 

יִם׃              ֶרץ       ִמְצָרָֽ ל         ְֺאָכל־ֶאֵ֥ ־א45:9־אמֵֹשִׁ֖   ַמֲהר־֮א     ַוֲעלָ֣

va‟alu       maharu                          mitsrayim        „erets-bechol             umoshel 

e-subi      Apressai[vos]                     Egito      terra do-em tudo de      e-regente 

ף ה    ָאַמרֹ֙      ִֺאנְָךָ֣         יֹוֵסֹ֔ ִֹ֤ יו     ׃א ם    ֵאָלָ֗  ֶאל־ָאִבי       ַוֲאַמְרֶ ָ֣

yossef          benecha      „amar      koh       „elayv      va‟amartem            „avi-„el 

José             teu-filho        diz     assim      para-ele       e-digam      meu pai-para 

י ה            ֵאַלִׁ֖ יִם      ְרָדֵ֥ ֹון       ְלָכל־ִמְצָרִ֑ ים    ְלָאדִׁ֖ נִי    ֱאֹלִהִ֛  ָׂשַמַּ֧

„elay                 redah       mitsrayim-lechol          le‟adon      „elohim      samani 

para-mim         desce      Egito-para tudo de      por-senhor      Deus        me-pôs 

ד׃                ָֹֽ ֶשן          ְוָהִיִ֤יתָ 45:10ַאָֽל־ַ ֲעמ ָֹ֗   ְויַָשְבָ ָ֣       ְבֶאֶָֽרץ־ֻא

vehayiyta         goshen-ve‟erets         veyashavta                               ta‟amod-„al 

e-tu-estarás     Gósen-na terra de       E-tu-habitarás                fique[parado]-não 

יָך           ־אְבֵנָ֣י                ָבֶנִ֑יָך ה      ־אָבֶנִׁ֖ י    ַאָ    ָקרֹובֹ֙         ֵאַלֹ֔

vaneycha                  uvney             uvaneycha      „atah       „elay               qarov  

teus-filhos             e-filhos-de        e-teus-filhos       tu      para-mim      próximo 

ְָֽך׃            י45:11ְוצֹאנְָךֵ֥          ־אְבָקְרָךִׁ֖         ְוָכל־ֲאֶשר־ָל   ְוִכְל׃ַאְלִ ִ֤

vechilkaləti                         lach-„asher-vechol         uveqarəcha       vetso‟necha 

E-te-sustentarei                para ti-que-e tudo de      e-tuas-vacas   e-tuas-ovelhas 

ב ים         ָרָעִ֑ ש           ָשִנִׁ֖ ֹוד        ָחֵמֵ֥ ם          ׃ִאי־עִ֛ ְתָךֹ֙     ָשֹ֔ ָֹֽ  א

ra‟av              shanim              chamesh             „od-ki                sham      „otecha 

fome               anos                  cinco           ainda-porque             lá              [a]ti 

ְָֽך׃ ה         ־אֵבָֽיְתָךִׁ֖           ְוָכל־ֲאֶשר־ָל ש                 ַאָ ֵ֥  ֶפן־ִ ־ָאֵרִ֛

lach-„asher-vechol              uveytecha           „atah                            tivarish-pen 

para ti-que-e tudo de          e-tua-casa              tu         empobreças-para que não 

ין45:12 י         ִבנְיִָמִ֑ י          ָאִחָ֣ ֹות      ְוֵעיֵנִׁ֖   ְוִה׆ֵאִ֤ה    ֵעָֽינֵיֶכםֹ֙     רֹאֹ֔

vinyamin           „achi              ve‟eyney        ro‟ot      „eyneychem          vehineh 

Benjamim     meu-irmão        e-olhos-de      veem      vossos-olhos      E-eis-que 

 

 

e para guardar-vos 

em vida por um 

grande livramento.  

8   Assim, não 

fostes vós que me 

enviastes para cá, 

senão Deus, que 

me tem posto por 

pai de Faraó, e por 

senhor de toda a 

sua casa, e como 

regente em toda a 

terra do Egito.  

9   Apressai-vos, e 

subi a meu pai, e 

dizei-lhe: Assim 

diz o teu filho José: 

Deus me tem posto 

por senhor em toda 

a terra do Egito; 

desce a mim e não 

te demores.  

10   E habitarás na 

terra de Gósen e 

estarás perto de 

mim, tu e os teus 

filhos, e os filhos 

dos teus filhos, tuas 

ovelhas, e tuas 

vacas, e tudo o que 

tens.  

11   E te sustenta-

rei lá, porque ainda 

haverá cinco anos 

de fome, para que 

não empobreças tu 

e tua casa, e tudo o 

que tens.  

12   E eis que vos-

sos olhos veem, e 

os olhos de meu 

irmão Benjamim,  
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ר       ֲאֵליֶכָֽם׃  י                ַהְָֽמַדֵֺאֵ֥ י45:13׃ִאי־ִפִׁ֖ ם         ְלָאִבָ֗   ְוִהַֻאְדֶ ָ֣

le‟avi               vehigadtem      „aleychem        hamedaber                            pi-ki 

para-meu-pai   E-dizei               para-vós         a[de]falado         minha boca-que 

ם ר    ְרִאיֶתִ֑ ת    ׃ָאל־ֲאֶשָ֣ יִם        ְוֵאִׁ֖  ֶאת־׃ָאל־׃ְאבֹוִדיֹ֙            ְֺאִמְצַרֹ֔

re‟item         „asher-kol       ve‟et          bemitstrayim                     kevodi-kol-„et 

vistes          que-tudo de       e                 no-Egito           minha glória-tudo de-* 

י     ֵהָֽ׆אָה׃                  ם   ֶאת־ָאִבִׁ֖ ם      ְוהֹוַרְדֶ ֵ֥ ל45:14־אִמַָֽהְרֶ ִ֛ ִֹ֛   ַוׁאִפ

vayipol                                 henah         „avi-„et      vehoredtem         umihartem 

E-ele-lançou-se                 para-aqui      meu pai-*     e-descei      e-apressai-vos 

ן יו           ַוֵׁאְִ֑בְׂא                ־אִבנְיִָמֹ֔ י             ִבנְיִָמָֽן־ָאִחִׁ֖  ַעל־ַצ־ְאאֵרֵ֥

uvinyamin                  vayevech           „achiv-vinyamin                    tsavə‟re-„al 

e-Benjamim             e-ele-chorou      seu irmão-Benjamim      pescoço de-sobre 

יו׃           ה       ַעל־ַצ־ָאאָרָֽ יו45:15ָֺאָכִׁ֖ ק                  ְלָכל־ֶאָחִׁ֖   ַויְנֵַשֵ֥

„echayv-lechol                       vayenasheq                    tsava‟rayv-„al       bachah 

seus irmãos-para tudo de      E-ele-beijou                pescoço dele-sobre   chorou 

יו ־א              ֶאָחִׁ֖ ן     ִּאְֺארֵ֥ ֲחֵרי      ֵכֹ֔ ם       ְוַאָ֣  ַוֵׁאְָ֣בְׂא           ֲעֵליֶהִ֑
„echayv                  diberu      chen      ve‟acharey      „aleyhem            vayevech  

irmãos-dele          falaram      disto       e-depois        sobre-eles      e-ele-chorou 

ֹו׃       א־א45:16ִא ָֽ ר       ָֺאִׁ֖ ֹֹ֔ ית    ַפְרעֹהֹ֙     ֵלאמ ע    ֵֺאִ֤ ל     נְִשַמָ֗ ָֹ֣   ְוַה 

ba‟u           le‟mor       parə‟oh       beyt       nishma‟      vehaqol                    „ito 

veio        para-dizer      Faraó      casa-de      ouviu         E-a-tudo-de      com-ele 

י ה             ־אְבֵעיֵנִׁ֖ ֹֹ֔ ף      ַוׁאִיַטבֹ֙        ְֺאֵעיֵנָ֣י      ַפְרע י        יֹוֵסִ֑  ֲאֵחָ֣

uve‟eyney               farə‟aoh      be‟eyney          vayiytav      yossef          „achey 

e-em-olhos-de          Faraó      em-olhos-de      e-ele-bom       José      irmãos-de 

יָך45:17ֲעָבָדָֽיו׃     ר       ֶאל־ַאֶחִׁ֖ ֵֹ֥ ף    ֱאמ אֶמר    ַפְרעֹהֹ֙    ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

„acheycha-„el       „emor      yossef-„el      parə‟oh       vayo‟mer           „avadayv 

teus irmãos-para    dize        José-para        Faraó        E-ele-disse     seus-servos 

ְרָצה א־א         ַאֵ֥ ִֹׁ֖ ם     ־אְלכ־א־ב יְרֶכֹ֔ ־א      ַטֲָֽענ־אֹ֙       ֶאת־ְֺאִעָ֣ את  ֲעׂשִ֑ ָֹ֣  ז
„artsah               vo‟u-ulechu       beyrechem-„et             ta‟anu        „assu      zo‟t 

para-a-terra        vinde-e ide      vossos animais-*      carreguem      fazei      isto 

ַָֽען׃  י45:18׃ְאָנ א־א         ֵאָלִ֑ ָֹ֣ ם     ־אב ־א   ֶאת־ֲאִביֶכִ֛ם     ְוֶאת־ָֺאֵ יֶכִׁ֖   ־אְקחַּ֧

„elay             uvo‟u      bateychem-ve‟et      „avichem-„et      uqechu       kəna‟an 

para-mim     e-vinde      vossas casas-e          vosso pai-*      E-tomai        Canaã 

־א יִם             ְוִאְכלִׁ֖ ֶרץ     ִמְצַרֹ֔ ם     ֶאת־ט־אבֹ֙   ֶאָ֣  ְוֶאְ ָנָ֣ה         ָלֶכָ֗
ve‟ichlu                 mitsrayim      „erets       tuv-„et          lachem          ve‟etenah 

e-comereis                 Egito        terra-do    bom de-*     para-vós      e-vos-darei 

 

 

que é minha boca 

que vos fala.  

13   E contai a meu 

pai toda a minha 

glória no Egito e 

tudo o que tendes 

visto; e apressai-

vos e descei meu 

pai para cá.  

14   E lançou-se ao 

pescoço de Benja-

mim, seu irmão, e 

chorou; e Benja-

mim chorou ao seu 

pescoço.  

15   E beijou todos 

os seus irmãos e 

chorou sobre eles; 

e, depois, seus 

irmãos falaram 

com ele.  

16   E ouviu-se na 

casa de Faraó, 

dizendo: Os irmãos 

de José são vindos; 

e pareceu bem aos 

olhos de Faraó e 

aos olhos de seus 

servos.  

17   E disse Faraó a 

José: Dize a teus 

irmãos: Fazei isto: 

carregai os vossos 

animais, e parti, e 

tornai à terra de 

Canaã,  

18   e tornai a vos-

so pai e a vossas 

casas, e vinde a 

mim; e eu vos darei 

o melhor da terra 

do Egito, e come-

reis  
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ֶלב     ָהָאֶָֽרץ׃              ־א45:19ֶאת־ֵחֵ֥ את    ֲעׂשִ֑ ָֹ֣ יָתה    ז ה     ֺצ־ֵאִׁ֖   ְוַאָ ֵ֥

„assu      „zo‟t      tsuveytah      ve‟atah                            ha‟arets         chelev-„et 

faze        isto       mandado       E-tu                                  a-terra     gordura de-* 

ֹות                  ְלַטְפֶכםֹ֙  יִם    ֲעגָלָ֗ ֶרץ     ִמְצַר   ְקח־א־ָלֶכ֩ם         ֵמֶאָ֨

letapechem                        „agalot      mitsrayim      me‟erets         lachem-qechu 

para-vossos-meninos          carros          Egito       da-terra-de      para vós-tomai 

ם       ־אָבאֶתָֽם׃ ם        ֶאת־ֲאִביֶכִׁ֖ ם                    ־אנְָׂשאֶתֵ֥  ְוִלנְֵשיֶכֹ֔
uva‟tem             „avichem-„et             unessa‟tem                       velinesheychem 

e-venham             vosso pai-*           e-levantem140         e-para-vossas-mulheres 

ם45:20 ס                          ַעל־׃ְאֵליֶכִ֑ ִֹׁ֖ ם                ַאל־ָ ח ינְֶכֹ֔   ְוֵעָ֣

keleychem-„al                                       tachos-„al                           ve‟eynechem 

vossos utensílios-sobre                 [se]preocupem-não                 E-vossos-olhos 

־אא׃ יִם           ָלֶכֵ֥ם        הָֽ ֶרץ        ִמְצַרִׁ֖ ־אב              ׃ָאל־ֶאֵ֥  ׃ִאי־טִ֛

hu‟              lachem               mitsrayim           „erets-kol                            tuv-ki 

ele              para-vós                 Egito             terra do-tudo de     bom de-porque 

ף45:21 ם      יֹוֵסִ֛ ן        ָלֶהֵ֥ ל    ַוׁאִֵ ָ֨ ֲָֽעׂש־א־ֵכןֹ֙           ְֺאֵנָ֣י     יְִׂשָרֵאֹ֔   ַוַׁא

yossef        lahem          vayiten      yisra‟el        bney                  chen-vaya‟assu 

José         para-eles      e-ele-deu      Israel      filhos-de       assim-E eles fizeram 

ה ם             ֵצָדִׁ֖ ן           ָלֶהִ֛ ה      ַוׁאִֵ ֵ֥ ִֹ֑ י      ַפְרע ֹות      ַעל־ִפָ֣  ֲעגָלִׁ֖

tsedah                  lahem                vayiten      farə‟oh           pi-„al            „agalot 

provisão            para-eles            e-ele-deu      Faraó      boca de-sobre      carros 

ת45:22ַלָּאֶָֽרְך׃        ֹות     ְׂשָמֹלִ֑ יש        ֲחִלפָ֣ ן       ָלִאִׁ֖   ְלֺכָׄאֵ֥ם     נַָתִ֛

semalot        chalifot              la‟ish            natan       lechulam               ladarech 

roupas       mudas-de      para-cada[um]      deu        A-todos      para-o-caminho 

ש ֶסף              ְוָחֵמִׁ֖ ֹות      ׃ֶאֹ֔ ש     ֵמאָ֣ ן          נַָתןֹ֙     ְשֹלָ֣  ־אְלִבנְיִָמִ֤
vechamesh              kessef          me‟ot        shəlosh     natan            ulevinyamin 

e-cinco                     prata      centenas-de      três          deu     e-para-Benjamim 

ת      ְׂשָמֹלָֽת׃           ֵֹ֥ ה45:23ֲחִלפ יו    ָשַלִ֤ח      ׃ְאזֹאתֹ֙   ֲעָׂשָרָ֣   ־אְלָאִבִ֞

„assarah    kezo‟t         shalach      ule‟aviv                         semalot         chalifot 

dez        como-isto       enviou      E-para-seu-pai                 roupas      mudas-de 

ת ֶֹ֡ ֶׂשר         ֲאתֹנ יִם         ְוֶעָ֣ ־אב     ִמְצָרִ֑ ים     ִמ׀אָ֣ ים      נְֹׂשִאִׁ֖  ֲחמִֹרֹ֔

„atonot              ve‟esser           mitsrayim       mituv        nosse‟im      chamorim 

jumentas            e-dez                  Egito     do-bom-de    carregados          burros 

יו ֹון                  ְלָאִבִׁ֖ ר        ָוֶלֶַּ֧חם            ־אָמזִ֛ ְׂשאֹת           ָֺאָ֣ ֶָֹּֽ֠  נ

le‟aviv                            umazon               valechem          bar                nosse‟ot 

para-seu-pai               e-mantimento             e-pão            grão      carregadas-de 

a gordura da terra.  

19   A ti, pois, é 

ordenado; fazei is-

to: Tomai para vós 

da terra do Egito 

carros para vossos 

meninos, para vos-

sas mulheres e para 

vosso pai e vinde.  

20   E não vos 

preocupeis com 

coisa alguma dos 

vossos utensílios; 

porque o melhor de 

toda a terra do 

Egito será vosso.  

21   E os filhos de 

Israel fizeram as-

sim. E José deu-

lhes carros, confor-

me o mandado de 

Faraó; e ele deu 

para eles provisão 

para o caminho. 

22   A todos deu, a 

cada um, mudas de 

vestes; e a Benja-

mim deu trezentas 

peças de prata e 

cinco mudas de 

vestes.  

23   E a seu pai 

enviou semelhante-

mente dez jumen-

tos carregados do 

melhor do Egito, e 

dez jumentas 

carregadas de 

grãos, e pão, e co-

mida para seu pai,  

 

 

 

 

                                                           
140

 nassa‟ = levantar; suportar; carregar; tomar; suster; permanecer; tirar fora; ajudar; assistir; exaltar.  Um bom נָָשא 

entendimento seria:  “Tirar de lá, de Canaã, transportado em um carro”. 
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כ־א45:24ַלָּאֶָֽרְך׃                           יו          ַוׁאֵֵלִ֑   ַויְַשַׄאֵ֥ח     ֶאת־ֶאָחִׁ֖

vayelechu          „echayv-„et       vayeshalach                                          laderech 

e-eles-foram      seus-irmãos      E-ele-despediu                          para-o-caminho 

־א        ַֺאָּאֶָֽרְך׃           ם      ַאָֽל־ִ ְרְֻאזִׁ֖ אֶמר        ֲאֵלֶהֹ֔ ָֹ֣ ־א45:25ַוׁא ָֽׁאֲַעלִׁ֖   ַו

vaya‟alu                      baderech           tirgezu-„al          „alehem          vayo‟mer 

E-eles-subiram         no-caminho      contendais-não      para-eles      e-ele-disse 

ב      ֲאִביֶהָֽם׃ ִֹׁ֖ ַען    ֶאָֽל־יֲַעק ֶרץ     ׃ְאנַֹ֔ א־אֹ֙        ֶאָ֣ ֹֹ֙ יִם       ַוׁאָב  ִמִׅאְצָרִ֑

„avihem           ya‟aqov-„el     kəna‟an     „erets           vayavo‟u      mimitsrayim 

pai-deles          Jacó-para        Canaã      terra-de      e-eles-vieram        do-Egito 

י45:26 ף          ַחֹ֔ ֹוד      יֹוֵסָ֣ ר          עֵ֚ ָֹ֗ ֹו         ֵלאמ ד־א          ל    ַוׁאִַֻאָ֨

chay           yossef          „od                   le‟mor               lo                    vayagidu 

vive             José           ainda             para-dizer        para-ele      E-eles-falaram 

יִם                 ַוָׁאָָ֣פג ֶרץ        ִמְצָרִ֑ ל         ְֺאָכל־ֶאָ֣ ־אא    מֵֹשִׁ֖  ְוִכָֽי־הֵ֥
vayafag                     mitsrayim          „erets-bechol             moshel      hu‟-vechi 

e-ele-emudeceu           Egito           terra do-em tudo de      regente       ele-e que 

ין      ָלֶהָֽם׃              י      ֹלא־ֶהֱאִמִׁ֖ ֹו               ׃ִאֵ֥ ־א45:27ִלֺאֹ֔   ַויְַדְֺארָ֣

vayidaberu                         lahem          he‟emin-lo‟           ki                        libo 

E-eles-disseram               para-eles      acreditava-não      porque      seu-coração 

ם ר       ֲאֵלֶהֹ֔ ר     ִּאֶֺאָ֣ י      יֹוֵסףֹ֙    ֲאֶשָ֣ ת        ׃ָאל־ִּאְבֵרִ֤ יו     ֵאָ֣  ֵאָלָ֗

„alehem           diber      „asher      yossef         divrey-kol              „et        „elayv 

para-eles        dissera        que        José      palavras de-tudo de      *      para-ele 

ֹו את          אֹתִ֑ ף    ָלֵׂשָ֣ ֹות    ֲאֶשר־ָשַלֵ֥ח    יֹוֵסִׁ֖ ֲעגָלֹ֔  ַוׁאְַראֹ֙     ֶאת־ָהָ֣
„oto                 lasse‟t       yossef      shalach-„asher      ha‟agalot-„et        vayare‟ 

[a]ele        para-colocar      José         enviara-que          os carros-*       e-ele-viu 

ב    ֲאִביֶהָֽם׃         ֵֹ֥ ־אַח      יֲַעק י           רִׁ֖ ל45:28ַוְ ִח  ֹֹ֙אֶמרֹ֙  יְִׂשָרֵאֹ֔   ַוׁא

yisra‟el      vayo‟mer                   „avihem      ya‟aqov       ruach               vatechi  

Israel         E-ele-disse                 seu-pai         Jacó      espírito-de      e[re]viveu 

ֶרם ׆א־א     ְֺאֶטֵ֥ י    ֵאְָֽלָכֵ֥ה      ְוֶאְרֶאִׁ֖ י       ָחִ֑ ף      ְֺאִנִׁ֖ ב      עֹוד־יֹוֵסֵ֥  ַרִ֛

beterem    ve‟ere‟enu      „eləchah      chay         beni          yossef-„od           rav 

antes          e-o-verei             irei        vive      meu-filho      José-ainda      basta! 

־את׃  ָאמָֽ

„amut 

[eu]morra 

para o caminho.  

24   E despediu os 

seus irmãos, e 

partiram; e disse-

lhes: Não conten-

dais pelo caminho.  

25   E subiram do 

Egito e vieram à 

terra de Canaã, a 

Jacó, seu pai.  

26   E anunciaram, 

para ele dizendo: 

José ainda vive e 

ele é regente em 

toda a terra do 

Egito. E seu cora-

ção emudeceu, por-

que não os acredi-

tava.  

27   Porém, haven-

do-lhe eles contado 

todas as palavras 

de José que ele lhes 

falara, e vendo ele 

os carros que José 

enviara para levá-

lo, reviveu o 

espírito de Jacó, 

seu pai.  

28   E disse Israel: 

Basta! Ainda vive 

meu filho José; eu 

irei e o verei antes 

que eu morra. 
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Gênesis 46 

א46:1 ִֹׁ֖ ֹו                   ַוׁאָב ע        יְִׂשָרֵאלֹ֙            ְוָכל־ֲאֶשר־לֹ֔   ַוׁאִַׇאִ֤

vayavo‟                          lo-„asher-vechol                   yisra‟el                 vayissa‟ 

e-ele-veio                   para ele-que-e tudo de               Israel             E-ele-partiu 

יו י            ָאִבֵ֥ ים         ֵלאֹלֵהִׁ֖ ח         זְָבִחֹ֔ ַבע       ַוׁאִזְַֺאָ֣ ָרה ָשִ֑  ְֺאֵאָ֣

„aviv                    le‟lohey           zevachim           vayizbach       shava‟  be‟erah 

seu-pai         para[o]Deus-de      sacrifícios      e-ele-sacrificou      para-Berseba 

יְָלה46:2יְִצָחָֽק׃       ת      ַהַׄאֹ֔ ָֹ֣ ים ׀  ְליְִׂשָרֵאלֹ֙    ְֺאַמְרא אֶמר   ֱאֹלִהִ֤ ָֹ֨   ַוׁא

halayelah       bemar‟ot        leyisra‟el      „elohim       vayo‟mer             yitschaq 

a-noite       em-visões-de    para-Israel        Deus        E-Ele-disse             Isaque 

ָֽנִי׃        אֶמר        ִה׆ֵא ִֹׁ֖ ב      ַוׁא ִֹ֑ ב  ׀  יֲַעק ָֹ֣ אֶמר       יֲַעק ִֹׁ֖ אֶמר46:3ַוׁא  ֹ   ַוׁא

vayo‟mer               hinenih          vayo‟mer      ya‟aqov      ya‟aqov      vayo‟mer  

E-Ele-disse       eis-me-aqui      e-ele-disse        Jacó            Jacó       e-Ele-disse 

ה יָך        ַאל־ִ יָראֹ֙             ֵמְרָדָ֣ י     ָאִבִ֑ ל     ֱאֹלֵהָ֣ י      ָהֵאִׁ֖  ָאנִֹכֵ֥

meredah                     tira‟-„al               „avicha      „elohey         ha‟el      „anochi 

em-descer                temas-não              teu-pai     Deus-de      o-Deus             eu 

יְמָךֵ֥   ָשָֽם׃    ֹול    ֲאִׂשָֽ ֹוי        ָֻאדִׁ֖ יְָמה            ׃ִאָֽי־ְלגֵ֥ י46:4ִמְצַרֹ֔   ָאנִֹכָ֗

„anochi        sham  „assimecha      gadol               legoy-ki              mitsrayəmah 

Eu                  lá      eu-te-farei      grande      para nação-porque      para-o-Egito 

ה י      ַאַָֽעְלָךָ֣       גַם־ָעֹלִ֑ יְָמה       ְוָאנִֹכִׁ֖ ד        ִעְׅאָךֹ֙       ִמְצַרֹ֔  ֵאֵרִ֤

„aloh-gam        „a‟alecha      ve‟anochi      mitsrayəmah       „imcha            „ered 

subir-sim         te-subirei          e-eu           para-o-Egito        contigo      descerei 

ָֽיָך׃          ֹו        ַעל־ֵעיֶנ ית       יָדִׁ֖ ף     יִָשֵ֥ ב46:5ְויֹוֵס  ִֹׁ֖ ֵָ֥קם    יֲַעק   ַוָׁא

ya‟aqov    vayaqam                „eynecha-„al            yado          yassit      veyossef 

Jacó         E-ele-levantou     teus olhos-sobre      sua-mão     ele-porá        e-José 

ם ב         ֲאִביֶהָ֗ ָֹ֣ ל   ֶאת־יֲַעק ָֽי־יְִׂשָרֵא  ־א     ְבֵנ ַבע      ַוׁאְִׂשאָ֨ ר ָשִ֑  ִמְֺאֵאָ֣

„avichem             ya‟aqov-„et      yisra‟el-vney       vayissə‟u      shava‟  mibe‟er 

seu-pai                     Jacó-*       Israel-filhos de   e-eles-levaram        de-Berseba 

ה ִֹׁ֖ ֹות    ֲאֶשר־ָשַלֵ֥ח      ַפְרע ם     ָֺאֲעגָל   ְוֶאת־ַטָפםֹ֙        ְוֶאת־נְֵשיֶהֹ֔
parə‟oh       shalach-„asher      ba‟agalot      nesheyhem-ve‟et           tapam-ve‟et 

Faraó            enviara-que       nos-carros      suas mulheres-e      seus meninos-e 

ֹו׃     את       אֹתָֽ ם         ְוֶאת־ְרכ־אָשםֹ֙ 46:6ָלֵׂשֵ֥ ־א    ֶאת־ִמְקנֵיֶהָ֗   ַוׁאְִקחָ֣

rechusham-ve‟et            miqneyhem-„et      vayiqchu            „oto              lasse‟t 

sua propriedade-e              seu gado-*         E-ele-tomou      [a]ele      para-levar 

יְָמה א־א            ִמְצָרִ֑ ִֹׁ֖ ַען       ַוׁאָב ֶרץ      ׃ְאנַֹ֔ ְכש־אֹ֙        ְֺאֶאָ֣ ר    ָרָֽ  ֲאֶשִ֤

mitsrayəmah            vayavo‟u        kəna‟an       be‟erets         rachəshu     „asher 

para-o-Egito        e-eles-vieram      Canaã      na-terra-de      adquiriram       que 

 

1   E partiu Israel 

com tudo quanto 

tinha, e veio a 

Berseba, e ofereceu 

sacrifícios ao Deus 

de Isaque, seu pai.  

2   E falou Deus a 

Israel em visões, de 

noite, e disse: Jacó! 

Jacó! E ele disse: 

Eis-me aqui.  

3   E disse: Eu sou 

Deus, o Deus de 

teu pai; não temas 

descer ao Egito, 

porque eu te farei 

ali uma grande 

nação.  

4   E descerei 

contigo ao Egito e 

certamente te farei 

tornar a subir; e 

José porá a sua 

mão sobre os teus 

olhos.  

5   Então, levantou-

se Jacó de Berseba; 

e os filhos de Israel 

levaram Jacó, seu 

pai, e seus meni-

nos, e as suas mu-

lheres, nos carros 

que Faraó enviara 

para o levar.  

6   E tomaram o 

seu gado e a sua 

propriedade que 

tinham adquirido 

na terra de Canaã e 

vieram ao Egito,  
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ֹו׃               ֹו          ִא ָֽ ב        ְוָכל־זְַרעֵ֥ ִֹׁ֖ יו         ־אְבֵנִ֤י46:7יֲַעק   ָֺאנִָ֞

uvney             banayv                            „ito                zarə‟o-vechol        ya‟aqov 

e-filhos-de     Seus-filhos                   com-ele      sua semente-e tudo de      Jacó 

יו ֹות                ָֺאָנִׁ֖ יו            ־אְבנֵ֥ ֹו           ְֺאנָֹתִ֛  ָבנָיוֹ֙            ִא ֹ֔

banayv                      uvenot                 benotayv                „ito                 vanayv 

seus-filhos             e-filhas-de             suas-filhas             com-ele      seus-filhos 

יְָמה׃  ֹו      ִמְצָרָֽ יא    ִא ִׁ֖ ֹו           ֵהִבֵ֥ ֶׄאה46:8           סְוָכל־זְַרעִ֑   ְוֵאָ֨

ve‟eleh                          mitsrayəmah        „ito          hevi‟              zarə‟o-vechol 

E-estes                          para-o-Egito      com-ele    veio   sua semente-e tudo de 

ב ָֹ֣ יְָמה           יֲַעק ים        ִמְצַרִׁ֖ ל       ַהָֺאִאֵ֥ ָֽי־יְִׂשָרֵאִ֛ ֹות       ְֺאֵנ  ְשמַּ֧

ya‟aqov            mitsrayəmah           haba‟im            yisra‟el-bney            shemot 

Jacó                  para-o-Egito      os[que]vieram      Israel-filhos de      nomes-de 

ב    ְרא־אֵבָֽן׃           ִֹׁ֖ ר     יֲַעק ֵֹ֥ יו               ְֺאכ ן46:9־אָבָנִ֑ י  ְרא־אֵבִ֑   ־אְבֵנִׁ֖

re‟uven     uvney                    re‟uven      ya‟aqov      bechor                  uvanayv  

Rúben      E-filhos-de             Rúben         Jacó      primogênito      e-seus-filhos 

ֹון      ְוַכְרִמָֽי׃            ־אא    ְוֶחְצרֵ֥ ֹוְך     ־אַפׄאִׁ֖ ֹון46:10ֲחנֵ֥   ־אְבֵנָ֣י    ִשְמעָ֗

shimə‟on     uvney                        vecharmi      vechetsron      ufalu‟      chanoch 

Simeão       E-filhos-de                 e-Carmi        e-Hezrom      e-Palu      Enoque 

־אל ַחר         ְוָשאִׁ֖ ִֹ֑ ין          ְוצ ַהד        ְויִָכָ֣ ִֹׁ֖ ין       ְוא ל     ְויִָמִ֛  יְמ־אֵאַּ֧
vesha‟ul            vetsochar           veyachin        ve‟ohad      veyamin      yemu‟el 

e-Saul                 e-Zoar              e-Jaquim         e-Oade       e-Jamim       Jemuel 

ָֽית׃             י׃46:11ֶֺאן־ַהָֽ׃ְאנֲַעִנ ת   ־אְמָרִרָֽ ֹון   ְקָהִׁ֖ י     ֵֻאְרש  י    ֵלִוִ֑   ־אְבֵנִׁ֖

umerari      qehat      gershon       levi       uvney                           hakna‟anit-ben 

e-Merari    Coate      Gérsom      Levi      E-filhos-de             a cananéia-filho de 

ֶרץ          ָוָזִַ֑רח46:12 ה      ָוֶפָ֣ ר     ְואֹוָנִ֛ן     ְוֵשָלִׁ֖ ה    ֵעַּ֧   ־אְבֵנָ֣י   יְה־אָדָ֗

vazarach          vaferets      veshelah      ve‟onan      „er      yehudah           uvney 

e-Zerá               e-Perez        e-Selá         e-Onã         Er         Judá      e-filhos-de 

־א ַען           ַוׁאְִהיֵ֥ ֶרץ          ׃ְאנַֹ֔ ר    ְואֹונָןֹ֙         ְֺאֶאָ֣ ָמת           ֵעִ֤  ַוׁאָָ֨
vayihyu           kəna‟an              be‟erets            ve‟onan      „er              vayamat 

e-ele-foi            Canaã            na-terra-de            e-Onã         Er      e-ele-morreu 

־אל׃      ֹון     ְוָחמָֽ ֶרץ        ֶחְצרֵ֥ ר     ֹוָלֵ֥ע46:13ְבנֵי־ֶפִׁ֖ י    יִָׂששָכִ֑   ־אְבֵנִׁ֖

tola‟         yissachar      uvney              vechamul      chetsron            ferets-vney 

Tola          Issacar        E-filhos-de       e-Hamul         Esrom       Perez-filhos de 

ֹון׃    ֹוב     ְוִשְמרָֽ ה     ְויֵ֥ ֹון46:14־אֺפ־ָאִׁ֖ ֶרד      ְוֵאלִׁ֖ ן    ֶסֵ֥ י      זְב־אֺלִ֑   ־אְבֵנִׁ֖

ve‟elon        sered      zevulun       uvney             veshimron      veyov      ufuvah 

e-Elom       Serede    Zebulom      E-filhos-de      e-Sinrom         e-Jó       e-Puva 

 

 

Jacó e toda a sua 

semente com ele.  

7   Os seus filhos, e 

os filhos de seus 

filhos com ele, as 

suas filhas, e as 

filhas de seus 

filhos, e toda a sua 

semente levou 

consigo ao Egito.  

8   E estes são os 

nomes dos filhos 

de Israel, que 

vieram ao Egito, 

Jacó e seus filhos: 

Rúben, o primogê-

nito de Jacó,  

9   e os filhos de 

Rúben: Enoque, e 

Palu, e Hezrom, e 

Carmi.  

10   E os filhos de 

Simeão: Jemuel, e 

Jamim, e Oade, e 

Jaquim, e Zoar, e 

Saul, filho da 

cananéia.  

11   E os filhos de 

Levi: Gérson, 

Coate e Merari.  

12   E os filhos de 

Judá: Er, e Onã, e 

Selá, e Perez, e 

Zerá. Er e Onã 

morreram na terra 

de Canaã; e os 

filhos de Perez 

foram Esrom e 

Hamul.  

13   E os filhos de 

Issacar: Tola, e 

Puva, e Jó, e 

Sinrom.  

14   E os filhos de 

Zebulom: Serede, e 

Elom,  
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ה        ְליֲַעקֹבֹ֙ 46:15ְויְַחְלֵאָֽל׃  ְָֽלָדִ֤ ר     ָי ה   ֲאֶשָ֨ ֶׄאה   ׀  ְֺאֵנָ֣י      ֵלָאָ֗   ֵאָ֣

leya‟aqov        yalədah      „asher      le‟ah         bney      „  eleh         veyachle‟el 

para-Jacó         ela-deu        que        Léia      filhos-de      Estes              e-Jaleel 

ֹו          ׃ָאל־ֶנֶַּ֧פש            ָֺאָנִ֛יו ת    ִּאיָנָ֣ה     ִב ִ֑ ם     ְוֵאִׁ֖ ן ֲאָרֹ֔  ְֺאַפַּאָ֣

banayv              nefesh-kol                vito         dinah      ve‟et      „aram  befadan 

seus-filhos     alma de-tudo de      sua-filha      Diná          e           em-Padã-Arã 

ים      ְוָשֹלָֽש׃    יו     ְשֹלִשֵ֥ י46:16־אְבנֹוָתִׁ֖ ֹון     ְוַחִֻאִׁ֖ ד    ִצְפיֵ֥   ־אְבֵנָ֣י    גָֹ֔

vechagi    tsifyon      gad      uvney          veshalosh      shəloshim      uvenotayv 

e-Hagi      Zifiom     Gad      E-filhos-de      e-três             trinta      e-suas-filhas 

ָֽי׃       י    ְוַאְרֵאִל ֲָֽארֹוִדִׁ֖ י    ַו ן    ֵעִרֵ֥ ִֹ֑ ר46:17ש־אִנָ֣י     ְוֶאְצֺא   ־אְבֵנָ֣י   ָאֵשָ֗

„asher      uvney                 ve‟arə‟eli      va‟arodi      „eri      ve‟etsebon      shuni 

Aser        E-filhos-de           e-Areli        e-Arodi        Eri       e-Esbom         Suni 

ם ַרח          ֲאחָֹתִ֑ ה        ְוֶׂשָ֣ י     ־אְבִריָעִׁ֖  יְִמָנַּ֧ה       ְויְִשָוִ֛ה      ְויְִשִוֵ֥
„achotam           veserach            uveria‟h       veyishvi      veyishvah      yimnah 

irmã-deles           e-Será              e-Berias          e-Isvi           e-Isvá             Imna 

ֶבר   ־אַמְל׃ִאיֵאָֽל׃           ה     ֶחִׁ֖ ֶׄאה       ְֺאֵנָ֣י46:18־אְבֵנָ֣י         ְבִריָעֹ֔   ֵאֵ֚

bney         „eleh                            umalki‟el      chever      veria‟h              uvney 

filhos-de    Estes                         e-Malquiel      Héber       Berias       e-filhos-de 

ֶלד ֹו            ַוֵ ִ֤ ה            ִב ִ֑ ן      ְלֵלָאָ֣ ן     ָלָבִׁ֖ ה    ֲאֶשר־נַָתֵ֥  זְִלָפֹ֔
vateled                   bito                   lele‟ah         lavan      natan-„asher      zilpah 

e[ela]deu            sua-filha             para-Léia      Labão         deu-que           Zilpa 

ֶָֽפש׃      ה     ָנ ש    ֶעְׂשֵרִׁ֖ ב     ֵשֵ֥ ֹֹ֔ ֶׄאהֹ֙   ְליֲַעק   ְֺאֵנִ֤י     ָרֵחלֹ֙ 46:19ֶאת־ֵאֹ֙

rachel        bney               nafesh      „assereh      shesh      leya‟aqov      „eleh-„et 

Raquel     Filhos-de          alma            dez          seis        para-Jacó         estas-* 

ף      ־אִבנְיִָמָֽן׃           ב     יֹוֵסִׁ֖ ֹֹ֔ ֶשת       יֲַעק   ַוׁא־ִָאֵלָ֣ד     ְליֹוֵסף֮ 46:20ֵאָ֣

leyossef        vayivaled                  uvinyamin      yossef      ya‟aqov          „eshet 

para-José      E-ele-nasceu           e-Benjamim       José          Jacó      mulher-de 

ַרע ֹוִטי ֶפִׁ֖ ת    ַֺאת־פֵ֥ ְָֽלָדה־ׄאֹוֹ֙    ָאְָֽסנַֹ֔ ר    ָי ֶרץ      ִמְצַריִם      ֲאֶשִ֤  ְֺאֶאָ֣

fera   poti-bat            „asenat       lo-yaldah      „asher      mitsrayim         be‟erets 

Potífera-filha de        Asenate      a ele-deu         que            Egito      na-terra-do 

יִם׃  ה   ְוֶאת־ֶאְפָרָֽ ן    ֶאת־ְמנֶַשִׁ֖ ִֹ֑ ן            א ן46:21׃אֵֹהָ֣   ־אְבֵנָ֣י      ִבנְיִָמָ֗

vinyamin      uvney         „efrayim-ve‟et     menasheh-„et     „on                 kohen 

Benjamim    E-filhos-de       Efraim-e        Manassés-*        Om     sacerdote-de 

אש ִֹ֑ י         ָור ן      ֵאִחָ֣ א     ְונֲַעָמִׁ֖ ל     ֵֻאָרֵ֥ ֶכרֹ֙      ְוַאְשֵֺאֹ֔ ַלע    ָוֶבֹ֙  ֶֺאִ֤

varosh              „echi      vena‟aman      gera‟       ve‟ashbel     vavecher      bela‟ 

e-Rôs                  Eí         e-Naamã        Gera         e-Asbel       e-Bequer      Belá 

 

 

e Jaleel.  

15   Estes são os 

filhos de Léia, que 

deu a Jacó em Padã 

Arã, com Diná, sua 

filha; todas as 

almas de seus 

filhos e de suas 

filhas foram trinta 

e três.  

16   E os filhos de 

Gade: Zifiom, e 

Hagi, e Suni, e 

Esbom, e Eri, e 

Arodi, e Areli.  

17   E os filhos de 

Aser: Imna, e Isvá, 

e Isvi, e Berias, e 

Será, a irmã deles; 

e os filhos de 

Berias: Héber e 

Malquiel.  

18   Estes são os 

filhos de Zilpa, a 

qual Labão deu à 

Léia sua filha e ela 

deu a Jacó estas 

dezesseis almas.  

19   Os filhos de 

Raquel, mulher de 

Jacó: José e 

Benjamim.  

20   E nasceram a 

José na terra do 

Egito Manassés e 

Efraim, que lhe deu 

Asenate, filha de 

Potífera, sacerdote 

de Om.  

21   E os filhos de 

Benjamim: Belá, e 

Bequer, e Asbel, e 

Gera, e Naamã, e 

Eí, e Rôs,  
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ים      ָוָאְָֽרְּא׃     ים     ְוֺחִפִׁ֖ ר46:22ֺמִפֵ֥ ל    ֲאֶשֵ֥ ֶׄאה      ְֺאֵנָ֣י       ָרֵחֹ֔   ֵאֵ֚

„asher      rachel          bney        „eleh                ve‟arde      vechupim      mupim  

que         Raquel     filhos-de      Estes                e-Arde       e-Hupim      Mupim 

ה    ָעָׂשָֽר׃   ֶפש   ַאְרָֺאָעֵ֥ ב      ׃ָאל־ֶנִׁ֖ ִֹ֑ ד           ְליֲַעק ן46:23יַֺׄאִׁ֖   ־אְבנֵי־ָדִׁ֖

dan-uvney           „assar      „arba‟ah      nefesh-kol        leya‟aqov              yulad 

Dan-E filhos de     dez          quatro     alma-tudo de      para-Jacó      ele-nasceu 

ָֽם׃46:24ֺחִשָֽים׃    ֵֶ֥צר    ְוִשֵׄא י     ְוֵי ל     ְוג־אִנִׁ֖ י     יְַחְצֵאֵ֥ י   נְַפָ ִלִ֑   ־אְבֵנִׁ֖

veshilem   veyetser     veguni      yachtse‟el      naftali       uvney           chushim 

e-Silém      e-Jezer      e-Guni         Jazeel         Naftali      E-filhos-de      Husim 

ל46:25 ן               ְלָרֵחָ֣ ן          ָלָבִׁ֖ ה    ֲאֶשר־נַָתֵ֥ ֶׄאה ְֺאֵנָ֣י     ִבְלָהֹ֔   ֵאֵ֚

lerachel                    lavan               natan-„asher      viləhah       bney          „eleh 

para-Raquel             Labão                  deu-que           Bila      filhos-de       Estes 

ב      ׃ָאל־ֶנֵֶ֥פש   ִשְבָעָֽה׃ ִֹׁ֖ ֶׄאה    ְליֲַעק ֶלד      ֶאת־ֵאִ֛ ֹו            ַוֵ ַּ֧  ִֺא ִ֑

shiv‟ah      nefesh-kol        leya‟aqov      „eleh-„et           vateled                    bito 

sete         alma-tudo de      para-Jacó         estes-*          e[ela]deu          sua-filha 

י46:26 יְָמהֹ֙          יְֹצֵאָ֣ ב           ִמְצַרֹ֙ ִֹ֤ ה       ְליֲַעק ׆אֶֶפש   ַהָֺאָאָ֨   ׃ָאל־ַהֶּ֠

yotsə‟ey         mitsrayəmah              leya‟aqov        haba‟ah            hanefesh-kol 

eles-saindo-de   para-o-Egito            para-Jacó      a[que]veio      a alma-tudo de 

ב              ׃ָאל־ֶנִֶׁ֖פש ִֹ֑ י          ְבנֵי־יֲַעק ד         נְֵשָ֣ ֹו        ִמְׄאַבִׁ֖  יְֵרכֹ֔
nefesh-kol                   ya‟aqov-vney              neshey          milevad        yerecho 

alma-tudo de               Jacó-filhos de         mulheres-de         fora       seu-lombo 

ים    ָוֵשָֽש׃               ֹו46:27ִשִשֵ֥ ף           ֲאֶשר־יַֺׄאד־לֵ֥   ־אְבֵנֵ֥י    יֹוֵסִ֛

lo-yulad-„asher                 yossef      uvney                            vashesh      shishim 

para ele-ele nasceu-que      José       E-filhos-de                      e-seis       sessenta 

ב ִֹ֛ יִם      ׃ָאל־ַה׆ֶאֶַּ֧פש             ְלֵבָֽית־יֲַעק יִם      ֶנֶָ֣פש      ְשָנִ֑  ְבִמְצַרִׁ֖

ya‟aqov-leveyt                  hanefesh-kol      shənayim      nefesh      bemitsrayim 

Jacó-para casa de             a alma-tudo de        dois            alma             no-Egito 

יְָמה     ִשְבִעָֽים׃  ָאה        ִמְצַרִׁ֖ פַהָֺאֵ֥  

shivə‟im      mitsrayəmah          haba‟ah 

setenta       para-o-Egito      a[que]veio 

ת46:28 ֵֹ֥ ף             ְלהֹור ה  ָשַלִ֤ח      ְלָפנָיוֹ֙        ֶאל־יֹוֵסֹ֔   ְוֶאת־יְה־אָדִ֞

lehorot                       yossef-„el           lefanayv        shalach         yehudah-ve‟et 

para-encaminhar        José-para      para-sua-face      enviou                     Judá-E 

ֶָֹֽשן׃ ְרָצה           ֻא א־א              ַאֵ֥ ִֹׁ֖ ְשנָה        ַוׁאָב ִֹ֑ יו              ֻא  ְלָפָנִׁ֖

goshen               „artsah                    vayavo‟u         goshenah                lefanayv  

Gósen          para-a-terra-de             e-ele-veio       para-Gósen      para-sua-face 

 

 

Mupim, e Hupim, e 

Arde.  

22   Estes são os 

filhos de Raquel, 

que nasceram a 

Jacó, ao todo 

catorze almas.  

23   E o filho de 

Dã: Husim. 

24   E os filhos de 

Naftali: Jazeel, e 

Guni, e Jezer, e 

Silém.  

25   Estes são os 

filhos de Bila, a 

qual Labão deu à 

sua filha Raquel e 

que deu estes a 

Jacó; todas as 

almas foram sete.  

26   Todas as almas 

que vieram com 

Jacó ao Egito, que 

descenderam dele, 

fora as mulheres 

dos filhos de Jacó, 

todas as almas 

foram sessenta e 

seis.  

27   E os filhos de 

José, que lhe 

nasceram no Egito, 

eram duas almas. 

Todas as almas da 

casa de Jacó, que 

vieram ao Egito, 

foram setenta.  

28   E [Jacó] envi-

ou Judá diante da 

sua face a José, 

para o encaminhar 

a Gósen; e chega-

ram à terra de 

Gósen.  
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ל46:29 את־יְִׂשָרֵאֵ֥ ִַ֛על           ִלְקַרָֽ ֹו      ַוַׁא ר     יֹוֵסףֹ֙    ֶמְר׃ַאְב ֹ֔ ִֹ֤   ַוׁאְֶאס

yisra‟el-liqra‟t                       vaya‟al         mercavto      yossef           vaye‟essor  

Israel-para encontrar com   e-ele-subiu      seu-carro       José      E-ele-aprontou 

יו                    ַוׁאִפֹלֹ֙  א         ֵאָלָ֗ ְשנָה            ַוׁאֵָרָ֣ ִֹ֑ יו          ֻא  ָאִבִׁ֖

vayipol                          „elayv              vayera‟              goshenah               „aviv 

e-ele-lançou[se]           para-ele           e-ele-viu           para-Gósen          seu-pai 

ֹוד׃ יו           עָֽ ְֵ֥בְׂא              ַעל־ַצ־ָאאָרִׁ֖ יו                 ַוֵׁא  ַעל־ַצ־ָאאָרֹ֔

„od                     tsavarayv-„al                    vayevech                       tsavarayv-„al 

ainda             seu pescoço-sobre              e-ele-chorou            seu pescoço-sobre 

ַעם        ַאֲחֵריֹ֙ 46:30 ־אָתה         ַהָפִ֑ ף    ָאמָ֣ ל  ֶאל־יֹוֵסִׁ֖ אֶמר יְִׂשָרֵאִ֛ ַֹּ֧   ַוׁא

„achare           hapa‟am           „amutah        yossef-„el      yisra‟el         vayo‟mer 

após                 a-vez              eu-morra       para-José         Israel       E-ele-disse 

י       עֹוְדָךִׁ֖       ָחָֽי׃  יָך      ׃ִאֵ֥ י  ֶאת־ָפנֶֹ֔ ף46:31ְראֹוִתָ֣ אֶמר      יֹוֵסִ֤ ָֹ֨   ַוׁא

yossef        vayo‟mer        chay       „odecha           ki         panayv-„et         re‟oti 

José           E-ele-disse     vives      [tu]ainda      porque      sua face-*      [eu]ver 

ה             ְוַאִֻאָ֣יָדה יו      ֶאֱעֶלִׁ֖ ית      ָאִבֹ֔  ֶאל־ֶאָחיוֹ֙            ְוֶאל־ֵֺאָ֣

ve‟agidah                  „e‟eleh          „aviv           beyt-ve‟el                  „echayv-„el 

e[eu]direi               [eu]subirei     seu-pai      casa de-e para      seus irmãos-para 

י י                   ־אֵבית־ָאִבִ֛ יו          ַאַחַּ֧ ה     ֵאָלֹ֔ ְמָרָ֣ ָֹֽ ה      ְוא ִֹ֑  ְלַפְרע

„avi-uveyt                               „achay            „elayv       ve‟omerah        lefarə‟oh 

meu pai-e casa de             meus-iemãos      para-ele      e[eu]direi      para-Faraó 

ָֽי׃  א־א      ֵאָל ַען      ָֺאֵ֥ ר    ְֺאֶאֶָֽרץ־׃ְאַנִׁ֖ ֵעי46:32ֲאֶשֵ֥ ָֹ֣   ְוָהֲאנִָשיםֹ֙          ר

ro‟ey              veha‟anashim       „elay           ba‟u      kəna‟an-be‟erets      „asher 

pastores-de    E-os-homens       a-mim      vieram      Canaã-na terra de        que 

ם ־א      ְוצֹאָנַּ֧ם         ־אְבָקָרִ֛ י      ִמְקֶנִׁ֖ה     ָהיִ֑ אן           ׃ִאָֽי־ַאנְֵשֵ֥ ֹֹ֔  צ

uveqaram          vetsonam        hayu     miqneh         „anshey-ki                  tso‟n 

e-suas-vacas  e-suas-ovelhas     são        gado      homens de-porque        ovelha 

ם      ֵהִבָֽיא־א׃  ר      ָלֶהִׁ֖ ם46:33ְוָכל־ֲאֶשֵ֥ א       ָלֶכִׁ֖ ה      ׃ִאָֽי־יְִקָרֵ֥   ְוָהיָ 

lachem         yiqra‟-ki          vehayah        hevi‟u            lahem       „asher-vechol 

a-vós     ele chamar-que      E-será       trouxeram      para-eles      que-e tudo de 

ר       ַמה־ַׅאֲעֵׂשיֶכָֽם׃    ה     ְוָאַמִׁ֖ ִֹ֑ י46:34ַפְרע ם           ַאנְֵשָ֨   ַוֲאַמְרֶ ָ֗

„anshey               va‟amartem         ma‟asseychem-mah        ve‟amar      parə‟oh 

homens-de         E-vós-direis        vossa ocupação-qual?      e-disser          Faraó 

ָ ה ינ־א                 ְוַעד־ַעֹ֔ ־א      ֲעָבֶדֹ֙יָךֹ֙           ִמ׆אְע־אֵרָ֣ ה     ָהיִ֤  ִמְקנֶ 

„atah-ve‟ad                        mine‟ureynu             „avadeycha       hayu      miqneh 

agora-e até                desde-nossa-mocidade      teus-servos      foram         gado 

 

 

29   Então, José 

aprontou o seu 

carro e subiu a 

encontrar com 

Israel, seu pai, a 

Gósen. E, mostran-

do-se-lhe, lançou-

se ao seu pescoço e 

chorou sobre o seu 

pescoço, longo 

tempo.  

30   E Israel disse a 

José: Morra eu 

agora, pois já tenho 

visto o teu rosto, 

que ainda vives.  

31   Depois, disse 

José a seus irmãos 

e à casa de seu pai: 

Eu subirei, e 

anunciarei a Faraó, 

e lhe direi: Meus 

irmãos e a casa de 

meu pai, que 

estavam na terra de 

Canaã, vieram a 

mim.  

32   E os varões 

são pastores de 

ovelhas, porque 

são homens de 

gado, e trouxeram 

consigo as suas 

ovelhas, e as suas 

vacas, e tudo o que 

tem.  

33   E será que 

quando Faraó vos 

chamar e disser: 

Qual é a vossa 

ocupação?  

34   Então, direis: 

Teus servos foram 

homens de gado 

desde a nossa mo-

cidade até agora,  
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ֶרץ ־אר      ֵ ְשב־אֹ֙       ְֺאֶאָ֣ ינ־א            ַֺאֲעבָ֗ ְחנ־א      ַֻאם־ֲאבֵֹתִ֑  ַֻאם־ֲאַנִׁ֖

be‟erets         teshvy            ba‟avur                 „avoteynu-gam      „anachnu-gam 

na-terra-de   habiteis   de-maneira[que]      nossos pais-também      nós-também 

אן׃ ָֹֽ ֵעה         צ ֵֹ֥ יִם      ׃ָאל־ר ת        ִמְצַרִׁ֖ ֶשן            ׃ִאָֽי־תֹוֲעַבֵ֥ ֹֹ֔  ֻא

tso‟‟n              ro‟eh-kol         mitsrayim              to‟avat-ki                 goshen 

ovelha      pastor de-tudo de      Egito      abominação para-porque      Gósen 

tanto nós como os 

nossos pais; para 

que habiteis na 

terra de Gósen, 

porque todo o 

pastor de ovelhas é 

abominação para 

os egípcios. 
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Gênesis 47 

י47:1 אֶמר            ָאִבָ֨ ָֹ֗ א   יֹוֵס֮ף       ַוׁאֵַֻאָ֣ד       ְלַפְרעֹה          ַוׁא ָֹ֣   ַוׁאָב

„avi                  vayo‟mer            lefarə‟oh         vayaged       yossef        vayavo‟ 

meu-pai          e-ele-disse          para-Faraó      e-ele-falou      José      E-ele-veio 

ם ר      ָלֶהֹ֔ י                 ְוצֹאָנִ֤ם          ־אְבָקָרםֹ֙       ְוָכל־ֲאֶשָ֣  ְוַאַח 
lahem       „asher-vechol         uveqaram            vetso‟nam                    ve‟achay 

a-eles        que-e tudo de      e-gado-deles      e-ovelhas-deles      e-meus-irmãos 

ֶָֹֽשן׃ ֶרץ            ֻא ַען      ְוִה׆ָאִׁ֖ם           ְֺאֶאֵ֥ ֶרץ      ׃ְאָנִ֑ א־א        ֵמֶאָ֣  ָֺאִׁ֖

goshen                be‟erets              vehinam      kəna‟an       me‟erets            ba‟u 

Gósen              na-terra-de            e-eis-que       Canaã      da-terra-de      vieram 

ים47:2 ה           ֲאנִָשִ֑ ח      ֲחִמָשָ֣ יו      ָלַקִׁ֖ ה                ֶאָחֹ֔   ־אִמְקֵצָ֣

„anashim             chamishah      laqach        „echayv                              umiq tseh 

homens                   cinco           tomou      seus-irmãos      E-da-extremidade-de 

ה׃    ָֹֽ ם        ִלְפֵנֵ֥י    ַפְרע יו47:3ַוׁאִַצֵגִׁ֖ ה         ֶאל־ֶאָחִׁ֖ ִֹ֛ אֶמר    ַפְרע ַֹּ֧   ַוׁא

„echayv-„el             parə‟oh       vayo‟mer         farə‟oh      lifney      vayatsigem 

seu irmão-para         Faraó        E-ele-disse        Faraó   para-faces-de   e-os-pôs 

ה        צֹאןֹ֙  ה     רֵֹעֵ֥ ָֹ֗ ־א      ֶאל־ַפְרע ם              ַוׁאֹאְמרָ֣  ַמה־ַׅאֲעֵׂשיֶכִ֑

tso‟n            ro‟eh         parə‟oh-„el         vayo‟meru             ma‟asseychem-mah 

ovelha      pastor-de      Faraó-para      e-eles-disseram      vossa ocupação-qual? 

ְחנ־א       ַֻאם־ֲאבֹוֵתָֽינ־א׃                 יָך        ַֻאם־ֲאַנִׁ֖ ־א47:4ֲעָבֶדֹ֔   ַוׁאֹאְמרָ֣

vayo‟meru                              „avoteynu-gam        „anachnu-gam      „avadeycha 

E-eles-disseram                  nossos pais-também      nós-também       teus-servos 

ין ־אר         ָֺאָאֶר֮ץ        ָֺאאנ־א                  ׃ִאי־ֵאָ֣ ה       ָלגָ֣ ָֹ֗  ֶאל־ַפְרע

„eyn-ki                            ba‟nu           ba‟erets               lagur             parə‟oh-„el 

não há-porque               viemos          na-terra      para-peregrinar      Faraó-para 

ב ד      ָהָרָעִׁ֖ יָך          ׃ִאָֽי־ָכֵבֵ֥ ר      ַלֲעָבֶדֹ֔ ה     ַלצֹאןֹ֙       ֲאֶשָ֣  ִמְרֶעָ֗

hara‟av         chaved-ki            la‟avadeycha      „asher           latson        mirə‟eh 

a-fome     severa-porque       para-teus-servos      que      para-a-ovelha      pasto 

1   Então, veio 

José, e anunciou a 

Faraó, e disse: Meu 

pai, e os meus 

irmãos, e as suas 

ovelhas, e seu 

gado, com tudo o 

que têm, chegaram 

da terra de Canaã, 

e eis que estão na 

terra de Gósen.  

2   E tomou uma 

parte de seus ir-

mãos, a saber, cin-

co homens, e os 

pôs diante de 

Faraó.  

3   Então, disse 

Faraó a seus 

irmãos: Qual é a 

vossa ocupação? E 

eles disseram a 

Faraó: Teus servos 

são pastores de 

ovelhas, tanto nós 

como nossos pais.  

4   Disseram mais a 

Faraó: Viemos para 

peregrinar nesta 

terra; porque não 

há pasto para as 

ovelhas de teus 

servos, porquanto a 
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יָך ְָֽשב־א־ָנֵ֥א                 ֲעָבֶדִׁ֖ ה            ֵי ַען     ְוַעָ ִ֛ ֶרץ        ׃ְאָנִ֑  ְֺאֶאָ֣

„avadeycha                     na‟-yeshvu                 ve‟atah      kəna‟an         be‟erets 

teus-servos            pedimos te-eles habitem      e-agora      Canaã      na-terra-de 

ֶָֹֽשן׃       ֶרץ         ֻא ר47:5ְֺאֶאֵ֥ ִֹ֑ ף       ֵלאמ ה   ֶאל־יֹוֵסִׁ֖ ֹֹ֔ אֶמר    ַפְרע ָֹ֣   ַוׁא

le‟mor            yossef-„el     parə‟oh       vayo‟mer             goshen           be‟erets 

para-dizer       José-para       Faraó        E-ele-disse            Gósen      na-terra-de 

ָֽיָך׃           א־א    ֵאֶל יָך        ָֺאֵ֥ יָך       ְוַאֶחִׁ֖ יִםֹ֙ 47:6ָאִבֵ֥ ֶרץ      ִמְצַרֹ֙   ֶאִ֤

mitsrayim      „erets                      „eleycha      ba‟u        ve‟acheycha       „avicha 

Egito              Terra-do                    a-ti        vieram      e-teus-irmãos      teu-pai 

יָך ב      ֶאת־ָאִבִׁ֖ ֶרץ      הֹוֵשֵ֥ ב        ָהָאֹ֔ וא    ְֺאֵמיַטָ֣  ְלָפֶנָ֣יָך         ִהֹ֔

„avicha-„et           hoshev         ha‟arets           bemeytav        hi‟         lefaneycha 

teu pai-*               habite           a-terra         no-melhor-de    ela     para-tua-face 

ְע ָ  ֶשן             ְוִאם־יַָדָ֗ ֹֹ֔ ֶרץ      ֻא יָך        יְֵשב־אֹ֙         ְֺאֶאָ֣  ְוֶאת־ַאֶחִ֑
yada‟eta-ve‟im              goshen        be‟erets             yeshvu      „acheycha-ve‟et 

tu sabes-e se                  Gósen      na-terra-de      eles-habitam      teus irmãos-e 

י ם              ָׂשֵרֵ֥ יִל          ְוַׂשְמָ ִ֛  ְויֶש־ָֺאםֹ֙                   ַאנְֵשי־ַחֹ֔
sarey                     vesamtam              chayil-„anshey                        bam-veyesh 

maiorais-de           e-ponha          capacidade-homens de            em eles-e existe 

ָֽי׃      יו47:7ִמְקֶנִׁ֖ה    ַעל־ֲאֶשר־ִל ב      ָאִבֹ֔ ָֹ֣ ֲָֽעק א    יֹוֵסףֹ֙    ֶאת־ַי   ַוׁאֵָבִ֤

„aviv          ya‟aqov-„et      yossef      vayave‟                li-„asher-„al        miqneh 

seu-pai           Jacó-*           José      E-ele-trouxe   para mim-que-sobre      gado 

ה׃ ָֹֽ ב   ֶאת־ַפְרע ִֹׁ֖ ֶרְך       יֲַעק ה       ַויְָבֵ֥ ִֹ֑ ה־א       ִלְפֵנָ֣י     ַפְרע ֲָֽעִמֵדִׁ֖  ַוַׁא
parə‟oh-„et       ya‟aqov      vayevarech        farə‟oh        lifney      vaya‟amdehu 

Faraó-*               Jacó      e-ele-abençoou      Faraó    para-faces-de         e-o-pôs 

י            ְשֵנֵ֥י47:8 ה            יְֵמִׁ֖ ב     ׃ַאָׅא  ִֹ֑ ה    ֶאָֽל־יֲַעק ִֹׁ֖ אֶמר  ַפְרע ֵֹ֥   ַוׁא

shney               yemey               kamah       ya‟aqov-„el      parə‟oh       vayo‟mer 

anos-de           dias-de          como-o-que?      Jacó-*           Faraó      E-ele-disse 

ָֽיָך׃            ה     יְֵמיֹ֙         ְשֵנָ֣י47:9ַחֶׁא ֹֹ֔ אֶמר     יֲַעקֹבֹ֙    ֶאל־ַפְרע ִֹ֤   ַוׁא

shney          yemey      parə‟oh-„el      ya‟aqov      vayo‟mer               chayeycha 

anos-de       dias-de     Faraó-para         Jacó          E-ele-disse                tua-vida 

ים ט    ְוָרִעָ֗ ת      ָשָנִ֑ה   ְמַעָ֣ ים    ־אְמַאִׁ֖ י                     ְשֹלִשֵ֥  ְמג־אַרֹ֔

vera‟im      me‟at   shanah        ume‟at       shloshim                              megurey 

e-maus      pouco      ano     e-centena-de       trinta           minhas-peregrinações 

יג־א     ֶאת־יְֵמיֹ֙  א     ִהִשָ֗ י        ְוֹלָ֣  ָהי־אֹ֙        יְֵמיֹ֙       ְשֵנָ֣י         ַחׁאַֹ֔

yemey-‟et       hissigu        velo‟         chayay           shney       yemey         hayu 

dias de-*      chegaram      e-não      minha-vida      anos-de     dias-de       foram 

י                   ְמג־אֵריֶהָֽם׃ י           ִֺאיֵמִׁ֖  ְשנֵיֹ֙         ַחֵׁאָ֣י        ֲאבַֹתֹ֔

megureyhem                           bimey                „avotay          chayey          shney 

peregrinações-deles            nos-dias-de           meus-pais     vidas-de      anos-de 

fome é severa na 

terra de Canaã; 

agora, pois, roga-

mos-te que teus 

servos habitem na 

terra de Gósen.  

5   E falou Faraó a 

José dizendo: Teu 

pai e teus irmãos 

vieram a ti.  

6   A terra do Egito 

está diante da tua 

face; no melhor da 

terra faze habitar a 

teu pai e a teus 

irmãos; habitem na 

terra de Gósen; e, 

se sabes que entre 

eles há homens 

valorosos, os porás 

por maiorais do 

gado, sobre o que 

eu tenho.  

7   E trouxe José a 

Jacó, seu pai, e o 

pôs diante de 

Faraó; e Jacó 

abençoou a Faraó.  

8   E Faraó disse a 

Jacó: Quantos são 

os dias dos anos de 

tua vida?  

9   E Jacó disse a 

Faraó: Os dias dos 

anos das minhas 

peregrinações são 

cento e trinta anos; 

poucos e maus 

foram os dias dos 

anos da minha vida 

e não chegaram aos 

dias dos anos da 

vida de meus pais, 

nos dias das suas 

peregrinações.  
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ה׃47:10 ָֹֽ א        ִמִׄאְפֵנֵ֥י    ַפְרע ה     ַוׁאֵֵצִׁ֖ ִֹ֑ ב    ֶאת־ַפְרע ִֹׁ֖ ֶרְך     יֲַעק   ַויְָבֵ֥

farə‟oh       milifney          vayetse‟      parə‟oh-„et      ya‟aqov          vayevarech 

Faraó     de-diante-de      e-ele-saiu         Faraó-*           Jacó      E-ele-abençoou 

ם47:11 ן          ָלֶהִ֤ יו    ְוֶאת־ֶאָחיו       ַוׁאִֵ ָ֨ ב    יֹוֵס֮ף   ֶאת־ָאִבָ֣   ַוׁאֹוֵשָ֣

lahem             vayiten      „echayv-ve‟et      „aviv-„et      yossef             vayoshev 

para-eles      e-ele-deu     seus irmãos-e       seu pai-*      José      E-ele-assentou 

ֶרץ ֶרץ         ְֺאֶאָ֣ ב      ָהָאִׁ֖ יִם      ְֺאֵמיַטֵ֥ ֶרץ    ִמְצַרֹ֔  ֲאֺחֿאָהֹ֙         ְֺאֶאָ֣

be‟erets             ha‟arets       bemeytav      mitsrayim      be‟erets          „achuzah 

na-terra-de         a-terra      no-melhor-de       Egito       na-terra-de      possessão 

ה׃          ָֹֽ ר      ִצ־ָאֵ֥ה     ַפְרע ס     ׃ַאֲאֶשִׁ֖ ל     יֹוֵסףֹ֙ 47:12ַרְעְמֵסִ֑   ַויְַכְל׃ֵאִ֤

yossef      vayechalkel                   farə‟oh       tsivah        ka‟asher       ra‟messes 

José         E-ele-sustentou              Faraó      ordenou      conforme      Ramessés 

ֶחם יו         ֶלִׁ֖ ית         ָאִבִ֑ ת     ׃ָאל־ֵֺאָ֣ יו      ְוֵאִׁ֖ יו  ְוֶאת־ֶאָחֹ֔  ֶאת־ָאִבָ֣

lechem           „aviv                beyt-kol         ve‟et      „echayv-ve‟et       „aviv-„et 

pão             seu-pai-de      casa de-tudo de      e          seus irmãos-e      seu pai-* 

י               ַה׀ָאָֽף׃       ֶרץ47:13ְלִפֵ֥   ְוֶלִֶ֤חם       ֵאיןֹ֙           ְֺאָכל־ָהָאֹ֔

ha‟arets-bechol              „eyn           velechem                hataf                         lefi  

a terra-em tudo de      não-havia      E-pão                  a-criança      para-boca-de 

יִםֹ֙  ֶרץ          ִמְצַרֹ֙ ַלֽא       ֶאִ֤ ד       ַוֵ   ִֹ֑ ב     ְמא ד        ָהָרָעִׁ֖  ׃ִאָֽי־ָכֵבֵ֥

mitsrayim            „erets           vatelah          me‟od      hara‟av             chaved-ki 

Egito                  terra-de      e-desfalecia      muito       a-fome      severa-porque 

י     ָהָרָעָֽב׃             ַען      ִמְפֵנִׁ֖ ֶרץ        ׃ְאנַֹ֔ ף47:14ְוֶאָ֣ ט    יֹוֵסָ֗   ַויְַלֵ ָ֣

yossef     vayelaqet                         hara‟av       mipney      kəna‟an        ve‟erets 

José         E-ele-recolheu                a-fome    de-faces-de     Canaã       e-terra-de 

ֶרץ יִםֹ֙            ־אְבֶאָ֣ א         ְבֶאֶָֽרץ־ִמְצַרֹ֙ ֶסףֹ֙       ַה׆אְִמָצִ֤  ֶאת־׃ָאל־ַה׃ֶאֹ֙

uve‟erets                 mitsrayim-ve‟erets             hanimtsa‟          hakessef-kol-„et 

e-na-terra-de            Egito-na terra do             a-encontrada      a prata-tudo de-* 

ף א            יֹוֵסִ֛ ים        ַוׁאֵָבֵ֥ ם    שְֹבִרִ֑ ֶבר    ֲאֶשר־ֵהָ֣ ַען       ַֺאֶשִׁ֖  ׃ְאנַֹ֔

yossef               vayavo‟          shoverim      hem-„asher      bashever      kəna‟an 

José               e-ele-trouxe      compravam      eles-que        pelo-grão        Canaã 

ה׃     ָֹֽ יָתה       ַפְרע ֶסף    ֵֺאֵ֥ ֶרץ47:15ֶאת־ַה׃ֶאִׁ֖ ֶסף       ֵמֶאָ֣ ם    ַה׃ֶאָ֗ ָֹ֣   ַוׁאִ 

me‟erets        hakessef     vayitom             farə‟oh           beytah       hakessef-„et 

da-terra-de     a-prata       E-ele-acabou      Faraó      para-a-casa-de      a prata-* 

יִם ֶרץ      ׃ְאנַַען              ַוׁאָבֹא־֩א            ָכל־ִמְצַרָ֨  ִמְצַריִ֮ם      ־אֵמֶאָ֣

mitsrayim-chol              vayavo‟u                kəna‟an      ume‟erets      mitsrayim 

Egito-tudo de             e-eles-vieram              Canaã     e-da-terra-de           Egito 

 

 

10   E Jacó aben-

çoou a Faraó e saiu 

de diante da face 

de Faraó.  

11   E José fez 

habitar a seu pai e 

seus irmãos e deu-

lhes possessão na 

terra do Egito, no 

melhor da terra, na 

terra de Ramessés, 

como Faraó orde-

nara.  

12   E José susten-

tou de pão a seu 

pai, e a seus 

irmãos, e a toda a 

casa de seu pai, 

segundo as suas 

famílias.  

13   E não havia 

pão em toda a 

terra, porque a 

fome era mui 

grave; de maneira 

que a terra do Egito 

e a terra de Canaã 

desfaleciam por 

causa da fome.  

14   Então, José 

recolheu todo o 

dinheiro que se 

achou na terra do 

Egito e na terra de 

Canaã, pelos grãos 

que compravam; e 

José trouxe o 

dinheiro à casa de 

Faraó.  

15   Acabando-se, 

pois, o dinheiro na 

terra do Egito e na 

terra de Canaã, 

vieram todos os 

egípcios  
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־את ֶחם      ְוָלֵָ֥ׅאה           נָמִׁ֖ נ־א     ֶלֹ֔ ף   ֵלאמֹרֹ֙        ָהָָֽבה־ָׄאָ֣  ֶאל־יֹוֵסִ֤

namut               velamah      lechem       lanu-havah             le‟mor      yossef-„el 

morreríamos   e-por-que?      pão      para nós-vamos!      para-dizer         José-* 

ס     ׃ָאֶָֽסף׃         י      ָאֵפִׁ֖ ָך                  ׃ִאֵ֥ אֶמר    יֹוֵסףֹ֙ 47:16נֶגְֶּאִ֑ ִֹ֤   ַוׁא

yossef      vayo‟mer                   kassef      „afes            ki                      negdecha  

José         E-ele-disse                 prata      cessou      porque       em-tua-presença 

ס ם    ִאם־ָאֵפִׁ֖ ם       ְֺאִמְקנֵיֶכִ֑ ם      ְוֶאְ ָנֵ֥ה      ָלֶכִׁ֖ ־א       ִמְקנֵיֶכֹ֔  ָהבָ֣

„afes-„im      bemiqneychem      lachem      ve‟etenah      miqneychem        havu 

cessou-se    pelo-vosso-gado        pão           e-darei         vosso-gado     venham 

ן47:17׃ָאֶָֽסף׃               יא־א    ֶאת־ִמְקנֵיֶה֮ם    ֶאל־יֹוֵסף        ַוׁאִֵ ָ֣   ַוׁאִָבָ֣

vayiten        yossef-„el      miqneyhem-„et      vayavi‟u                              kassef 

e-ele-deu     José-para         gado deles-*        E-eles-trouxeram                  prata 

אן ִֹ֛ ים          ־אְבִמְקֵנֵ֥ה          ַהצ ֶחם     ַֺאׇא־אִסָ֗ ף     ֶל   ָלֶה֩ם       יֹוֵסָ֨

hatso‟n             uvemiqneh              bassussim      lechem      yossef          lahem 

a-ovelha     e-pelo-rebanho-de      pelos-cavalos      pão          José       para-eles 

ים          ַויְנֲַהֵלִ֤ם       ַֺאֶׄאֶֹ֙חםֹ֙  ר      ־אַבֲחמִֹרִ֑  ־אְבִמְקֵנֵ֥ה            ַהָֺאָקִׁ֖
belechem   vayenahalem           uvahamorim         habaqar                uvemiqneh 

de-pão   e-ele-os-sustentou    e-pelos-jumentos      a-vaca      e-pelo-rebanho-de 

ם              ַֺאָשָנִׁ֖ה     ַהִהָֽוא׃        ַוִ  ֹ֮ם      ַהָשָנָ֣ה47:18ְֺאָכל־ִמְקנֵֶהֹ֔

hashanah      vatitom                   hahi‟      bashanah                miqnehem-bechol 

o-ano            E-acabou               a-ela         no-ano      rebanho deles-por tudo de 

אְמר־א ִֹ֤ ית        ַוׁא יו     ַֺאָשָנָ֣ה     ַהֵשנִָ֗ א־א        ֵאָל  ָֹ֨  ַהִהוא           ַוׁאָב

vayo‟meru          hashenit      bashanah      „elayv          vayavo‟u                hahi‟ 

e-ele-disse         o-segundo      no-ano      para-ele      e-eles-vieram            a-ela 

ֶסף ם    ַה׃ֶאֹ֔ י    ִאם־ַ ָ֣ י        ׃ִאֵ֚ ד           ֵמֲָֽאדֹנִֹ֔  לֹוֹ֙            ֹלָֽא־נְַכֵחָ֣

hakessef     tam-„im         ki           me‟adoni             nachached-lo‟                  lo 

a-prata      acabou-se      que      de-meu-senhor      ocultaremos-não      para-ele 

א      נְִשַארֹ֙       ִלְפֵנָ֣י י      ֹלִ֤ ה       ֶאל־ֲאדִֹנִ֑  ־אִמְקֵנֵ֥ה          ַהְֺאֵהָמִׁ֖
lifney           nishe‟ar         lo‟          „adoni-„el          habehemah            umiqneh 

diante-de   nos-restou      não      meu senhor-para      o-animal      e-rebanho-de 

נ־א       ְוַאְדָמֵתָֽנ־א׃            י    ִאם־ְֻאִוׁאֵָתִׁ֖ י          ִֺאְלִ ֵ֥   ָלַָּ֧ׅאה47:19ֲאדֹנִֹ֔

lamah                          ve‟admatenu      geviyatenu-„im       bilti                „adoni 

Por-que?                     e-nossa-terra      nosso corpo-se      senão      meu-senhor 

נ־א ְחנ־אֹ֙       ַֻאָ֣ם        ַאְדָמֵתֹ֔ יָך            ַֻאם־ֲאנַֹ֙ ־את              ְלֵעינֶָ֗  נָמָ֣

„admatenu         gam        „anachnu-gam              le‟eyneycha                   namut 

nossa terra      também       nós-também            para-teus-olhos      morreriamos 

ה           ֲאַנְִ֤חנ־א ְָֽהיִֶ֞ ֶחם        ְוִנ נ־א      ַֺאָׄאִ֑ נ־א     ְוֶאת־ַאְדָמֵתִׁ֖ ָֽה־אָֹתֵ֥  ְקֵנ

„anachnu             venihyeh         balachem      „admatenu-ve‟et      „otanu-qəneh 

nós                    e- seremos         por-pão            nossa terra-e      [a]nós-compra 

a José, dizendo: 

Dá-nos pão; por 

que morreríamos 

em tua presença? 

Porquanto o di-

nheiro nos falta.  

16   E José disse: 

Dai o vosso gado, e 

eu vo-lo darei por 

vosso gado, se falta 

o dinheiro.  

17   Então, trouxe-

ram o seu gado a 

José; e José deu-

lhes pão em troca 

de cavalos, e do 

rebanho de ove-

lhas, e do rebanho 

de gado, e dos 

jumentos; e os 

sustentou de pão 

aquele ano por 

todo o seu gado.  

18   E, acabado 

aquele ano, vieram 

a ele no segundo 

ano e disseram-lhe: 

Não ocultaremos 

ao meu senhor que 

o dinheiro é 

acabado, e meu 

senhor possui os 

animais; nenhuma 

outra coisa nos 

ficou diante da face 

de meu senhor, 

senão o nosso 

corpo e a nossa 

terra.  

19   Por que morre-

ríamos diante dos 

teus olhos, tanto 

nós como a nossa 

terra? Compra-nos 

a nós e à nossa 

terra por pão,  

 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

254 

 

א ְָֽחיֶהֹ֙      ְוֹלָ֣ ַרע       ְוִנ ה      ְוֶתן־זֶָ֗ ֹֹ֔ ים     ְלַפְרע נ־אֹ֙      ֲעָבִדָ֣  ְוַאְדָמֵתֹ֙
velo‟      venichəyeh      zera‟-veten         lefarə‟oh       „avadim      ve‟admatenu 

e-não    e-viveremos    semente-e dá      para-Faraó       servos       e-nossa-terra 

א     ֵתָשָֽם׃              ה      ֹלֵ֥ ־את         ְוָהֲאָדָמִׁ֖ ף47:20נָמֹ֔ ֶקן   יֹוֵס    ַוׁאִָ֨

yossef    vayiqen                          tesham        lo‟      veha‟adamah            namut 

José        E-ele-comprou             desolada      não          e-a-terra      morreremos 

יִםֹ֙  ־א         ִמְצַרֹ֙ ה         ׃ִאָֽי־ָמְכרִ֤ ֹֹ֔ יִםֹ֙     ְלַפְרע ת   ִמְצַרֹ֙  ֶאת־׃ָאל־ַאְדַמִ֤

mitsrayim             machru-ki             lefarə‟oh      mitsrayim        „admat-kol-„et 

Egito              venderam-porque      para-Faraó         Egito      terra do-tudo de-* 

י ב       ַוְ ִהֵ֥ ם      ָהָרָעִ֑ ה־א        ׃ִאָֽי־ָחַזֵ֥ק       ֲעֵלֶהִׁ֖ יש          ָׂשֵדֹ֔  ִאָ֣

vatehi            hara‟av       „alehem          chazaq-ki            sadehu                  „ish 

e[ela]foi         a-fome      sobre-eles      forte-porque      seu-campo      cada[um] 

ה׃      ָֹֽ ֶרץ     ְלַפְרע ים47:21ָהָאִׁ֖ ֹו        ֶלָעִרִ֑ יר   אֹתִׁ֖ ם  ֶהֱעִבֵ֥ ת־ָהָעֹ֔   ְוֶאָ֨

le‟arim               „oto      he‟evir     ha‟am-ve‟et                lefarə‟oh         ha‟arets 

para-cidades     [a]ele     passou     o povo-e                    para-Faraó         a-terra 

יִם        ְוַעד־ָקֵצָֽה־א׃              ה             גְב־אל־ִמְצַרִׁ֖ ק47:22ִמְקֵצֵ֥   ַרִ֛

raq                              qatsehu-ve‟ad           mitsrayim-gevul                   miqtseh 

Somente                   seu extremo-e até      Egito-território do      do-extremo-de 

ק ָֹ֨ א          ָקָנִ֑ה          ׃ִא֩י                 ח ים     ֹלָ֣ ת      ַה׃אֲֹהִנִׁ֖  ַאְדַמֵ֥

choq                         ki                qanah                lo‟      hakohanim         „admat 

prescrição            porque           comprou            não      sacerdotes       terra-dos 

ר ־א        ֶאת־ֺחָ םֹ֙  ֲאֶשָ֨ ה       ְוָאְָֽכלִ֤ ָֹ֗ ת    ַפְרע ים            ֵמֵאָ֣  ַל׃אֲֹהנִ 

„asher   chuqam-„et           ve‟achlu          parə‟oh      me‟et                lakohanim 

que      sua porção-*      e-eles-comiam      Faraó          de      para-os-sacerdotes 

־א      ֶאת־ַאְדָמָתָֽם׃ א      ָמְכרִׁ֖ ן    ֹלֵ֥ ה    ַעל־׃ֵא  ֹֹ֔ ן     ָלֶהםֹ֙     ַפְרע  נַָתִ֤

„admatam-„et            machru         lo‟       ken-„al      parə‟oh       lahem     natan 

terra deles-*            venderam      não      por isso       Faraó       para-eles   dava 

ֹום47:23 יִתי    ֶאְתֶכֵ֥ם    ַהׁאִ֛ ם      ֵה֩ן       ָקנִָ֨ אֶמר  יֹוֵסףֹ֙    ֶאל־ָהָעֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

hayom    „etchem       qaniti            hen          ha‟am-„el      yossef        vayo‟mer 

o-dia        [a]vós       comprei      eis-que      o povo-para      José       E-ele-disse 

ַרע ם                  זֶֹ֔ ה               ֵהָֽא־ָלֶכָ֣ ִֹ֑ ם      ְלַפְרע  ְוֶאת־ַאְדַמְתֶכִׁ֖
zera‟                           lachem-he‟                      lefarə‟oh      „admatechem-ve‟et 

semente                  para vós-eis que                 para-Faraó               vossa terra-e 

ם         ֶאת־ָהֲאָדָמָֽה׃        ם47:24־אזְַרְעֶ ִׁ֖ ת     ־אנְַתֶ ֵ֥ ֹֹ֔   ְוָהיָהֹ֙    ַֺאְ ב־אא

unetatem      batevu‟ot        vehayah                ha‟adamah-„et            uzera‟ətem 

e-dareis       do-produto      E-será[que]                 a terra-*      e-para-semeardes 

ת        יְִהֶיָ֣ה          ָלֶכם֩  ֶֹ֡ ע         ַהׁאָד ה    ְוַאְרַֺאָ֣ ִֹ֑ ית    ְלַפְרע  ֲחִמיִשִׁ֖

lachem            yihyeh           hayadot            ve‟arba‟       lefarə‟oh      chamishit 

para-vós           será              as-mãos           e-quatro      para-Faraó          quinto 

e nós e a nossa 

terra seremos ser-

vos de Faraó; dá 

semente para que 

vivamos e não 

morramos, e a terra 

não se desole. 

20   Assim, José 

comprou toda a 

terra do Egito para 

Faraó, porque os 

egípcios venderam 

cada um o seu 

campo, porquanto 

a fome era extrema 

sobre eles; e a terra 

[ficou] para Faraó.  

21   E ao povo, ele 

mudou para as 

cidades, desde uma 

até a outra extre-

midade da terra do 

Egito.  

22   Somente a 

terra dos sacerdotes 

não a comprou, 

porque os sacer-

dotes tinham por-

ção de Faraó e eles 

comiam a porção 

que Faraó lhes 

dava; por isso, não 

venderam a sua 

terra.  

23   Então, disse 

José ao povo: Eis 

que hoje vos tenho 

comprado a vós e a 

vossa terra para 

Faraó; eis aí se-

mente para vós, 

para que semeeis a 

terra.  

24   Há de ser que, 

das colheitas dareis 

o quinto a Faraó, e 

as quatro partes 
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ם ר          ְֺאָבֵ יֶכִׁ֖ ה      ־אְָֽלָאְכְלֶכִ֛ם        ְוַלֲאֶשֵ֥ ַרע           ַהָשֶדַּ֧  ְלזֶָ֨

bevateychem          vela‟asher        ule‟achlechem       hassadeh               lezera‟ 

em-vossas-casas   e-para-o-que    e-para-comerdes      o-campo      para-semear 

ל                ְלַטְפֶכָֽם׃                                 ֵֹ֥ ־א47:25ְוֶלֱאכ   ַוׁאֹאְמרִׁ֖

vayo‟mru                                                         letapechem                   vele‟echol  

E-eles-disseram                                        para-vossos-meninos      e-para-comer 

י נ־א                       נְִמָצא־ֵחןֹ֙          ְֺאֵעיֵנָ֣י               ֲאדֹנִֹ֔  ֶהֱחיִָתִ֑

„adoni                    be‟eyney             chen-nimtsa‟                             hecheytanu 

meu-senhor        aos-olhos-de      graça-encontremos      nos-preservaste-a-vida 

ה׃           ָֹֽ ים      ְלַפְרע ֵ֥ינ־א       ֲעָבִדִׁ֖ ף47:26ְוָהִי ֽא    יֹוֵסֶ֡   ַוָׁאֶָׂ֣שם    אָֹתָ֣

yossef    „otam      vayassem                      lefarə‟oh        „avadim       vehayiynu 

José       [a]isto      E-ele-pôs                    para-Faraó         servos        e-seremos 

ה ִֹׁ֖ יִם    ְלַפְרע ת    ִמְצַרִ֛ ה      ַעל־ַאְדַמֵ֥ ֹום     ַהֿאֶ   ְלחֹ֩ק          ַעד־ַהׁאָ֨

lefarə‟oh     mitsrayim      „admat-„al          hazeh       hayom-„ad              lechoq 

para-Faraó      Egito        terra do-sobre      o-este         o dia-até      por-estatuto 

ה א     ָהיְָתִׁ֖ ם    ֹלֵ֥ ֲהנִיםֹ֙       ְלַבָּאֹ֔ ָֹֽ ת      ַה׃א ק   ַאְדַמִ֤ ֶמש         ַרִ֞ ִֹ֑  ַלח

hayətah      lo‟      levadam        hakohanim        „admat       raq          lachomesh 

foram        não      [só elas]      os-sacerdotes      terra-de      só      para-o-quinto 

ה׃        ָֹֽ ֶרץ47:27ְלַפְרע יִם       ְֺאֶאָ֣ ֶרץ     ִמְצַרִׁ֖ ל    ְֺאֶאֵ֥   ַוֵׁאֶַּ֧שב   יְִׂשָרֵאִ֛

be‟erets        mitsrayim      be‟erets       yisra‟el      vayeshev                lefarə‟oh 

na-terra-de       Egito       na-terra-do      Israel        E-ele-habitou      para-Faraó 

־א ־א                     ַוׁאְִרֺאִׁ֖ ֽא           ַוׁאְִפרֵ֥ ־א        ָבֹ֔ ֶשן          ַוׁאֵָאֲחזָ֣ ִֹ֑  ֻא

vayirbu                               vayifəru               va           vaye‟achazu         goshen 

e-eles-aumentaram    e-eles-frutificaram      nela      e-eles-possuiram      Gósen 

ד׃   ָֹֽ ה47:28ְמא ע     ֶעְׂשֵרִׁ֖ יִם     ְשַבֵ֥ ֶרץ     ִמְצַרֹ֔ י     יֲַעקֹבֹ֙     ְֺאֶאָ֣   ַויְִחִ֤

„asseret       sheva‟      mitsrayim      be‟erets      ya‟aqov       vayechi       me‟od 

dez               sete             Egito       na-terra-do       Jacó         E-ele-viveu  muito 

ים ַבע   ָשנִֹ֔ יו     ֶשָ֣ י       יְֵמָֽי־יֲַעקֹבֹ֙      ְשֵנָ֣י       ַחׁאָֹ֔  ָשָנִ֑ה       ַויְִהִ֤

shanim   sheva‟     chayayv       shney      ya‟aqov-yemey      vayehiy      shanah 

anos        sete        sua-vida      anos-de       Jacó-dias de        e-ele-foi           ano 

ָֽה׃             ת     ָשָנ ים      ־אְמַאִׁ֖ ־א    יְֵמָֽי־יְִׂשָרֵאל47:29ְ֮וַאְרָֺאִעֵ֥   ַוׁאְִקְרבָ֣

yisra‟el-yemey      vayiqərevu                      shanah       ume‟at        ve‟arba‟iym 

Israel-dias de        E-ele-aproximou                ano     e-centena-de      e-quarenta 

אֶמר     לֹוֹ֙  ִֹ֤ ף      ַוׁא ֹו         ְליֹוֵסָ֗ א    ׀    ִלְבנָ֣  ָלמ־את              ַוׁאְִקָרָ֣

lo        vayo‟mer       leyossef            liveno               vayiqra‟                    lamut 

a-ele   e-ele-disse     por-José      por-seu-filho      e-ele-chamou      para-morrer 

יָך          ִׂשָֽים־ָנֵ֥א          יְָדָךִׁ֖  אִתי     ֵחןֹ֙        ְֺאֵעינֶֹ֔ א    ָמָצִ֤  ִאם־נָָ֨

yadecha           na‟-sim                be‟eynecha         chen       matsa‟ti       na‟-„im 

tua-mão       peço te-pôe           aos-teus-olhos      graça     encontrei   peço te-se 

serão vossas, para 

semente do campo, 

e para o vosso 

mantimento, e dos 

que estão nas 

vossas casas, e para 

que comam vossos 

meninos.  

25   E disseram: A 

vida nos tens 

preservado; ache-

mos graça aos 

olhos de meu 

senhor e seremos 

servos de Faraó.  

26   E José pôs isto 

por estatuto, até ao 

dia de hoje, sobre a 

terra do Egito: que 

Faraó tirasse o 

quinto; só a terra 

dos sacerdotes não 

ficou sendo de 

Faraó.  

27   E habitou Isra-

el na terra do 

Egito, na terra de 

Gósen, e nela to-

maram possessão e 

frutificaram e mul-

tiplicaram-se muito  

28   E Jacó viveu 

na terra do Egito 

dezessete anos; de 

sorte que os dias de 

Jacó, os anos da 

sua vida, foram 

cento e quarenta e 

sete anos.  

29   Aproximando-

se o tempo da 

morte de Israel, ele 

chamou a José, seu 

filho, e disse-lhe: 

Se tenho achado 

graça aos teus 

olhos, rogo-te que 
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ת ֶסד            ֶוֱאֶמֹ֔ יָת    ִעָׅאִדיֹ֙       ֶחָ֣ י      ְוָעִׂשִ֤ ַחת             יְֵרִכִ֑ ָ֣ ַ 

ve‟emet              chessed         „imadi      ve‟assita       yerechi                   tachat 

e-verdade             graça           comigo      e-faze      minha-coxa       debaixo-de 

יִם׃     נִי    ְֺאִמְצָרָֽ י47:30ַאל־ָנֵ֥א        ִתְקְֺאֵרִׁ֖ ַכְבִ יֹ֙       ִעם־ֲאבַֹתֹ֔   ְוָשָֽ

„avotay-„im            veshachavti          bemitsrayim      tiqbereni                na‟-„al 

meus pais-com      E-eu-jaza                no-Egito       me-sepultes      peço te-não 

ר ם          ַוׁאֹאַמ  נִי         ִֺאְקֺבָרָתִ֑ יִם     ־אְקַבְרַ ִׁ֖ נִיֹ֙     ִמִׅאְצַרֹ֔  ־אנְָׂשאַתֹ֙
vayo‟mer           biqevuratam             uqevartani      mimitsrayim      unessa‟tani 

e-ele-disse    na-sepultura-deles      e-me-sepultes      do-Egito          e-me-leves 

ָך׃                 ה        ִכְדָבֶרָֽ י      ֶאֱָֽעֶׂשֵ֥ ְבָעהֹ֙ 47:31ָאנִֹכִׁ֖ אֶמר    ִהָשָֽ ָֹ֗   ַוׁא

hishav‟ah      vayo‟mer                           chidevareycha        „e‟esseh      „anochi 

jura                E-ele-disse                   conforme-tua-palavra     farei                 eu 

ל ח־א        יְִׂשָרֵאִׁ֖ ֹו              ַוׁאְִשַ ֵ֥ ע            לִ֑ י              ַוׁאִָשַבִׁ֖  ִלֹ֔

yisra‟el            vayishtachu                      lo                 vayishava‟                     li 

Israel             e-ele[se]inclinou            para-ele            e-ele-jurou        para-mim 

אש         ַהִׅא׀ָאָֽה׃  ֵֹ֥ פַעל־ר  

hamitah                 ro‟sh-„al 

a-cama      cabeça de-sobre 

ponhas a tua mão 

debaixo da minha 

coxa, e usa comigo 

de beneficência e 

verdade; rogo-te 

que não me 

sepultes no Egito;  

30   jaza eu com os 

meus pais; e me 

leves do Egito e me 

sepultes na 

sepultura deles. E 

ele disse: Farei 

conforme a tua 

palavra.  

31   E ele disse: 

Jura-me; e ele 

jurou-lhe; e Israel 

inclinou-se sobre a 

cabeceira da cama. 
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Gênesis 48 

ף48:1 אֶמר           ְליֹוֵסֹ֔ ָֹ֣ ֶׄאה        ַוׁא ים    ָהֵאֹ֔ י   ַאֲחֵריֹ֙     ַהְּאָבִרָ֣   ַויְִהָ֗

leyossef              vayo‟mer           ha‟eleh      hadevarim      „acharey        vayehi 

para-José           e-ele-disse          as-estas       as-coisas         depois      E-ele-foi 

ח        ֶאת־ְשֵנִ֤י              ָבנָיוֹ֙  ה         ַוׁאִַ ִ֞ יָך     חֶֹלִ֑  ִה׆ֵאֵ֥ה       ָאִבִׁ֖

vanayv                   shney-„et          vayiqach          choleh      „avicha         hineh 

seus-filhos              dois de-*       e-ele-tomou       enfermo     teu-pai      eis-que 

יִם׃               ה    ְוֶאת־ֶאְפָרָֽ ֹו      ֶאת־ְמנֶַשִׁ֖ ב48:2ִעׅאֹ֔ ֹֹ֔   ַוׁאֵַֻאָ֣ד     ְליֲַעק

leya‟aqov      vayaged                       „efrayim-ve‟et      menasheh-„et          „imo 

para-Jacó      E-ele-falou                        Efraim-e           Manassés-*      com-ele 

יָך          ַוׁאְִתַחֿאֵקֹ֙  א   ֵאֶלִ֑ ף    ָֺאָ֣ אֶמר        ִה׆ֵאִ֛ה       ִֺאנְָךֵ֥      יֹוֵסִׁ֖  ֹ  ַוׁא
vayitchazeq        „eleycha     ba‟      yossef      binecha        hineh         vayo‟mer 

e-ele[se]esforçou    a-ti      vem        José       teu-filho      eis-que      e-ele-disse 

ל       ַוֵׁאִֶׁ֖שב         ַעל־ַהִׅא׀ָאָֽה׃             אֶמר     יֲַעקֹבֹ֙ 48:3יְִׂשָרֵאֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

ya‟aqov      vayo‟mer                        hamitah-„al             vayeshev          yisra‟el 

Jacó           E-ele-disse                    a cama-sobre      e-ele[se]assentou       Israel 

־אז י                נְִרָאָֽה־ֵאַלֵ֥י             ְֺאלִׁ֖ ל          ַשַּאִ֛ ף   ֵאֵ֥  ֶאל־יֹוֵסֹ֔

beluz                    „elay-nirə‟ah                         shaday             „el        yossef-„el 

em-Luz           para mim-apareceu            Todo Poderoso      Deus      José-para 

1   E foi que, de-

pois destas coisas, 

que disseram a 

José: Eis que teu 

pai está enfermo. 

Então, tomou con-

sigo os seus dois 

filhos, Manassés e 

Efraim.  

2   E foi dito a 

Jacó: Eis que José, 

teu filho, vem a ti. 

Eesforçou-se pois  

Israel e assentou-se 

na cama.  

3   E Jacó disse a 

José: Deus, Todo 

Poderoso, me apa-

receu em Luz,  
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ֶרְך         אִֹתָֽי׃     ַען        ַויְָבִׁ֖ ֶרץ        ׃ְאָנִ֑ י48:4ְֺאֶאָ֣ אֶמר        ֵאַלָ֗ ָֹ֣   ַוׁא

„elay            vayo‟mer             „oti           vayevarech         kəna‟an         be‟erets 

para-mim     E-Ele-disse      [a]mim      e-ele-abençoou      Canaã      na-terra-de 

ל יָך                ִלְקַהָ֣ ָך      ־אנְַתִ ִׁ֖  ִהנְִנִ֤י         ַמְפְרָךֹ֙         ְוִהְרִֺאיִתֹ֔

liqehal                         unetaticha       vehirbiticha           mafərecha          hineni 

por-ajuntamento-de    e-te-darei     e-te-aumentarei      te-frutificarei      eis-que 

יָך את        ְלזְַרֲעָךֵ֥            ַאֲחֶרִׁ֖ ִֹ֛ ֶרץ  ַהֿא י    ֶאת־ָהָאַּ֧ ַתִ   ים    ְונָָ֨  ַעִׅאִ֑

„achareycha          lezarə‟acha          hazo‟t     ha‟arets-„et       venatati     „amim 

depois-de-ti     para-tua-semente      a-esta        a terra-*            e-dei        povos 

ָֽם׃  ים48:5ֲאֺחַֿאֵ֥ת          עֹוָל ָֽי־ָבנֶיָ֩ך              ַה׆אֹוָלִדָ֨ ה       ְשֵנ   ְוַעָ ֶ֡

hanoladim                   vanayv-shney          ve‟atah         „olam               „achuzat 

os[que]nasceram      teus filhos-dois de      E-agora      perpétua     possessão-de 

יְָמה י      ֵאֶלִ֛יָך           ִמְצַרִׁ֖ יִם    ַעד־ֺאִֹאֵ֥ ֶרץ     ִמְצַרָ֗  ְלָך         ְֺאֶאָ֣

mitsrayəmah          „eleycha          bo‟i-„ad      mitsrayim      be‟erets          lecha 

para[o]Egito             para-ti          eu vir-até         Egito      na-terra-do      para-ti 

ֹון ן          ְוִשְמעִׁ֖ ה           ׃ִאְרא־אֵבֵ֥ יִםֹ֙       ־אְמנֶַשֹ֔ ם         ֶאְפַרֹ֙  ִלי־ֵהִ֑

vessime‟on            kirə‟uven               umenasheh       „efrayim                 hem-li 

e-Simeão           como-Rúben             e-Manassés         Efraim     eles-para mim 

ָֽי׃                    ְָֽהי־א־ִל ם48:6ִי   ־אמֹוַלְדְ ָךִ֛   ֲאֶשר־הֹוַלְֵ֥דָ       ַאֲחֵריֶהִׁ֖

„achareyhem      holadta-„asher      umoladtecha                                      li-yihyu 

depois-deles         gerares-que       E-tua-geração                 para mim-eles serão 

־א ם               יִָ ְראִׁ֖ ם        ֲאֵחיֶהִ֛ ל       ֵשַּ֧ ־א       ַעָ֣  ְלָךָ֣           יְִהיִ֑

yiqarə‟u                   „acheyhem           shem           „al           yihyu             lecha 

eles-chamarão         irmãos-deles      nome-de      sobre      eles-serão       para-ti 

י48:7ְֺאנֲַחָלָתָֽם׃          ָת֩ה          ָעַלָ֨ ן      ֵמ֩ י      ִמַפָּאָ֗   ַוֲאִנָ֣י  ׀  ְֺאבִֹאָ֣

„alay              metah       mipadan        bevo‟i        va‟ani                benachalatam 

para-mim      morreu      de-Padã      em-vindo      E-eu               na-sua-herança 

ֹוד ֶרְך               ְֺאעֵ֥ ַעןֹ֙            ַֺאֶּאֹ֔ ֶרץ           ׃ְאנַֹ֙ ל          ְֺאֶאִ֤  ָרֵח 

be‟od                       baderech               kəna‟an               be‟erets               rachel 

em-ainda              no-caminho               Canaã             na-terra-de           Raquel 

ָה         ָשםֹ֙  ָתה       ָוֶאְקְֺאֶרִ֤ א      ֶאְפָרִ֑ ָֹ֣ ֶרץ              ָלב  ׃ִאְבַרת־ֶאִׁ֖

sham           va‟eqbereha          „efratah            lavo‟                       „erets-kivərat 

lá              e[eu a]sepultei      para-Efrata      para-vir      terra-como distância de 

ֶָֽחם׃  ית ָל וא   ֵֺאֵ֥ ת ִהִׁ֖ ֶרְך          ֶאְפָרֹ֔ ל   ֶאת־ְֺאֵנָ֣י48:8ְֺאֶדָ֣ ְֵ֥רא  יְִׂשָרֵאִׁ֖   ַוַׁא

bney-„et       yisra‟el    vayare‟      lachem  beyt      hi‟     „efrat             baderech 

filhos de-*    Israel      E-ele-viu        Belém           ela    Efrata   no-caminho-de 

 

 

na terra de Canaã, 

e me abençoou,  

4   e me disse: Eis 

que te frutificarei e 

te aumentarei, e te 

porei por ajunta-

mento de povos, e 

darei esta terra à 

tua semente depois 

de ti, em possessão 

perpétua.  

5   Agora, pois, os 

teus dois filhos, 

que te nasceram na 

terra do Egito, 

antes que eu viesse 

a ti no Egito, são 

meus; Efraim e 

Manassés serão 

meus, como Rúben 

e Simeão.  

6   E a tua geração, 

que gerarás depois 

deles, será para ti; 

segundo o nome de 

seus irmãos serão 

chamados na sua 

herança.  

7   Vindo eu de 

Padã, me morreu 

Raquel na terra de 

Canaã, no cami-

nho, quando ainda 

um espaço de terra 

para vir a Efrata; e 

eu a sepultei ali, no 

caminho de Efrata, 

que é Belém.  

8   E Israel viu os 

filhos de  
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אֶמר       ִמי־ֵאֶָֽׄאה׃       ִֹׁ֖ ף     ַוׁא יו48:9יֹוֵסִ֑ אֶמר    יֹוֵסףֹ֙     ֶאל־ָאִבֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

„aviv-„el           yossef     vayo‟mer                „eleh-mi          vayo‟mer      yossef 

seu pai-para      José       E-ele-disse           estes-quem?      e-ele-disse        José 

ר ים    ָֺאֶזִ֑ה         ַוׁאֹאַמ  ַָֽתן־ִלֵ֥י    ֱאֹלִהִׁ֖ ם      ֲאֶשר־ָנ  ָֺאַנָ֣י            ֵהֹ֔

vayo‟mer          bazeh      „elohim        li-natan-„asher          hem               banay 

e-ele-disse       em-este       Deus      para mim-deu-que       eles       meus-filhos 

י         ַוֲאָבֲרֵכָֽם׃         ֶחם־ָנֵ֥א            ֵאַלִׁ֖   ְוֵעיֵנִ֤י    יְִׂשָרֵאלֹ֙ 48:10ָקָֽ

yisra‟el        ve‟eyney               va‟avarachem          „elay                 na‟-qachem 

Israel           E-olhos-de           e-os-abençoarei      para-mim      peço te-traga os 

ֹות                  ַוׁאֵַֻאִ֤ש ל        ִלְראִ֑ א     י־אַכִׁ֖ ֶקן      ֹלֵ֥ ֹֹ֔ ־א        ִמֿא  ׃ָאְבדָ֣

vayagish                          lir‟ot             yuchal        lo‟        mizoqen          kavdu  

e-ele-aproximou           para-ver          podiam      não      de-velhice      pesados 

ק          ָלֶהָֽם׃ ם           ַויְַחֵֺאֵ֥ ק         ָלֶהִׁ֖ יו       ַוׁאִַשֵ֥  אָֹתםֹ֙     ֵאָלֹ֔

lahem             vayechabeq             lahem           vayishaq         „elayv        „otam 

a-eles            e-ele-abraçou            a-eles         e-ele-beijou      para-ele    [a]eles 

ְלִ י48:11 א   ִפָׄאִ֑ יָך        ֹלָ֣ ה      ָפֶנִׁ֖ ֵֹ֥ ף   ְרא אֶמר יְִׂשָרֵאלֹ֙   ֶאל־יֹוֵסֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

filalti           lo‟         faneycha      re‟oh      yossef-„el      yisra‟el         vayo‟mer 

pensara      não          tua-face        ver         José-para        Israel        e-ele-disse 

ים      ַֻאֵ֥ם             ֶאת־זְַרֶעָָֽך׃ י   ֱאֹלִהִׁ֖ ה      אִֹתִ֛ ה         ֶהְרָאֵ֥  ְוִה׆אֵָ֨
zarə‟echa-„et                   gam        „elohim       „oti           herə‟ah           vehineh 

tua semente-*              também        Deus     [a]mim     [Ele fez]ver     e-eis-que 

ח־א48:12 יו               ַוׁאְִשַ ֵ֥ ם       ִֺאְר׃ָאִ֑ ם     ֵמִעָ֣ ף    אָֹתִׁ֖ א  יֹוֵסִ֛   ַוׁאֹוֵצֵ֥

vayishtachu                   birkayv          me‟im       „otam      yossef         vayotse‟ 

e-ele-inclinou[se]      joelhos-dele      de-com     [a]eles       José         E-ele-saiu 

יו             ָאְָֽרָצה׃            ח    יֹוֵס֮ף     ֶאת־ְשנֵיֶהם  48:13ְלַאָפִׁ֖   ַוׁאִַ ָ֣

shneyhem-„et      yossef      vayiqach                       „artsah                    le‟apayv  

dois deles-*           José       E-ele-tomou               para-a-terra      para-face-dele 

ה ל        ְוֶאת־ְמנֶַשֵ֥ אל      יְִׂשָרֵאֹ֔ ָֹ֣ יִם   ִֺאָֽיִמינֹוֹ֙         ִמְשמ  ֶאת־ֶאְפַרִ֤

menasheh-ve‟et          yisra‟el         missemo‟l               bimino          „efrayim-* 

Manassés-e                   Israel      da-esquerda-de      em-sua-direita      Efraim-* 

ָֽיו׃ ל       ַוׁאֵַֻאִׁ֖ש               ֵאָל ין     יְִׂשָרֵאִ֑ ֹו              ִמיִמָ֣  ִבְׂשמֹאלִׁ֖

„elayv                     vayagesh          yisra‟el         mimin                     vissemo‟lo  

para-ele             e-ele-aproximou      Israel      da-direita-de      em-sua-esquerda 

אש48:14 ִֹ֤ ֶשת                ַעל־ר ֹו     ַוׁאָָ֨ ל    ֶאת־יְִמינ    ַוׁאְִשַל֩ח    יְִׂשָרֵאָ֨

ro‟sh-„al                           vayashet      yemino-„et       yisra‟el            vayishlach 

cabeça de-sobre              e-ele-pôs      sua direita-*       Israel      E-ele-estendeu 

 

 

José e disse: Quem 

são estes?  

9   E José disse a 

seu pai: Eles são 

meus filhos, que 

Deus me tem dado 

aqui. E ele disse: 

Peço-te, traze-mos 

aqui, para que os 

abençoe.  

10   Os olhos de 

Israel estavam pe-

sados de velhice, já 

não podia ver bem; 

e fê-los chegar a 

ele, e beijou-os e 

abraçou-os.  

11   E Israel disse a 

José: Eu não 

cuidara ver o teu 

rosto; e eis que 

Deus me fez ver a 

tua semente tam-

bém.  

12   Então, José os 

tirou de seus 

joelhos e inclinou-

se à terra diante da 

sua face.  

13   E tomou José a 

ambos, a Efraim na 

sua direita, à es-

querda de Israel, e 

a Manassés na sua 

esquerda, à direita 

de Israel, e fê-los 

chegar a ele.  

14   Mas Israel es-

tendeu a sua mão 

direita e a pôs 

sobre a cabeça de  
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אש ָֹ֣ ֹו              ַעל־ר יר        ְוֶאת־ְׂשמֹאלִׁ֖ ־אא     ַהָצִעֹ֔ יִםֹ֙    ְוהָ֣  ֶאְפַרֹ֙

ro‟sh-„al                           semo‟lo-ve‟et              hatsa‟ir        vehu‟      „efrayim 

cabeça de-sobre               sua esquerda-e            o-menor        e-ele          Efraim 

ה י          ְמנֶַשִׁ֖ יו           ׃ִאֵ֥ ה               ִׂש׃ֵאלֹ֙           ֶאת־יָָדֹ֔  ְמנֶַשִ֑

menasheh             ki               yadayv-„et                  sikel                    menasheh 

Manassés            que               sua mão-*      cruzou-avisadamente      Manassés 

ֹור׃                  ים48:15ַהְֺאכָֽ ר     ָהֱָֽאֹלִהֶ֡ ף    ַוׁאֹאַמִ֑ ֶרְך   ֶאת־יֹוֵסִׁ֖   ַויְָבֵ֥

ha‟elohim      vayo‟mer      yossef-„et      vayevarech                            habechor 

o-Deus         e-ele-disse        José-*         E-ele-abençoou             o-primogênito 

ק ם          ְויְִצָחֹ֔ י          ְלָפנָיוֹ֙       ַאְבָרָהָ֣ ־א   ֲאבַֹתִ֤  ֲאֶש֩ר   ִהְתַהְׄאכָ֨

veyitschaq          „avraham          lefanayv            „avotay     hitəhalchu     „asher 

e-Isaque             e-Abraão     para-face-d‟Ele     meus-pais    andaram          que 

ָֽה׃ ֹום     ַהֶֿא י      ַעד־ַהׁאֵ֥ י       ֵמעֹוִדִׁ֖ ה        אִֹתֹ֔  ָהֱָֽאֹלִהיםֹ֙       ָהרֶֹעָ֣

hazeh        hayom-„ad         me‟odi            „oti              haro‟eh           ha‟elohim 

o-este          o dia-até      de-contínuo      [a]mim      o-pastoreando          o-Deus 

ע                 יְָבֵרְך֮ 48:16 י         ִמ׃ָאל־ָרָ֗ ל      אִֹת    ַהַׅאְלָאְ֩ך     ַהֻאֵֹאָ֨

yevarech                       ra‟-mikol               „oti            hago‟el           hamalə‟ach 

ele-abençoou            mal-de tudo de       [a]mim      o-Redentor              O-Anjo 

ם י                 ְוֵשֵ֥ א       ָבֶהםֹ֙             ְשִמֹ֔  ֶאת־ַה׆אְָעִרים     ְויִָ ֵרִ֤

veshem                       shemi                  vahem          vayiqare‟      hane‟arim-„et 

e-nome-de              meu-nome              em-eles      e-ele-chamou      os mocos-* 

ב ִֹׁ֖ ־א                     ָלר ק            ְויְִדֻאֵ֥ ם      ְויְִצָחִ֑ י      ַאְבָרָהָ֣  ֲאבַֹתִׁ֖

larov                               veyidegu             veyitschaq      „avraham         „avotay  

para-multidão        e-ele[se]multiplique      e-Isaque          Abraão      meus-pais 

ֶרב       ָהָאֶָֽרץ׃       יו48:17ְֺאֶקֵ֥ ית        ָאִבַּ֧ ף      ׃ִאי־יִָשָ֨   ַוַׁאְָ֣רא    יֹוֵסָ֗

„aviv              yashit-ki          yossef       vayare‟               ha‟arets           beqerev 

seu-pai      ele punha-que       José         E-ele-viu             a-terra       no-meio-de 

יו יִם       ַוֵׁאַָ֣רע          ְֺאֵעיָנִ֑ אש     ֶאְפַרִׁ֖ ֵֹ֥ ֹו               ַעל־ר  יַד־יְִמינִ֛
be‟eyney             vayera‟       „efrayim           rosh-„al                       yemino-yad 

em-seus-olhos   e-ele-mau      Efraim      cabeça de-sobre      sua direita-mão de 

ל ֽא             ֵמַעֵ֥ יר          אָֹתִ֛ יו          ְלָהִסֵ֥ ְך          יַד־ָאִבָ֗ ָֹ֣  ַוׁאְִתמ
me‟al                   „otah                 lehassir                „aviv-yad             vayitmoch 

de sobre              [ela]              para-mudar          seu pai-mão de      e-ele-pegou 

אש       ְמנֶַשָֽה׃      ֵֹ֥ יִם        ַעל־ר ף48:18רֹאש־ֶאְפַרִׁ֖ אֶמר     יֹוֵסִ֛ ַֹּ֧   ַוׁא

yossef       vayo‟mer            menasheh             rosh-„al                  „efrayim-rosh 

José         E-ele-disse           Manassés      cabeça de-sobre      Efraim-cabeça de 

ים ר     ִׂשֵ֥ ֹֹ֔ י        ׃ִאי־ֶזָ֣ה           ַהְֺאכ ן       ָאִבִ֑ יו      ֹלא־ֵכָ֣  ֶאל־ָאִבִׁ֖

sim          habechor               zeh-ki             „avi             chen-lo‟            „aviv-„el 

põe     o-primogênito       este-porque      meu-pai      assim-não      seu pai-para 

Efraim, ainda que 

ele era o menor, e a 

sua esquerda sobre 

a cabeça de Manas-

sés, cruzando avi-

sadamente as suas 

mãos, ainda que 

Manassés era o 

primogênito.  

15   E abençoou a 

José e disse: O 

Deus, em cuja pre-

sença andaram 

meus pais Abraão e 

Isaque, o Deus que 

me pastoreou, de 

contínuo até este 

dia,  

16   o Anjo que me 

livrou de todo o 

mal, abençoe estes 

rapazes; e seja cha-

mado neles o meu 

nome e o nome de 

meus pais Abraão e 

Isaque; e multipli-

quem-se, em mul-

tidão, no meio da 

terra.  

17   Vendo, pois, 

José que seu pai 

punha a sua mão 

direita sobre a 

cabeça de Efraim, 

foi mau aos seus 

olhos; e pegou a 

mão de seu pai, 

para mudá-la de 

sobre a cabeça de 

Efraim à cabeça de 

Manassés.  

18   E José disse a 

seu pai: Não assim, 

meu pai, porque 

este é o primogê-

nito; põe  
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ֹו׃        ֹֹ֙אֶמרֹ֙ 48:19יְִמינְָךִׁ֖               ַעל־רֹאשָֽ יו       ַוׁא ן     ָאִבָ֗   ַויְָמֵאָ֣

vayo‟mer         „aviv        vayema‟en                ro‟sho-„al                   yeminecha 

e-ele-disse      seu-pai      E-ele-recusou      sua cabeça-sobre      tua[mão]direita 

ם ־אא                יְִהיֶה־ְׄאָעִׁ֖ ְעִ י         ַֻאם־הֵ֥ ְעִ ָֽי      ְבנִיֹ֙        יַָדֹ֔  יַָדִ֤
le‟am-yihyeh                        hu‟-gam               yada‟eti            veni        yada‟eti 

para povo-ele será             ele-também             eu-sei           meu-filho      eu-sei 

יו             ַהָ טֹןֹ֙  ם        ָאִחִ֤ ל           ְוא־אָלָ֗ ־אא            יִגְָּאִ֑  ְוגַם־הָ֣
haqaton                 „achiv            ve‟ulam                yigdal                  hu‟-vegam 

o-menor            seu-irmão      e-no-entanto      ele[será]grande      ele-e também 

ָֽם׃ ֵ֥ה       ְמֹלָֽא־ַהֻאֹוִי ֹו       יְִהֶי ׆א־א          ְוזְַרעִׁ֖ ל                ִמֶׅאֹ֔  יִגְַּאָ֣
hagoyim-melo‟          yihyeh         vezarə‟o             mimenu                      yigdal 

as nações-cheio de    ele-será    e-sua-semente      do-que-ele       ele[será]maior 

ְך48:20 ֹום    ַהה־א֮א    ֵלאמֹור       ְֺאָךָ֗            יְָבֵרִ֤ ם        ַֺאׁאָ֣ ֲרֵכ    ַויְָבָ֨

yevarech             becha        le‟mor         hahu‟      bayom             vayevarachem 

ele-abençoará     em-ti      para-dizer      o-ele        no-dia      E-ele-os-abençoou 

ה יִם            ְוִכְמנֶַשִ֑ ים  ׃ְאֶאְפַרִׁ֖ ְמָךָ֣    ֱאֹלִהֹ֔ ר        יְִׂשָֽ ֹֹ֔  יְִׂשָרֵאלֹ֙  ֵלאמ
vechimenasheh         ke‟efrayim   „elohim    yessimcha          le‟mor      yisra‟el 

e-como-Manassés   como-Efraim    Deus    ele-te-ponha      para-dizer      Israel 

יִם     ִלְפֵנֵ֥י       ְמנֶַשָֽה׃    ֵֶׂ֥שם     ֶאת־ֶאְפַרִׁ֖ אֶמר   יְִׂשָרֵאלֹ֙ 48:21ַוָׁא ִֹ֤   ַוׁא

yisra‟el       vayo‟mer         menasheh         lifney        „efrayim-„et      vayassim 

Israel          E-ele-disse      Manassés    para-faces-de      Efraim-*       e-ele-pôs 

ם ת    ְוָהָיִ֤ה     ֱאֹלִהיםֹ֙          ִעָׅאֶכֹ֔ י     ֵמִ֑ ף    ִה׆ֵאֵ֥ה     ָאנִֹכִׁ֖  ֶאל־יֹוֵסֹ֔

„imachem           „elohim      vehayah      met      „anochi      hineh       yossef-„el 

convosco              Deus          e-será      morro        eu         eis-que      José-para 

ֶרץ     ֲאבֵֹתיֶכָֽם׃   ם     ֶאל־ֶאִׁ֖ יב    ֶאְתֶכֹ֔ ִ ָֽי   ְלָךִ֛ 48:22ְוֵהִשָ֣ י   נַָתַּ֧   ַוֲאנִִ֞

lecha   natati     va‟ani        „avoteychem       „erets-„el        „etchem      veheshiv 

a-ti       dei        E-eu           vossos-pais      terra de-para      [a]vós       e-tornará 

ְחִ יֹ֙            ִמַׁאָ֣ד ר      ָלַקֹ֙ יָך      ֲאֶשִ֤ ד      ַעל־ַאֶחִ֑  ְשֶכֵ֥ם        ַאַחִׁ֖

miyad                laqachti         „asher        „acheycha-„al      „echad        shechem 

da-mão-de           tomei             que       teus irmãos-sobre      um        Siquém141 

י             ־אְבַקְשִ ָֽי׃  י           ְֺאַחְרִֺאִׁ֖ פָהֱָֽאמִֹרֹ֔  

uveqashti                    becharbi                ha‟emori 

e-com-meu-arco      com-minha-espada      o-amorreu 

a tua mão direita 

sobre a sua cabeça. 

19   Mas seu pai o 

recusou e disse: Eu 

o sei, meu filho, eu 

sei; também ele 

será um povo e 

também ele será 

grande; contudo, o 

seu irmão menor 

será maior do que 

ele, e a sua semen-

te será uma multi-

dão de nações.  

20   E os abençoou 

naquele dia, dizen-

do: Em ti Israel 

abençoará, dizen-

do: Deus te ponha 

como a Efraim e 

como a Manassés. 

E pôs a Efraim 

adiante de Manas-

sés.  

21   Depois, disse 

Israel a José: Eis 

que eu morro, mas 

Deus será con-

vosco e vos fará 

tornar à terra de 

vossos pais.  

22   E eu te tenho 

dado a Siquém, a 

mais do que a teus 

irmãos, o qual 

tomei com a minha 

espada e com o 

meu arco, da mão 

dos amorreus. 

 

 

 

                                                           
141

  A CJB (Complete Jewish Bible = Bíblia Judaica Completa) traduz ְשֶכם = shechem, em nota, como: “ombro; encosta; cidade 

de Siquém”; já a ARA (Almeida Revista e Atualizada) traduz como: “um declive montanhoso”. 
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Gênesis 49 

אֶמר           ֵהָאְָֽספ־אֹ֙ 49:1 ָֹ֗ יו             ַוׁא ב      ֶאל־ָֺאָנִ֑ ִֹׁ֖ א     יֲַעק   ַוׁאְִקָרֵ֥

he‟asfu                   vayo‟mer                 banayv-„el        ya‟aqov            vayiqra‟ 

ajuntai-vos            e-ele-disse             seus filhos-para      Jacó      E-ele-chamou 

ית ם        ְֺאַאֲחִרֵ֥ א      ֶאְתֶכִׁ֖ ת    ֲאֶשר־יְִקָרֵ֥ ם    ֵאִ֛  ְוַאִֻאָ֣יָדה        ָלֶכֹ֔
be‟acharit           „etchem           yiqra‟-„asher        „et      lachem         ve‟agidah 

nos-últimos          [a]vós          ele chamará-que      *     para-vós      e[eu]falarei 

־א49:2ַהׁאִָמָֽים׃         ב       ְוִשְמעִׁ֖ ִֹ֑ ־א      ְֺאֵנָ֣י     יֲַעק ־א     ְוִשְמעִׁ֖   ִהָ ְבצֵ֥

veshimə‟u      ya‟aqov       bney      veshimə‟u      hiqavtsu                   hayamim 

e-ouvi               Jacó      filhos-de       e-ouvi         Ajuntai-vos                 os-dias 

ל ֲאִביֶכָֽם׃  י49:3ֶאל־יְִׂשָרֵאֵ֥ ָ ה          ׃אִֹחִׁ֖ ִרי        ַאֹ֔ ָֹ֣   ְרא־אֵבןֹ֙        ְֺאכ

kochi              „atah            bechori             re‟uven        „avichem      yisra‟el-„el 

minha-força     tu      meu-primogênito      Rúben          vosso-pai      Israel-para 

ֵֶ֥תר ת                 ְוֶי ֵֶ֥תר           ְׂשֵאִׁ֖ י             ֶי ית       אֹוִנִ֑  ְוֵראִשָ֣
veyeter                          se‟et                  yeter                    „oni               vere‟shit  

e-preeminência-de   exaltação      preeminência-de    meu-vigor   e-primeiro-de 

יתָ 49:4ָעָֽז׃      י         ָעִלִׁ֖ ר         ׃ִאֵ֥ יִםֹ֙          ַאל־ ֹוַתֹ֔ ַחז      ׃ַאַׅאֹ֙   ַפִ֤

„alita                 ki                 totar-„al                 kamayim        pachaz            „az 

subiste         porque      permanecerás-não      como-águas      Afobado      força 

ָֽה׃  י         ָעָל ְלָ             יְצ־אִעֵ֥ ז        ִחַׄאִׁ֖ יָך     ָאֵ֥ י     ָאִבִ֑ פִמְש׃ְאֵבָ֣  

„alah                 yetsu‟i                   chalalti            „az       „avicha       mishkevey 

subiste         minha-cama          contaminaste      então      teu-pai          leitos-de 

ס      ְמֵכרֵֹתיֶהָֽם׃49:5 ים         ׃ְאֵלֵ֥י            ָחָמִׁ֖ י    ַאִחִ֑ ֹון ְוֵלִוִׁ֖   ִשְמעֵ֥

mecharteyhem     chamas                keley             „achim      velevi      shimə‟on 

suas-espadas      violência      instrumentos-de      irmãos     e-Levi         Simeão 

י                         ִֺאְקָהָלִׁ֖ם49:6 א       נְַפִשֹ֔ ָֹ֣   ְֺאסָֹדםֹ֙          ַאל־ָ ב

biqehalam                                     nafshi            tavo‟-„al                     bessodam 

no-ajuntamento-deles               minha-alma      venha-não      no-conselho-deles 

יש ְרג־א      ִאֹ֔ י         ְבַאָפםֹ֙       ָהָ֣ י         ׃ִאִ֤ ד           ׃ְאבִֹדִ֑  ַאל־ֵ ַחָ֣

„ish           harəgu          ve‟apam             ki              kevodi                  techad-„al 

homem    mataram     em-sua-fúria      porque      minha-glória      seja uma-não 

ֹור׃       י49:7־אִבְרצָֹנִׁ֖ם              ִעְ ר־א־שָֽ ־אר     ַאָפםֹ֙            ׃ִאָ֣   ָארִ֤

ki                  „apam         „arur                        shor-„iqru                   uviretsonam 

porque      fúria-deles      Maldito              boi-arrebataram      e-na-sua-vontade 

ב ֹֹ֔ ם            ְֺאיֲַעק ָתה         ֲאַחְׄאֵקָ֣ י   ָקָשִ֑ ם       ׃ִאָ֣ ז       ְוֶעְבָרָתִׁ֖  ָעֹ֔

beya‟aqov              „achalqem            qashatah      ki          ve‟evəratam         „az 

em-Jacó             [eu]os-dividirei           dura   porque   e-arrogância-deles  força 

 

1   E chamou Jacó 

a seus filhos e 

disse: Ajuntai-vos, 

e anunciar-vos-ei o 

que vos há de 

acontecer nos últi-

mos dias;  

2   ajuntai-vos e 

ouvi, filhos de 

Jacó; e ouvi a 

Israel, vosso pai:  

3   Rúben, tu és 

meu primogênito, 

minha força e o 

princípio de meu 

vigor, o mais exce-

lente em altivez e o 

mais excelente em 

poder.  

4   Afobado como 

a água, não perma-

necerás excelente, 

pois subiste ao lei-

to de teu pai e o 

contaminaste; su-

biste à minha ca-

ma.  

5   Simeão e Levi 

são irmãos; as suas 

espadas são instru-

mentos de violên-

cia.  

6   No conselho 

deles não entre 

minha alma; no 

ajuntamento deles 

minha glória não 

esteja; porque, no 

seu furor, mataram 

homens e, na sua 

vontade, arrebata-

ram bois.  

7   Maldito seja o 

seu furor, pois era 

forte, e a sua ira, 
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ם           ְֺאיְִׂשָרֵאָֽל׃  ־אָך49:8          סַוֲאִפיֵצִׁ֖ ה   ַאָ הֹ֙         יֹודָ֣   יְה־אָדָ֗

yoducha           „atah      yehudah                         beyisra‟el                 va‟afitsem 

te-louvarão         tu        Judá                                em-Israel    e[eu]os-espalharei 

־א יָך             יְִשַ ֲח־אֵ֥ ֶרף           אֹיְֶבִ֑ ָֹ֣ יָך           יְָדָךִׁ֖          ְֺאע  ַאֶחֹ֔

yistachavu                „oyeveycha              be‟oref            yadecha        „acheycha  

ele[se]inclinará       teus-inimigos      em-pescoço-de      tua-mão     teus-irmãos 

ה49:9ְלָךִׁ֖          ְֺאֵנֵ֥י      ָאִבָֽיָך׃                 ־אר    ַאְריֵהֹ֙      יְה־אָדֹ֔   ֻאִ֤

yehudah       „aryeh       gur                                 „avicha          bney            lecha 

Judá                leão        Filhote-de                        teu-pai      filhos-de      para-ti 

ץ           ׃ְאַאְרֵיִ֛ה ע          ָרַבַּ֧ יָת       ׃ָאַרָ֨ ֶרף        ְֺאִנָ֣י       ָעִלִ֑  ִמ׀ֶאִׁ֖

ke‟arieh                 ravats                kara‟           „alita            beni             miteref 

como-leão         e-deita[se]      encurva[se]      subiste      meu-filho      da-presa 

י         יְִקיֶמָֽ׆א־א׃               יא          ִמֵ֥ ֶבטֹ֙ 49:10־אְכָלִבִׁ֖ ־אר   ֵשֹ֙   ֹלָֽא־יָסֵ֥

shevet     yassur-lo‟                                yeqimenu             mi               uchelavi‟ 

cetro       ele[se]arredará-Não             ele-o-levantará      quem?      e-como-leão 

א ָֹ֣ ד        ׃ִאָֽי־יָב יו         ַעֵ֚ ין      ַרגְָלִ֑ ק         ִמֵֺאָ֣ ה     ־אְמחֵֹקִׁ֖  ִמָֽיה־אָדֹ֔

yavo‟-ki             „ad              raglayv        mibeyn         umechoqeq       mihudah 

venha-que           até             pés-dele       de-entre     e[do]legislador      de-Judá 
שילה

ת        ַעִׅאָֽים׃            ֹו           יְִ ַהֵ֥ ֹו        ְולִׁ֖ י49:11 ִשילֹ֔   אְֹסִרִ֤

„osseri                            „amim             yiqhat                 velo             shilo  
shiloh

 

Amarrado                       povos      ele-congregará      e-para-ele                   Siló 

ֶפןֹ֙               ַלֶֻאֹ֙
עירה

ה                   ְֺאִנָ֣י ֹו                ְוַלשֵֹרָקִׁ֖   ִעירֹ֔

beni                           velassoreqah                         „iro  
„iroh

                     lagefen 

filho[de]         e-para-a-vide[mais]excelente        seu-jumento           para-a-vide 

ים ֹו             ־אְבַדם־ֲענִָבִׁ֖ יִןֹ֙       ְלֺבשֹ֔ ס         ַֺאׁאַֹ֙ ֹו            ׃ִאֵֺאִ֤  ֲאתֹנִ֑

„anavim-uvedam                levusho        bayayin            kibes                   „atono 

uvas-e em sangue de        sua-veste      em-vinho      [ele]lavará      sua-jumenta 
סותה

ֹו׃      יִם49:12 ס־אתָֽ יִם        ִמָׁאִ֑יִן          ־אְלֶבן־ִש׆ַאִׁ֖   ַחְכִליִלֵ֥י    ֵעיַנִׁ֖

shinayim-uleven         miyayin      „eynayim      chachelili                   suto  
sutoh

 

dentes-e branco de     de-vinho         olhos         Cintilante                     sua-capa 

ָֽב׃  פֵמָחָל  

mechalav 

de-leite 

ֹוף49:13 ן      ְוה־אאֹ֙            ְלחָ֣ ִֹ֑ ים      יְִש׃א ֹוף        יִַׅאִׁ֖ ן     ְלחֵ֥   זְב־אֺל 

lechof                   vehu‟       yishkom        yamim           lechof               zevulun 

para-praia-dos     e-ele      ele-habitará      mares      para-praia-dos      Zebulom 

 

 

pois era dura; eu os 

dividirei em Jacó e 

os espalharei em 

Israel.  

8   Judá, a ti te lou-

varão os teus ir-

mãos; a tua mão 

será sobre o pesco-

ço de seus inimi-

gos; os filhos de 

teu pai a ti se 

inclinarão.  

9   Judá é um leão-

zinho; da presa 

subiste, filho meu. 

Encurva-se e deita-

se como um leão e 

como um leão ve-

lho; quem o des-

pertará?  

10   O cetro não se 

arredará de Judá, 

nem o legislador 

dentre seus pés, até 

que venha Siló; e a 

ele se congregarão 

os povos.  

11   Ele amarrará o 

seu jumentinho à 

vide e o filho da 

sua jumenta, à cepa 

mais excelente; ele 

lavará a sua veste 

no vinho e a sua 

capa, em sangue de 

uvas. 

12   Os olhos serão 

cintilantes de vi-

nho, e os dentes, 

brancos de leite.  

13   Zebulom habi-

tará na praia dos 

mares e será como 

[porto] dos  
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ן׃  ָֹֽ ֹו      ַעל־ִציד ֹות      ְויְַרָכתִׁ֖ ר49:14         סֳאנִׁאֹ֔ ָֹ֣ ר         ֲחמ   יִָששָכִׁ֖

chamor            yissaschar                          tsidon-„al        veyarəchato        „oniot 

jumento-de     Issacar                             Sidom-sobre      e-seu-termo       navios 

ין     ַהִָֽׅאְשְפָתָֽיִם׃    ץ      ֵֺאֵ֥ ֶרם            רֵֹבִׁ֖   ַוַׁאְִ֤רא       ְמנָֺחהֹ֙ 49:15ָֻאִ֑

menuchah      vayarə‟          hamishpetayim      beyn        rovets                garem 

descanso        E-ele-viu        os[dois]fardos       entre      deita[se]      [forte]osso 

ָמה        ַוֵׁאִ֤ט             ִשְכמֹוֹ֙  י     נֵָעִ֑ ֶרץ    ׃ִאָ֣ ֹוב    ְוֶאת־ָהָאִׁ֖ י    טֹ֔  ׃ִאָ֣

shichmo                  vayet          nae‟mah       ki      ha‟arets-ve‟et      tov          ki 

seu-ombro          e-inclinou      deliciosa      que         a terra-e          bom      que 

י              ְלַמס־עֵֹבָֽד׃  ל            ַויְִהִׁ֖ ֹֹ֔ ן49:16                   סִלְסֺא   ָּאִׁ֖

dan                                         „oved-lemas                      vayehi               lissəbol 

Dan                        serviçal-para trabalho[forçado]      e-ele-foi      para[a]carga 

י      יְִׂשָרֵאָֽל׃ ד              ִשְבֵטֵ֥ ֹו               ׃ְאַאַחִׁ֖ ין            ַעׅאִ֑  יִָדָ֣
yisra‟el             shivtey                    ke‟achad                    „amo                  yadin 

Israel               tribos-de               como-uma-das            seu-povo      ele-julgará 

ַרח49:17 ִֹ֑ ן          ֲעֵלי־א ִֹׁ֖ ֶרְך      ְשִפיפ ש          ֲעֵלי־ֶדֹ֔   יְִהי־ָדןֹ֙    נָָחָ֣

„orach-„aley                shefifon        derech-„aley           nachash            dan-yehi 

vereda-junto à              víbora      caminho-junto ao      serpente     Dan-Ele será 

ֹור׃ ֹו            ָאחָֽ ל        רְֹכבִׁ֖ ֵֹ֥ ־אס           ַוׁאִפ  ַה׆אֵֹשְךֹ֙          ִעְ ֵבי־סֹ֔

„achor                    rochevo          vayipol                sus-„iqvey            hanoshech 

para-trás 142     seu-cavaleiro      e-ele-cai      cavalo-calcanhares do      a-morde 

ָֽה׃            49:18 יִתי       יְהָו ָֽיש־אָעְתָךִׁ֖       ִק־ִאֵ֥ ־אד49:19 ִל ד         ְֻאדָ֣   ָֻאִׁ֖

gedud             gad                          „adonay            qiviti                   lishu‟atecha 

um-bando      Gad                         SENHOR      [eu]espero     Pela-tua-salvação 

ב׃  ־אא       יָֺגֵ֥ד           ָעֵקָֽ ׆א־א         ְוהִׁ֖ ר49:20              סיְג־אֶדִ֑   ֵמָאֵשִׁ֖

me‟asher                                „aqev                 yagud         vehu‟          yegudenu 

De Aser                          [na]retaguarda      ele-atacará      e-ele      ele-o-atacará 

ן         ַמֲָֽעַד׆אֵי־ֶמֶָֽלְך׃  ־אא     יִֵ ִׁ֖ ֹו       ְוהֵ֥ סְשֵמָנָ֣ה        ַלְחמִ֑  

melech-ma‟adaney      yiten        vehu‟          lachemo      shəmenah 

rei-delícias de           ele-dará      e-ele       para-seu-pão      gordura 

ֶפר׃ 49:21 ן          ִאְמֵרי־ָשָֽ ה      ַה׆אֵֹתִׁ֖ י ַאׁאָָלָ֣ה      ְשֺלָחִ֑ ס נְַפָ ִלִׁ֖  

shafer-„imrey              hanoten      shəluchah      „ayalah            naftali 

beleza-palavras de      a[que]dá         solta             cerva            Naftali 

 

 

 

navios; e o seu 

termo será em 

Sidom.  

14   Issacar é ju-

mento de fortes 

ossos, deitado entre 

dois fardos.  

15   E viu ele que o 

descanso era bom e 

que a terra era 

deliciosa, e abai-

xou o seu ombro 

para a carga, e foi 

serviçal forçado.  

16   Dã julgará seu 

povo, como uma 

das tribos de Israel.  

17   Dã será ser-

pente junto ao ca-

minho, uma víbora 

junto à vereda, que 

morde os calcanha-

res do cavalo e faz 

cair o seu cavaleiro 

para trás.  

18   A tua salvação 

espero, SENHOR!  

19   Quanto a 

Gade, uma tropa o 

acometerá; mas ele 

a acometerá na 

retaguarda.  

20   De Aser, 

gordura para o seu 

pão e ele dará 

delícias reais.  

21   Naftali é uma 

cerva solta; a qual 

dá palavras formo-

sas.  

 

 

 

 

                                                           
142

 achor = para trás.  Apesar desse termo ser traduzido pelas KJV, NKJ, CJB E NIV como “´backward = para trás”, com„ ָאחֹור 

o que concordamos plenamente, a ARA e a ARC traduzem essa palavra como “por detrás”. 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

264 

 

יִן49:22 ת            ֲעֵלי־ָעִ֑ ן            פָֹרִׁ֖ ף         ֵֺאֵ֥ ן     פָֹרתֹ֙    יֹוֵסֹ֔   ֵֺאִ֤

„ayin-„aley                 porat                  ben             yossef       porat                ben 

fonte-junto à           fruto-de            filho-de            José      fruto-de      Filho-de 

־אר׃          ה    ֲעֵלי־שָֽ ֹות    ָצֲעָדִׁ֖ ֺא־א49:23ָֺאנ  ִֹ֑ ה־א                ָור ָֽיְָמֲרֺרִׁ֖   ַו

varobu                       vayemararuhu                   shur-„aley      tsa‟adah      banot 

e-o-multiplicaram     E-eles-o-amargaram      muro-junto ao      corre        filhas 

ה־א                  ַֺאֲעֵלֵ֥י       ִחִצָֽים׃                  ָֽׁאְִׂשְטֺמִׁ֖ ֶשב49:24ַו   ַוֵ ִ֤

vateshev                                   hitsim           ba‟aley                          vayitemuhu 

E[ela]susteve[se]                     flechas      senhores-dos      e-eles-o-aborreceram 

יו י              יָָדִ֑ ֿא־א            זְרֵֹעָ֣ ִֹׁ֖ ֹו        ַוׁאָפ  ְֺאֵאיָתןֹ֙               ַקְש ֹ֔

yadayv                 zero‟ey              vayafozu          qashto                      be‟eytan 

mão-dele            braços-de             e-ele-ágil      seu-arco-de      na-permanência 

ֶבן    יְִׂשָרֵאָֽל׃ ה      ֶאֵ֥ ם     רֶֹעִׁ֖ ב     ִמָשֵ֥ ֹֹ֔ יר     יֲַעק  ִמיֵדיֹ֙          ֲאִבָ֣

yisra‟el         „even          ro‟eh      misham      ya‟aqov      „avir                 midey 

Israel          pedra-de      pastor         de-lá          Jacó          forte      das-mãos-de 

ת           ַשַּאיֹ֙ 49:25 ָׂא       ְוֵאִ֤ יָך              ְויְַעזְֶרָ֗ ל            ָאִב    ֵמֵאָ֨

shaday               ve‟et      veya‟əzerecha               „avicha                           me‟el 

Poderoso              e        e-Ele-te-ajudará               teu-pai                Do-Deus-de 

ת ֵֹ֥ ל               ִֺאְרכ יִםֹ֙       ֵמָעֹ֔ ת     ָשַמֹ֙ ִֹ֤ ָׂא                 ִֺאְרכ ְרֶכֹ֔  ִויָבָ֣
birchot                        me‟al       shamayim      birchot                    vivarəchecha 

bênçãos-de               de-acima         céus       bênçãos-dos      e-Ele-te-abençoará 

ַחם׃ יִם      ָוָרָֽ ת     ָשַדִׁ֖ ֵֹ֥ ַחת        ִֺאְרכ ֶצת           ָ ִ֑ ֹום        רֶֹבָ֣  ְ הִׁ֖

varacham    shadayim       birchot            tachat                rovetset             tehom 

e-da-madre     seios      bênçãos-de      debaixo-de      que[se]estende      abismo 

י49:26 ת                    הֹוַרֹ֔ ָֹ֣ ְָֽבר־אֹ֙        ַעל־ִֺאְרכ יָך      ָֻא ת   ָאִבָ֗ ָֹ֣   ִֺאְרכ

horay                                birchot-„al              gavəru        avicha              birchot 

meus-progenitores      bênçãos de-sobre      excederão      teu-pai     Bênçãos-de 

אש ָֹ֣ יןֹ֙            ְלר ם      ִ ְָֽהיֶֹ֙ ת        עֹוָלִ֑ ָֹ֣ ת              ִֻאְבע  ַעָֽד־ַ ֲאַוִׁ֖

lero‟sh                    tihyeyn         „olam             givə‟ot                       ta‟avat-„ad 

por-cabeça-de     [ela]estará    eternidade      outeiros-da       extremidade de-até 

ד               נְִזֵ֥יר         ֶאָחָֽיו׃  ִֹׁ֖ ף           ־אְלָקְדק פיֹוֵסֹ֔  

„echayv               nezir                      uleqadqod               yossef 

seus-irmãos      separado-de      e-para-alto[da cabeça]do      José 

ד49:27 אַכל           ַעִ֑ ָֹ֣ ֶקר        י ִֹׁ֖ ף          ַֺאֺא ב        יְִטָרֹ֔   ִֺאנְיִָמיןֹ֙ זְֵאָ֣

„ad                 yochal            baboqer               yitəraf           ze‟ev        binyamin 

até              ele-comerá      pela-manhã      ele-despedaça     lobo        Benjamim 

 

 

 

22   José é ramo 

frutífero, ramo fru-

tífero junto à fonte; 

seus ramos correm 

sobre o muro.  

23   Os flecheiros 

lhe amarguraram, e 

o flecharam, e o 

aborreceram.  

24   Seu arco suste-

ve-se na perma-

nênica, seu arco 

ágil no braço de 

Suas mãos, das 

mãos do Forte de 

Jacó, donde é o 

Pastor e a Pedra de 

Israel, 

25   do Deus de teu 

pai, o qual te 

ajudará, e pelo 

Poderoso, o qual te 

abençoará com 

bênçãos dos céus 

de cima, com 

bênçãos do abismo 

que está debaixo, 

com bênçãos dos 

peitos e da madre.  

26   As bênçãos de 

teu pai excederão 

as bênçãos de meus 

pais até à extremi-

dade dos outeiros 

eternos; elas esta-

rão sobre a cabeça 

de José e sobre o 

alto da cabeça do 

que foi separado de 

seus irmãos. 

27   Benjamim é 

lobo [que] despe-

daça; pela manhã, 

comerá até  
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ָֽל׃            ֶרב            יְַחֵׄאֵ֥ק       ָשָל י49:28ְוָלֶעִׁ֖ ֶׄאה      ִשְבֵטֵ֥   ׃ָאל־ֵאִ֛

shivtei         „eleh-kol                             shalal          yechaleq               vela‟erev 

tribos-de      estas-Tudo de                  despojo      ele-dividirá      e-para-a-tarde 

ם       ֲאִביֶהםֹ֙  ר    ָלֶהִ֤ זֹאת   ֲאֶשר־ִּאֶֺאָ֨ ר    ְוֶּ֠ ל   ְשֵנָ֣ים    ָעָׂשִ֑  יְִׂשָרֵאִׁ֖
„avihem           lahem      diber-„asher      vezo‟t      „assar      shenim      yisra‟el 

seu-pai          para-eles      disse-que       e-estas        dez          dois            Israel 

ְך ֹו             ֵֺאַרֵ֥ ר        ׃ְאִבְרָכתִׁ֖ יש   ֲאֶשֵ֥ ם   ִאִ֛ ֶרְך            אֹוָתֹ֔  ַויְָבָ֣
berach                 kevirchato            „asher     „ish        „otam             vayevarech 

abençoou    conforme-sua-bênção     que       cada      [a]eles      e-ele-abençoou 

אֶמר     ֲאֵלֶהםֹ֙    ֲאנִיֹ֙ 49:29אָֹתָֽם׃                  ִֹ֤ ם      ַוׁא ו    אֹוָתָ֗   ַויְַצָ֣

„ani      „alehem       vayo‟mer        „otam       vayetsav                               „otam 

eu        para-eles     e-ele-disse      [a]eles       E-ele-ordenou                     [a]eles 

י י            ֶאל־ֲאבָֹתִ֑ ־א          אִֹתִׁ֖ י       ִקְברֵ֥ ף            ֶאל־ַעִׅאֹ֔  נֱֶאָסָ֣

„avotay-„el                     „oti                 qiveru            „ami-„el                 ne‟essaf 

meus pais-para           [a]mim           sepultem      meu povo-para      [me]ajunto 

ִַחִ ָֽי׃    ֹון    הָֽ ה       ֶעְפרֵ֥ ר     ִֺאְׂשֵדִׁ֖ ה   ֲאֶשֵ֥ ְׅאָעָרֹ֔ ה49:30ֶאל־ַהָ֨   ַֺאְׅאָעָרִ֞

bame‟arah              hachiti       „efron          bissedeh      „asher      hame‟arah-„el 

Na-cova                o-heteu      Efrom      no-campo-de      que           a cova-para 

א ר         ַעל־ְפנֵי־ַמְמֵרִׁ֖ ה          ַהַׅאְכֵפָלִ֛ה      ֲאֶשֵ֥ ר       ִֺאְׂשֵדַּ֧  ֲאֶשָ֨

mamre‟-pney-„al               „asher        hamachpelah            bissedeh          „asher 

Manre-faces de-para           que            a-Macpela           no-campo-de          que 

ת ה   ֵמֵאִ֛ ם    ֶאת־ַהָשֶדָ֗ ה    ַאְבָרָה  ַען    ֲאֶש֩ר     ָקנָָ֨ ֶרץ        ׃ְאָנִ֑  ְֺאֶאָ֣

me‟et    hassadeh-„et      „avraham      qanah      „asher      kəna‟an         be‟erets 

de             o campo           Abraão      comprou      que        Canaã      na-terra-de 

ֶבר׃           י           ַלֲאֺחֿאַת־ָקָֽ ן    ַהִחִ ִׁ֖ ֵֹ֥ ־א49:31ֶעְפר ְברִ֞ ָ ָׅאה       קָֽ   ָשָ֣

qavəru          shamah                       qaver-la‟achuzat                hachiti      „efrom 

sepultaram   Para-lá                sepultura-para possessão de      o-heteu      Efrom 

־א ָׅאה             ָקְברָ֣ ֹו          ָשֵ֚ ה      ִאְש ֹ֔ ם  ְוֵאתֹ֙   ָׂשָרָ֣  ֶאת־ַאְבָרָהָ֗

qavəru                  shamah               „ishto            sarah      ve‟et      „avraham-„et 

sepultaram            para-lá           sua-mulher        Sara          e               Abraão-* 

ְרִ י ָׅאה       ָקַבִׁ֖ ֹו          ְוָשֵ֥ ה        ִאְש ִ֑ ת    ִרְבָקָ֣ ק    ְוֵאִׁ֖  ֶאת־יְִצָחֹ֔

qavarti            veshamah              „ishto              rivqah       ve‟et      yitschaq-„et 

sepultei           e-para-lá           sua-mulher         Rebeca         e             Isaque-* 

ת49:32ֶאת־ֵלָאָֽה׃     ֹו    ֵמֵאֵ֥ ה    ֲאֶשר־ֺאִׁ֖ ה      ְוַהְׅאָעָרֵ֥   ִמְקֵנַּ֧ה    ַהָשֶדִ֛

me‟et      bo-„asher      vehame‟arah      hassadeh      miqneh                 le‟ah-„et 

de            nele-que         e-a-cova          o-campo      Possessão-de 143       Léia-* 
 

e, à tarde, repartirá 

o despojo.  

28   Todas estas 

são as doze tribos 

de Israel; e isto é o 

que lhes falou seu 

pai quando os 

abençoou; a cada 

um abençoou se-

gundo a sua bên-

ção.  

29   E ele ordenou-

lhes e disse-lhes: 

Eu me congrego ao 

meu povo; sepul-

tai-me, com meus 

pais, na cova que 

está no campo de 

Efrom, o heteu,  

30   na cova que 

está no campo de 

Macpela, que está 

em frente de 

Manre, na terra de 

Canaã, a qual 

Abraão comprou 

com aquele campo 

de Efrom, o heteu, 

por herança de 

sepultura.  

31   Ali, sepulta-

ram Abraão e Sara, 

sua mulher; ali, 

sepultaram Isaque 

e Rebeca, sua 

mulher; e, ali, eu 

sepultei Léia.  

32   O campo e a 

cova que está nele 

foram comprados 

aos  

 

 

 

 

                                                           
143

 .miqneh = rebanho; gado; ganho; possessão; propriedade de terras ִמְקנֶה 
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יו49:33ְֺאנֵי־ֵחָֽת׃                 ת         ֶאת־ָֺאנָֹ֔ ל    יֲַעקֹבֹ֙      ְלַצ־א ָ֣   ַויְַכִ֤

banayv-„et            letsavot       ya‟aqov      vayechal                             chet-bney 

seus filhos-*    para-ordenar      Jacó         E-ele-terminou            Hete-filhos de 

ֶסף ע                       ַוׁאֵָאֵ֥ ה     ַוׁאִגְַוִׁ֖ יו    ֶאל־ַהִׅא׀ָאִ֑ ף       ַרגְָלִׁ֖ ֵֹ֥  ַוׁאֱֶאס
vaye‟assef                             vayigva‟       hamitah-„el      raglayv      vaye‟essof 

e-ele[se]ajuntou                e-ele-expirou      a cama-*       seus-pés       e-ajuntou 

 ֶאל־ַעָׅאָֽיו׃

„amayv-„el 

seu povo-para 

filhos de Hete.  

33   Acabando Jacó 

de dar mandamen-

tos a seus filhos, 

ajuntou os seus pés 

na cama e expirou, 

e foi congregado 

ao seu povo. 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְֺאֵראִשית 

 

Gênesis 50 

יו50:1 ְֵ֥בְׂא              ָעָלִׁ֖ יו        ַוֵׁא ף      ַעל־ְפֵנָ֣י       ָאִבִ֑ ל   יֹוֵסִׁ֖ ֵֹ֥   ַוׁאִפ

„alayv                  vayevech          „aviv            pney-„al        yossef         vayipol 

sobre-ele           e-ele-chorou      seu-pai     faces de-sobre      José      E-ele-caiu 

ֹו׃                ים50:2ַוׁאִַשק־לָֽ ְפִאֹ֔ ָֹ֣ ף    ֶאת־ֲעָבָדיוֹ֙  ֶאת־ָהר ו    יֹוֵסִ֤   ַויְַצָ֨

harofe‟im-„et       „avadayv-„et      yossef      vayetsav                       lo-vayishaq 

os médicos-*       seus servos-*      José        E-ele-ordenou      a ele-e ele beijou 

ים ־א             ָהרְֹפִאִׁ֖ יו               ַוׁאַַחנְטֵ֥ ט                ֶאת־ָאִבִ֑ ִֹׁ֖  ַלֲחנ

harofe‟im                  vayachanotu                    „aviv-„et                         lachanot 

os-médicos       e-eles-o-embalsamaram           seu pai-*     para-embalsamarem 

ן50:3ֶאת־יְִׂשָרֵאָֽל׃        י        ׃ֵאֵ֥ ֹום      ׃ִאִ֛ ים   יֹ֔   ַוׁאְִמְלא־א־לֹוֹ֙   ַאְרָֺאִעָ֣

ken            ki         yom      „arba‟im      lo-vayimle‟u                         yisra‟el-„et 

assim    porque      dia        quarenta      para ele-E completaram[se]       Israel-* 

ֹו ־א              אֹתִ֛ ים             ַוׁאְִב׃אֵ֥ י        ַהֲחנִֺטִ֑ ־א            יְֵמָ֣  יְִמְלאִׁ֖
„oto                      vayivku                  hachanutim         yemey                yimle‟u 

[a]ele              e-eles-choraram      embalsamamento    dias-de     eles-cumprem 

ים    יָֹֽום׃       יִם     ִשְבִעֵ֥ ֹו50:4ִמְצַרִׁ֖ י            ְבִכיתֹ֔ ַָֽעְבר־אֹ֙      יְֵמָ֣   ַוַׁא

vechito                 yemey       vaya‟avəru             yom      shivə‟im      mitsrayim 

de-seu-choro       dias-de      E-eles-passaram      dia         setenta          egípcios 

א ר           ִאם־נָָ֨ ִֹ֑ ה       ֵלאמ ִֹׁ֖ ית     ַפְרע ף    ֶאל־ֵֺאֵ֥ ר       יֹוֵסֹ֔  ַויְַדֵֺאָ֣
na‟-„im                   le‟mor          parə‟oh         beyt-„el        yossef      vayedaber 

peço te-se            para-dizer          Faraó      casa de-para      José       e-ele-falou 

א                 ְֺאָאזְֵנֵ֥י ם         ַּאְֺאר־א־נָ  ינֵיֶכֹ֔ אִתי      ֵחןֹ֙        ְֺאֵעָ֣  ָמָצִ֤

be‟azney                       na‟-daberu           be‟eyneychem        chen         matsa‟ti 

aos-ouvidos-de        peço vos-falem      aos-vossos-olhos      graça      encontrei 

ר׃     ָֹֽ ה   ֵלאמ ִֹׁ֖ ר   ִה׆ֵאָ֣ה     ָאנִֹכי֮ 50:5ַפְרע ָֹ֗ נִי      ֵלאמ י     ִהְשִֺאיַעָ֣   ָאִבִ֞

„anochi    hineh      le‟mor          hishbi‟ani       „avi                 le‟mor      farə‟oh 

eu          eis-que   para-dizer     me[fez]jurar      Meu-pai      para-dizer      Faraó 

1   Então, José se 

lançou sobre o 

rosto de seu pai, e 

chorou sobre ele, e 

o beijou.  

2   E José ordenou 

aos seus servos, os 

médicos, que em-

balsamassem o seu 

pai; e os médicos 

embalsamaram a 

Israel.  

3   E cumpriram-

se-lhe quarenta di-

as, porque assim se 

cumprem os dias 

do embalsamamen-

to; e os egípcios o 

choraram setenta 

dias.  

4   Passados os dias 

de seu choro, falou 

José à casa de 

Faraó, dizendo: Se 

agora tenho achado 

graça aos vossos 

olhos, rogo-vos 

que faleis aos 

ouvidos de Faraó, 

dizendo:  

5   Meu pai me fez 

jurar, dizendo: Eis 

que eu  
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ֶרץ יִתי       ִליֹ֙                ְֺאֶאָ֣ ר   ׃ָאִרִ֤ י       ֲאֶשָ֨  ֵמת            ְֺאִקְבִרָ֗

be‟erets                          li             kariti      „asher           beqiveri                  met 

na-terra-de               para-mim      cortei        que      em-meu-sepulcro      morro 

ה               ֶאֱָֽעֶלה־׆ָאִ֛א נִי            ְוַעָ ָ֗ ָׅאה      ִ ְקְֺאֵרִ֑ ַען       ָשִׁ֖  ׃ְאנַֹ֔

na‟-„e‟eleh                        ve‟atah                  tiqbereni          shamah      kəna‟an 

peço te-[eu]subirei           e-agora              me-sepultareis      para-lá         Canaã 

־אָבה׃           י     ְוָאשָֽ ה          ֶאת־ָאִבִׁ֖ ה50:6ְוֶאְקְֺאָרֵ֥ ִֹ֑ אֶמר    ַפְרע ִֹׁ֖   ַוׁא

par‟əoh      vayo‟mer                   ve‟ashuvah          „avi-„et                ve‟eqberah 

Faraó         E-ele-disse               e[eu]retornarei      meu pai-*      e[eu]sepultarei 

ר    ִהְשִֺאיֶעָָֽך׃           יָך     ׃ַאֲאֶשֵ֥ ר   ֶאת־ָאִבִׁ֖ ֵֹ֥ ֵַ֥על50:7ֲעֵלִ֛ה     ־אְקב   ַוַׁא

vaya‟al                    hishbi‟echa      ka‟asher      „avicha-„et       uqevor       „aleh 

E-ele-subiu                 juraste         conforme        teu pai-*      e-sepulta      sobe 

ֹו ־א                  ִא   ֲַעלָ֨ יו          ַוׁאָֽ ר          ֶאת־ָאִבִ֑ ָֹ֣ ף       ִלְקֺא  יֹוֵסִׁ֖
„ito                            vaya‟alu                 „aviv-„et                 liqbor           yossef 

com-ele                e-eles-subiram             seu pai-*           para-sepultar        José 

ל           זְִקֵנֵ֥י ִֹׁ֖ ֹו       ְוכ י         ַפְרעֹהֹ֙      זְִקֵנָ֣י        ֵביתֹ֔  ׃ָאל־ַעְבֵדִ֤

ziqney             vechol         veyto            ziqney        farə‟oh               „avdey-kol 

anciãos-de   e-tudo-de     sua-casa       anciãos-de      Faraó     servos de-tudo de 

יִם׃   ית50:8ֶאֶָֽרץ־ִמְצָרָֽ יו             ־אֵבָ֣ ף       ְוֶאָחִׁ֖ ית    יֹוֵסֹ֔   ְוכֹלֹ֙     ֵֺאָ֣

uveyt                   ve‟echayv       yossef      beyt        vechol       mitsrayim-„erets 

e-casa-de         e-seus-irmãos      José      casa-de     E-tudo-de      Egito-terra do 

־א ם            ָעזְבִׁ֖ ק     ַטָפםֹ֙         ְוצֹאָנָ֣ם             ־אְבָקָרֹ֔ יו    ַרָ֗  ָאִבִ֑

„azvu                  uveqaram                 vetso‟nam           tapam        raq        „aviv 

deixaram          e-seus-gados           e-suas-ovelhas      meninos      só      seu-pai 

ֶָֹֽשן׃                    ֶרץ        ֻא ֶכב50:9ְֺאֶאֵ֥ ֹו          ַֻאם־ֶרִׁ֖   ַוַׁאַָ֣על     ִעׅאֹ֔

rechev-gam            „imo         vaya‟al                                goshen           be‟erets  

carro-também      com-ele      E-eles-subiram                     Gósen      na-terra-de 

ד׃ ָֹֽ ד        ְמא י         ַהַָֽׅאֲחֶנִׁ֖ה            ׃ָאֵבֵ֥ ים            ַויְִהֵ֥  ַֻאם־ָפָרִשִ֑

me‟od            kaved                hamachaneh         vayehi                parashim-gam 

muito          grandioso          o-acampamento      e-ele-foi      cavaleiros-também 

ן50:10 ֶבר        ַהׁאְַרֵּאֹ֔ ד   ֲאֶשרֹ֙     ְֺאֵעָ֣ ֶרן       ָהָאָטָ֗ ָֹ֣ א־א        ַעד־ֻא  ֹ   ַוׁאָב

hayarden         be‟ever       „asher      ha‟atad         goren-„ad                 vayavo‟u 

o-Jordão         de-além        que   o-espinheiro   terreiro144-até      E-eles-vieram 

ד          ַוַׁאַַּ֧עׂש ִֹ֑ ד      ְמא ֹול     ְוָכֵבִׁ֖ ד    ָֻאדֵ֥ ם          ִמְסֵפִ֛ ְסְפד־א־ָשֹ֔  ַוׁאִָ֨
vaya‟as             me‟od     vechaved      gadol      misped            sham-vayispedu 

e-eles-fizeram   muito       e-grave      grande     lamento    lá-e eles lamentaram 

 

morro; em meu 

sepulcro, que cavei 

para mim na terra 

de Canaã, ali me 

sepultarás. E agora, 

te peço, suba eu e 

sepulte a meu pai; 

e então voltarei.  

6   E Faraó disse: 

Sobe e sepulta a 

teu pai, como ele te 

fez jurar.  

7   E José subiu 

para sepultar a seu 

pai; e subiram com 

ele todos os servos 

de Faraó, os 

anciãos da sua casa 

e todos os anciãos 

da terra do Egito,  

8   como também 

toda a casa de José, 

e seus irmãos, e a 

casa de seu pai; 

somente deixaram 

na terra de Gósen 

os seus meninos, e 

as suas ovelhas, e o 

seu gado.  

9   E subiram com 

ele tanto carros 

como cavaleiros; e 

o concurso foi 

grandíssimo.  

10   Chegando eles, 

pois, à eira do 

espinhal, que está 

dalém do Jordão, lá 

eles fizeram um 

grande e gravís-

simo pranto; e eles 

fizeram  

 

 

 

                                                           
144

 .goren = terreiro; eira de terra; terreno batido, plano e liso, onde se batia e peneirava o cereal para ensacá-lo גֶֹרן 
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ת    יִָמָֽים׃         ֶבל    ִשְבַעֵ֥ יו          ֵאִׁ֖ ְרא         יֹוֵשב֩ 50:11ְלָאִבִ֛   ַוׁאֶַ֡

yoshev             vayare‟                  yamim      shivə‟at       „evel                le‟aviv 

morador-de     E-eles-viu                 dias            sete         pranto      para-seu-pai 

ד ֶרןֹ֙               ָהָָֽאָטֹ֔ ֹֹ֙ ֶבל         ְֺאג י       ֶאת־ָהֵאָ֗ ֶרץ       ַהָֽ׃ְאנֲַענִ   ָהָאָ֨

ha‟atad                      begoren             ha‟evel-„et          hakəna‟ani         ha‟arets 

o-espinheiro            no-terreiro            o pranto-*         os-cananeus          a-terra 

ן יִם        ַעל־׃ֵאִ֞ ד       ֶזִׁ֖ה          ְלִמְצָרִ֑ ־א              ֵאֶָֽבל־׃ָאֵבֵ֥ אְמרֹ֔ ָֹ֣  ַוׁא
ken-„al            lemitsrayim              zeh          kaved-„evel                  vayo‟meru 

por isso          para-egípcios            este      grandioso-pranto      e-eles-disseram 

ֶבר         ַהׁאְַרֵּאָֽן׃ ר    ְֺאֵעֵ֥ יִם    ֲאֶשִׁ֖ ל ִמְצַרֹ֔ א         ְשָמֽאֹ֙      ָאֵבָ֣  ָקָרִ֤

hayarden             be‟ever     „asher      mitsrayim  „avel      shemah             qara‟ 

o-Jordão          de-além-de     que         Abel Mizraim      nome-dela      chamou 

ָֽם׃50:12 ר          ִצ־ָא ן       ׃ַאֲאֶשֵ֥ ֹו        ׃ֵאִׁ֖ יו         לִ֑ ־א         ָבָנִׁ֖   ַוׁאֲַעׂשֵ֥

tsivam               ka‟asher         ken            lo             vanayv                 vaya‟assu  

os-mandou      conforme      assim      para-ele      seus-filhos      E-eles-fizeram 

ַען50:13 ְרָצה        ׃ְאנַֹ֔ ֹו           ָבנָיוֹ֙            ַאָ֣ ־א             אֹתִ֤   ַוׁאְִׂשאָ֨

kəna‟an         „artsah                  vanayv                „oto                            vayisə‟u 

Canaã        para-terra-de         seus-filhos             [a]ele            E-eles-o-levaram 

ר ה  ֲאֶשָ֣ ה      ַהַׅאְכֵפָלִ֑ ת      ְׂשֵדָ֣ ֹו    ִֺאְמָעַרִׁ֖ ־א                אֹתֹ֔  ַוׁאְִקְֺארָ֣
„asher   hamaqpelah       sedeh          bime‟arat      „oto                        vayiqberu 

que       a-Macpela      campo-de    na-cova-de     [a]ele     e-eles-o-sepultaram 

ת ֶבר           ֵמֵאִ֛ ה         ַלֲאֺחֿאַת־ֶקָ֗ ם     ֶאת־ַהָשֶד   ָקנָ֩ה       ַאְבָרָהָ֨

me‟et                „ever-la‟achuzat              hassadeh-„et       „avraham          qanah 

de             sepultura-para possessão de      o campo-*          Abraão      comprou 

א׃            י       ַעל־ְפֵנֵ֥י     ַמְמֵרָֽ ן    ַהִחִ ִׁ֖ ֵֹ֥ ף50:14ֶעְפר ָשב     יֹוֵסִ֤   ַוׁאָָ֨

yossef       vayashav                      mamre‟         pney-„al          hachiti      „efrom 

José          E-ele-retornou              Manre    faces de-sobre      o-heteu      Efrom 

ֹו יו              ְוָכל־ָהעִֹלֵ֥ים            ִא ִׁ֖ ־אא      ְוֶאָחֹ֔ יְָמהֹ֙       הָ֣  ִמְצַרֹ֙

„ito                     ha‟olim-vechol                  ve‟echayv        hu‟       mitsrayəmah 

com-ele      os[que]subiram-e tudo de      e-seus-irmãos     ele        para[o]Egito 

ֹו    ֶאת־ָאִבָֽיו׃   י     ָקְברֵ֥ יו   ַאֲחֵרִׁ֖ ר          ֶאת־ָאִבִ֑ ָֹ֣ ־א50:15ִלְקֺא   ַוׁאְִראִ֤

vayirə‟u             „aviv-„et        qavəro      „acharey     „aviv-„et                   liqbor 

E-eles-viram       seu pai-*      sepultar      depois        seu pai-*      para-sepultar 

־א ־א          לֵ֥ אְמרֹ֔ ָֹ֣ ם         ַוׁא ת        ֲאִביֶהֹ֔  ֲאֵחָֽי־יֹוֵסףֹ֙             ׃ִאי־ֵמָ֣

lu                vayo‟məru            „avihem              met-ki                  yossef-„achey 

talvez      e-eles-disseram         seu-pai            morto-que             José-irmãos de 

 

 

 

para seu pai um 

grande pranto por 

sete dias.  

11   E, vendo os 

moradores da terra, 

os cananeus, o luto 

na eira do espinhal, 

disseram: É este o 

pranto grande dos 

egípcios. Por isso, 

chamou-se o seu 

nome Abel-Mizra-

im, que está dalém 

do Jordão.  

12   E fizeram-lhe 

os seus filhos 

assim como ele 

lhes ordenara,  

13   pois os seus 

filhos o levaram à 

terra de Canaã e o 

sepultaram na cova 

do campo de Mac-

pela, que Abraão 

comprou o campo, 

por possessão de 

sepultura, a Efrom, 

o heteu, em frente 

de Manre.  

14   Depois, tornou 

José para o Egito, 

ele, e seus irmãos, 

e todos os que com 

ele subiram a 

sepultar o seu pai, 

depois de haver 

sepultado o seu pai.  

15   Vendo, então, 

os irmãos de José 

que o seu pai já 

estava morto, dis-

seram: Talvez  
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ת נ־א         ֵאֵ֚ ב        יִָשיבֹ֙         ָלֹ֔ ף     ְוָהֵשִ֤ נ־א             יֹוֵסִ֑  יְִׂשְטֵמִׁ֖
„et               lanu             yashiv           vehashev      yossef                  yistemenu 

*             para-nós     ele-retornará      e-retornar        josé      ele-nos-aborrecerá 

ֹו׃                  ְלנ־א         אֹתָֽ ר ָֻאַמִׁ֖ ה          ֲאֶשֵ֥ ָרָעֹ֔ ־א50:16׃ָאל־ָהָ֣   ַויְַצ־א 

vayetsavu                               „oto              gamalnu  „asher               hara‟ah-kol 

E-els-mandaram                   [a]ele      [com que o tratamos]145     o mal-tudo de 

ֹו ה           ִלְפֵנֵ֥י             מֹותִׁ֖ יָך     ִצ־ָאֹ֔ ר      ָאִבָ֣ ִֹ֑ ף    ֵלאמ  ֶאל־יֹוֵסִׁ֖

moto                     lifney                 tsivah      „avicha         le‟mor        yossef-„el 

sua-morte       para-faces-de        ordenou      teu-pai      para-dizer      José-para 

ר׃  ָֹֽ א50:17ֵלאמ א                נֶָּ֠ א       ָׂשָ֣ ׆אֶָ֡ ף    ָאָ֣ ־א     ְליֹוֵסָ֗ ָֹֽה־תֹאְמרָ֣   ׃א

na‟                          sa‟           „ana‟      leyossef        to‟məru-koh              le‟mor 

pedimos-te         perdoa          ah!        para-José      direis-Assim        para-dizer 

־אָך ה             גְָמלֹ֔ יָך         ְוַח׀ָאאָתםֹ֙       ׃ִאי־ָרָעָ֣ ַשע           ַאֶחִ֤  ֶפָ֣

gemalucha                 ra‟ah-ki          vechata‟tam         „acheycha              pesha‟ 

fizeram[para]ti       mal-porque      e-pecado-deles      teus-irmãos      pecado-de 

י י        ֱאֹלֵהָ֣ ַשע          ַעְבֵדִׁ֖ א             ְלֶפֵ֥ א         נָֹ֔  ְוַעָ הֹ֙      ָׂשָ֣
„elohey          „avdey                lefesha‟                   na‟               sa‟         ve‟atah  

Deus-de       servos-de      para-pecados-de      pedimos-te      perdoa      e-agora 

ָֽיו׃      ם        ֵאָל ף      ְֺאַדְֺאָרֵ֥ ְֵ֥בְׂא       יֹוֵסִׁ֖ יָך        ַוֵׁא   ַוׁאְֵלכ־אֹ֙ 50:18ָאִבִ֑

vayelechu           „elayv           bedaberam        yossef       vayevech        „avicha 

E-eles-vieram    para-ele     em-falando[eles]     José      e-ele-chorou      teu-pai 

־א אְמרֹ֔ ָֹ֣ יו                ַוׁא ־א           ְלָפָנִ֑ ַׁאְִפלִׁ֖ יו                    וָֽ  ַֻאם־ֶאָחֹ֔

vayo‟meru                    lefanayv               vayipelu                          „echayv-gam 

e-eles-disseram       para-face-dele      e-prostraram[se]      seus irmãos-também 

ף50:19ִה׆ֶאֵ֥׆אָֽ־א             ְלָךִׁ֖      ַלֲעָבִדָֽים׃        ם    יֹוֵסִׁ֖ אֶמר    ֲאֵלֶהִ֛ ַֹּ֧   ַוׁא

yossef    „alehem       vayo‟mer                  la‟avadim        lecha                hinenu 

José       para-eles     E-ele-disse               para-servos      para-ti      eis-nos-aqui 

ים    ָאָֽנִי׃          ַחת     ֱאֹלִהִׁ֖ י        ֲהַתֵ֥ א־א     ׃ִאִ֛ ם50:20ַאל־ִ יָרִ֑   ְוַאֶ  

ve‟atem                      „ani       „elohim         hatachat            ki              tira‟u-„al 

E-vós                           eu          Deus      ?em-lugar-de      porque      temais-não 

ה ֽא         ְלטָֹבֹ֔ ה      ֱאֹלִהיםֹ֙        ֲחָשָבָ֣ י      ָרָעִ֑ ם        ָעַלִׁ֖  ֲחַשְבֶ ֵ֥

letovah           chashavah           „elohim          ra‟ah         „alay         chashavtem 

para-bem          pensou                Deus             mal      sobre-mim        pensastes 

ת ֵֹ֥ ֹום       ַהֶֿאִׁ֖ה                     ְלַהֲחי ה      ׃ַאׁאֵ֥ ִֹ֛ ַען               ֲעׂש  ְלַמָ֗

lehachayot                            hazeh         kayom        „asseh                     lema‟an 

para[conservar]as-vidas       o-este      como-dia      fizesse      [de maneira que] 

 

nos aborrecerá José 

e nos pagará certa-

mente todo o mal 

que lhe fizemos.  

16   Portanto, envi-

aram a José, dizen-

do: Teu pai man-

dou, antes da sua 

morte, dizendo:  

17   Assim direis a 

José: Perdoa, pedi-

mos-te, a transgres-

são de teus irmãos 

e o pecado deles, 

porque te fizeram 

mal; agora, pois, 

rogamos-te que 

perdoes o pecado 

dos servos do Deus 

de teu pai. E José 

chorou quando eles 

lhe falavam.  

18   Depois, vieram 

também seus ir-

mãos, e prostra-

ram-se diante dele, 

e disseram: Eis-nos 

aqui por teus 

servos.  

19   E José lhes 

disse: Não temais; 

porque, estou eu 

em lugar de Deus?  

20   Vós pensastes 

mal contra mim, 

[mas] Deus o 

tornou em bem, 

para fazer como se 

vê neste dia, para 

conservar em vida 

a um  

 

 

 

 

                                                           
145

 .gamal = tratar com a mesma medida; recompensar; pagar com a mesma moeda ָֻאַמְלנ־א 
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ב׃        ם50:21ַעם־ָרָֽ ל      ֶאְתֶכִׁ֖ י     ֲאַכְל׃ֵאֵ֥ א־א  ָאנִֹכִ֛   ְוַעָ הֹ֙   ַאל־ִ יָרֹ֔

„etchem       „achalkel      „anochi      tira‟u-„al       ve‟atah                      rav-„am 

[a]vós          sustentarei        eu        temais-não      E-agora             grande-povo 

ר           ַעל־ִלָֺאָֽם׃ ם     ַויְַדֵֺאִׁ֖ ם       אֹוָתֹ֔ ם          ַויְנֵַחָ֣  ְוֶאָֽת־ַטְפֶכִ֑
libam-„al                  vayedaber      „otam        vayenachem         tapechem-ve‟et 

coração deles-para   e-ele-falou     [a]eles     e-ele-consolou    vossos meninos-e 

יו50:22 ית         ָאִבִ֑ ־אא        ־אֵבָ֣ יִם        הִׁ֖   ַוֵׁאִֶ֤שב      יֹוֵסףֹ֙     ְֺאִמְצַרֹ֔

„aviv                uveyt              hu‟          bemitsrayim      yossef             vayeshev 

seu-pai          e-casa-de          ele              no-Egito           José       E-ele-habitou 

ָֽים׃       ֶׂשר    ָשִנ ה     ָוֶעִׁ֖ ף     ֵמָאֵ֥ י         יֹוֵסֹ֔   ַוַׁאְִ֤רא   יֹוֵסףֹ֙ 50:23ַויְִחָ֣

yossef   vayare‟                shanim      va‟esser      me‟ah      yossef          vayechi 

José      E-ele-viu               anos           e-dez          cem         José      e-ele-viveu 

ם            ְֺאֵנִ֤י          ָמִכירֹ֙  ים       ַֻאָ֗ י     ִשֵׄאִשִ֑ יִם         ְֺאֵנִׁ֖  ְלֶאְפַרֹ֔

machir               bney                gam          shileshim        bney            le‟efrayim 

Maquir          filhos-de           também         terceiro      filhos-de      para-Efraim 

י    יֹוֵסָֽף׃   ־א           ַעל־ִֺאְר׃ֵאֵ֥ ה               יְֺׄאדִׁ֖ אֶמר50:24ֶֺאן־ְמנֶַשֹ֔ ִֹ֤   ַוׁא

vayo‟mer          yossef       birkey-„al                 yuldu                   menasheh-ben 

E-ele-disse        José   joelhos de-sobre      eles-nasceram      Manassés-filho de 

ד ָֹ֣ ד         יְִפק ַֹּ֧ ים     ָפק ָֽאֹלִהִ֞ ת   ֵו י     ֵמִ֑ יו      ָאנִֹכִׁ֖  יֹוֵסףֹ֙     ֶאל־ֶאָחֹ֔
yipqod             paqod      ve‟lohim      met      „anochi      „echayv-„el        yossef 

Ele-visitará     visitar       e-Deus      morro         eu      seus irmãos-para      José 

ֶרץ את   ֶאל־ָהָא  ֹֹ֔ ֶרץ    ַהֿא ם       ְוֶהֱעָלִ֤ה      ֶאְתֶכםֹ֙     ִמן־ָהָאָ֣  ֶאְתֶכָ֗

ha‟arets-„el       hazo‟t      ha‟arets-min      „etchem         vehe‟elah         „etchem 

para-a-terra      a-esta          a terra-de          [a]vós      e[vos fará]subir      [a]vós 

ב׃ ָֹֽ ְליֲַעק ק            ־אָֽ ם           ְליְִצָחִׁ֖ ע        ְלַאְבָרָהֵ֥ ר      נְִשַֺאִ֛  ֲאֶשֵ֥

uleya‟aqov               leyitschaq                le‟avraham             nishba‟         „asher 

e-para-Jacó            para-Isaque              para-Abraão           prometeu           que 

ד50:25 ָֹ֨ ר          ָפק ִֹ֑ ל      ֵלאמ ף     ֶאת־ְֺאֵנֵ֥י     יְִׂשָרֵאִׁ֖ ע    יֹוֵסֹ֔   ַוׁאְַשַֺאָ֣

paqod               le‟mor           yisra‟el          bney-„et      yossef            vayashba‟ 

visitar            para-dizer          Israel          filhos de-*      José      E-ele[fez]jurar 

ָֽה׃ י   ִמֶֿא ם      ֶאת־ַעְצמַֹתִׁ֖ ם       ְוַהֲעִלֶתֵ֥ ד        ֱאֹלִהיםֹ֙    ֶאְתֶכֹ֔ ִֹ֤  יְִפק
mizeh    „atsmotay-„et         veha‟alitem         „etchem      „elohim            yipqod 

de-aqui   meus ossos-*    e-vós[fareis]subir     [a]vós          Deus      Ele-visitará 

־א50:26 ים                 ַוׁאַַחנְטָ֣ ֶׂשר   ָשִנִ֑ ה    ָוֶעִׁ֖ ף   ֶֺאן־ֵמָאֵ֥   ַוָׁאָָ֣מת    יֹוֵסֹ֔

vayachanetu                   shanim   va‟esser     me‟ah-ben    yossef          vayamat 

e-eles-o-embalsamaram  anos        e-dez     cento-filho de   José    E-ele-morreu 

 

 
 

povo grande.  

21   Agora, pois, 

não temais; eu vos 

sustentarei a vós e 

a vossos meninos. 

Assim, os consolou 

e falou ao coração 

deles.  

22   José habitou 

no Egito, ele e a 

casa de seu pai; e 

viveu José cento e 

dez anos.  

23   E viu José os 

filhos de Efraim, 

da terceira geração; 

também os filhos 

de Maquir, filho de 

Manassés, nasce-

ram sobre os joe-

lhos de José. 

24   E disse José a 

seus irmãos: Eu 

morro, mas Deus 

certamente vos 

visitará e vos fará 

subir desta terra 

para a terra que 

jurou a Abraão, a 

Isaque e a Jacó.  

25   E José fez ju-

rar os filhos de 

Israel, dizendo: 

Certamente, vos 

visitará Deus, e 

fareis subir os 

meus ossos daqui.  

26   E morreu José 

da idade de cento e 

dez anos; e o 

embalsamaram  
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יִם׃ ֹון     ְֺאִמְצָרָֽ ֵ֥יֶׂשם        ָֺאָארִׁ֖ ֹו          ַוִׁא  אֹתֹ֔

bemitsrayim      ba‟aron           vayiyssem              „oto 

no-Egito         em-arca     e-eles-colocaram      [a]ele 

e o puseram num 

caixão no Egito. 

 
 

 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ֵשמֹות 

 

Êxodo 20:2-17 

20:2
ֶרץ יָך           ֵמֶאֵ֥ ר    הֹוֵצאִתִ֛ יָך    ֲאֶשַּ֧ ה       ֱאֹלֶהִֹ֑֔ יֹ֙    יְהָוָ֣   ָאָֽנִֹכִׁ֖

me'erets               hotse'ticha        'asher    'eloheycha       'adonay            'anochi 

da-terra-do           eu-fiz-sair         que     vosso-Deus     SENHOR                 Eu 

ים׃           ָֽ ֵ֥ית     ֲעָבִדִ֑ יִם      ִמֵֺאָ֣ ִמְצַרִׁ֖
20:3

ָֽה־ְלָךִ֛֩  ָֽא   יְִהֶי  ֹלָ֣
׳

ים     ֱאֹלִהֵָ֥֨
'elohim    lecha-yihyeh    lo'                          'avadim          mibeyt      mitsrayim  

deuses    para ti-haverá    Não                       servidão      da-casa-de           Egito 

יַ                     ָָֽ֗ ים     ַעל־ָפָנ ֲאֵחִרִׁ֖ 
20:4

ֶסלֹ֙ ׀ ָ֣    ֶפָֹ֣֙ ה־ְלָךֵ֥ ֲַעֶׂשָ֨ ָֽא    תָֽ   ֹלָ֣
fessel         lecha-ta'aseh      lo'                                          panay-'al        'acherim  

ídolo       para ti-farás tu     Não                              minha face-diante de   outros 

ֶרץ ֩ר    ָֺאָאִָׁ֖֨ ֲַאֶשֵ֥ ַעל    וָֽ יִםֹ֙    ׀    ִמַׅאֶֹ֡֔ ר    ַֺאָשַמָֹ֣֙ ה        ֲאֶשִָ֤֣  ְוָכל־ְ מ־אנֶָֹ֡֔
ba'arets     va'asher      mima'al         bashamayim    'asher         temunah-vechol 

na-terra      e-que       de-acima               no-céu         que     imagem-ou tudo de 

ֶרץ ַחת                  ָלָאָָֽ֗ ָ֣יִם      ׀      ִמַ ֵָ֥֣ ר      ַֺאַׅאִׁ֖ ַחת      ַוֲאֶשֵָ֥֣  ַ  ִמָ ִ֑
la'arets                            mitachat                  bamayim       va'asher       mitachat  

para-a-terra                   de-abaixo                 nas-águas        e-que       de-abaixo
 

20:5
י ָנִֹכִ֞ י          אָֽ ם         ׃ִאָ֣ א    ָתָעְבֵדִ֑ ֮ם     ְוֹלָ֣ ה    ָלֶהִׁ֖   ֹלָֽא־ִתְשַ ְחֶוֵָ֥֣
'anochi             ki             ta'avdem       velo'       lahem             tishtacheveh - lo'  

eu                porque        os-servirás    e-não     para-eles          te inclinarás-Não 

ת ַֹּ֧ ן      ָאב ֵקד       ֲעֹוָ֨ ֶֹּ֠ א      פ ל      ַק׆אָֹ֔ יָךֹ֙       ֵאָ֣ ה           ֱאֹלֶהֹ֙  יְהָוִ֤
'avot        'avon          poked         qana‟         'el         'eloheycha             „adonay 

pais       pecado       eu-visito     zeloso       Deus       vosso-Deus        SENHOR 

י׃ ָֽ ים                    ְלׂשֹנְָאִ֑ ים      ְוַעל־ִרֵֺאִעִׁ֖  ַעל־ָֺאִנִ֛ים     ַעל־ִשֵׄאִשֵ֥
lessone'ay                               ribe'im-ve'al            shileshim -'al           banim-'al  

para-os-que-me-odeiam       quartos-e sobre        terceiros-sobre      filhos-sobre  
20:6

י ים                            ְלאֲֹהַבִׁ֖ ֶסדֹ֙           ַלֲאָלִפִֹ֑֔ ֹ֙ ֶׂשה     ֶחִׁ֖ ִֵֹ֤֥   ְוע
le'ohavay                                          la'alafim                chessed             ve'osseh  

para-os-que-me-amam                 para-milhares         misericórdia            e-faço 
י                       ִמְצֹוָתָֽי׃                  ס־אְלשְֹמֵרֵ֥

20:7
א א     ִתָשִ֛   ֹלֵ֥

tissa'         lo‟                                        mitsvotay                               uleshomrey 

tomes-tu  Não                             meus-mandamentos     e-para-os-que-guardam 

א                  יְנֶַ הֹ֙  י   ֹלִ֤ ְוא     ׃ִאָ֣ יָך     ַלָשִ֑  ֶאת־ֵשָֽם־יְהָוֵ֥ה     ֱאֹלֶהִׁ֖
yenaqeh                         lo'       ki       lashave'   'eloheycha       „adonay-shem-'et  

ele[terá-por]inocente   não  porque  em-vão  vosso-Deus  SENHOR-nome do-* 

 

 

 

2  Eu [sou] o 

SENHOR, teu 

Deus, que te tirei 

da terra do Egito, 

da casa da servi-

dão. 

3  Não terás outros 

deuses diante de 

mim. 

4  Não farás para ti 

ídolo ou qualquer 

imagem do que há 

em cima nos céus, 

nem em baixo na 

terra, nem nas 

águas debaixo da 

terra  

5  Não te encurva-

rás a elas e nem as 

servirás; porque eu, 

o SENHOR teu 

Deus, sou Deus 

zeloso, que visito a 

maldade dos pais 

nos filhos até à 

terceira e quarta 

geração daqueles 

que me aborrecem, 

6  e faço misericór-

dia para milhares 

aos que me amam e 

guardam os meus 

manda-mentos. 

7  Não tomes o 

nome do SE-

NHOR, teu Deus, 

em vão; porque o 

não terá por 

inocente  
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ְוא׃  ֹו     ַלָשָֽ א   ֶאת־ְשמִׁ֖ ת   ֲאֶשר־יִָשֵ֥ ה      ֵאִ֛    פיְהָוֹ֔
lashave'      shemo  -  'et    yissa' -'asher     'et        „adonay  

em-vão     nome dele-*    ele toma-que      *      SENHOR 
20:8

ֹו                    ת       ְלַקְּאשָָֽ֗ ֹום  ַהַשָֺאִׁ֖  ֹו֩ר   ֶאת־יֵָ֥֨  זָכִ֛
20:9

ֶשת   ֵשִָ֤֣

sheshet                                    leqadsho          hashabat     yom-'et             zachor 

Seis                                para-santificar-ele   o-Sábado       dia-*             Lembra 

יָת     ׃ָאל־ְמַלאְכֶ ָָֽך   ֮ד     ְוָעִׂשִָׁ֖֣ ֹֹ֔ ֲַעב יםֹ֙     ָֽ יִָמָ֣
׳                        
 

20:10
  ְויֹֹ֙וםֹ֙ 
veyom                                mela'chtecha- kol      ve'assita        ta'avod     yamim 

E-dia                                teu trabalho-tudo de      e-farás    tu-trabalharás    dias 

ה ָֽא־ַתֲעֶׂשָָ֣֨ יָך          ֹלָ֣ ה         ֱאֹלֶהִָ֑֗ ָ֣ת      ׀     ַליהָוָ֣ י    ַשָֺאִׁ֖  ַהְשִביִעֹ֔ 
ta'asseh- lo'                'eloheycha            l'adonay                  shabat        hashvy‟i 

tu farás-não             vosso-Deus     para-o-SENHOR          Sábado       o-sétimo 

 ֹ֙ ָך        ַעְבְּאָךִָ֤֨         ַוֲאָמְָֽתָך  ִבֶ ָ֗ ָֽ־־אֶּ֠ ה   ׀    ־אִבנְָךָ֣ ה      ַאָ ָ֣  ָכל־ְמָלאָכֶ֡ 

va'amatcha        'avdecha        uvitecha-uvinecha          'atah        mela'chah-chol 

e-tua-serva        teu-servo      e tua filha-e teu filho         tu        trabalho-tudo de 

יָך ר     ִֺאְשָעֶרָֹֽ֔ ֹ֙      ֲאֶשֵָ֥֣ ָך           ְוגְֵרָךִׁ֖ ־אְבֶהְמֶ ָֹ֔֗
                       
 

20:11
י   ׃ִאָ֣
ki                                    bish'arecha       'asher        vegercha          uvehemtecha  

Porque                        em-tuas-portas     que    e-teu-estrangeiro     e-teu-animal 

ֶרץ יִם       ְוֶאת־ָהָאָ֗ ה       ֶאת־ַהָשַמָ֣ ה       יְהָו   ֵשֶָֽשת־יִָמי֩ם     ָעָׂשָ֨
ha'arets-ve'et           hashamaym-'et       „adonay          'assah       yamim-sheshet 

a terra-e                      os céus-*          SENHOR           fez                    dias-seis 

י ֹום    ַהְשִביִעִ֑ ם        ַוָׁאִׁ֖נַח       ַֺאׁאָ֣  ֶאת־ַהׁאָםֹ֙       ְוֶאת־׃ָאל־ֲאֶשר־ָֺאֹ֔

hashvi'i        bayom        vayanach          bam-'asher-kol-ve'et              hayam-'et 

o-sétimo      no-dia   e-ele-descansou     neles-que-tudo de-e                  o mar-* 
ָֽיְַקְּאֵשָֽה־א׃ ת      ַו ֹום   ַהַשָֺאִׁ֖ ְך         יְהָוִ֛ה    ֶאת־יֵ֥ ן       ֵֺאַרַּ֧   סַעל־׃ֵאָ֗

vayeqadeshehu     hashabat       yom-'et    'adonay             berach             ken-'al 

e-santificou-ele    o-Sábado         dia-*   SENHOR       abençoou           isso por 
20:12

ַעןֹ֙  ָך                 ְלַמֹ֙ יָך            ְוֶאת־ִאֶׅאִ֑ ד         ֶאת־ָאִבִׁ֖   ׃ַאֵֺאֵ֥
lema'an                        'imecha-ve'et                   'avicha-„et                        kabed 

para-que                         tua mãe-e                         teu pai-*                       Honra 

יָך ה    ֲאֶשר־יְהָוֵ֥ה      ֱאֹלֶהִׁ֖ ל   ָהֲאָדָמֹ֔ יָך     ַעֵ֚ ־אן             יֶָמֹ֔  יֲַאִרכָ֣
'eloheycha  „adonay-'asher     ha'adamah     'al      yamecha                 ya'arichun 

teu-Deus   SENHOR-a qual      a-terra      sobre    teus-dias    eles-sejam-longos 

ְָֽך׃  ן    ָל           סנֵֹתֵ֥
20:13

ָֽח׃  ְרָצִׁ֖ א    ִ ִׁ֖           ס ֹלֵ֥
20:14

ף׃  ָֽ נְָאִ֑ א   ִ ִׁ֖ ס ֹלָ֣  
tinə'af         lo'                                 tirtsach    lo'                               lach    noten 

adulterarás Não                              matarás    Não                             a-ti    dando
 

20:15
ב׃  ָֹֹֽ֔ גְנ א   ִ ִׁ֖              ס ֹלָ֣

20:16
ד   ֹלָֽא־ַתֲעֶנֵ֥ה     ְבֵרֲעָךִׁ֖            ֵעֵ֥
'ed                  vere‟acha                  ta'aneh-lo'                                   tignov     lo' 

testemunho   contra-teu-próximo    tu dirás-Não                            furtarás  Não 

 

SENHOR o que 

tomar o seu nome 

em vão.  

8  Lembra-te do dia 

do Sábado, para o 

santificar. 

9  Seis dias 

trabalharás e farás 

todo o teu trabalho, 

10  mas o sétimo 

dia é o Sábado do 

SENHOR, teu 

Deus; não farás 

nenhuma obra, 

nem tu, nem teu 

filho, nem tua 

filha, nem teu 

servo, nem tua 

serva, nem teu 

animal, e nem o teu 

estrangeiro que 

está dentro das tuas 

portas. 

11  Porque em seis 

dias fez o 

SENHOR os céus, 

a terra, o mar e 

tudo que neles há, 

e descansou no 

sétimo dia; por isso 

abençoou o 

SENHOR o dia do 

Sábado e o 

santificou. 

12  ¶ Honra a teu 

pai e a tua mãe, 

para que sejam 

prolongados os 

teus dias na terra 

que o SENHOR, 

teu Deus, te dá. 

13  Não matarás. 

14 Não adulterarás. 

15  Não furtarás. 

16  Não dirás falso  
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                   סָשֶָֽקר׃ 
20:17

ָך ית            ֵרֶעִ֑ ד      ֵֺאָ֣ ִֹׁ֖ א      ַתְחמ   ֹלֵ֥
re'echa                beyt        tachmod         lo'                                               shaqer  

teu-próximo     casa-de    cobiçarás         Não                                               falso 

ֹו            ַוֲאָמתֹוֹ֙  ָך             ְוַעְבּאִ֤ ֶשת         ֵרֶעָ֗ ד       ֵאָ֣ ִֹ֞  ֹלָֽא־ַתְחמ

va'amato                 ve'avdo                  re'echa              'eshet            tachmod-lo' 

e-serva-dele        e-servo-dele          teu-próximo     mulher-de      cobiçarás-não 

ֹו           ר       ְלֵרֶעָָֽך׃ ְושֹורָ֣ ל   ֲאֶשֵ֥ ִֹׁ֖ ֹו         ְוכ פַוֲחמֹרֹ֔                
lere'echa          'asher   vechol         vachamoro             veshoro  

para-teu-próximo      que     e-tudo         e-o-burro-dele     e-boi-dele 

testemunho contra 

o teu próximo. 

17  Não cobiçarás a 

casa do teu próxi-

mo; não cobiçarás 

a mulher do teu 

próximo, nem o 

seu servo, nem a 

sua serva, nem o 

seu boi, nem o seu 

jumento, nem coisa 

alguma do teu 

próximo. 
 

 
a) O termo "Os Dez Mandamentos" não é encontrado em lugar algum na Torah (Pentateuco) ou na TaNaCh (Torah, Profetas, e 

Escritos  Velho Testamento). Em Êx. 34:28, em Deut. 4:13 e em Deut. 10:4, o termo encontrado é ָהְדָבִרים ֲעֶשֶרת, hadevarim 

'asseret, que bem poderia ser traduzido como: Os Dez Dizeres, Os Dez Enunciados, As Dez Declarações, As Dez Palavras ou, até 

mesmo As Dez Coisas; mas nunca como Os Dez Mandamentos, o que seria, em Hebraico, ַהִמְצֹות ֲעֶשֶרת, hamitsvot 'asseret. Nos 

textos rabínicos, no entanto, essa passagem é conhecida como ָהִדֵברֹות ֲעֶשֶרת, hadibrot  'asseret, o que poderia ser traduzido como 

"As Dez Palavras". 

 
 

b) Pirkei Avot, um livro da משנה mishnah, "repetição" [da Lei], diz: "... Seja tão meticuloso na obediência de um pequeno 

mandamento, como você o seria na obediência de um grande... porque a obediência a um mandamento o leva à obediência de mais 

um outro, e a desobediência a um mandamento o leva à desobediência de mais um outro..." Ou seja, para sermos filhos obedientes, 

o primeiro passo é o começarmos a obedecer. Todo e qualquer mandamento na Bíblia deve ser encarado como um mandamento 

divino, e todos igualmente importantes para a vida daquele que crê; tanto à vida temporal, aqui, como à vida eterna, na presença 

d'Aquele que nos ordenou cada um e todos os mandamentos na Sua Palavra. 

 
 

c) De acordo com a tradição judaica, Deus deu, através da Torah e da TaNaCh, 613 mandamentos. Os Dez Mandamentos, por sua 

vez, não são vistos pelos judeus como mandamentos à parte, isolados no conjunto dos 613; mas, antes, cada um dos Dez 

Mandamentos é visto como uma classe, uma categoria de mandamentos, que abriga, cada um (dos 10), uma parte dos outros 603 

mandamentos restantes. De maneira que 603 mandamentos (restantes) estariam, assim, divididos e implícitos entre os Dez 

Mandamentos de Êx. 20:2-17 (a tabela "Judaísmo" abaixo evidencia muito bem essas classes, ou, categorias de mandamentos). 

 
 

d) O judaísmo ensina que os 5 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus; enquanto que os 5 restantes falam da 

nossa relação com o nosso próximo. Fato interessante é que o quinto mandamento, "honra a teu pai e à tua mãe," fica entre os 5 

primeiros, que se referem à nossa relação com Deus, o Criador. A explicação rabínica para isso é que os nossos pais são os nossos 

criadores, instrumentos nas mãos do Supremo Criador. Assim, uma infração contra os nossos pais seria, diretamente, uma infração 

contra Deus, quem de fato é o nosso Criador. 

 

 

e) Faz parte da cultura geral pensar que Os Dez Mandamentos é uma parte comum às três grandes religiões: Judaísmo, 

Protestantismo e o Catolicismo. Mas, basta uma análise rápida para constatarmos que o Judaísmo, diferentemente do  

Protestantismo e do Catolicismo, considera a afirmação "Eu sou o Senhor vosso Deus," de Êx. 20:2, ser o primeiro e o principal 

mandamento. Já o Protestantismo, considera como o primeiro mandamento o "Não terás outros deuses diante de mim," de Êx. 

20:3 e, em separado, o "Não farás para tí imagem...", de 20:4. O Catolicismo, por sua vez, faz um completo “re-arranjo”, mais 

baseado em suas bulas e tradições do que no texto bíblico em questão, como pode ser facilmente verificado através das tabelas 

comparativas abaixo. De maneira que, apesar de terem todas em suas Bíblias o mesmo texto (e isso é muito curioso!), cada uma 

das três religiões tem a sua visão, versão e aplicação bem diferenciada! 
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Os Dez Mandamentos (ver Nota: “a” acima) 

 
Judaísmo (ver Nota: “c” cima) Protestante (v/Nota: “c” acima) Catolicismo (v/Nota: “c” acima) 
1. Crença em Deus Êx.  20:2 

2. Proibição de adoração imprópria 20:3-6 

3. Proibição de juramentos 20:7 

4. Observância de festas santas 20:8-11 

5. Respeito aos pais e mestres 20:12 

6. Proibição de molestar fisicamente uma 

pessoa 20:13 

7. Proibição de imoralidade sexual 20:14 

8. Proibição de roubar 20:15 

9. Proibição de molestar uma pessoa com 

palavras 20:16 

10. Proibição de cobiçar 20:17  

1. Não terás outros deuses diante de mim 

Êx.  20:3 

2. Não farás para ti imagem de escultura, 

não te curvarás a elas, nem as servirás 

20:4-6 

3. Não pronunciarás o nome do Senhor 

teu Deus em vão 20:7 

4. Lembra-te do dia do Sábado para o 

santificar. [Nele] não farás nenhuma 

obra  20:8-11 

5. Honra a teu pai e tua mãe 20:12 

6. Não matarás 20:13 

7. Não adulterarás 20:14 

8. Não furtarás 20:15 

9. Não dirás falso testemunho, não 

mentirás 20:16 

10. Não cobiçarás a mulher do teu 

próximo, nem a sua casa, nem os seus 

bens 20:17  

1. Amar a Deus sobre todas as coisas  

? 

2. Não tomar o seu santo nome em 

vão 20:3-6 

3. Guardar os Domingos e dias santos  

? 

4. Honrar pai e mãe  20:12 

5. Não matar 20:13 

6. Não pecar contra a castidade  ? 

7. Não roubar 20:15 

8. Não levantar falso testemunho 

20:16 

9. Não cobiçar a mulher (ou o marido) 

do próximo 20:17 

10. Não cobiçar as coisas alheias 

20:17 
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Números 6:22-27 

6:22
ר׃        ָֹֽ ה    ֵׄאאמ ה   ֶאל־מֶֹשֵ֥ ר  יְהָוִׁ֖  ַויְַדֵֺאֵ֥

6:23
ר   ֶאָֽל־ַאֲהרֹןֹ֙    ַּאֵֺאִ֤

„aharon-„el     daber                      le‟mor      mosheh-„el   „adonay      vayedaber 

Arão-para      Fala                     para-dizer  Moisés-para  SENHOR  E-Ele-disse 

־א           ֶאת־ְֺאֵנָ֣י ה         ְתָבֲרכִׁ֖ ֵֹ֥ ר       ׃א ֹֹ֔  ְוֶאל־ָֺאָנָ֣יו             ֵלאמ
bney-„et                tevarachu               koh           le‟mor                  banayv-ve‟el  

filhos de-*     vós-abençoareis         assim        para-dizer        filhos dele-e para 

ֹור   ָלֶהָֽם׃  ל   ָאמִׁ֖                       סיְִׂשָרֵאִ֑
6:24

ה   יְָבֶרְכָךֵ֥        יְהָוִׁ֖
„adonay         yevarəchecha                                      lahem     „amor        yisra‟el  

SENHOR      Ele-vos-abençôe                               para-eles    dizer           Israel 

ָך׃                      סְויְִשְמֶרָֽ
6:25

יָך ה    ׀   ָפָנִ֛יו      ֵאֶלִׁ֖ ר     יְהָוַּ֧   יֵָאָ֨

„eleycha    panayv        „adonay       ya‟el                                     veyishmerecha  

sobre-ti   face-d‟Ele     SENHOR     Ele[faça]brilhar                   e-ele-te-guarde  

ָָֽׂא׃  ָֽיֺח׆ֶא                        סִו
6:26

יָך ה   ׀    ָפנָיוֹ֙      ֵאֶלֹ֔ א     יְהָוִ֤   יִָשָ֨
„eleycha    panayv        „adonay       yissa‟                                        viychunecha  

sobre-ti    face-d‟Ele    SENHOR    Ele-levante         e-Ele[seja]gracioso[para]ti  
ֹום׃  ם          ְלָךִׁ֖    ָשלָֽ               סְויֵָׂשֵ֥

6:27
י ־א         ֶאת־ְשִמִׁ֖   ְוָׂשמֵ֥
shemi-„et               vessamu                                 shalom    lecha          veyassem  

meu nome-*          E[eles]porão                             paz      para-ti     e-Ele-ponha 

י      ֲאָבֲרֵכָֽם׃  ל   ַוֲאִנִׁ֖ פַעל־ְֺאֵנָ֣י       יְִׂשָרֵאִ֑  
„avarachem         va‟ani    yisra‟el             bney-„al 

eu-os-abençoarei     e-eu        Israel    filhos de-sobre 

 
 

22 ¶ E falou o 

SENHOR a Moi-

sés, dizendo:  

23 Fala a Arão e a 

seus filhos, dizen-

do: Assim abenço-

areis os filhos de 

Israel, dizendo-

lhes:  

24 O SENHOR te 

abençoe e te guar-

de;  

25 o SENHOR 

faça resplandecer o 

seu rosto sobre ti e 

tenha misericórdia 

de ti;  

26 o SENHOR 

levante o seu rosto 

sobre ti e te dê a 

paz.  

27 Assim, porão o 

meu nome sobre os 

filhos de Israel, e 

eu os abençoarei. 
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Leitura da Torah para Rosh Chodesh - (Cabeça [de] Mês) 
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Números 28 

28:1
ר׃     ָֹֽ ה      ֵׄאאמ ה        ֶאל־מֶֹשֵ֥ ר    יְהָוִׁ֖ ו      ֶאת־ְֺאֵנָ֣י28:2ַויְַדֵֺאֵ֥   ַצֵ֚

bney-„et           tsav          le‟mor          mosheh-„el          „adonay        vayedaber 

filhos de-*    manda     dizer-para      Moisés-para          SENHOR   E-Ele-disse 

י י        ַלְחִמ  ם          ֶאת־ָקְרָֺאנִָ֨ ל       ְוָאַמְרָ ִׁ֖           ֲאֵלֶהִ֑  יְִׂשָרֵאֹ֔
lachmi             qarbani-„et               „alechem               ve‟amarta            yisra‟el 

pão-meu       oferta minha-*              a-eles                 e[tu]falarás              Israel 

־א י           ִ ְשְמר  ָֽיחִֹחֹ֔ יַח          ִנ י                               ֵרֵ֚  ְלִאַשָ֗

tishmeru                niychəchi            reyach                                             le‟ishay 

vós-guardareis      suave-meu          cheiro-de         para-oferta-queimada-minha 

ו׃        ָֹֽ י        ְֺאמֹוֲעד יב               ִלִׁ֖ ם28:3ְלַהְקִרֵ֥   ְוָאַמְרָ ָ֣        ָלֶהֹ֔

lahem            ve‟amarta                 bemo‟ado            li                          lehaqəriv 

para-eles        E-tu-dirás             no[seu]tempo    para-mim         para-aproximar 

ים ה        ׃ְאָבִׂשָ֨ יב־א      ַליהָוִ֑ ר    ַ ְקִרִׁ֖ ה       ֲאֶשֵ֥ ה            ָהִָֽאֶשֹ֔  זֵֶ֚
kevassim          la‟adonay        taqəryvu        „asher          ha‟isheh                 zeh 

cordeiros    para-o-SENHOR   tu-trarás          que    a-oferta-queimada    esta[é] 

ום                     עָֹלֵ֥ה ִֹׁ֖ ם       ְשַנֵ֥יִם        ַלׁא ָֽי־ָשָנַּ֧ה       ְתִמיִמִ֛  ְֺאֵנ

„olah                                  layom        shənayim        temimim        shanah-bney 

oferta-queimada-toda    para-o-dia          dois      completos146       ano-filhos de 

ֶקר      ְוֵאתֹ֙ 28:4ָתִמָֽיד׃       ִֹ֑ ה     ַבֺא ד      ַ ֲעֶׂשָ֣   ֶאת־ַה׃ֶאֵֶ֥בׂש      ֶאָחִׁ֖

ve‟et         vaboqer        ta‟asseh        „echad        hakeves-„et                     tamid 

e             pela-manhã     tu-farás           um           O cordeiro-*    continuamente 

ין           ָהַָֽעְרָֺאָֽיִם׃ ה          ֵֺאֵ֥ י            ַ ֲעֶׂשִׁ֖ ֶבׂש          ַהֵשנִֹ֔  ַה׃ֶאָ֣

ha‟arəbayim              beyn               ta‟asseh                  hasheni              hakeves 

as-tardes                    entre               tu-farás                o-segundo        o-cordeiro 
ֶמן28:5 ה      ְֺאל־אָלִ֛ה        ְֺאֶשֵ֥ ֶלת      ְלִמנְָחִ֑ ִֹׁ֖ ה     ס ית  ָהֵאיָפִ֛   ַוֲעִׂשיִרַּ֧

beshemen         belulah        leminchah        solet        ha‟eyfah             va‟assirit 

em-azeite      misturado      para-oferta      farinha       o-efa147     E-a-décima-de 

ת     ַהִהָֽין׃             ית   ְרִביִעֵ֥ יד        ָהֲעֺׂשיָהֹ֙ 28:6׃ָאִתִׁ֖ ת     ָ ִמִ֑   עַֹלִׁ֖

ha‟assuyah          tamid        „olah                           hahin          revi‟it        katiyt 

o[qual]farás       contínua      Oferta[queimada]     o-him148    quarto-de    batido 

 

1   E falou o SE-

NHOR a Moisés, 

dizendo:  

2   Ordena aos fi-

lhos de Israel e 

dize-lhes: Da mi-

nha oferta, do meu 

manjar para as 

minhas ofertas 

queimadas, do meu 

cheiro suave, tereis 

cuidado, para mas 

oferecer ao tempo 

determinado.  

3   E dir-lhes-ás: 

Esta é a oferta 

queimada que ofe-

recereis ao SE-

NHOR: Dois cor-

deiros de um ano, 

sem mancha, cada 

dia, em contínuo 

holocausto.  

4   Um cordeiro sa-

crificarás pela ma-

nhã e o outro cor-

deiro sacrificarás 

de tarde;  

5   e a décima parte 

de um efa de flor 

de farinha em ofer-

ta de manjares, 

misturada com a 

quarta parte de um 

him de azeite 

moído.  

 

                                                           
146

ם   temimim = completos, totalmente plenos.  Quando se ofereciam cordeiros (ou qualquer outra oferta ao SENHOR), a  ְתִמיִמִ֛

especificação era sempre que eles tinham que ser “completos”, sem manchas ou qualquer defeito, o mais perfeito possível, 

porém, sempre limitado.  Isso nos faz refletir sobre o fato de  que, com a entrada do pecado no mundo, tudo (em todo o 

universo!) perdeu a sua total perfeição ficando assim “incompleto”.  Ao SENHOR, nós somos ensinados a ofertar o que de mais 

puro, “completo”, nós tivermos em mãos. 
147

 .efah = efa.  1 efa (medida de grãos), é igual a 40 litros, ou, a 10 ômeres (ver Ex. 16:36)„  ֵאיָפִ֛ה 
148

 .hin  = him.  Uma medida de líquidos que é igual a 1 galão, ou, 3,8Litros  ִהָֽין 

http://biblos.com/numbers/28-2.htm
http://biblos.com/numbers/28-2.htm
http://biblos.com/numbers/28-2.htm
http://biblos.com/numbers/28-3.htm
http://biblos.com/numbers/28-4.htm
http://biblos.com/numbers/28-5.htm
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ָֽה׃ ָֽיהָו ה             ַל ַח       ִאֶשִׁ֖ ֹֹ֔ יַח         נִיח י      ְלֵרָ֣ ר       ִסינַֹ֔  ְֺאַהָ֣

la‟adonay                   „isheh         nichoach        lereyach        sinay           bahar 

para-o-SENHOR         oferta           suave         para-cheiro      Sinai    no-monte 
ֶדש28:7 ָֹ֗ ד        ַֺא  ֶבׂש      ָהֶאָחִ֑ ין        ַל׃ֶאִׁ֖ ת     ַהִהֹ֔   ְונְִס׃אֹוֹ֙     ְרִביִעָ֣

baqodesh        ha‟echad        lakeves             hahin          revi‟it             veniskov 

no-santuário      o-um    para-o-cordeiro       o-him       quarto-de     E-libação149 

ָֽה׃          ר            ַליהָו ְך              ֶנֵֶ֥סְך           ֵשָכִׁ֖   ְוֵאתֹ֙ 28:8ַהֵׇאִ֛

ve‟et                     la‟adonay                shechar              nessech              hassech 

E                      para-o-SENHOR    [bebida forte]    oferta-de-bebida    derramar 

ת יִם         ׃ְאִמנְַחָ֨ ין       ָהַָֽעְרָֺאִ֑ ה      ֵֺאָ֣ י      ַ ֲעֶׂשִׁ֖ ֶבׂש       ַהֵשנִֹ֔  ַה׃ֶאָ֣

keminchat           ha‟arəbaim          bein        ta‟asseh        hasheni          hakeves 

como-oferta          as-tardes           entre        tu-farás      o-segundo    o-cordeiro 

יחַ  ה          ֵרֵ֥ ה        ִאֵשִ֛ ֶקר               ־אְכנְִס׃אֹוֹ֙            ַ ֲעֶׂשֹ֔ ִֹ֤  ַהֺא

reiach              „isheh             ta‟asseh               uchenisəkov                   haboqer 

cheiro   oferta-queimada-de  tu-farás     como-oferta-de-libação-de      a-manhã 

ָֽה׃  ַח       ַליהָו ִֹׁ֖ פנִיח  

la‟adonay        nichoach 

para-o-SENHOR      suave 
ם28:9 ָֽי־ָשָנִׁ֖ה         ְ ִמיִמִ֑ ים       ְֺאֵנ ָֽי־ְכָבִׂשֵ֥ ת       ְשֵנ   ־אְביֹוםֹ֙   ַהַשָֺאֹ֔

temimim           shanah-bney        chevassim-shney          hashabat        uveyom 

completos        ano-filhos de150       cordeiros-dois            o-Sábado      E-no-dia 

ֶמן ה      ְֺאל־אָלֵ֥ה            ַבֶשִׁ֖ ֶלת        ִמנְָחִ֛ ַֹּ֧ ים      ס  ־אְשֵנָ֣י     ֶעְׂשרֹנִָ֗
vashemen               belulah        minchah           solet        „esəronim        ushney 

em-azeite             misturada        oferta    flor-de-farinha-de   décimos      e-dois 

ו׃                                    ָֹֽ ו28:10ְונְִס׃א ִֹ֑ ת      ְֺאַשַֺא    עַֹלֵ֥ת     ַשַֺאִׁ֖

beshabato        shabat        „olat                                                                venisko 

no-Sábado      Sábado       Oferta-queimada-de                         oferta-de-libação 

יד      ְונְִס׃ָאָֽֽא׃    ־אְבָראֵשיֹ֙ 28:11              סַעל־עַֹלֵ֥ת               ַהָ ִמִׁ֖

uvera‟shey                                veniskah          hatamid                           „olat-„al 

E-nas-cabeças-de                  e[sua]libação    a-completa      oferta queimada-na 

 

 

 

 

 

 

6   Este é o holo-

causto contínuo, 

instituído no monte 

Sinai, em cheiro 

suave, oferta quei-

mada ao SENHOR.  

7   E a sua libação 

será a quarta parte 

de um him para um 

cordeiro; no santu-

ário, oferecerás a 

libação de bebida 

forte ao SENHOR.  

8   E o outro cor-

deiro sacrificarás 

de tarde; como a 

oferta de manjares 

da manhã e como a 

sua libação, o apa-

relharás em oferta 

queimada de cheiro 

suave ao SE-

NHOR.  

9   Porém, no dia 

de sábado, dois 

cordeiros de um 

ano, sem mancha, e 

duas décimas de 

flor de farinha mis-

turada com azeite, 

em oferta de man-

jares, com a sua 

libação;  

10   holocausto é 

do sábado em cada 

sábado, além do 

holocausto contí-

nuo e a sua libação.  

11   E nos princí-

pios dos  

 

 

                                                           
149

 nessech = libação.  Ato de libar, de beber ou derramar um pouco de (vinho ou uma outra bebida) em homenagem a  נֶֶסְך 

Deus, a outros deuses, ou, a uma pessoa. 
150

ָֽי   bney  = filhos de = “com a idade de”.  Esta é a maneira de se especificar a idade tanto de pessoas como de animais ou  ְֺאֵנ

coisas em Hebraico bíblico. 
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ה ה                      ַליהָוִ֑ יב־א              עָֹלִׁ֖ ם           ַ ְקִרֵ֥  ָחְדֵשיֶכֹ֔

la‟adonay                              „olah                         taqərivu           chodeshechem 

para-o-SENHOR         oferta-queimada         vós[fareis]chegar     vossos-meses 

ים ד        ׃ְאָבִׂשַּ֧ יִל      ֶאָחֹ֔ יִםֹ֙        ְוַאָ֣ ר       ְשנַֹ֙ ָֽי־ָבָקִ֤ ים       ְֺאֵנ  ָפִרָ֨

kevassim           „echad        ve‟ayil         shnayim         vaqar-bney            parim 

cordeiros               um        e-carneiro          dois          gado-filhos de    bezerros 

ה      ְ ִמיִמָֽם׃          ים28:12ְֺאנֵי־ָשָנִ֛ה       ִשְבָעִׁ֖ ה    ֶעְׂשרֹנִָ֗   ־אְשֹלָשָ֣

„esəronim       ushəloshah                     temimim        shivə‟ah        shanah-bney 

décimos         E-três                             completos           sete           ano-filhos de 

ר ֶמן               ַלָפִׁ֖ ֶלת              ִמנְָחהֹ֙         ְֺאל־אָלָ֣ה         ַבֶשֹ֔ ִֹ֤  ס

lapar                      vashemen            belulah              minchah                     solet 

para-o-bezerro       em-azeite         misturada               oferta        flor-de-farinha 

ֶלת        ִמנְָחהֹ֙         ְֺאל־אָלָ֣ה ִֹ֤ ים      ס ד        ־אְשֵנָ֣י     ֶעְׂשרֹנִָ֗  ָהֶאָחִ֑

belulah              minchah           solet          „esəronim        ushney        ha‟echad 

misturada            oferta     flor-de-farinha    décimos        e-dois-de            o-um 

יִל       ָהֶָֽאָחָֽד׃            ֶמן           ָלַאִׁ֖ ון28:13ַבֶשֹ֔ ָֹ֗ ן       ִעָשר ָֹ֣   ְוִעָשר

„issaron           ve‟issaron                        ha‟echad         la‟ail              vashemen  

um-décimo     E-um-décimo                      o-um    para-o-carneiro      em-azeite 

ד ֶבׂש      ָהֶאָחִ֑ ֶמן        ַל׃ֶאִׁ֖ ֶלת           ִמנְָחהֹ֙      ְֺאל־אָלָ֣ה       ַבֶשֹ֔ ִֹ֤  ס

ha‟echad       lakeves          vashemen        belulah        minchah                  solet 

o-um      para-o-cordeiro     em-azeite     misturada        oferta     flor-de-farinha 

ָֽה׃    ה      ַליהָו ַח    ִאֶשִׁ֖ ֹֹ֔ יַח     נִיח ם28:14עָֹלהֹ֙               ֵרָ֣   ְונְִס׃ֵאיֶהָ֗

veniskeyhem        la‟adonay        „isheh    nichoach    reyach                      „olah 

E-libação-deles   ao-SENHOR  queimada   suave    cheiro-de  oferta-queimada 

ין ת    ַהִהָ֣ ר         ־אְשִליִשַּ֧ ה          ַלָפ  י           ַהִהי֩ן        יְִהיֶָ֨  ֲחִצָ֣

hahin        ushəlishit               lapar              yihyeh             hahin               chatsi 

o-him    e-terceira-de     para-o-bezerro      ele-será           o-him        metade-de 

את ָֹ֣ ֶבׂש         ָיִ֑יִן      ז ין        ַל׃ֶאִׁ֖ ת     ַהִהִ֛ יִל               ־אְרִביִעֵ֥  ָלַאָ֗

zo‟t        yayin            lakeves             hahin          urevi‟it                           la‟ail  

esta         vinho    para-o-carneiro       o-him       e-quarta-de       para-o-carneiro 

ָֽה׃ י        ַהָשָנ ו         ְלָחְדֵשִׁ֖ ֹֹ֔ ֶדשֹ֙         ְֺאָחְדש ֹֹ֙  עַֹלֵ֥ת                 ח

hashanah         lechodəshey        bechodəsho        chodesh                           „olat 

o-ano             para-meses-de        no-mês-de             mês     oferta-queimada-de 
ה28:15 את               ַליהָוִ֑ ד      ְלַח׀ָאִׁ֖ יר       ִעִֿאֵ֥ים          ֶאָחִ֛   ־אְׂשִעָ֨

la‟adonay                      lechata‟t        „echad              „izim                       usse‟ir 

para-o-SENHOR      para-pecado         um                 cabras               E-bode-de 

 

 

 

 

vossos meses 

oferecereis, em 

holocausto ao 

SENHOR, dois 

bezerros e um car-

neiro, sete cor-

deiros de um ano, 

sem mancha;  

12   e três décimos 

de flor de farinha 

misturada com 

azeite, em oferta de 

manjares, para um 

bezerro; e duas 

décimas de flor de 

farinha misturada 

com azeite, em 

oferta de manjares, 

para um carneiro;  

13   e uma décima 

de flor de farinha 

misturada com 

azeite, em oferta de 

manjares, para um 

cordeiro; holocaus-

to é de cheiro sua-

ve, oferta queima-

da ao SENHOR.  

14   E as suas liba-

ções serão a meta-

de de um him de 

vinho para um 

bezerro, e a terça 

parte de um him 

para um carneiro, e 

a quarta parte de 

um him para um 

cordeiro; este é o 

holocausto da lua 

nova de cada mês, 

segundo os meses 

do ano.  

15   Também um 

bode, para expia-

ção do pecado, ao 

SENHOR,  
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ו׃  ָֹֽ ה        ְונְִס׃א יד      יֵָעֶׂשִׁ֖ סַעל־עַֹלַּ֧ת                     ַהָ ִמִ֛  

venisko           ye‟asseh         hatamid                                    „olat-„al 

oferta-de-libação     ele-fará       o-contínuo      oferta queimada de-sobre 

além do holocausto 

contínuo, com a 

sua libação se 

oferecerá. 

 

 

 

 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ְּאָבִרים 

 

Deut. 6:4-9 

6:4
ינ־א   יְהָוֵ֥ה ׀ ֶאָחָֽד׃        ל  יְהָוֵ֥ה    ֱאֹלֵהִׁ֖ ע  יְִׂשָרֵאִ֑  ְשַמִׁ֖

6:5
ַהְבָ ֹ֔    ְוָאָ֣

ve'ahavta                'echad  „adonay   'eloheynu   „adonay    yisra'el         shema‟ 

E-ame-tu               um   SENHOR  nosso-Deus  SENHOR   Israel             Ouve 

יָך        ְֺאָכל־ְלָבְבָךֵ֥                   ־אְבָכל־נְַפְשָךִׁ֖  ה    ֱאֹלֶהִ֑ ת   יְהָוָ֣  ֵאִׁ֖
nafshecha-uvechol                  levavəcha- bechol       'eloheycha   „adonay      'et 

tua alma-e com tudo de     teu coração-com tudo de    teu-Deus   SENHOR     * 

־אְבָכל־ְמאֶֹדָָֽך׃                       
6:6

־א ר     ְוָהיִ֞ ֶׄאה  ֲאֶשָ֨ ים  ָהֵאָ֗ ַהְּאָבִרָ֣  
'asher    ha'eleh   hadevarim      vehayu                                  me'odecha-uvechol  

que     as-estas  as-palavras      E-eles-serão                   tua força-e com tudo de 

ֹום    ַעל־ְלָבֶבָָֽך׃                    י      ְמַצ־ְאָךִ֛      ַהׁאִׁ֖ ָאנִֹכַּ֧
6:7

ם    ְוִש׆אַנְָ ָ֣
veshinantam                               levavecha-'al     hayom    metsavəcha    'anochi  

E-as-imprimirás                      teu coração-sobre    o-dia      te-ordeno             eu 

ָךֹ֙  ם         ְֺאִשְבְ ָךִ֤              ְֺאֵביֶתֹ֙ יָך              ְוִדַֺאְרָ ִׁ֖      ָֺאִ֑  ְלָבנֶֹ֔

beveytecha              beshivtecha            bam         vedibarta                 levanecha 

na-tua-casa           no-teu-assentar         nelas         e-tu-fale        para-teus-filhos 

ֶרְך          ־אְָֽבָשְכְֺאָךִׁ֖               ־אְבק־אֶמָָֽך׃   ־אְבֶלְכְ ָךָ֣                 ַבֶּאֹ֔
uvequmecha                uveshachbecha           vaderech                    uvelechtecha 

e-no-teu-levantar        e-no-teu-deitar         no-caminho         e-no-teu-caminhar 
6:8

ת ִֹׁ֖ ־א         ְלטָֹטפ ָך           ְוָהיֵ֥ ֹות          ַעל־יֶָדִ֑ ם     ְלאִׁ֖    ־אְקַשְרָ ֵ֥
letotafot             vehayu             yadecha- 'al               le'ot                  uqshartam  

testeiras         e-eles-serão       tua mão-sobre       como-sinal             e-as-atarás 

ָֽיָך׃            ין       ֵעיֶנ ֵֺאֵ֥
6:9

ָך ת            ֵֺאיֶתִׁ֖ ֵֹ֥ ם     ַעל־ְמז־אז   ־אְכַתְבָ ִ֛

beytecha               mezuzot- 'al        uchətavtam                     'eynecha         beyn 

tua-casa           portais de- sobre     E-tu-as-escreverás         teus-olhos        entre 
יָך׃  ס־אִבְשָעֶרָֽ  
uvishe‟arecha  

e-nas-tuas-tuas-portas 

 

4  Ouve, Israel; o 

SENHOR, nosso 

Deus, é o único 

SENHOR. 

5  Amarás o 

SENHOR teu Deus 

de todo o teu 

coração, e de toda 

a tua alma, e de 

todo o teu poder. 

6  E estarão estas 

palavras, que hoje 

te ordeno, no teu 

coração; 

7  e as intimarás a 

teus filhos, e delas 

falarás assentado 

em tua casa, e 

andando pelo 

caminho, e 

deitando-te, e 

levantando-te. 

8  E as atarás por 

sinal na tua mão e 

te serão por 

testeiras entre os 

teus olhos. 

9  E as escreverás 

nos umbrais de tua 

casa, e nas tuas 

portas. 

 
 

a) ע  Shema - Esta palavra é pronunciada como shәma‟ (com um e quase mudo) e é um verbo imperativo que significa; "ouve ְשַמִׁ֖

[tu]". A letra ע  “ain”, ao final da primeira palavra da oração do Shema, bem como a letra ד “dalet”, ao final da última palavra do 

primeiro verso, são destacadas no texto Hebraico da Torah. A razão para esse destaque, de acordo com a tradição judaica, é a 

necessidade de se afirmar, com ênfase [na recitação], essa tão importante declaração de fé monoteísta. Além disso, o ע e o ד 

formam a palavra ‟ed, que quer dizer "testemunha" [da graça de Deus], o que é esperado que cada judeu seja sempre, não só para 

os seus filhos, mas também para todos ao seu redor. 

 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

279 

 

 

b) Nas sinagogas, bem como em toda e qualquer leitura da Torah, ou da TaNaCh, o tetragrama יְהָוֵ֥ה (YHVH, o nome 

impronunciável de Deus), nunca é pronunciado pelos judeus como alguns do meio evangélico o fazem - sem qualquer reverência. 

A pronúncia dos judeus, para o tetragrama, é simplesmente  „adonay  “SENHOR”. A razão para esse zelo judaico é o cuidado 

em não se tomar o santo nome do Senhor em vão, conforme Ex. 20:7 "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". 
 

c) O conceito de “amor” é um tema constante em Deuteronômio. O amor de Deus para com o seu povo, bem como do povo para 

com o seu Deus, e também do povo de Deus para com os estrangeiros que peregrinam no meio deles.  
 

d) Atribui-se a Moisés a recomendação de se recitar o primeiro verso do Shema duas vezes ao dia; "deitando-te", e "levantando-

te". Essa recomendação é considerada, pelos judeus, como um mandamento divino. Esse primeiro verso do Shema é recitado pelos 

judeus como a sua confissão de fé monoteísta. Nas sinagogas, a oração do Shema inclui, além de Deut. 6:4-9, também Deut. 

11:13-21 e ainda Num. 15:37-41. 
 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ר־את 

 

Rute 1 
1:1

ֶרץ ב    ָֺאָאִ֑ י     ָרָעִׁ֖ ים     ַויְִהֵ֥ ט     ַהשְֹפִטֹ֔ ָֹ֣ י     ִֺאיֵמיֹ֙      ְשפ   ַויְִהָ֗

ba‟arets      ra‟av       vayehi      hashofetim       shefot         bimey            vayehi  

na-terra     fome  e-ele[houve]   os-julgando     juízes     em-dias-de     E-ele-era 

י ה     ָלג־ארֹ֙                 ִֺאְׂשֵדָ֣ ית  ֶלֶָ֣חם  יְה־אָדָ֗ יש    ִמֵֺאַּ֧ ֶלְך       ִא   ַוׁאֵָ֨
bissedey                        lagur      yehudah   lechem  mibeyt     „ish        vayelech  

nos-campos-de    para-peregrinar     Judá    de-Belém-de      homem     e-ele-foi 

ָֽיו׃                    ֹו       ־אְשֵנֵ֥י       ָבָנ ־אא    ְוִאְש ִׁ֖ ב  הֵ֥ מֹוָאֹ֔
1:2

ם   ְוֵשָ֣
veshem                              vanayv        ushəney          ve‟ishto       hu‟  mo‟av151  

E-nome-de                      filhos-dele    e-dois-de     e-sua-mulher    ele     Moabe 

ם י          ְוֵשֵ֥ ֹו      נֳָעִמ  ֶלְך       ְוֵש֩ם         ִאְש ָ֨ יש       אֱֽ ִליֶמֶ֡  ָהִאָ֣

veshem         na‟omi 58      „ishto             veshem        „elimelech 152          ha‟ish 

e-nome-de      Noemi      sua-mulher      e-nome-de      Elimeleque      o-homem 

ֶחם ית   ֶלִׁ֖ ים        ִמֵֺאֵ֥ ֹון      ְוִכְליֹוןֹ֙   ֶאְפָרִתֹ֔ ָֽי־ָבָנָ֣יו     ׀     ַמְחלִ֤  ְשֵנ
lechem  mibeyt 153         „efratim     vechileon 58   machlon          vanayv-shəney  

de-Belém-de                 efrateus     e-Quiliom       Malom      filhos dele-dois de 
ְָֽהי־א־ָשָֽם׃             ב      ַוִׁא א־א       ְׂשֵדי־מֹוָאִׁ֖ ֵֹ֥ ה    ַוׁאָב יְה־אָדִ֑

1:3
ֵָ֥מת   ַוָׁא
vayamat                     sham-vayihəu        mo‟av-sedey         vayavo‟u   yehudah  

E-ele-morreu      lá-e eles estiveram  Moabe-campos de  e-eles-vieram       Judá 

 

 

 

1 ¶ E sucedeu que, 

nos dias em que os 

juízes julgavam, 

houve uma fome 

na terra; e foi um 

homem de Belém 

de Judá peregrinar 

nos campos de 

Moabe; ele, sua 

mulher e dois de 

seus filhos. 

2  O nome do ho-

mem [era] Elimele-

que, o nome de sua 

mulher Noemi, e os 

nomes de seus dois 

filhos [eram], Ma-

lom e Quiliom, 

efrateus, de Belém 

de Judá; e vieram 

aos campos de 

Moabe e estiveram 

ali. 

3  E morreu 

                                                           
151

 mo‟av = Moabe = “do seu pai”, nome do filho incestuoso de Ló com a sua filha mais velha, e também foi o nome da  מֹואב 

nação que se formou a partir desse filho. 
152

ִליֶמֶלְךeֱאָֽ     „elimelech Elimeleque = “meu Deus é rei”, nome do marido (doentio) de Noemi.   ָנֳףִמי na‟omi Noemi = “meu 

prazer”, esposa de Elimeleque.  ֹון   .machlon Malom = “doente”, filho de Elimeleque & Noemi, e, primeiro marido de Rute ַמְחלַ֤

 .chileon Quiliom = “definhando”, filho de Elimeleque & Noemi, e, falecido marido de Orfa ִכְליֹון
153

ֶחם  ית ֶלֶ֖ ֵ֥ ֵ beyt lechem Belém = “casa [de] pão”, nome da cidade onde viria a nascer o grande rei Davi, bisneto de Rute & Boaz 

e também tataraneto de Raabe (a prostituta de Jericó que se converteu ao Deus de Israel) & Salmom. 
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יא      ־אְשֵנֵ֥י ר      ִהִׁ֖ י          ַוִ ָשֵאֵ֥ יש         נֳָעִמִ֑ ֶלְך        ִאָ֣  ֱאִליֶמִׁ֖

ushəney        hi‟          vatisha‟er              na‟omi             „ish              „elimelech  

e-dois-de     ela     e[ela]foi-deixada        Noemi        marido-de        Elimeleque 

ָֽיָה׃             ָבֶנ
1:4

ם ֹות        ֵשִ֤ ֲאִבׁאֹ֔ ָֹֽ ם     נִָשיםֹ֙    מ ־א      ָלֶהָ֗   ַוׁאְִׂשאָ֣
shem            mo‟aviot      nashim       lahem         vayissə‟u                    vaneyha  

nome-de       moabitas     mulheres   para-eles      E-eles-tmaram       seus-filhos  

ֶׂשר ם         ׃ְאֶעֵ֥ ְֵ֥שב־א   ָשִׁ֖ ־את     ַוֵׁא ית  רִ֑ ם   ַהֵשִנִׁ֖ ה  ְוֵשֵ֥  ָהַָֽאַחתֹ֙   ָעְרָפֹ֔
ke‟esser            sham  vayeshvu        rut    hashenit   veshem   „arpah    ha‟achat  

como[que]dez    lá   e-eles-ficaram  Rute   a-outra  e-nome-de  Orfa        a-uma 
ָֽים׃                     ָשִנ

1:5
ֹון ֹון     ְוִכְליִ֑ ם   ַמְחלָ֣ ־את־א   גַם־ְשנֵיֶהִׁ֖   ַוׁאָמֵ֥

vechileon   machlon  shənehem-gam  vayamutu                                      shanim 

e-Quiliom  Malom    ambos-também  E-eles-morreram                               anos 

יָה             ־אֵמִאיָשָֽֽא׃ ה      ִמְשֵנֵ֥י       יְָלֶדִׁ֖  ַוִ ָשֵארֹ֙            ָהִָֽאָשֹ֔
ume‟ishah                 yeladeycha      mishəney       ha‟ishah                 vatisha‟er  

e-do-seu-marido       filhos-dela      de-dois-de      a-mulher     e[ela]foi-deixada 
1:6

ב י       מֹוָאִ֑ ָשב          ִמְשֵדָ֣ יָה       ַוָ ִׁ֖ ָקם       ִהיאֹ֙   ְוַכלֶתֹ֔   ַוָ ִ֤
mo‟av         missedey            vatashav       vechaloteha     hi‟                 vataqam  

Moabe   dos-campos-de   e[ela]retornou     e-sua-nora    ela   E[ela]se-levantou 

ד           יְהָוהֹ֙  ב        ׃ִאָֽי־ָפַקִ֤ ה       מֹוָאֹ֔ ְמָעהֹ֙      ִֺאְׂשֵדָ֣ י        ָשָֽ  ׃ִאִ֤

„adonay              faqad-ki              mo‟av          bissedeh       shamə‟ah             ki 

SENHOR      [Ele]visitou-que      Moabe    em-campo-de    [ela]ouviu    porque 

ֶָֽחם׃       ם     ָל ת       ָלֶהִׁ֖ ֹו      ָלֵתֵ֥ ֶאת־ַעׅאֹ֔
1:7

א    ִמן־ַהָׅאקֹוםֹ֙    ַוֵ ֵצָ֗
hamaqom-min    vatetse‟               lachem      lahem            latet            „amo-„et  

o lugar-de           E[ela]saiu             pão        para-eles      para-dar     seu povo-* 

ְכנָה ֽא        ַוֵ ַלָ֣ יָה      ִעָׅאִ֑ י      ַכלֶתִׁ֖ ָׅאה       ־אְשֵ ֵ֥ ר   ָהיְָתה־ָשֹ֔  ֲאֶשָ֣
vatelachənah     „imah       chaloteycha      ushətey        shamah-hayetah   „asher  

e[elas]foram     com-ela     suas-noras      e-duas-de        para lá-estava        que 

ֶרץ    יְה־אָדָֽה׃                ־אב      ֶאל־ֶאֵ֥ ֶרְך         ָלשִׁ֖ ַבֶּאֹ֔
1:8

אֶמר ִֹ֤   ַו 

vato‟mer                             yehudah       „erets-„el           lashuv            vaderech 

E[ela]disse                            Judá       terra de-para     para-voltar    no-caminho 

ית ה        ְלֵבָ֣ ְבנָה  ִאָשִׁ֖ ֹֹ֔ ְכנָה     ש יָה    ֵלָ֣ י       ַכלֶתֹ֔  נֳָעִמיֹ֙       ִלְשֵ ָ֣
leveyt           „ishah   shovəna     lechənah   chaloteha         lishətey         na‟omi  

para-casa-de  cada  voltem-vós    ide-vós   suas-noras     para-duas-de     Noemi 

ֽא            ִאָׅאִ֑
יעשה       

ֶסד ה      ִעָׅאֶכםֹ֙              ֶחֹ֔ ַיַָ֣עׂש           יְהָוִ֤  
chessed               „imachem    „adonay            ya‟as 154   

ya‟asseh
                 „imah  

bondade               convosco    SENHOR       Ele-faça  que-Ele-faça       sua-mãe 
 

Elimeleque, marido 

de Noemi; e foi 

deixada ela e seus 

dois filhos. 

4  E eles tomaram 

para si mulheres 

moabitas; o nome 

de uma [era] Orfa, 

e o nome da outra, 

Rute; e ficaram ali 

uns dez anos. 

5  E morreram 

também ambos, 

Malom e Quiliom, 

e ficou a mulher 

[sem] seus dois 

filhos e [sem] seu 

marido.  

6 ¶ E levantou-se 

ela com sua[s] 

nora[s] e voltou 

dos campos de 

Moabe porque 

ouvira, na terra de 

Moabe, que o 

SENHOR tinha 

visitado o seu 

povo, dando-lhe 

pão. 

7  E saiu ela do 

lugar onde lá 

estivera, e suas 

duas noras com ela. 

E, indo elas pelo 

caminho, de volta 

para a terra de 

Judá, 

8  disse Noemi às 

suas duas noras: 

Ide, voltai cada 

uma à casa de sua 

mãe; e use o SE-

NHOR de benevo-

lência,  

                                                           
154

ַיֵַ֣ףשיעשה           ya‟as => Qәre‟ = “ele faça”, ya‟asseh => Ketiv = “que ele faça”.  Para maiores esclarecimentos sobre os testos 

Ketiv & Qəre‟, ver Nota de Rodapé em Gênesis 8:17 (nesta Interlinear). 
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ים       ְוִעָׅאִדָֽי׃              ם     ִעם־ַהֵׅאִתִׁ֖ ר       ֲעִׂשיֶתִ֛ ׃ַאֲאֶשַּ֧
1:9

ן   יִֵ ִ֤

yiten                         ve‟imadiy         hametim-„im          „assitem          ka‟asher 

Ele-dê                        e-comigo     os falecidos-com     vós-fizestes     conforme  

ֽא ית       ִאיָשִ֑ ה ֵֺאָ֣ ה    ִאָשִׁ֖ אןָ     ְמנ־אָחֹ֔ ם       ־אְמֶצָ֣  יְהָוהֹ֙           ָלֶכֹ֔
„ishah              beyt  „ishah   menuchah    umetse‟na        lachem            „adonay  

seu-marido   casa-de  cada    descanso      e-acheis   para-convosco     SENH0R 

ן              ַוִ ְב׃ֶאָֽינָה׃ אנָה         קֹוָלִׁ֖ ן        ַוִ ֶשֵ֥ ק         ָלֶהֹ֔  ַוִ ַשָ֣
vativəkenah                    qolan               vatisse‟nah           lahen            vatishaq  

e[elas]choraram          voz-delas       e[elas]levantaram     a-elas      e-ela-beijou 
1:10

־אב                ְלַעֵׅאְָֽך׃ ְך             נָשִׁ֖ ֽא     ׃ִאי־ִאָ ֵ֥ ְרנָה־ָׄאִ֑   ַו ֹאַמִׁ֖

le‟amech                      nashuv                     „itach-ki                 lah-vato‟marnah 

para-teu-povo      nós-voltaremos          contigo-porque     a ela-E elas disseram
 

1:11
י ְכנָה      ִעִׅאִ֑ י       ָלֵָ֥ׅאה   ֵתַלִׁ֖ ְבנָה     ְבנַֹתֹ֔ ָֹ֣ אֶמר   נֳָעִמיֹ֙    ש ִֹ֤   ַו 

„imi          telachnah  lamah          venotay     shovnah    na‟omi            vato‟mer  

comigo       iríeis    por-que?   filhas-minhas   voltai       Noemi         E[ela]disse 

ם ־א                ָלֶכִׁ֖ י            ְוָהיֵ֥ י           ָבנִיםֹ֙        ְֺאֵָֽמַעֹ֔ ֹוד־ִלִ֤  ַהָֽעָֽ
lachem                   vehayu                beme‟ay          vanim                      li-ha‟od  

para-vós          e-eles-seriam      no-meu-ventre       filhos         para mim-?ainda 

ַלֲאנִָשָֽים׃       
1:12

ֹות נְִ י  ִמְהיָ֣ י    זַָקִׁ֖ ְכןָ    ׃ִאֵ֥ ְבנָה      ְבנַֹתיֹ֙     ֵלֹ֔ ִֹ֤   ש

mihyot    zaqanti       ki   lechəna     venotay         shovənah               la‟anashim 

de-ser    eu-idosa   porque   ide     filhas-minhas  Voltai 155          como-maridos 

ה             ַֻאָ֣ם י          ִתְקָוֹ֔ ְרִ יֹ֙        יֶש־ִלָ֣ יֹ֙    ָאַמֹ֙ יש         ׃ִאִ֤  ְלִאִ֑
gam                   tiqvah                 li-yesh              „amarti        ki                 le‟ish  

também         esperança   para mim-ele existe  eu-dissesse    que     para-marido  

ָֽים׃ ם          יַָלְֵ֥דִ י          ָבִנ יש        ְוַגִׁ֖  ָהִיִ֤יִתי     ַהַׄאֹ֙יְָלהֹ֙      ְלִאֹ֔
vanim                 yaladəti             vegam            le‟ish         halayəlah       hayiyti  

filhos          eu-concebesse      e-também     para-marido     a-noite     eu-tivesse  
1:13

נָה ל־א      ֲהָלֵהןֹ֙           ֵ ָָֽעגֵֹ֔ ר   יִגְָּאֹ֔ ד ֲאֶשָ֣ ְרנָה  ַעֵ֚ ן ׀ ְ ַׂשֵֺאָ֗   ֲהָלֵהָ֣
te‟agenah            halahen       yigdalu    „asher   „ad   tessabernah           halahen 

deter-vos-íeis  ?por-eles  eles-crescessem  que    até  esperaríeis-vós   ?Por-eles 

י י              ׃ִאָֽי־ַמר־ִלִ֤ ל     ְֺאנַֹתָ֗ יש        ַאָ֣ ֹות   ְלִאִ֑ י       ֱהיָ֣  ְלִבְלִ ִׁ֖

li-mar-ki 156                   benotay        „al              le‟ish       heyot               levilti 

a mim-amargo-que   filhas-minhas    não        para-marido   ser     para-que-não 

  

como vós usastes 

com os falecidos e 

comigo. 

9  O SENHOR vos 

dê que acheis des-

canso cada uma em 

casa de seu marido. 

E, beijando-as ela, 

levantaram a sua 

voz, e choraram, 

10 e disseram-lhe: 

[Não;] antes, volta-

remos contigo ao 

teu povo. 

11  Mas, Noemi 

disse: Tornai, mi-

nhas filhas, por que 

iríeis comigo? Te-

nho eu ainda no 

meu ventre filhos, 

e seriam [eles] por 

maridos a vós? 

12  Tornai, filhas 

minhas, ide-vos 

porque já sou velha 

para ter marido; 

[ainda] que eu 

dissesse: Há espe-

rança para mim; 

também, [ainda 

que] esta noite 

tivesse marido, e 

também tivesse 

filhos, 

13  esperaríeis até 

que crescessem? 

Deter-vos-íeis por 

eles, sem tomardes 

marido? Não, fi-

lhas minhas, que  

                                                           
155

 Nos versos 12 e 13 vemos que todas as alternativas de solução, ou, de socorro, que ocorriam a Noemi eram todas centradas 

nela mesma. Isso só aumentava o seu desespero, uma vez que ela, por si só, era de fato incapaz de prover qualquer solução para o 

impasse. Não obstante à falta de fé e de visão de Noemi, na hora do infortúnio, Deus proveu a ela muitíssimo mais do que ela era 

capaz de pensar ou de esperar! “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus 

tem preparado para aqueles que o amam.” - I Coríntios 2:9! 
156

 .”mar-li  Marli (nome feminino) = “minha amargura ַמר־ִלי  ,mara‟ Mara = “amarga”.  E, só como curiosidade ָמָרא 
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ָֽה׃ י                יַד־יְהָו ה           ִבִׁ֖ ם         ׃ִאָֽי־יְָצָאֵ֥  ְמאֹדֹ֙         ִמ׃ֶאֹ֔
„adonay-yad                       vi                 yatsə‟ah-ki            mikem            me‟od  

SENHOR-mão de     contra-mim        Ele saiu-que       do-que[a]vós        muito
 

1:14
ק    ָעְרָפהֹ֙  ֹוד     ַוִ ַשִ֤ ינָה      עִ֑ ן       ַוִ ְב׃ֶאִׁ֖ נָה         קֹוָלֹ֔   ַוִ ֶשָ֣
„arpah157   vatishaq       „od          vativkenah          qolan                    vatissenah  

Orfa    e[ela]beijou    ainda    e[elas]choraram    vós-delas     E[elas]levantaram  

ְבָקה    ָֺאָֽֽא׃    ־את      ָּאֵ֥ ֽא    ְורִׁ֖ ַלֲחמֹוָתֹ֔
1:15

ָבה אֶמר   ִה׆אֵהֹ֙       ָשָ֣ ָֹ֗   ַו 
shavah         hineh     vatomer             bah        davqah        verut 62   lachamotah  

voltou         eis-que    E[ela]disse       a-ela    se-apegou      e-Rute    a-sua-sogra 

י ־אִבי      ַאֲחֵרֵ֥ יָה       שִׁ֖ ֽא          ְוֶאל־ֱאֹלֶהִ֑ ְך           ֶאל־ַעָׅאִׁ֖  יְִבְמֵ ֹ֔
„acharey      shuvi          „eloheyha-ve‟el                „amah-„el               yevimtech 

após            volta         deuses dela-e para         povo dela-para        tua-cunhada 

יְִבְמֵ ְָֽך׃             
1:16

ְך י       ְלָעזְֵבִׁ֖ אֶמר   ר־אתֹ֙   ַאל־ִ ְפְֻאִעי־ִבֹ֔ ִֹ֤   ַו 
le‟azvech            vi-tifge‟i-„al          rut       vato‟mer                           yevimtech  

para deixá-la  comigo-instes-não   Rute     E[ela]disse                     tua-cunhada 
ר ְך     ־אַבֲאֶשִ֤ י   ֵאֵלָ֗ ר    ֵ ְלִכ  י     ֶאל־ֲאֶשָ֨ יְִך    ׃ִאֶּ֠ ־אב       ֵמַאֲחָרִ֑  ָלשָ֣
uva‟asher     „elech     telechi       asher-„el           ki    me‟acharayich       lashuv 

e-no-que     eu-irei   [tu]fores    o qual-para    porque    de-após-ti     para-voltar 

יְִך        ֱאֹלָהָֽי׃ י       ֵואֹלַהִׁ֖ ְך       ַעִׅאֹ֔ ין        ַעֵׅאָ֣  ָ ִלֹ֙ינִיֹ֙          ָאִלֹ֔

„elohay        ve‟lochayich         „ami         „amech            „alin                     talini  

meu-Deus      e-teu-Deus     meu-povo    teu-povo     eu-pousarei  [ tu]pousares 
1:17

ה ר       ׃אֹ֩ה     יֲַעֶׂשָ֨ ם     ֶאָ ֵבִ֑ ־את     ְוָשִׁ֖ ־אִתיֹ֙    ָאמֹ֔ ר  ָ מֹ֙   ַֺאֲאֶשִ֤
ya‟asseh    koh           „eqaver      vesham      „amut          tamuti            ba‟asher  

Ele-faça  assim   serei-sepultada    e-lá   eu-morrerei   tu-morreres     Em-o-que 

יד ֶות        יְַפִרִׁ֖ י    ַהָׅאֹ֔ יף         ׃ִאָ֣ ה       יִֹסֹ֔ ָֹ֣  יְהָוֵ֥ה        ִליֹ֙        ְוכ
yafrid             hamavet      ki              yossif          vecho             li          „adonay  

ele-separe      a-morte   se[não]  Ele-acrescente  e-assim    para-mim  SENHOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mais amargo é a 

mim do que a vós; 

porque descarregou 

o SENHOR a mão 

contra mim. 

14  Então, levanta-

ram a sua voz e 

tornaram a chorar; 

e Orfa beijou a sua 

sogra; mas Rute se 

apegou a ela. 

15  E ela disse: Eis 

que voltou tua 

cunhada ao seu 

povo e aos seus 

deuses; volta tu 

[também] após tua 

cunhada. 

16  E disse Rute: 

Não instes comigo 

para que te deixe e  

volte de após ti; 

porque, aonde quer 

que tu fores, irei 

eu; e, onde quer 

que passares a 

noite, ali pousarei 

eu; o teu povo [é] o 

meu povo, o teu 

Deus [é] o meu 

Deus. 

17  Onde quer que 

morreres, morrerei 

eu e ali serei 

sepultada; assim 

me faça o 

SENHOR e outro 

tanto, [se outra 

coisa] que não a 

morte me separar  

 

                                                           
157

ּות   rut Rute = “amizade”. Mais uma vez podemos ver o poder e a personalidade que o nome traz à pessoa; sem dúvida que רֶ֖

Rute foi a maior amiga que Noemi jamais poderia ter tido. Rute demonstrou, além de amizade, lealdade e companheirismo, 

também uma habilidade poética de extraordinária beleza (versos 16 e 17)! Não é de se admirar que Davi tenha sido o maior poeta 

de Israel; ele tinha por quem puxar!    ָףְרָפה „arpah Orfa = “gazela”. Orfa preferiu voltar às suas origens e, como uma gazela, 

viver a sua liberdade. 
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ְָֽך׃              ֵֺאיִנֵ֥י        ־אֵביֵנ
1:18

יא ֶצת        ִהִׁ֖ ֶרא     ׃ִאָֽי־ִמְתַאֶׅאֵ֥   ַוֵ  

hi‟             mitə‟ametset-ki          vatere‟                             uvenech           beyni 

ela       com determinação-que    E[ela]viu                         e-entre-ti   entre-mim 

ָֽיָה׃             ר   ֵאֶל ל      ְלַדֵֺאֵ֥ ֽא       ַוֶ ְחַּאִׁ֖ ֶכת  ִאָ ִ֑ ָלֶלָ֣
1:19

ְכנָה   ַוֵ ַלָ֣
vatelachnah                     „eleycha     ledaber       vatechdal          „itah    lalechet  

E[elas]foram                   com-ela   para-falar    e-ela-deixou    com-ela   para-ir  

נָהֹ֙  י                     ׃ְאבָֹאֹ֙ ֶחם     ַויְִהָ֗ ית   ָלִ֑ נָה   ֵֺאָ֣ ם    ַעד־ֺאָֹאִׁ֖  ְשֵ יֶהֹ֔
kevo‟anah                           vayehi       lachem  beyt     bo‟anah-„ad     shətehem  

que-vir-elas-para              e-ele-foi           Belém           vir elas-até      elas-duas  

ְרנָה ן         ַו ֹאַמִׁ֖ ם         ׃ָאל־ָהִעירֹ֙         ֲעֵליֶהֹ֔ ִֹ֤ ֶחם    ַוֵ ה ית ֶלֹ֔  ֵֺאָ֣
vato‟marnah           „alehen                 ha‟ir-kol               vatehom    lechem beyt  

e[elas]diziam   por-causa-delas    a cidade-tudo de    e[ela]alvoroçou       Belém 
את   נֳָעִמָֽי׃                ֵֹ֥ ֲהז

1:20
אנָה ן       ַאל־ִ ְקֶרֵ֥ אֶמר    ֲאֵליֶהֹ֔ ָֹ֣   ַו 

tiqre‟nah-„al               „alehen        vato‟mer                               na‟omi     hazo‟t 

chameis vós-não      para-elas      E[ela]disse                            Noemi        ?esta  

ר א              ׃ִאי־ֵהַמֵ֥ אןָ          ִליֹ֙     ָמָרֹ֔ י        ְקֶרִ֤ י          נֳָעִמִ֑  ִלִׁ֖
hemar-ki                       mara‟        li                qere‟na          na‟omi                  li  

[Ele fez]amargo-que    Mara   para-mim     chameis-vós      Noemi     para-mim  

ד׃            ָֹֽ י       ְמא י                  ִלִׁ֖ ַשַּאִ֛
1:21

ְכִ י ה   ָהַלֹ֔   ֲאנִיֹ֙  ְמֵלָאָ֣
halachti    mele‟ah   „ani                          me‟od            li                          shaday  

parti           cheia       Eu                           muito       para-mim    Todo-Poderoso 

אנָה ה      ָלָָ֣ׅאה             ִתְקֶרִ֤ נִי             יְהָוִ֑ ם         ֱהִשיַבָ֣  ְוֵריָקִׁ֖
tiqre‟nah                      lamah      „adonay                   heshivani           vereyqam  

me-chamaríeis         por-que?   SENHOR      Ele-me-trouxe-de-volta     e-vazia  

י י                  ְוַשַּאִׁ֖ נָה          ִבֹ֔ ָֽיהָוהֹ֙      ָעָ֣ י      ַו  ִליֹ֙           נֳָעִמֹ֔
veshaday                       vi              „anah        va‟donay       na‟omi                   li  

e Todo-Poderoso     comigo         afligiu    e-o-SENHOR   Noemi      para-mim  

ָֽי׃                    ע                   ִל ַרָֽ ֵהֵ֥
1:22

־את י     ְורָ֨ ָשב   נֳָעִמָ֗   ַוָ ָ֣
verut         naomi    vatashav                                        li                               hera‟  

e-Rute      Noemi    E[ela]voltou                          para-mim     [Ele trouxe-o]mal 

י ָבה               ִמְשֵדָ֣ ֽא          ַהָשִׁ֖  ַהׅאֹוֲאִבָׁאִ֤ה         ַכָׄאָתֽאֹ֙       ִעָׅאֹ֔

missedey                   hashavah             „imah           chalatah          hamo‟aviyah 

dos-campos-de      a[que]voltou         com-ela         sua-nora               a-moabita  

יר ת            ְקִצֵ֥ ֶחם     ִֺאְתִחַׄאִׁ֖ ית ֶלֹ֔ א־א      ֵֺאָ֣ ָׅאה       ָֺאֵ֚ ב     ְוֵהָ֗  מֹוָאִ֑
qetsir                   bitechilat       lechem  beyt         ba‟u         vehemah      mo‟av  

colheita-de     no-princípio-de        Belém         voltaram         e-eles        Moabe  

ים׃  ְׂשעִֹרָֽ
se‟orim  

cevadas 

de ti. 

18  Vendo que de 

todo estava resol-

vida para ir com 

ela, deixou de lhe 

falar nisso. 

19 ¶ E foram-se 

ambas, até que 

chegaram a Belém; 

e sucedeu que, 

entrando elas em 

Belém, toda a 

cidade se comoveu 

por causa delas, e 

diziam: [Não é] 

esta Noemi? 

20  E ela lhes dizia: 

Não me chameis 

Noemi; chamai-me 

Mara, porque mui-

to me amargou o 

Todo-Poderoso. 

21  Cheia eu parti, 

e vazia o SENHOR 

me fez retornar; 

por que, me cha-

marieis Noemi, 

[se] o SENHOR 

me afligiu e o Todo 

Poderoso me [trou-

xe este] mal? 

22  Então voltou 

Noemi e Rute, a 

moabita, sua nora, 

que voltou com ela 

dos campos de 

Moabe; e elas 

chegaram a Belém 

no princípio da 

sega das cevadas. 
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Rute 2 
2:1

י      ְלנֳָעִמִ֞  ־אָֽ
מידע     

יִל ֹור       ַחֹ֔ יש    ִֻאֺאָ֣ ֽא      ִאֵ֚ ע       ְלִאיָשָ֗ מֹוַדָ֣  

chail          gibor      „ish            le‟ishah         moda‟ 158  
meyuda‟

          ulena‟omi 

poderoso  valente  homem  para-marido-dela  de-parentela-dele  E-para-Noemi 

ַעז׃                 ָֹֽ ֹו      ֺא ֶלְך      ־אְשמִׁ֖ ַחת     ֱאִליֶמִ֑ ִמִׅאְשַפִׁ֖
2:2

  ַו ֹאֶמר֩ 
vato‟mer                               bo‟az        ushemo        „elimelech    mimishpachat  

E[ela]disse                            Boaz     e-nome-dele    Elimeleque    da-família-de  

ה י   ֵאְָֽלָכה־׆ָאִ֤א     ַהָשֶדהֹ֙       ַוֲאַלֳק׀ָאָ֣ ה    ֶאָֽל־נֳָעִמָ֗ ־את    ַהׅאֹוֲאִבׁאָ   רָ֨
va‟alaqotah       hassadeh      na‟-„eləchah     na‟omi-„el     hamo‟aviyah        rut  

e-apanharei       o-campo      peço te-eu ir    Noemi-para       a-moabita       Rute 
יו ן                   ְֺאֵעיָנִ֑ ר        ֶאְמָצא־ֵחִׁ֖ ר     ֲאֶשֵ֥ ים      ַאַח   ַבִשֳֺאִלֹ֔

be‟eynayv                        chen-„emtsa‟           „asher       „achar         vashibolim 

aos-olhos-dele            favor-eu encontrar         que           após          das-espigas  

י     ִבִ ָֽי׃       ֽא   ְלִכֵ֥ אֶמר     ָלִׁ֖ ֵֹ֥ ַו 
2:3

ט ֶלְך  ַוָ בֹואֹ֙         ַוְ ַלֵ ָ֣   ַוֵ ִ֤
vatelaqet            vatavo‟    valetech                 viti         lechi     lah       vato‟mer  

e[ela]apanhou   e[ela]foi   E[ela]saiu       filha-minha   vai      a-ela   e[ela]disse  

ת ָה     ֶחְלַקִ֤ ים         ַוִׁאֶָ֣קר         ִמְקֶרֹ֔ י     ַה ְֹצִרִ֑ ה       ַאֲחֵרִׁ֖  ַֺאָשֶדֹ֔
helqat        miqreha            vayiqer            haqotserim      „acharey       bassadeh  

parte-de    em-sorte     e-ele-aconteceu     os-segadores        após        no-campo  

ַחת   ֱאִליֶמֶָֽלְך׃      ר   ִמִׅאְשַפֵ֥ ַעז    ֲאֶשִׁ֖ ֹֹ֔ ַהָשֶדהֹ֙     ְלב
2:4

ַעז ָֹ֗   ְוִה׆אֵה־ב
vo‟az-vehineh          „elimelech    mimishpachat   „asher      levo‟az     hassadeh  

Boaz-E eis[que]       Elimeleque   da-família-de      que     para-Boaz   o-campo 

ים                 יְהָוָ֣ה אֶמר        ַל ֹוְצִרִׁ֖ ֵֹ֥ ֶחם       ַוׁא ית ֶלֹ֔ א      ִמֵֺאָ֣  ָֺאֵ֚

„adonay                      laqotserim             vayo‟mer        lechem mibeyt         ba‟ 

SENHOR             para-os-segadores       e-ele-disse          de-Belém            veio  

ָֽה׃ ֹו           יְָבֶרְכָךֵ֥              יְהָו אְמר־א          לִׁ֖ ֵֹ֥ ם           ַוׁא  ִעָׅאֶכִ֑
„adonay              yevarechəcha               lo               vayo‟məru           „imachem  

SENHOR         Ele-vos-abençoe        para-ele       e-eles-disseram       convosco 

2:5
ים ֹוְצִרִ֑ ב            ַעל־ַה ָֽ ֹו          ַה׆אִָצִׁ֖ ַעזֹ֙       ְלנֲַערֹ֔ ֹֹ֙ אֶמר    ֺא ִֹ֤   ַוׁא
haqotserim-„al                   hanitsav              lena‟aro          bo‟az         vayo‟mer  

os segadores-sobre      o-encarregado     ao-seu-moço       Boaz        E-ele-disse 

ָֹֽאת׃             ה  ַהֿא י        ַה׆אֲַעָרֵ֥ ְלִמִׁ֖
2:6

ַען  ַה׆ַאִַ֛ער            ַה׆אִָצֵ֥ב   ַוׁאַָ֗

hanitsav              hana‟ar  vaya‟an                        hazo‟t   hana‟arah            lemi  

o-encarregado    o-moço   E-ele-respondeu          a-esta    a-moça    para-quem? 

 

 

 

 

1 ¶ E tinha Noemi 

um parente de seu 

marido, homem va-

lente e poderoso, 

da família de Eli-

meleque; e seu 

nome [era] Boaz. 

2  E disse Rute, a 

moabita, a Noemi: 

Deixa-me ir ao 

campo, e apanharei 

espigas após do 

qual eu ache graça 

aos seus olhos. E 

ela lhe disse: Vai, 

minha filha. 

3  Então ela saiu, 

foi e apanhava 

[espigas] no campo 

após os segadores; 

e caiu-lhe em sorte 

parte do campo de 

Boaz, da família de 

Elimeleque. 

4 ¶ E eis que Boaz 

veio de Belém e 

disse aos segado-

res: O SENHOR 

seja convosco! E 

disseram-lhe eles: 

O SENHOR te 

abençoe. 

5  E disse Boaz ao 

seu moço, encarre-

gado dos segado-

res: De quem [é] 

esta moça? 

6  E respondeu o 

moço encarregado  

 

 

 

                                                           
158

עמידע       מֹוַדֵ֣   moda‟ => Qəre‟, e, meyuda‟ => Ketiv = “da parentela dele”.  Para maiores esclarecimentos sobre os testos Ketiv 

& Qəre‟, ver Nota de Rodapé em Gênesis 8:17 (nesta Interlinear). 
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ָבה יא             ַהָשֵ֥ ֹוֲאִבׁאָהֹ֙  ִהֹ֔ ה     מָֽ ר  נֲַעָרִ֤ ים     ַוׁאֹאַמִ֑  ַעל־ַה ֹוְצִרִׁ֖
hashavah                    hi‟   mo‟aviyah     na‟arah   vayo‟mer        haqotserim-„al  

a[que]voltou             ela      moabita         moça    e-ele-disse  os seifeiros-sobre  

ה     מֹוָאָֽב׃             י     ִמְשֵדֵ֥ ִעָֽם־נֳָעִמִׁ֖
2:7

אֶמר     ֲאַלֳקָטה־׆אָאֹ֙  ָֹ֗   ַו 
na-„alaqotah          vato‟mer                          mo‟av       missedeh      na‟omi-„im  

peço te-eu colher   E[ela]disse                     Moabe   do-campo-de   Noemi-com 

ֹוא ים           ַוָ בָ֣ י      ַה ֹוְצִרִ֑ ים       ַאֲחֵרִׁ֖ י          ָבֳָֽעָמִרֹ֔  ְוָאַסְפִ ָ֣
vatavo‟                 haqotserim       „acharey        va‟omarim 159             ve‟assafti 

e[ela]veio             os-segadores         após       entre-os-molhos        e-eu-ajuntar 

ֽא ָ ה    ֶזִ֛ה         ִשְבָ ֵ֥ ֶקרֹ֙   ְוַעד־ַעֹ֔ ֹֹ֙ ז         ַהֺא ֹוד           ֵמָאִ֤ ַָֽ ֲעמָ֗  ַו
shivtah              zeh     „atah-ve‟ad     haboqer            me‟az               vata‟amod  

[ela]descançar  este     agora-e até     a-manhã       desde-então     e-permaneceu  

יִת    ְמָעָֽט׃            ַהַֺאִׁ֖
2:8

ַע ְ  ֹוא    ָשַמָ֣ ־את  ֲהלַּ֧ ַעז   ֶאל־ר  ָֹ֨   ַוׁאֹאֶמ֩ר  ֺא
shama‟at     halo‟       rut-„el      bo‟az   vayo‟mer                       me‟at     habayit  

ouves-tu     ?não    Rute-para    Boaz    E-ele-disse                    pouco      a-casa 
א ר      ְוַגִ֛ם       ֹלֵ֥ ה     ַאֵחֹ֔ י         ַאל־ֵ ְלִכיֹ֙   ִלְלקֹטֹ֙      ְֺאָׂשֶדָ֣  ִֺאִ ָ֗

lo‟         vegam       „acher      bessadeh          liləqot      teləchi-„al                 biti 

não     e-também      outro     em-campo    para-colher     vás-não     filha-minha 

ין    ִעם־נֲַערָֹתָֽי׃           ה      ִתְדָֺאִקִׁ֖ ֵֹ֥ י  ִמֶֿאִ֑ה    ְוכ ַתֲעב־אִרִׁ֖
2:9

יְִך   ֵעינַ 
„eynayich                 na‟arotay-„im        tidəbaqin      vechoh    mizeh     ta‟avuri  

Teus-olhos        minhas moças-com   te-ajuntarás      e-aqui     daqui   passes-tu  

יִתי ֹוא    ִצ־ִאִ֛ ן    ֲהלֵ֥ ְכְ       ַאֲחֵריֶהֹ֔ ה      ֲאֶשר־יְִקצֹר־אןֹ֙     ְוָהַלָ֣  ַֺאָשֶדִ֤
tsiviti          halo‟    „acharehen       vehalachte     yiqtsorun-„asher        bassadeh  

mandei       ?não        após-elas       e-tu-sigas       eles seifam-que       no-campo 

ת           ְוָהַלְכְ ֹ֙  ְך         ְוָצִמָ֗ י         נָגְֵעִ֑ ים       ְלִבְלִ ָ֣  ֶאת־ַה׆אְָעִרִׁ֖

vehalachte           vetsamit           nagə‟ech              levilti              hane‟arim-„et 

e-tu-sigas       e[tendo]tu-sede       tocá-la          para-que-não            os moços-* 

ים׃ ־אן       ַה׆אְָעִרָֽ ר         יְִשֲאבִׁ֖ ית       ֵמֲאֶשֵ֥ ים       ְוָשִת   ֶאל־ַה׃ֵאִלֹ֔
hane‟arim          yishə‟avun            me‟asher           veshatit            hachelim-„el  

os-moços          eles-tirarem             do-que             e-bebas           os vasos-para 
2:10

יו אֶמר      ֵאָלָ֗ ָֹ֣ ְרָצה   ַו  ח־א     ָאִ֑ יָה        ַוִ ְשַ ִׁ֖   ַוִ פֹלֹ֙   ַעל־ָפנֶֹ֔
„elayv        vato‟mer     „artsah        vatishtachu            paneha-„al            vatipol  

para-ele   e[ela]disse    à-terra    e-ela[se]prostou     seu rosto-sobre   E[ela]caiu 

י נִי       ְוָֹאנִֹכִׁ֖ יָךֹ֙             ְלַה׃ִאיֵרֹ֔ ן       ְֺאֵעינֶֹ֙ אִתי   ֵחִ֤  ַמּא־אַע֩      ָמָצָ֨

ve‟anochi       lehakireni                  be‟enecha         chen     matsa‟ti       madua‟ 

e-eu      para-me-distinguires      aos-teus-olhos      graça    achei-eu     por-que? 

dos segadores e 

disse: Ela [é a] 

moça moabita que 

voltou com Noemi 

dos campos de 

Moabe. 

7  Disse-me ela: 

Deixa-me colher 

[espigas] e ajuntá-

las entre os mo-

lhos, após os sega-

dores. Assim, ela 

veio e permaneceu 

desde a manhã até 

agora, [a não ser 

um] pouco que 

descançou em casa. 

8  Então, disse 

Boaz a Rute: Não 

ouves, filha minha? 

Não vás colher em 

outro campo, e 

também não passes 

daqui; e aqui te 

ajuntarás com mi-

nhas moças. 

9  Teus olhos [esta-

rão atentos] no 

campo que sega-

rem, e sigas após 

elas; não dei eu 

ordem aos moços, 

para que te não 

toquem? Tendo tu 

sede, vai aos vasos 

e bebe do que os 

moços tirarem. 

10  Então, ela caiu 

sobre o seu rosto, e 

se inclinou à terra, 

e disse-lhe: Por que 

achei eu graça em 

teus olhos, para me 

                                                           
159

 va‟omarim => “entre os molhos”. A palavra “omarim”, que quer dizer “molhos”, é também o plural da palavra ָבֳףָמִרים 

“‟omer”, que expressa uma unidade de medida muito utilizada nos tempos bíblicos e que valia 3,7 lts. (valor mais antigo),  ou, 

4,05 lts. (valor mais recente). 
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ָֽה׃          נְָכִרָׁא
2:11

ד ד           ֺהַֻא  ֽא    ֺהֵֻאָ֨ אֶמר   ָלֹ֔ ָֹ֣ ַעזֹ֙    ַוׁא ֹֹ֙   ַוַׁאִַ֤ען    ֺא
hugad             huged     lah     vayo‟mer    bo‟az      vaya‟an              nachəriyah  

foi-dito           dizer    a-ela    e-ele-disse   Boaz     E-ele-respondeu  estrangeira  

ֹות י        מָ֣ ְך      ַאֲחֵרִׁ֖ ל     ֲאֶשר־ָעִׂשיתֹ֙     ֶאת־ֲחמֹוֵתֹ֔ ִֹ֤ י          ׃א  ִלָ֗
mot            „acharey       chamotech-„et         „assit-„asher           kol                  li  

morte-de       após            tua sogra-*              fizeste-que         tudo    para-mim 

ְך ֹוַלְדֵ ֹ֔ ֶרץֹ֙        מָֽ ְך      ְוֶאֹ֙ יְך     ְוִאֵׅאָ֗ י      ָֹאִבָ֣ ְך         ַוַ ַָֽעזְִבִ֞  ִאיֵשִ֑

moladtech          ve‟erets       ve‟imech      „avich         vata‟azvi              „ishech 

tua-parentela     e-terra-de     e-tua-mãe     teu-pai     e-tu-deixaste     teu-marido 

ֹום׃ ֹול          ִשְלשָֽ ַעְ        ְ מֵ֥ ר     ֹלא־יַָדִׁ֖ ם   ֲאֶשֵ֥ י    ֶאל־ַע  ְלִכֹ֔  ַוֵ ָ֣
shiləshom                 temol            yada‟at-lo‟       „asher       am-„el      vateləchi 

antes                       ontem     [ele]conhecia-não      que      povo-para       e-veio 
2:12

ה ְך      ְשֵלָמָ֗ י     ַמְׂש׃ֺאְרֵ   ְך     ־אְתִהָ֨ ה      ָפֳעֵלִ֑   יְַשֵׄאֵ֥ם       יְהָוִׁ֖

shəlemah      maskuretech        utehi       pa‟olech      „adonay         yeshalem 160 

tua-paz     tua-recompensa      e-seja      tua-obra     SENHOR       Ele[te dê]paz 

ֹות את              ַלֲחסֵ֥ ל   ֲאֶשר־ָֺאִׁ֖ י  יְִׂשָרֵאֹ֔ ם       יְהָוהֹ֙      ֱאֹלֵהָ֣  ֵמִעִ֤
lachassot                     ba‟t-„asher       yisra‟el    „elohey      „adonay         me‟im  

para-te-abrigares      tu viestes-que      Israel     Deus-de     SENHOR     de-com  
ַ ַָֽחת־׃ְאנָָפָֽיו׃                 

2:13
ן          ְֺאֵעיֶנִ֤יָך   ַוֶּ֠ ֹאֶמר   ֶאְמָצא־ֵחָ֨
be‟eyneycha         chen-„emtsa‟    vato‟mer                                kenafayv-tachat  

em-teus-olhos    favor-ache eu    E[ela]disse                     asas d‟Ele-debaixo de  

ְרָ           ַעל־ֵלָ֣בֹ֙  י     ִדַֺאִׁ֖ נִי        ְוִכֵ֥ ַָֽחְמָ ֹ֔ י         ִנ  ֲאדֹנִיֹ֙           ׃ִאָ֣
lev-„al                  dibarta       vechi         nichamətani             ki                „adoni  

coração de-ao     tu-falaste    e-que   tu-me-confortastes    porque    meu-senhor 

ת            ִשְפחֶֹתָֽיָך׃ ה     ׃ְאַאַחִׁ֖ א    ֶאְָֽהיֶֹ֔ ָך        ְוָאנִֹכיֹ֙     ֹלָ֣  ִשְפָחֶתִ֑

shifchotecha                keachat      „ehəyeh       lo‟      ve‟anochi      shifchatecha 

tuas-servas            como-uma-de   eu-ser        não          e-eu                tua-serva 
2:14

 ִֹ֤ ֶכל       ֻא ָֹ֗ ת       ָהא ַעז        ְלֵעָ֣  ֹ ה  ב ִשָֽ          ֲהֹלםֹ֙   ַוׁאֹאֶמ֩ר  ָלָ֨  
halom             goshi        ha‟ochel            le‟et             vo‟az   lah         vayo‟mer  

para-aqui     chega-te     o-comer     ao-tempo-de        Boaz  a-ela     E-ele-disse 

ֶשבֹ֙  ֶמץ              ַוֵ ֹ֙ ִֹ֑ ְך      ַֺאח ְלְ     ִפֵ ִׁ֖ ֶחם   ְוָטַבֵ֥ ְלְ     ִמן־ַהֶׄאֹ֔  ְוָאַכָ֣
vateshev                 bachomets      pitech     vetavalte  halechem-min  ve‟achalte  

e-ela-se-assentou  no-vinagre  teu-bocado  e-molha         o pão-de          e-come 

אַכל ֵֹ֥ י              ַו  ים      ַוׁאְִצָֺאט־ָלָֽ֣א          ָקִלֹ֔ ֹוְצִרֹ֔ ד        ַה ָֽ  ִמַצָ֣

vato‟chal                    qali               lah-vayitsbat          haqotserim           mitsad 

e-ela-comeu    grãos-tostados    a ela-e ele ofereceu   os-segadores   do-lado-de 

distinguires, [sem-

do] eu uma estran-

geira? 

11  E respondeu 

Boaz e disse-lhe: 

Bem se me contou 

tudo quanto fizeste 

à tua sogra, depois 

da morte de teu 

marido, e deixaste 

a teu pai, e a tua 

mãe, e a terra de 

tua parentela, e 

vieste para um 

povo que, dantes, 

não conheceste. 

12  O SENHOR 

galardoe o teu 

feito, e seja 

cumprido a tua 

recompensa e a tua 

paz, do SENHOR, 

Deus de Israel, sob 

cujas asas vieste te 

abrigar.  

13  E disse ela: 

Ache eu graça em 

teus olhos, senhor 

meu, pois me 

consolaste e falaste 

ao coração da tua 

serva, e não sou 

como uma das tuas 

servas. 

14  E disse-lhe 

Boaz, à hora de 

comer: Chega-te 

aqui, e come do 

pão, e molha o teu 

bocado no vinagre. 

E ela se assentou 

ao lado dos 

                                                           
160

ם   yeshalem => “Ele [te dê a] paz”. A palavra “paz”, em Hebraico é “shalom”; mas é interessante notar que shalom é ְיַשֵלֵ֥

muito mais do que simplesmente „ausência de guerra, intriga ou, de inimizade‟.  Shalom quer dizer paz e satisfação com Deus, 

com o nosso próximo e conosco mesmo, e isso, em todos os sentidos!  A palavra paz, como tradução para shalom, é muito pobre; 

mas ainda é o mais próximo que temos em Português. 
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ע           ַו ַֹתָֽר׃           ַוִ ְׂשַֺאִׁ֖
2:15

ט              ַויְַצו֩  ָקם    ְלַלֵ ִ֑   ַוָ ִׁ֖
vayetsav                lelaqet       vataqam                       vatotar               vatissəba‟  

e-ele-ordenou   para-colher   E-ela-se-levantou    e-lhe-sobrou  e-ela-se-satisfez  

ים ין         ָהֳָֽעָמִרִ֛ ר         ַֻאָ֣ם       ֵֺאַּ֧ ָֹ֗ יו       ֵלאמ ַעז      ֶאת־נְָעָר  ָֹ֨  ֺא
ha‟omarim           beyn           gam              le‟mor           na‟arayv-„et        bo‟az  

os-molhos           entre        também        para-dizer        moços dele-*        Boaz 

־אָה׃                  א    ַתְכִלימָֽ ט     ְוֹלֵ֥ ְ ַלֵ ִׁ֖
2:16

ׄא־א ֵֹ֥   ְוַגִ֛ם       שֹל־ָ ש

tasholu-shol            vegam                                tachəlimuha     velo‟         telaqet 

vós puxeis-puxar    E-também                          a-humilheis     e-não    ela-ajunte  

א     ִתגְֲער־א־ָבָֽֽא׃ ה     ְוֹלֵ֥ ם    ְוִלְ ָטִׁ֖ ים    ַוֲעזְַבֶ ֵ֥ ֽא       ִמן־ַהְצָבִתִ֑  ָלִׁ֖
vah-tigə‟aru          velo‟      veliqtah      va‟azavtem    hatsevatim-min           lah  

a ela-repreendas   e-não  e-ela-recolha   e-os-deixai       os feixes-de      para-ela 
2:17

ת ֶרב         ַוַ ְחֺאֹטֹ֙        ֵאָ֣ ה        ַעד־ָהָעִ֑ ט         ַֺאָשֶדִׁ֖   ַוְ ַלֵ ֵ֥
„et             vatachbot              ha‟arev-„ad           bassadeh                     vatelaqet  

*            e-ela-debulhou          a tarde-até           no-campo           E[ela]recolheu 

ים׃         ה        ְׂשעִֹרָֽ י         ׃ְאֵאיָפֵ֥ ָטה    ַויְִהִׁ֖ ֲאֶשר־ִלֵ ֹ֔
2:18

  ַוִ ָשאֹ֙ 

vatissa‟                        se‟orim             ke‟efah              vayehi      liqetah-„asher 

E[ela]carregou            cevadas     como[que um]efa     e-ele-foi       colhera-que 

ָטה ת           ֲאֶשר־ִלֵ ִ֑ ֽא      ֵאָ֣ ֶרא     ֲחמֹוָתִׁ֖ יר    ַוֵ ֵ֥ ֹוא      ָהִעֹ֔  ַוָ בָ֣
liqetah-„asher                   „et         chamotah       vatere‟         ha‟ir          vatavo‟  

recolhera-que                    *         sua-sogra      e[ela]viu    a-cidade    e[ela]veio  

ָרה            ִמָשְבָעָֽֽא׃ ת   ֲאֶשר־הֹוִתִׁ֖ ֽא    ֵאֵ֥  ַו ֹוֵצאֹ֙           ַוִ ֶ ן־ָלֹ֔
missavə‟ah                   hotirah-„asher        „et        lah-vatiten                 vatotse‟  

de[ela]fartar-se          lhe sobejara-que        *     a ela-e[ela]deu    e[ela]trouxera
 

2:19
נָה ְטְ     ַהׁאֹוםֹ֙       ְוָאָ֣ ה    ִלַ ִ֤ ָֹ֨ ֽא     ֵאיפ ֽא    ֲחמֹוָת    ַו ֹאֶמ֩ר    ָלָ֨

ve‟anah       hayom     liqatəte        „efoh        chamotah     lah               vato‟mer  

e-onde?       o-dia      colheste       onde?       sua-sogra     a-ela          E[ela]disse 

ֽא ־אְך     ַוַ ֵֻאָ֣ד          ַלֲחמֹוָתָ֗ ְך      ָֺארִ֑ י       ַמ׃ִאיֵרִׁ֖ ית          יְִהֵ֥  ָעִׂשֹ֔
lachamotah           vataged      baruch        makirech           yehi                  „assit  

para-sua-sogra   e[ela]disse    bendito   te-reconheceu     ele-seja      trabalhaste  

ם         ָהִאישֹ֙  אֶמר       ֵשִ֤ ָֹ֗ ֹו        ַו  ת     ֲאֶשר־ָעְׂשָתהֹ֙       ִעׅאֹ֔  ֵאִ֤
ha‟ish              shem           vato‟mer           „imo            „assətah-„asher          „et  

o-homem     nome-de       e[ela]disse        com-ele       ela trabalhara-que         * 

ַעז׃          ָֹֽ ֹום    ֺא ֹו   ַהׁאִׁ֖ יִתי     ִעׅאִ֛ ר    ָעִׂשַּ֧ ֲאֶשָ֨
2:20

י אֶמר    נֳָעִמ  ָֹ֨   ַו 

na‟omi    vato‟mer                        bo‟az    hayom    „imo          „assiti        „asher 

Noemi    E[ela]disse                     Boaz       hoje    com-ele     trabalhei         que 

 

 

 

 

segadores, e ele lhe 

deu grãos tostados, 

e comeu e se 

fartou, e [ainda] lhe 

sobejou. 

15  E, levantando-

se ela a colher, 

Boaz deu ordem 

aos seus moços, 

dizendo: Também 

entre os molhos ela 

ajunte e não a 

humilheis. 

16  E também não 

deixem de puxar 

para ela dos feixes 

e deixem que ela os 

recolha, e não a 

repreendais. 

17 ¶ E ela recolheu 

no campo até à 

tarde, e debulhou o 

que apanhara, e foi 

quase um efa de 

cevada. 

18  E tomou-o e 

veio à cidade; e viu 

sua sogra o que 

tinha apanhado [e o 

que] trouxera, e 

deu-lhe o que lhe 

sobejara depois de 

fartar-se. 

19  E disse-lhe sua 

sogra: Onde co-

lheste hoje e onde 

trabalhaste? Bendi-

to seja o que te 

reconheceu. E rela-

tou à sua sogra 

com quem tinha 

trabalhado e disse: 

O nome do homem 

com quem hoje 

trabalhei [é] Boaz. 

20  E disse Noemi 

à sua nora: Bendito 
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ֹו ה  ֲאֶשרֹ֙   ֹלא־ָעַזָ֣ב           ַחְסּאֹ֔ ־אְך   ה־אאֹ֙      ַליהָוֹ֔ ֽא     ָֺארֵ֥  ְלַכָׄאָתָ֗
chassədo             „azav-lo‟    „asher   l‟adonay          hu‟     baruch      lechalatah  

sua-bondade  abandonou-não  que  ao-SENHOR     ele      bendito    à-sua-nora 

ֹובֹ֙  י          ָקרֵ֥ אֶמר    ָלָֽ֣א    נֳָעִמָ֗ ַֹּ֧ ים     ַו   ֶאת־ַהַחִׁאִׁ֖ים    ְוֶאת־ַהֵׅאִתִ֑
qarov                na‟omi     lah       vato‟mer       hametim-ve‟et     hachayiym-„et  

próximo           Noemi     a-ela    e[ela]disse       os mortos-e          os vivos-com 
־אא׃             נ־א         הָֽ יש         ִמָֻֽאֲֹאֵלִׁ֖ ָלֹ֙נ־אֹ֙          ָהִאֹ֔

2:21
אֶמר ִֹׁ֖   ַו 

vato‟mer                              hu‟            migo‟alenu               ha‟ish               lanu 

E[ela]disse                          ele      de-nossos-remidores     o-homem     para-nós 

ים י         ִעם־ַה׆אְָעִרִ֤ ר      ֵאַלָ֗ ־את    ַהׅאֹוֲאִבָׁאִ֑ה    ַֻאָ֣ם    ׀   ׃ִאי־ָאַמָ֣  רָ֣
hane‟arim-„im              „elay          „amar-ki             gam     hamo‟aviah         rut  

os moços-com         para-mim    ele disse-que      também    a-moabita       Rute 

יר ת         ׃ָאל־ַהָ ִצִׁ֖ ־א        ֵאֵ֥ ד     ִאם־׃ִאׄאֹ֔ ין   ַעָ֣  ֲאֶשר־ִליֹ֙     ִ ְדָֺאִקֹ֔
haqatsir-kol                „et                kilu-„im         „ad     tidebaqin           li-„asher 

a colheita-tudo de       *     eles terminem-com    até    te-ajuntarás    a mim-que 

ָֽי׃             ֲאֶשר־ִל
2:22

ֹוב ֽא    טָ֣ ־את    ׃ַאָׄאָתִ֑ י    ֶאל־רָ֣ אֶמר   נֳָעִמִׁ֖ ֵֹ֥   ַו 

tov         kalatah         rut-„el       na‟omi     vato‟mer                               li-„asher 

bom     sua-nora     Rute-para     Noemi     E[ela]disse                        a mim-que 

ְך א           יְִפְֻאע־א־ָבִׁ֖ יו     ְוֹלֵ֥ י     ֵתְָֽצִאיֹ֙   ִעם־ַנֲָ֣ערֹוָתֹ֔ י          ׃ִאִ֤  ִֺאִ ָ֗
vach-yifge‟u               velo‟      na‟arotayv-„im       tetsə‟i        ki                   biti  

a ti-eles molestem      e-não     moças dele-com     tu-saias     que     filha-minha 

ה  ַאֵחָֽר׃          ְֺאָׂשֶדֵ֥
2:23

ט ַעזֹ֙         ְלַלֵ ֹ֔ ֹֹ֙ ֹות    ֺא ק      ְֺאנֲַערֵ֥   ַוִ ְדַֺאִ֞

lelaqet            bo‟az        bena‟arot         vatidəbaq                    „acher   bessadeh 

para-colher     Boaz    com-moças-de    E[ela]esteve-junto     outro    em-campo  

ֶשב ים        ַוֵ ִׁ֖ יר     ַהִָֽח׀ִאִ֑ ים      ־אְקִצָ֣ ֹות       ְקִצָֽיר־ַהְשעִֹרִׁ֖  ַעד־׃ְאלֵ֥
vateshev        hachitim          uqetsir           hasse‟orim-qetsir                kelot-„ad  

e[ela]esteve   os-trigos        e-colheita       as cevadas-colheita de    terminar-até  

 ֶאת־ֲחמֹוָתָֽֽא׃
chamotah-„et  

sua sogra-* 

[seja] do SE-

NHOR, que não 

abandonou a sua 

beneficência para 

com os vivos e 

[nem] para com os 

mortos. E disse-lhe 

Noemi: O homem 

é nosso parente 

chegado, dentre os 

nossos remidores. 

21  E disse Rute, a 

moabita: E ele 

também me disse: 

Com os moços que 

tenho te ajuntarás, 

até que acabem 

toda a sega que 

tenho.  

22  E disse Noemi 

a Rute, sua nora: 

Bom [é] filha 

minha, que saias 

com suas moças, e 

não te molestem 

noutro campo. 

23  E ela esteve 

junto com as 

moças de Boaz, 

para colher, até 

terminar a colheita 

das cevadas e a 

colheita dos trigos; 

e esteve com a sua 

sogra. 

 
 
 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ר־את 

 

Rute 3 
3:1

א י            ֲהֹלַּ֧ ֽא        ִֺאִ ִ֞ י       ֲחמֹוָתִ֑ ֽא       נֳָעִמָ֣ אֶמר     ָלִׁ֖ ֵֹ֥    ַו 

halo‟                    biti             chamotah         na‟omi          lah              vato‟mer  

não?             filha-minha       sua-sogra          Noemi         a-ela         E[ela]disse 

ְָֽך׃             ָֽיַטב־ָל ר     ִי ֹוַח     ֲאֶשֵ֥ ֲאַבֶ ש־ָלְִ֛ך          ָמנִׁ֖
3:2

ה   ְוַעָ ָ֗
ve‟atah                          lach-yiytav       „asher      manoach           lach-„avaqesh  

E-agora                 para ti-ele seja bom    que       descanso      para ti-procuraria  

 

 

1 ¶ E disse-lhe 

Noemi, sua sogra: 

Filha minha, não 

procuraria eu des-

canso para ti, o teu 

bem? 

2  E agora,  
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־אא יו    ִה׆אֵה־הָ֗ ר    ָהִיִׁ֖ית    ֶאת־נֲַערֹוָתִ֑ נ־א   ֲאֶשֵ֥ ַדְעָ ֹ֔ ָֹֽ ַעזֹ֙     מ ֹֹ֙ א  ב  ֲהֹלֵ֥
hu‟-hineh         na‟arotayv-„et      hayiyt     „asher    moda‟etanu     vo‟az   halo‟  

ele-eis que    moças dele-com    estivestes    que     nossa-família    Boaz    ?não 

ָֽיְָלה׃           ים     ַהָׄא ֶרן    ַהְשעִֹרִׁ֖ ֵֹ֥ ה          ֶאת־ֻא זֶֹרִ֛
3:3

ְצְ    ׀   ְוָרַחָ֣

verachatsəte                      halayəlah       hasse‟orim       goren-„et              zoreh 

E-lava-te                           esta-noite         cevadas          eira de-*     peneirando 

ְמְ           ְכְ            ְוַׂשַּ֧ ָוַסָ֗
שמלתך 

יְִך יְִך                      ָעַלִׁ֖ ִׂשְמֹלַתִ֛  
„alayich                               simlotayich  

simlotech
          vesamte           vesachate  

sobre-ti                                     tuas-vestes 161              e-veste-te    e-perfuma-te  
וירדתי          

 ֹ ד יש     ַעֵ֥ י         ָלִאֹ֔ ֶרן         ַאל־ִ ־ָאְדִעָ֣ ִֹ֑ ְדְ          ַהֻא ְויַָרָ֣  
„ad          la‟ish                tivadə‟i-„al             hagoren          veyaradəte  

veyaradəti
  

até     ao-homem     te faças conhecer-não     a-eira                                  e-desce 

ֹות׃                 ל     ְוִלְש ָֽ ֵֹ֥ ֹו         ֶלֱאכ ׃ַאלתִׁ֖
3:4

ֹו י       ְבָשְכבָ֗   ִויִהָ֣

veshachvo        vihi                                    velishtot        le‟echol              kaloto  

no-deitar-ele     E-ele-será                    e-para-beber    para-comer    termine-ele  

את           ְוגִִׄאֵ֥ית ם   ־אָבִ֛ ר   יְִש׃ַאב־ָשֹ֔ ַעְ ֹ֙      ֶאת־ַהָׅאקֹוםֹ֙   ֲאֶשָ֣  ְויַָדֹ֙
vegilit                   uva‟t     sham-yishkav   „asher     hamaqom-„et     veyada‟atə  

e-tu-descubras   e-tu-vás   lá-ele se deita      que          o lugar-*        e-ele-saiba  

יו           ַמְרְֻאֹלָתִׁ֖
ושכבתי 

ת ְך       ֵאִׁ֖ ְבְ         ְוה־אאֹ֙    יִַֻאָ֣יד      ָלֹ֔ ְוָשָכִ֑  
„et            lach        yagid       vehu‟    veshachavte  

veshachavti
          margelotayv  

*              a-ti       ele-dirá     e-ele            e-tu-te-deitarás                         pés-dele 

ין׃            ר  ַ ַעִׂשָֽ ֲאֶשֵ֥
3:5

י ל     ֲאֶשר־ ֹאְמִרֵ֥ ִֹ֛ יָה     ׃א אֶמר   ֵאֶלִ֑ ִֹׁ֖   ַו 

to‟meri-„asher           kol     „eleyha      vato‟mer                        ta‟assin    „asher 

me disseres-que     tudo-de   a-ela        E[ela]disse                     tu-farás        que 

י    ֶאֱָֽעֶׂשָֽה׃            ֵאַלִׁ֖
3:6

ל ֵֹ֥ ַעׂש                ׃ְאכ ֶרן   ַוַ   ִֹ֑ ֶרד   ַהֻא   ַוֵ ִׁ֖
kechol                       vata‟as   hagoren   vatered                        „e‟esseh     „elay  

conforme-tudo        e[ela]fez    a-eira     E[ela]desceu                eu-farei   a-mim  

ָ ה      ֲחמֹוָתָֽֽא׃                 ֲאֶשר־ִצ־ַאִׁ֖
3:7

ַעז         ַוׁאְֵשְ ֹ֙  ִֹ֤ אַכל  ֺא ָֹ֨   ַוׁא
vayeshte          bo‟az   vayo‟chal                             chamotah       tsivatah-„asher  

e-ele-bebeu     Boaz   E-ele-comeu                         sua-sogra    lhe mandara-que 

ה ב            ִֺאְקֵצָ֣ א        ִלְש׃ַאִׁ֖  ֹ ֹו          ַוׁאָב ב                  ִלֺאֹ֔  ַוׁאִיַטָ֣
biqətseh                 lishkav            vayavo               libo                          vayiytav  

ao-final-de      para[se]deitar      e-ele-veio      seu-coração      e-ele-estava-bom 
יו ט         ַוְ ַגֵ֥ל            ַמְרְֻאֹלָתִׁ֖ א       ַבָׄאֹ֔ ָֹ֣ ה              ַוָ ב  ָהֲעֵרָמִ֑
margelotayv              vategal              valat            vatavo‟                  ha‟aremah  

pés-dele             e[ela]descobriu        quieta        e[ela]veio       a-pilha[de]grãos 

 

não [é] Boaz de 

nossa família, com 

cujas moças esti-

veste? Eis que ele 

[estará] peneiran-

do, na eira, a 

cevada esta noite. 

3  Lava-te, unge-te 

e veste as tuas 

vestes, e desce à 

eira; não te dês a 

conhecer ao 

homem, até que 

tenha acabado de 

comer e beber. 

4  E será que, 

quando ele se 

deitar, notarás o 

lugar onde lá se 

deitar; então vai, 

descobre-lhe os pés 

e te deites; e ele te 

dirá o que deves 

fazer. 

5  E ela lhe disse: 

Tudo quanto me 

disseres farei. 

6 ¶ Então ela 

desceu para a eira, 

e fez conforme a 

tudo quanto sua 

sogra lhe tinha 

ordenado. 

7  E comeu Boaz, e 

bebeu, e [estando 

já] de coração 

alegre, veio deitar-

se ao pé de um 

monte de cereais; 

veio ela quieta, lhe 

descobriu os pés,  

 

 

 

 

                                                           
161

 Para esclarecimentos sobre os textos Ketiv & Qəre‟, ver nota de rodapé em Gênesis 8 (nessa Interlinear). 
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ַוִ ְש׃ָאָֽב׃                 
3:8

ד יְָלה             ַוׁאֱֶחַרֵ֥ י    ַהַׄאֹ֔   ַויְִהיֹ֙     ַֺאֲחִצָ֣

vayecherad             halayəlah   bachatsi        vayehi                              vatishkav 

e-ele[se]assustou     a-noite    no-meio-de    E-ele-foi                 e[ela]deitou[se]   

ֶבת       ַמְרְֻאֹלָתָֽיו׃ ה     שֶֹכִׁ֖ ת      ְוִה׆ֵאָ֣ה     ִאָשֹ֔ יש          ַוׁאִָׄאֵפִ֑  ָהִאִׁ֖
margelotayv        shochevet      „ishah      vehineh        vayilafet                ha‟ish  

pés-dele                   jazia          mulher       e-eis      e-ele[se]voltou     o-homem  
3:9

ָך        ־אָפַרְׂשָ ִ֤  ־את  ֲאָמֶתֹ֔ אֶמר   ָאנִֹכיֹ֙   רָ֣ ָֹ֗ אֶמר   ִמי־ָאִ֑      ַו  ִֹׁ֖   ַוׁא
ufarasta          „amatecha    rut    „anochi    vato‟mer         „at-mi          vayo‟mer  

e-estende-tu    tua-serva   Rute      eu      e[ela]disse   [és]tu-quem?   E-ele-disse 

ל   ָאָָֽ ה׃             י      גֵֹאִׁ֖ ְתָךֹ֔      ׃ִאֵ֥ ָךֹ֙       ַעל־ֲאָמָ֣ ְכנֶָפֹ֙
3:10

אֶמר ָֹ֗   ַוׁא
vayo‟mer                         „atah     go‟el           ki        „amatech-„al    chenafecha  

E-ele-disse                         tu     remidor    porque    tua serva-sobre     tuas-asas 

ְך ְבְ              ַחְסֵּאֵ֥ י        ֵהיַטִ֛ ָֽיהָוהֹ֙          ִֺאִ ֹ֔ ְ     ַל ה     ַאִ֤  ְֺאר־אָכָ֨

chassədech              hetavte               biti               l‟adonay       „at       beruchah 

tua-bondade         bem-fizeste    filha-minha     ao-SENHOR     tu     abençoada  

ים ח־אִרֹ֔ ֶכת      ַאֲחֵריֹ֙    ַהַֺאָ֣ ֹון        ְלִבְלִ י־ֶלָ֗ ֹון     ִמן־ָהִראשִ֑  ָהַאֲחרִׁ֖
habachurim   „acharey          lechet-levilti               hari‟shon-min     ha‟acharon  

os-jovens      após-de      correr-para que não      a primeira-do que       a-última  

ל      ְוִאם־ָעִשָֽיר׃                        ִאם־ַּאִׁ֖
3:11

ה           ִֺאִ יֹ֙    ְוַעָ ָ֗
biti                    ve‟atah                                             „assir-ve‟im             dal-„im  

filha-minha       E-agora                                              rico-e quer       pobre-quer 

ַעֹ֙  י      יֹוֵדֹ֙ ְך     ׃ִאִ֤ י      ֶאֱָֽעֶׂשה־ָׄאִ֑ ל     ֲאֶשר־ ֹאְמִרִׁ֖ ֵֹ֥ י    ׃א יְרִאֹ֔  ַאל־ִ ָ֣

yode‟a         ki        lach-„e‟esseh           to‟meri-„asher         kol             tirə‟i-„al 

sabe       porque      a ti-eu farei         tu me disseste-que     tudo         temas-não 

יִל  ָאְָֽ ׃       ֶשת     ַחִׁ֖ י    ֵאֵ֥ י      ׃ִאִ֛ ַער           ַעִׅאֹ֔ ׃ָאל־ַשָ֣
3:12

  ְוַעָ הֹ֙ 
ve‟atah                   „at    chail       „eshet        ki         „ami                   sha‟ar-kol  

E-agora                   tu    valor   mulher-de   que    meu-povo     porta de-toda de  

י     ם     ׃ִאֵ֥ י   ָאְמנָֹ֔ ׃ִאָ֣
אם 

ל ִכי      ְוַגִ֛ם        ֵיֵ֥ש          ֻאֵֹאִׁ֖ ִֹ֑ ל    ָאנ   גֵֹאִׁ֖
go‟el              yesh          vegam     „anochi     go‟el   

„im
       ki       „amnam     ki  

remidor      ele-existe   e-também       eu      remidor  se      que       de-fato   que 

ֹוב       ִמֶׅאָֽ׆אִי׃          ָקרֵ֥
3:13

ֶקרֹ֙  ֹֹ֙ יְָלה     ְוָהָיִ֤ה        ַבֺא ינִי  ׀  ַהַׄאָ֗   ִלָ֣

vaboqer         vehayah      halayəlah      lini                          mimeni           qarov  

na-manhã        e-será         a-noite         Pernoita-aqui        do-que-eu     próximo 

ץ ַֹּ֧ א              יְַחפ ל        ְוִאם־ֹלָ֨  ִאם־יִגְָאֵלְֵ֥ך         טֹובֹ֙         יִגְָאֹ֔
yachpots                  lo‟-ve‟im            yigə‟al               tov            yigə‟alech-„im  

ele-querendo            não-e se        ele-te-redima         bom         ele te redimir-se 

י ה           ִשְכִבִׁ֖ ִכי       ַחי־יְהָוִ֑ ִֹׁ֖ יְך      ָאנ ֳָֽאֵלְִ֛ך              ־אגְַאְלִ ֵ֥  ְלָג

shichvi            „adonay-chay       „anochi         uge‟alətich                  lega‟olech 

deita-te        SENHOR-vida de        eu          e-eu-a-redimirei     para-redimir-te  

e se deitou. 

8  E sucedeu que, 

pela meia noite, o 

homem se assustou 

e, voltando-se, e 

eis que uma mulher 

jazia a seus pés. 

9  E disse ele: 

Quem és tu? E ela 

disse: Sou Rute, 

tua serva; estende 

tuas asas sobre a 

tua serva, porque tu 

és remidor. 

10  E disse ele: 

Bendita sejas tu do 

SENHOR, filha 

minha; melhor 

fizeste esta tua 

última beneficência 

do que a primeira, 

pois não foste após 

jovens, quer pobres 

quer ricos. 

11  E agora, filha 

minha, não temas; 

tudo quanto disses-

te te farei, pois 

sabe toda a cidade 

do meu povo que 

és mulher virtuosa. 

12  Agora, é verda-

de que eu sou 

remidor; mas existe 

outro remidor mais 

próximo do que eu. 

13  Fica-te aqui 

esta noite, e será 

que, pela manhã, se 

ele te redimir, bem 

está, ele te redima; 

e, se ele não quiser 

te redimir, eu te 

redimirei; vive o 

SENHOR! Deita-te 

aqui  
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ֶקר׃          ָֹֽ ַעד־ַהֺא
3:14

ב       ַוִ ְש׃ַאִ֤
מרגלתו 

ֶקר ֹֹ֔ ַמְרְֻאלֹוָתיו       ַעד־ַהֺא  
haboqer-„ad       margelotayv  

margelotav
      vatishkav                       haboqer-„ad  

a manhã-até               [aos]pés-dele            E[ela]ficou                     a manhã-até  

ָקם              ַוָ  
בטרום 

ה־א יש           ֶאת־ֵרֵעִ֑ יר        ִאִׁ֖ ֶרם     י׃ִַאֵ֥ ְֺאֶטִ֛  
re‟ehu-„et                     „ish              yakir      beterem  

veterom
                 vataqam  

seu companheiro-*     cada    ele-reconhecesse    em-antes        e[ela]se-lavantou  

ֶָֹֽרן׃ ה         ַהֻא ָאה        ָהִאָשִׁ֖ ע         ׃ִאי־ָבֵ֥ ֹֹ֙אֶמרֹ֙           ַאל־י־ִָאַדֹ֔  ַוׁא
hagoren           ha‟ishah             va‟ah-ki               yivada‟-„al              vayo‟mer  

a-eira              a-mulher          ela]veio-que          ele saiba-não           e-ele-disse 
3:15

ֽא ַחת    ֲאֶשר־ָעַלִ֛יְִך           ְוֶאֳָֽחזִי־ָבִׁ֖ ִבי       ַהִׅאְטַפַּ֧ אֶמר   ָהֶּ֠ ָֹ֗   ַוׁא

vah-ve‟echozi            „alayich-„asher     hamitpachat           havi          vayo‟mer 

ela-e segura                 sobre ti-que          o-manto         chega-aqui   E-ele-disse 

יהָ  ֽא      ַוָׁאִָ֤מד      ֵשש־ְׂשעִֹריםֹ֙     ַוָׁאֶָ֣שת          ָעֶלֹ֔ אֶחז        ָֺאִ֑ ָֹ֣  ַו 
„alecha            vayashet       se‟orim-shesh        vayamad      bah          vato‟chez  

sobre-ela       e-ele-pôs     cevadas-seis de     e-ele-mediu    ela    e[ela]segurou 

א          ָהִעָֽיר׃            ִֹׁ֖ ַוׁאָב
3:16

אֶמר ִֹׁ֖ ֽא       ַו    ַוָ בֹואֹ֙   ֶאל־ֲחמֹוָתֹ֔

vato‟mer          chamotah-„el     vatavo‟                              ha‟ir             vayavo‟ 

e[ela]disse      sua sogra-para    E[ela]veio                      a-cidade    e-ele-voltou  

ר      ָעָָֽׂשה־ָלִֽׁ֖א ת    ׃ָאל־ֲאֶשֵ֥ ֽא     ֵאִ֛ ֶֻאד־ָלֹ֔ י        ַוַ ָ֨ ְ        ִֺאִ ִ֑  ִמי־ַאָ֣
lah-„assah           „asher-kol        „et        lah-vataged              biti               „at-mi  

a ela-[ele]fez       que-tudo de      *     a ela-e[ela]disse    filha-minha   tu-quem?  

ָהִאָֽיש׃                
3:17

ֶׄאה      ָנַָ֣תן ים    ָהֵאִׁ֖ אֶמר   ֵשש־ַהְשעִֹרֵ֥  ֹ   ַו 
natan        ha‟eleh     hasse‟orim-shesh    vato‟mer                                     ha‟ish  

ele-deu     a-estas    as cevadas-seis de    E[ela]disse                            o-homem  

ם     ֶאל־ֲחמֹוֵתְָֽך׃ ֹוִאי  ֵריָקִׁ֖ י    ַאל־ָ בֵ֥ ר       ֵאַלֹ֔ י     ָאַמָ֣ י       ׃ִאֵ֚  ִלִ֑
chamotech-„el        reqam       tavo‟-„al         „elay           „amar         ki             li  

sua sogra-para        vazia       vás tu-não    para-mim        disse       que    a-mim 
3:18

יְך ין         ֵאִׁ֖ ר    ֵ ְָֽדִעֹ֔ ד  ֲאֶשָ֣ י       ַעֵ֚ י         ִבִ ֹ֔ אֶמרֹ֙   ְשִבָ֣ ֹֹ֙   ַו 

„eych              tedə‟in     „asher    „ad             viti              shevi             vato‟mer 

o-que?          tu-saibas      que      até      filha-minha   fica[te]aqui     E[ela]disse  

יש         ׃ִאָֽי־ִאם־׃ִאָׄאֵ֥ה א     יְִשקֹטֹ֙        ָהִאֹ֔ י   ֹלִ֤ ר    ׃ִאָ֣ ל      ָּאָבִ֑ ָֹ֣  יִפ
kilah-„im-ki                   ha‟ish             yishqot          lo‟     ki      davar        yipol  

ele concluir-se-que    o-homem    ele-descansará   não    que     coisa     ele-caia 

ר     ַהׁאָֹֽום׃  ַהָּאָבִׁ֖
hayom      hadavar  

o-dia         a-coisa 

até à manhã. 

14 ¶ Ficou, deitada 

a seus pés, até pela 

manhã; e levantou-

se, antes que pu-

desse um conhecer 

a outro, e ele disse: 

Não se saiba que a 

mulher veio à eira. 

15  E disse: Chega 

aqui o manto que 

tens sobre ti e 

segura-o. E ela o 

segurou; e ele me-

diu seis medidas de 

cevada e ele as pôs 

sobre ela; então, 

entrou na cidade. 

16  E ela veio à sua 

sogra, que disse: 

Como [foi], filha 

minha? E ela lhe 

contou tudo quanto 

o homem lhe 

fizera. 

17  E disse: Estas 

seis medidas de 

cevada ele me deu, 

porque disse: Não 

voltes vazia à tua 

sogra. 

18  Então, disse 

ela: Fica-te aqui, 

filha minha, até 

que saibas como 

[irá o caso], porque 

não descansará o 

homem; antes, re-

solverá hoje o 

assunto. 

 

 

 
 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

292 

 

 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ר־את 

 

Rute 4 
4:1

ל ה         ַהֻאֵֹאִ֤ ַעז   ָעָלָ֣ה   ַהַשַע֮ר       ַוֵׁאֶָ֣שב       ָשם     ְוִה׆אֵָ֨ ָֹ֨   ־אב

hago‟el            vehineh    sham       vayeshev         hasha‟ar    „alah          uvo‟az 

o-remidor       e-eis-que     lá   e-ele-assentou[se]   a-porta      subiu        E-Boaz 

ה ִֹׁ֖ ־אָרה          ְשָבה־פ אֶמר        סֵ֥ ִֹ֛ ַעז   ַוׁא ֹֹ֔ ר    ִּאֶֺאר־ֺא  עֵֹברֹ֙       ֲאֶשָ֣
po-shevah                  surah           vaio‟mer    bo‟az-diber     „asher            „over  

aqui-assenta[te]     desvia-te       e-ele-disse   Boaz-falara     [o]qual    passando  

י               ַוָׁאִַׁ֖סר                  ַוׁאֵֵשָֽב׃  ְפֹלִנָ֣י                     ַאְלמִֹנִ֑
vayeshev                      vayassar                    „aləmoni                               peloni  

e-ele[se]assentou   e-ele[se]desviou        um-certo-lugar 162     uma-certa-pessoa 
4:2

אֶמר ָֹ֣ יר          ַוׁא ים       ִמֿאְִקֵנֵ֥י        ָהִעִׁ֖ ה    ֲאנִָשִ֛ ח   ֲעָׂשָרַּ֧   ַוׁאִַ ִ֞

vayo‟mer              ha‟ir            miziqney        „anashim     „assarah       vayiqach  

e-ele-disse         a-cidade     dos-anciãos-de     homens          dez     E-ele-tomou 
ה                 ַוׁאֵֵשָֽב־א׃               ִֹ֑ ְשב־א־פ

4:3
ל ֹֹ֙אֶמרֹ֙            ַלֻאֵֹאֹ֔   ַוׁא
lago‟el                  vayo‟mer                       vayeshevu                           fo-shevu  

para-o-remidor     E-ele-disse             e-eles[se]assentaram      aqui-assentai vos  

ֶלְך ינ־א          ֶלֱאִליֶמִ֑ ר        ְלָאִחִׁ֖ ה    ֲאֶשֵ֥  ֶחְלַקתֹ֙                ַהָשֶדֹ֔
le‟elimelech             le‟achinu             asher      hassadeh                         chelqat  

para-Elimeque    para-nosso-irmão      que       o-campo     parte-da-herança-de 

ה       מֹוָאָֽב׃        ָבה        ִמְשֵדֵ֥ י      ַהָשִׁ֖ ה      נֳָעִמֹ֔ ָמְכָרָ֣
4:4

י   ַוֲאנִָ֨

va‟ani                 mo‟av          missedeh          hashavah       na‟omi     machərah  

E-eu                    Moabe     do-campo-de     a[que]voltou     Noemi     ela-vende  

נֵה            ֶנֵ֥גֶד ר       ְקֶּ֠ ָֹ֗ ְרִ י      ֶאגְֶלַּ֧ה           ָאזְנְָךָ֣      ֵלאמ  ָאַמ 
neged               qeneh          le‟mor        „aznecha              „egəleh            „amarti   

diante-de     compra[tu]   para-dizer   teus-ouvidos   eu-manisfestarei   eu-disse  

 ַהָֽׁאְֹשִבי֮ם           ְוֶנָ֣גֶד       זְִקֵנָ֣י          ַעִׅאי                ִאם־ִ גְַאלֹ֙ 
tigə‟al-„im                          „ami             ziqney       veneged            hayoshəvim  

[hás de]redimir-se          meu-povo       anciãos      e-diante-de      os-assentados 

י       ל      ַהִֻאָ֣יָדה   ִׄאָ֗ א    יִגְַא  ל     ְוִאם־ֹלָ֨ ְֻאָאֹ֔
ואדע 

י ְוֵאְָֽדָעהֹ֙         ׃ִאָ֣  
ki            ve‟edə‟ah  

ve‟eda‟
       li      hagidah       yigə‟al       lo-ve‟im         ge‟al  

porque     e-eu-saberei163     a-mim   dize[tu]   ele-redimirá   não-e se   redime-a 

 

 

 

 

 

1 ¶ E Boaz subiu à 

porta e assentou-se 

ali; e eis que o 

remidor, de que 

Boaz  falara, ia 

passando; e disse-

lhe: Oh, fulano! 

Desvia-te para cá, 

assenta-te aqui. E 

ele se desviou e 

assentou-se. 

2  Então, ele tomou 

dez homens dos 

anciãos da cidade e 

disse: Assentai-vos 

aqui. E assentaram-

se. 

3  Então, disse ao 

remidor: Aquela 

parte do campo que 

foi de nosso irmão 

Elimeleque; 

Noemi, que tornou 

da terra dos moa-

bitas, a tem à 

venda. 

4  E disse eu: Ma-

nifestá-lo-ei aos 

teus ouvidos, di-

zendo: Compra-a 

diante dos [aqui] 

assentados e diante 

dos anciãos do meu 

povo; se hás de 

redimir, redime-a; 

e, se não a redi-

mires tu, declara-

mo; para que o 

saiba; pois não há 

                                                           
162

 peloni „alәmoni  é uma expressão de linguagem hebraica que equivale a “fulano”, em Português. Curioso é notar ְפֹלִני ַאְלֹמִני 

que o (materialista) remidor mais próximo de Rute, não ficou conhecido na história de Israel senão como um tal “fulano”! Boaz, 

que era o segundo, na escala dos remidores, teve seu nome gravado na história e na eterna Palavra de Deus, dignificou a sua 

família e ainda teve o privilégio de ser incluído da linhagem do Messias! 
163

 Para maiores esclarecimentos sobre os testos Ketiv & Qəre‟, ver nota de rodapé em Gênesis 8:17 (nesta Interlinear). 
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י אֶמר     ָאנִֹכֵ֥ ִֹׁ֖ יָך    ַוׁא י    ַאֲחֶרִ֑ ֹול     ְוָאנִֹכִׁ֖ ְָֽתָךֹ֙      ִלגְאֹ֔ ין        ז־אָל  ֵאִ֤

„anochi  vayo‟mer   „achareycha  ve‟anochi    lige‟ol         zulatecha           „eyn 

eu          e-ele-disse  depois-de-ti     e-eu     para-redimir     exceto-tu     nenhum  

ֶאגְָאָֽל׃        
4:5

ה ַעז        ְֺאיֹום־ְקנֹוְתָךֵ֥             ַהָשֶדִׁ֖ ֹֹ֔ אֶמר    ֺא ָֹ֣   ַוׁא
hassadeh               qenotəcha-beyom          bo‟az     vayo‟mer                  „ege‟al  

o-campo             tu comprares-no dia         Boaz     E-ele-disse       eu-redimirei 
־את   ַהׅאֹוֲאִבָׁאִ֤ה              ֵאֶָֽשת־ַהֵׅאתֹ֙  ֵמֵאת  רָ֣ י    ־אֶּ֠  ִמַׁאָ֣ד          נֳָעִמִ֑
hamet-„eshet                     hamo‟aviyah    rut      ume‟et     na‟omi            miyad  

o falecido-mulher de          a-moabita     Rute       e-de       Noemi     da-mão-de 
קניתי 

ֹו׃ ת           ַעל־נֲַחָלתָֽ ים        ֵשם־ַהֵׅאִׁ֖ יָתה              ְלָהִקֵ֥ ָקנִֹ֔  

nachalato-„al                  hamet-shem           lehaqim                     qanitah    
qaniti

 

herança dele-sobre    o morto-nome de    para-suscitar        comprarás  comprei 
4:6

א     א־אַכלֹ֙                        ל   ֹלִ֤ אֶמר   ַהֻאֵֹאָ֗ ָֹ֣  ַוׁא
לגאול־ 

י ִלגְָאל־ִלֹ֔  
li-lige‟al   

-lige‟ol
                                     „uchal         lo‟     hago‟el       vayo‟mer  

para mim-para redimir                           eu-posso     não   o-remidor   E-ele-disse 

י             ְֻאַאל־ְלָךִ֤          ַאָ הֹ֙  ית               ֶאת־נֲַחָלִתִ֑  ֶפן־ַאְשִחִׁ֖
„atah                lecha-ge‟al                    nachalati-„et                       „ashechit-pen  

tu                  para ti-redime              minha herança-*    eu arruine-para que não 

ל׃            ָֹֽ ל        ִלגְא י      ֹלא־א־אַכִׁ֖ י          ׃ִאֵ֥ ֶאת־ְֻאֺאָׄאִתֹ֔
4:7

  ְוזֹאת֩ 

vezo‟t                         lige‟ol             „uchal-lo‟            ki                   ge‟ulati-„et 

E-este                    para-redimir     eu posso-não     porque     minha redenção-* 
ל        ַעל־ַהְֻאא־אָׄאִ֤ה              ְוַעל־ַהְ מ־אָרהֹ֙  ים         ְֺאיְִׂשָרֵא   ְלָפנִָ֨
hatemurah-ve‟al                       hage‟ulah-„al              beyisra‟el              lefanim  

a transferência-e sobre          a redenção-sobre           em-Israel          para-faces  

ן ֹו               ְונַָתָ֣ יש       נֲַעלִׁ֖ ר    ָשַלֵ֥ף     ִאִ֛  ְלַקֵׁאָ֣ם          ׃ָאל־ָּאָבֹ֔
venatan                   na‟alo           „ish         shalaf       davar-kol             leqayem  

e[ele]deu           sandália-dele   homem   ele-tirou   coisa-tudo de  para-levantar 

ה    ְֺאיְִׂשָרֵאָֽל׃        את     ַהְ ע־אָדִׁ֖ ֵֹ֥ ה־א                ְוז ְלֵרֵעִ֑
4:8

אֶמר ַֹּ֧   ַוׁא

vayo‟mer                beyisra‟el       hate‟udah       vezo‟t                          lere‟ehu 

E-ele-disse              Israel-em    a-confirmação    e-isto    para-seu-companheiro  

ֹו׃     ף      נֲַעלָֽ ְך      ַוׁאְִשֹלִׁ֖ ַעז      ְקנֵה־ָלִ֑ ִֹׁ֖ ל        ְלב ַהֻאֵֹאִ֛
4:9

  ַוׁאֹאֶמר֩ 
vayo‟mer            na‟alo        vayishlof       lach-qeneh       levo‟az           hago‟el  

E-ele-disse  sandália-dele   e-ele-tirou   para ti-compra   para-Boaz    o-remidor  

י ֹום     ׃ִאִ֤ ים   ַאֶ םֹ֙    ַהׁאֹ֔ ם       ֵעִדִ֤ ים        ְוָכל־ָהָעָ֗ ַעז       ַלֿאְֵקנִ  ָֹ֨  ֺא
ki       hayom     „atem      „edim          ha‟am-vechol         lazəqenim         bo‟az  

que      o-dia       vós   testemunhas   o povo-e tudo de   para-os-anciãos     Boaz 

 

 

 

  

outro, senão tu, que 

a redima, e eu de-

pois de ti. Então, 

disse ele: Eu a 

redimirei. 

5  Então disse 

Boaz: No dia [em 

que] comprares o 

campo da mão de 

Noemi e de Rute, a 

moabita, mulher do 

falecido, comprarás 

para suscitar o no-

me do falecido so-

bre a sua herdade. 

6  Então, disse o 

remidor: Não a po-

derei redimir para 

mim, para que não 

cause dano à minha 

herdade; redime tu 

a minha remissão, 

porque eu não a 

poderei redimir. 

7  Este [era um 

costume antigo] em 

Israel, quanto à re-

missão e transfe-

rência, para confir-

mar todo negócio; 

tirava o homem a 

sua sandália e o 

dava ao seu próxi-

mo; e isto era por 

confirmação em 

Israel. 

8  Então disse o 

remidor a Boaz: 

Compra-a para ti. E 

tirou a sua sandá-

lia. 

9 ¶ Então disse 

Boaz aos anciãos e 

a todo o povo: 

Sois, hoje, teste-

munhas de que  
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ֹון ר        ְלִכְליִׁ֖ ת   ׃ָאל־ֲאֶשֵ֥ ֶלְך   ְוֵאִ֛ ֱָֽאִליֶמֹ֔ ר   ֶל יִתיֹ֙    ֶאת־׃ָאל־ֲאֶשָ֣  ָקנִֹ֙
lechilion           „asher-kol     ve‟et     le‟elimelech     „asher-kol-„et           qaniti  

para-Quiliom     que-tudo de   e   para-Elimeleque   que-tudo de-*   eu-comprei 

ֹון      ִמַׁאִׁ֖ד      נֳָעִמָֽי׃          ־אַמְחלִ֑
4:10

־את     ַהׅאֲֹאִבׁאָה֩    ְוַגָ֣ם   ֶאת־רָ֣

hamo‟aviyah       rut-„et        vegam                    na‟omi       miyad      umachlon 

a-moabita           Rute-*       E-também              Noemi    da-mão-de    e-Malom 

ים ה              ְלָהִקִ֤ י           ְלִאָשָ֗ ֹון   ָקִנַּ֧יִתי     ִלָ֣ ֶשת       ַמְחל   ֵאָ֨
lehaqim                       le‟ishah                 li           qaniti     machlon          „eshet  

para-suscitar             por-mulher        pra-mim    comprei    Malom    mulher-de  

ת ת           ֵשם־ַהֵׅאִ֛ ֹו           ְוֹלא־י׃ִָאֵרַּ֧  ֵשם־ַהֵׅאתֹ֙          ַעל־ַנֲָ֣חָלתֹ֔
hamet-shem                yikaret-velo‟                nachalato-„al              hamet-shem  

o morto-nome de     ele cortado-e não      herança dele-sobre   o morto-nome de 
ם  ַהׁאָֹֽום׃ ים   ַאֶ ִׁ֖ ֹו       ֵעִדֵ֥ ַער      ְמקֹומִ֑ יו      ־אִמַשָ֣ ם        ֶאָחִׁ֖  ֵמִעֵ֥

hayom  „atem      „edim           meqomo        umisha‟ar       „echayv          me‟im 

o-dia    vós    testemunhas    do-seu-lugar    e-da-porta    irmãos-dele    de-entre 
4:11

ים ים         ֵעִדִ֑ ַער   ְוַהֿאְֵקִנִׁ֖ ם    ֲאֶשר־ַֺאַשִ֛ ־א       ׃ָאל־ָהָעַּ֧ אְמר  ָֹ֨   ַוׁא
„edim            vehazəqenim   basha‟ar-„asher     ha‟am-kol                 vayo‟məru  

testemunhas  e-os-anciãos      à porta-que      o povo-tudo de     E-eles-disseram  

ָך ה                  ֶאל־ֵֺאיֶתָ֗ ה      ַהָֺאָאָ֣ ה     ֶאָֽת־ָהִאָש   יִֵ ֩ן         יְהָוָ֨
beytecha-„el                          haba‟ah           ha‟ishah-„et      „adonay           yiten  

tua casa-para                         a-vindo            a mulher-*      SENHOR    Ele-deu 

ית ־א      ְשֵ יֶהםֹ֙    ֶאת־ֵֺאָ֣ ר      ָֺאנִ֤ ל       ׀      ־אְכֵלָאהֹ֙     ֲאֶשָ֨  ׃ְאָרֵחִ֤

 beyt-„et        shətehem         banu         „asher      uchele‟ah                   kerachel 

casa de-*        ambas       edificaram       que      e-como-Léia        como-Raquel 

ֶָֽחם׃ ית  ָל ם  ְֺאֵבֵ֥ ָתה    ־אְקָרא־ֵשִׁ֖ יִל       ְֺאֶאְפָרֹ֔ ל      ַוֲעֵׂשה־ַחָ֣  יְִׂשָרֵאֹ֔
lachem  beveyt    shem-uqera‟      be‟efratah          chayil-va‟asse           yisra‟el        

em-Belém    nome de-e chama     em-Efrata     valorosamente-e há te       Israel 

4:12
ה ָֽיה־אָדִ֑ ר   ִל ה   ָתָמִׁ֖ ֶרץ    ֲאֶשר־יְָלָדֵ֥ ית     ֶפֹ֔ י  ֵבָֽיְתָךֹ֙     ׃ְאֵבָ֣   ִויִהִ֤
liyhudah      tamar     yaldah-„asher     perets        keveyt     veytecha            vihi 

para-Judá  Tamar     ela gerou-que     Perez  como-casa-de  tua-casa        E-seja 

ָֹֽאת׃ ה  ַהֿא ן      יְהָוהֹ֙       ְלָךֹ֔    ִמן־ַהָֽ׆אֲַעָרִׁ֖ ר    יִֵ ִ֤ ַרע     ֲאֶשָ֨  ִמן־ַהֿאֶָ֗

hazo‟t    hana‟arah-min    lecha      „adonay         yiten     „asher      hazera‟-min 

a-esta         a moça-de     para-tí     SENHOR      Ele-dá      que      a semente-de 
4:13

א ִֹׁ֖ ה           ַוׁאָב ֹו       ְלִאָשֹ֔ ַעז    ֶאת־ר־אתֹ֙    ַוְ ִהי־לָ֣ ִֹ֤ ח    ֺא   ַוׁאִַ ָ֨
vayavo‟             le‟ishah            lo-vatehi          rut-„et         bo‟az         vayiqach  

e-ele-entrou   por-mulher    para ele-e[ela]foi    Rute-*       Boaz    E-ele-tomou 

 

 

 

  

comprei tudo quan-

to [era] de Elime-

leque, e de Quili-

om, e de Malom da 

mão de Noemi; 

10  e também a 

Rute, a moabita, 

[que foi] mulher de 

Malom, eu tomo 

por mulher para 

suscitar o nome do 

falecido sobre a 

herdade dele, [para 

que] não desapa-

reça o nome do 

falecido dentre 

seus irmãos e da 

porta do seu lugar; 

[disto sois] hoje 

testemunhas. 

11  E disse todo o 

povo [que estava] à 

porta e os anciãos: 

[So-mos] testemu-

nhas; o SENHOR 

faça a esta mulher, 

que entra na tua 

casa, como a 

Raquel e como a 

Léia, que ambas 

edificaram a casa 

de Israel; e há-te 

valorosamente em 

Efrata, e [faze-te] 

nome afamado em 

Belém. 

12  E seja a tua 

casa como a casa 

de Perez, que gerou 

Tamar para Judá, 

da semente que o 

SENHOR te der 

desta moça. 

13 ¶ E tomou Boaz 

a Rute, e ela lhe foi 

por mulher; e ele 

entrou  
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ֶלד           ֵֺאָֽן׃ ֹון        ַוֵ ֵ֥ ן       יְהָוֵ֥ה      ָלִֽ֛א     ֵהָריִׁ֖ יָה     ַוׁאִֵ ָ֨  ֵאֶלִ֑
bem               vateled           herayon        lah       „adonay         vayiten  „eleycha 

filho           e[ela]gerou     conceição     a-ela      SENHOR    e-Ele-deu      a-ela  
4:14

א ֶשר  ֹלָ֣ ה   ֲאֶּ֠ ־אְך    יְהָוֹ֔ י    ָֺארָ֣ ְרנָה   ַה׆אִָשיםֹ֙     ֶאָֽל־נֳָעִמֹ֔   ַו ֹאַמִ֤
lo‟    „asher   „adonay     baruch      na‟omi-„el       hanashim           vato‟marnah 

não     que   SENHOR   bendito    Noemi-para    as-mulheres    E[elas]disseram 

ֹו    ְֺאיְִׂשָרֵאָֽל׃ א        ְשמִׁ֖ ֹום    ְויִָ ֵרֵ֥ ל   ַהׁאִ֑ ית     ָלְִ֛ך        ֻאֵֹאִׁ֖  ִהְשִֺאֵ֥

beyisra‟el       shemo        vayiqare‟164   hayom    go‟el            lach         hishəbit 

em-Israel      nome-dele    e-ele-chame   o-dia  remidor   para-contigo   desistiu 
4:15

ְך ל   ֶאת־ֵׂשיָבֵתִ֑ ֶפש    ־אְלַכְל׃ֵאִׁ֖ יב        נֶֹ֔ יָה   ָלְךֹ֙         ְלֵמִשָ֣   ְוָהִ֤
sevatech-„et        ulechalkel     nefesh          lemeshiv             lach         vehayah 

tua velhice-*    e-para-suster    alma       para-retornar-de    para-tí     E[ele]será 

ְך     אֲֽא  י     ַכָׄאֵתִ֤ ְךl׃ִאָ֣ ֹוָבה    ָלֹ֔ ֶתְךֹ֙    יְָלַדֹ֔ ־א   ֲאֶשר־ִהיאֹ֙  טָ֣ ֶשר־ֲאֵהַבֹ֙  
lach       tovah     hi‟-„asher      yeladatu     „ahevatech-„asher     chalatech       ki  

para-tí  melhor    ela-a qual     gerou-ele          te ama-que           tua-nora     que 

ָֽים׃         ה    ָֺאִנ ִמִשְבָעִׁ֖
4:16

ה־א ֶלדֹ֙      ַוְ ִשֵתָ֣ י   ֶאת־ַהׁאֶֹ֙ ח  נֳָעִמִ֤   ַוִ ַ ָ֨
vateshitehu       hayeled-„et    na‟omi   vatiqach                   banim    mishivə‟ah  

e[ela]o-pôs        a criança-*    Noemi   E[ela]tomou              filhos   do-que-sete 

ֹו      ְלאֶֹמָֽנֶת׃           ֽא           ַוְ ִהי־לִׁ֖ ְבֵחיָקֹ֔
4:17

ֹו   ַוִ ְקֶראנָ֩ה     לָ֨

lo         vatiqəre‟nah                      le‟omenet          lo‟-vatehi             vecheyqah 

a-ele    E[elas]chamaram             como-ama     para ele-e[ela]foi    no-colo-dela 

י ן                    ְלנֳָעִמִ֑ ר          יַֺׄאד־ֵֺאִׁ֖ ֹֹ֔ ֹות       ֵשםֹ֙     ֵלאמ  ַהְשֵכנֵ֥
lena‟omi                            ben-yulad               le‟mor       shem       hashəchenot  

para-Noemi                  filho-ele nasceu       para-dizer     nome-de    as-vizinhas  

ָֽד׃ י    ָדִו י    ֲאִבֵ֥ ־אא    ֲאִבי־יִַשִׁ֖ ד  הֵ֥ ָֽה          ְשמֹוֹ֙     עֹוֵבֹ֔ אָנ   פַוִ ְקֶרִ֤
david         „avi       yishay-„avi       hu‟    „oved        shemo             vatiqəre‟nah  

Davi        pai-de     Jessé-pai de      ele    Obede    nome-dele   e-elas-chamaram 
4:18

ֹון׃ ֶרץ      הֹוִלֵ֥יד     ֶאת־ֶחְצרָֽ ֶרץ      ֶפִׁ֖ ֹות    ָפֹ֔ ֶׄאהֹ֙      ֹוְלדָ֣   ְוֵאֹ֙

chetsron-„et             holid           perets        perets        toledot                 ve‟eleh  

Esrom-*                 gerou           Perez         Perez       gerações                E-estas
 

4:19
ם    הֹוִלֵ֥יד   ֶאת־ַעִׅאָֽינָָדָֽב׃ ם     ְוָרִׁ֖   ְוֶחְצרֹוןֹ֙    הֹוִלָ֣יד     ֶאת־ָרֹ֔
„aminadav-„et          holid      veram        ram-„et           holid             vechetsron 

Aminadabe-*          gerou     e-Arão         Arão-*          gerou                E-Esrom 
4:20

ֹון   הֹוִלֵ֥יד ֶאת־ַׂשְלָמָֽה׃ ֹון   ְונְַחשִׁ֖   ְוַעִׅאָֽינָָדבֹ֙   הֹוִלָ֣יד   ֶאת־נְַחשֹ֔
saləmah-„et        holid   venachshon   nachshon-„et      holid           ve‟aminadav  

Salmom-*        gerou    e-Naassom     Naassom-*       gerou         E-Aminadabe 

 

a ela, e o SENHOR 

lhe deu conceição, 

e ela gerou um 

filho. 

14  E disseram as 

mulheres a Noemi: 

Bendito [seja] o 

SENHOR, que não 

deixou de te dar, 

hoje, remidor; e 

[seja] o nome dele 

afamado em Israel. 

15  Ele te será 

refrigério de alma e 

sustentará a tua 

velhice; pois tua 

nora, que te ama, o 

teve, e ela te é 

melhor do que sete 

filhos. 

16  E tomou Noemi 

a criança, e a pôs 

no seu colo, e foi 

sua ama. 

17  E as vizinhas 

lhe deram nome 

dizendo: A Noemi 

nasceu um filho; e 

chamaram o seu 

nome Obede. Este 

é o pai de Jessé, pai 

de Davi. 

18  E estas [são] as 

gerações de Perez: 

Perez gerou a Es-

rom, 

19  e Esrom gerou 

a Arão, e Arão 

gerou a Amina-

dabe, 

20  e Aminadabe 

gerou a Naassom, e 

Naassom gerou a 

Salmom, 

 

                                                           
164

 .yiqare = ele chame, tem o sentido de:  Tornar conhecido; falado; afamado  ִיָקֵרא  
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4:21
ַעז   הֹוִלֵ֥יד     ֶאת־עֹוֵבָֽד׃  ִֹׁ֖ ַעז     ־אב ֹֹ֔   ְוַׂשְלמֹוןֹ֙    הֹוִלָ֣יד     ֶאת־ֺא
„oved-„et                holid    uvo‟az        bo‟az-„et           holid              vesaləmah 

Obede-*                gerou    e-Boaz         Boaz-*            gerou             E-Salmom 
4:22

ָֽד׃ י    הֹוִלֵ֥יד  ֶאת־ָּאִו י   ְויִַשִׁ֖   ְועֵֹבדֹ֙   הֹוִלָ֣יד  ֶאת־יִָשֹ֔
david-„et     holid     veyishay   yishay-„et     holid           ve‟oved 

Davi-*      gerou      e-Jessé        Jessé-*     gerou          E-Obede 

21  e Salmom ge-

rou a Boaz, e Boaz 

gerou a Obede, 

22  e Obede gerou 

a Jessé, e Jessé 

gerou a Davi. 

 

a) “...e Salmom gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obede, e Obede gerou a Jessé.” Mateus 1:5  -  Logo, o grande 

rei Davi teve Raabe (a ex-prostituta, que se converteu ao Deus de Israel),  como tataravó; e, Rute & Boaz, como seus bisavós! 
 

b) Significado de Nomes (para uma listagem completa de todos os nomes próprios, ver Dicionário de Nomes, no final desta 

Interlinear): 
 

Salmom  = Manta, roupão de cima    &   Raabe = Largueza 

Boaz       = Rápido, ligeiro                 &   Rute    = Amizade 

Obede     = Servente (doméstico) 

Jessé       = Eu possuo 

Davi       = Amado 
 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes תהילים 

 

Salmos 1 
1:1

ים ִעֵ֥ ת      ְרָשָׁ֫ א    ָהַלְ֮ך         ַֺאֲעַצַ֪ ר  ׀  ֹלֵ֥ יש    ֲאֶשִ֤ ֵרי־ָהִאָ֗ ְשָֽ   ַאֵ֥

resha'im           ba'atsat             halach     lo'         'asher                  ha'ish-'ashrey 

ímpios       no-conselho-de       anda       não          que                o homem-Feliz 

ב  ד                  ־אְבמֹוַשֵ֥ א       ָעָמִ֑ ׀ָאִאים     ֹלֵ֥ ֶרְך              ַחַ֭  ־אְבֶדָ֣
uvemoshav                          „amad            lo'        chata'im                  uvederech 

e-no-assentamento-de     [se]mantém     não      pecadores      e-em-caminho-de  

א     יָָשָֽב׃            ים        ֹלָ֣ ִצָ֗ ֵלֵ֝
1:2

ה  ת        יְהָוָ֗ ם   ְֺאתֹוַרֵ֥ י   ִאֵ֥   ׃ִאִ֤
'adonay           betorat       'im      ki                         yashav        lo'             letsim 

SENHOR     na-Lei-de    antes   Mas             ele[se]assenta    não   zombadores 

ָֽיְָלה׃ ם            ָוָל ה        יֹוָמֵ֥ ֹו         יְֶהֶֻאָ֗ ֹו             ־אְָֽבתֹוָרתֵ֥ ְפצֵ֥  ֶחָׁ֫

valayəlah               yomam          yehəgeh              uvetorato                    cheftso 

e-noite                     de-dia          ele-medita        e-em-sua-Lei          prazer-dele 
1:3

יִם י          ָמֵ֥ ־אל            ַעָֽל־ַפְלגֵָׁ֫ ה         ׃ְאֵע֮ץ           ָשתַ֪ ָָֽהיָָ֗    ְו

mayim            palgey-'al                    shatul                   ke'ets                vehayah  

águas      a ribeiros de-junto       sendo-plantada       como-árvore       E[ele]será  

ֹול ֹו           ְוָעֵלֵ֥ה־א        ֹלָֽא־יִֺאִ֑ ן        ְֺאִע ָ֗ ֹו   ׀    יִֵ ֵּ֬ ר    ִפְריָ֨  ֲאֶשִ֤
ibol-lo'                  ve'alehu                 be'ito             yiten            piryo       'asher  

ele seca-não     e-suas-folhas      no-seu-tempo      ele-dá        seu-fruto        que 
ָֽיַח׃              ה   יְַצִל ל     ֲאֶשר־יֲַעֶׂשָ֣ ִֹׁ֖ ְוכ

1:4
י ים   ׃ִאֵ֥ ן  ָהְרָשִעִ֑   ֹלא־ֵכֵ֥

ki      haresha'im   chen- lo'                           yatsliach   ya'asseh-'asher    vechol 

mas   os-ímpios    asim-Não                      Ele-prospera    ele faz-que       e-tudo 

־אַח׃               ׆א־א     רָֽ ץ            אֲֽא ֶשר־ִ ְּאֶפֵ֥ ָֹ֗ ׅא ִאם־׃ַאֵ֝
1:5

ן    ׀    ַעל־׃ֵאִ֤
ken-'al                                       ruach         tidfenu- 'asher                  kamots-'im  

isso-Por                                  vento     [ela]o lança fora-que    como palha-antes  

 

 

1  ¶ Feliz [é] o 

homem que não 

anda no conselho 

dos ímpios, não se 

detém no caminho 

dos pecadores, nem 

se assenta com os 

zombadores. 

2  Antes, na lei do 

SENHOR [ele tem] 

o seu prazer e na 

sua lei medita de 

dia e de noite. 

3  Ele será como 

árvore plantada 

junto a ribeiros de 

águas, a qual dá o 

seu fruto no seu 

tempo, e cujas 

folhas não secam, e 

tudo quanto ele faz, 

prospera. 

4  ¶ Não [são] 

assim os ímpios; 

antes, são como a 

moinha que o 

vento espalha. 

5  Por isso, não 
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ט ָשִעים         ַֺאִׅאְשָפִ֑ מ־א                 ְרַ֭ ים               ֹלא־יָֺקָ֣ ַח׀ָאִאָ֗ ְוֵ֝  
vechata'im                    bamishpat               resha'im                          yaqumu-lo'  

e-pecadores              no-julgamento             ímpios            ele permanecerá-não  

ים׃        ת           ַצִּאיִקָֽ ַֺאֲעַדֵ֥
1:6

ֶרְך הָוה             ֶּאָ֣ ַע      יְַ֭    ׃ִאָֽי־יֹוֵדָ֣
derech                'adonay         yode'a-ki                   tsadiqim                   ba'adat 

caminho-de        SENHOR     Ele conhece-Porque     justos  no-ajuntamento-de 

ים      ֹאֵבָֽד׃ ֶרְך      ְרָשִעָ֣ ים    ְוֶדִׁ֖  ַצִּאיִקִ֑
toved          resha'im       vederech      tsadiqim  

[ela]perecerá      ímpios        e-caminho        justos 

subsistirão os ím-

pios no juízo, nem 

os pecadores no 

ajuntamento dos 

justos. 

6  Porque o SE-

NHOR conhece o 

caminho dos jus-

tos; [mas o] cami-

nho dos ímpios 

perecerá. 
 

a) Salmos é um título derivado do Grego psalmos, e significa “poemas cantados” ao som de instrumentos musicais. O título 

Hebraico para esse livro de poemas é, sefer tehilim,  que significa, “Livro [de] Louvores”. A palavra  tehilim, “louvores” (como é 

conhecido cada salmo, individualemente), é plural, por ter, em cada salmo, muitas expressões de louvor; daí o se chamar cada 

capítulo de “salmos”; como “Salmos 1”, por exemplo, e não como “Salmo 1”.  

 

b) Dos 150 Salmos que compõe o livro, 73 deles são atribuídos Daví, 12 a  Asaf, 2 a Salomão, 1 a Moisés, 1 a Etã, 12 deles são 

atribuídos aos filhos de Coré, uma família de levitas cantores que atuavam no Templo,  e, 49 deles são de autoria desconhecida. 
 

c) O Livro dos Salmos inclui, entre a sua vasta gama de temas, os chamados de salmos Messiânicos. Esses salmos falam, 

profeticamente, do sofrimento do Messias (22, 69), do reinado do Messias (2, 21, 45, 72), do segundo advento do Messias  (50, 97, 

98) e, no salmo 110, o Messias é apresentado como o Filho de Deus e como o Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Das 

186 citações dos salmos, no Novo Testamento, o salmo 110 é o mais citado. 
 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes תהילים 

 

Salmos 23 
א                ֶאְחָסָֽר׃23:1 י      ֹלָ֣ ִעָ֗ ֵֹ֝ ד    יְהָוֵ֥ה         ר ֹור   ְלָדִוִ֑   ִמזְמֵ֥

„echsar                            lo‟           ro‟i            „adonay     ledavid           mizmor 

eu-sentirei-falta 165       não     meu-Pastor     SENHOR  de-Davi      Melodia 166 

23:2
י נִי                  ַעל־ֵמִׁ֖ ֶשא               יְַרִֺאיֵצִ֑ ֹות          ֶּאַ֭   ִֺאנְאָ֣
mei-„al                             yarbitseni                       desheh                        binə‟ot 

águas de-sobre           Ele-me-faz-deitar            [grama]verde        Em-pastos-de  

ָֽנִי׃                     ֹות                               יְנֲַהֵל ְמנֺחָ֣
23:3

י   נְַפִשֵ֥
nafshi                                       yenahaleni                                            menuchot  

minha-alma              Ele-me-guia-cuidadosamente             [lugares de]descanso 
ֹו׃ ַען         ְשמָֽ ֶדק         ְלַמָ֣ ָ֗ נִי        ְבַמְעְֻאֵלי־ֶצֵ֝ ָֽנְֵחֵ֥ ב          ַי  יְשֹוֵבִ֑
shemo            lema‟an          tsedeq-vema‟əgeley       yanəcheni          yeshovev 

seu-nome   por-causa-de    justiça-por caminhos de  Ele-me-guia    Ele-restaura 
23:4

ע א       ָרָ֗ יָרִ֤ ֶות      ֹלא־ִאִ֘ ְך     ְֺאֵגַ֪יא          ַצְלָמֶ֡   ַֻאִ֤ם    ׃ִאָֽי־ֵאֵלָ֨
ra‟             „ira‟-lo‟            tsalmavet               begey‟       „elech-ki              gam  

mal     eu temerei-não   densa-escuridão    por-vale-de   eu ande-que    Também  

 

 

1 ¶ Salmo de Davi 

O SENHOR [é o] 

meu pastor; não 

sentirei falta [de 

coisa alguma]. 

2  Deitar-me faz 

em verdes pastos, 

guia-me 

cuidadosamente a 

águas tranqüilas. 

3  Ele restaura a 

minha alma; guia-

me pelos caminhos 

de justiça, por 

amor do seu nome. 

4  Ainda que eu 

ande por vale de 

escuridão e morte, 

                                                           
165

 O termo “nada me faltará” deve ser entendido como se do ponto de vista de uma ovelha, que não tem qualquer tipo de 

preocupação ou vaidades. A grande maioria dos sofrimentos e angústias do ser humano se deve não à falta de qualquer coisa, 

mas sim, ao medo de que algo possa vir a faltar...! 
166

 mizmor = melodia = salmo (no singular). Para maiores detalhes sobre a palavra “salmo / salmos” ver Nota: “a” em ִמְזמֹור 

Salmos 1 (nessa Interlinear). 
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ֲָֽחֺמָֽנִי׃ ָׅאה           יְַנ ָך    ֵהָ֣ ִמְשַענְֶ ָ֗ י   ִשְבְטָךֵ֥       ־אֵ֝ ה    ִעָׅאִדִ֑  ׃ִאי־ַאָ ֵ֥
yenahamuni          hemah   umishə‟anətecha     shivtecha    „imadi         „atah-ki  

eles-me-consolam   eles       e-teu-cajado           tua-vara     comigo    tu-porque 
23:5

י ן           ֶנֵ֥גֶד                  צְֹרָרִ֑ י   ׀    ֺשְלָחָ֗ ְך       ְלָפנַָ֨ ֵֹּ֬   ַ ֲער

tsoreray                        neged             shuləchan          lefanay                ta‟aroch  

meus-inimigos     na-presença-de          mesa        diante-de-mim    Tu-preparas  

ָֽה׃ י                ְרָוָי י         ׃אֹוִסֵ֥ אִשָ֗ ֵֹ֝ ֶמן            ר נְָ          ַבֶשֵ֥  ִּאַשִׁ֖
revayah                       kossi                ro‟shi                 vashemen          dishanta  

transborda              meu-cálice      minha-cabeça          com-o-óleo       tu-unges  
23:6

י ְרְּאפ־אנִי              ׃ָאל־יְֵמָ֣ ֶסד         יִַ֭ ֹוב           ָוֶחָ֣ ְך   ׀   טִ֤   ַאִ֤
yemey-kol                  yirədefuni           vachessed               tov                    „ach 

dias de-tudo de    eles-me-seguirão    e-misericórdia      bondade     Certamente  

ֶרְך      יִָמָֽים׃ ָֹ֣ ה          ְלא הָוָ֗ י      ְֺאֵבית־יְֵ֝  ַחָׁאִ֑י            ְוַשְבִ ֵ֥
yamim        le‟orech            „adonay-beveyt          veshavti             chayay  

dias    por-longos-de     SENHOR-na casa de    e-abitarei     minha-vida 

não temerei [o] 

mal, porque tu 

[estás] comigo; tua 

vara e teu cajado 

me consolam. 

5  Preparas diante 

de mim uma mesa, 

na presença dos 

meus inimigos; tu 

unges com óleo a 

minha cabeça, o 

meu cálice trans-

borda. 

6  Certamente que 

bondade e miseri-

córdia me segui-

rão todos os dias da 

minha vida; e habi-

tarei na Casa do 

SENHOR por lon-

gos dias. 
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Salmos 91 

91:1
ָֽן׃ י     יְִתלֹוָנ ַּאָ֗ ל       ַשֵ֝ ֹון      ְֺאֵצֵ֥ ֶתר         ֶעְליִ֑ ֵשב         ְֺאֵסָ֣ ַֹ֭   י

yitəlonan      shaday        betsel         „elion                 beseter                   yoshev 

pernoitará   Onipotente  à-sombra  Altíssimo   no-esconderijo-de      Ele-habita 
91:2

י ֹלַהָ֗ י               ֱאֵ֝ י            ־אְמצ־אָדִתִ֑ יהָוה         ַמְחִסָ֣ ַָֽ֭ ר  ַל   אַֹמָ֗

 „elohay                    umetsudati                 machssi             l‟adonay         „omar 

meu-Deus       e-minha-fortaleza-de    meu-refúgio-de    ao-SENHOR  Eu-direi 

ֹו׃           ֶאְבַטח־ֺאָֽ
91:3

־אש ח            יָקָ֗ ִצָֽיְלָך       ִמַפֵ֥ ־אא     יַַ֭ י הָ֣   ׃ִאִ֤

yaqush                mipach        yatsilecha      hu‟   ki                             bo-„evtach 

passarinheiro   do-laço-de   Ele-te-livrará    Ele   Porque             n‟Ele-confiarei 

ֶבר         ַה־אָֹֽות׃                     ִמֶּאֵ֥
91:4

ְך ֹו   ׀    ָיֶָ֣סְך     ָלַ֭   ְֺאֶאְבָרתָ֨

lach     yassech          be‟evrato                                           hauot            midever 

a-ti     Ele-cobre        Com-penas-d‟Ele                             ameaça     da-peste-de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ¶ O que habita no 

esconderijo do Al-

tíssimo, à sombra 

do Onipotente per-

noitará.  

2 Direi ao SE-

NHOR: [Ele é] o 

meu refúgio, a 

minha fortaleza, 

meu Deus, nele 

confiarei.  

3 Porque ele te 

livrará do laço do 

passarinheiro, e da 

peste que ameaça.  

4 Com suas penas 

Ele te cobrirá,  
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ֹו׃ ה         ֲאִמ ָֽ ָֽסֵֹחָרָ֣ ה        ִצ׆ָאִׁ֖ה     ְו יו              ֶ ְחֶסִ֑  ְוַתַָֽחת־׃ְאנָָפָ֣
„amito            vessocherah     tsinah           techsseh                 kenafaiv-vetachat 

sua-verdade     e-broquel 167  escudo        te-abrigarás         asas d‟Ele-e debaixo 
91:5

־אף         יֹוָמָֽם׃ ץ        יָעֵ֥ ֵחָ֗ יְָלה       ֵמֵ֝ ַחד     ָלִ֑ יָרא  ִמַפָ֣   ֹלא־ִתַ֭

yomam             ya‟uf           mechets        laylah       mipachad                tira‟-lo‟ 

de-dia          a-que-voa         da-seta          noite    do-espanto-de     temerás-Não 
91:6

יִם׃ ־אד         ָצֳהָרָֽ ֶטב         יָשֵ֥ ָ֗ ֶ ְך     ִמֵ֝ ֶפל     יֲַהֹלִ֑ ָֹ֣ ֶּאֶבר   ָֺאא   ִמַ֭

tsahoraim            yashud              miqetev     yahaloch       ba‟ofel         midever 

meio-dia           ele-devasta     da-destruição     ande     na-escuridão     da-peste 
91:7

א יָך     ֹלָ֣ ֶלָ֗ ה     ִמיִמיֶנִָ֑ך      ֵאֵ֝ ֶלף    ־אְרָבָבֵ֥ ל     ִמִצְּאָךָ֨  ׀  ֶאָ֗ ִֹ֤   יִפ

lo‟        „elecha       miminecha     urevavah      „elef      mitsidecha             yipol 

não        para-ti     da-tua-direita     dez-mil        mil      do-teu-lado      Ele-cairá 

ָֽש׃                     יִָֻא
91:8

ת יט          ְוִשֺׄאַמִׁ֖ ק      ְֺאֵעיֶנָ֣יָך     ַתִֺאִ֑   ַרַ֭

veshilumat             tabit         be‟eynecha       raq                                       yigash 

e-recompensa-de   olharás    com-teus-olhos    Somente         ele[se]aproximará 

ים   ִ ְרֶאָֽה׃   ְרָשִעָ֣
91:9

ֹון ְליָ֗ י          ֶעֵ֝ ה        ַמְחִסִ֑ ה     יְהָוָ֣   ׃ִאָֽי־ַאָ ָ֣

„elion                 machsi         „adonay      „atah-ki                   tir‟eh      reshayim 

Altíssimo      meu-refúgio     SENHOR    tu-Porque             tu-verás       ímpios 

ָָֽך׃         ְמָ            ְמעֹוֶנ ַׂשָ֣
91:10

גַע נֶָ֗ ה    ְוֵ֝   ֹלָֽא־ְתֺא׆ֶאָ֣ה   ֵאֶלָ֣יָך   ָרָעִ֑

venega‟   ra‟ah  „elecha     te‟uneh-lo‟                        me‟onecha               samta 

e-praga     mal       a-ti       [te]sucederá-Não          [a tua]habitação   [tu]colocas 

ָָֽך׃                       ב             ְֺאָאֳהֶל ֹלא־יְִקַרֵ֥
91:11

ְלָאָכיו י     ַמַ֭   ׃ִאָ֣

mal‟achayv     ki                                             be‟aholecha                   yiqrav-lo‟ 

anjos-d‟Ele     porque                                     da-tua-tenda    ele aproximará-não 
ְשָמְרָךָ֗                    ְֺאָכל־ְּאָרֶכָֽיָך׃ ְך                        ִלֵ֝  יְַצ־ֶאה־ָׄאִ֑
deracheycha-bechol                      lishmarəcha                               lach-yetsaveh 

teus caminhos-em tudo de          para-te-guardar          a teu respeito-Ele ordena 
91:12

ֶבן ף                 ָֺאֶאָ֣ ִֹׁ֖ ־אנְָך               ֶפן־ִ ֻא יִם     יִָשאִ֑   ַעל־׃ַאַפֵ֥

ba‟even                        tigof-pen                     yissa‟unecha              kapayim-„al 

em-pedra        tu tropeçes-para que não        eles-te-susterão        suas mãos-Em 

ָָֽך׃        ַרְגֶל
91:13

ְך ִֹ֑ ֶתן                            ִ ְדר ַחל       ָוֶפָ֣   ַעל־ַשָ֣

tideroch                                        vafeten          shachal-„al                    raglecha 

tu-passarás[em cima de]             e-serpente       leão-Sobre                        teu-pé 

 

 

 

e debaixo das suas 

asas te abrigarás; 

sua verdade é 

escudo e broquel. 

5 Não temerás 

espanto noturno, 

[ou] de seta que 

voe de dia.  

6 De peste [que] 

ande na escuridão, 

[ou] de destruição 

[que] devaste ao 

meio-dia.  

7 Cairão mil ao teu 

lado, e dez mil à 

tua direita, [mas] tu 

não serás atingido,  

8 Somente com os 

teus olhos olharás, 

e verás a recom-

pensa dos ímpios.  

9 ¶ Porque tu, ó 

SENHOR, [és o] 

meu refúgio! [no] 

Altíssimo pões a 

tua habitação.  

10 Não te sucederá  

nenhum mal, nem 

praga chegará à tua 

tenda.  

11 Porque aos seus 

anjos dará ordem a 

teu respeito, para te 

guardarem em to-

dos os teus cami-

nhos.  

12 Em suas mãos 

eles te sustentarão, 

para que não trope-

ces com o teu pé 

em pedra.  

13 Sobre o leão e a 

serpente  

                                                           
167

 Broquel é um escudo de corpo inteiro. Um exemplo moderno de utilização do broquel seria o modelo retangular (quase 

sempre transparente) usado pelas tropas de choque (no Brasil). Uma outra boa tradução para סֵֹחָרה socherah seria = “parede [de 

defesa]”. O escudo, por sua vez, permite uma maior mobilidade que o pavês, ou, broquel, devido ao seu menor peso e dimensões. 
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ָֽין׃                      יר           ְוַת׆ִא ס       ׃ְאִפָ֣ ִֹׁ֖ ִ ְרמ
91:14

י י        ִבָ֣   ׃ִאִ֤

vi             ki                                              vetanin                  kefir            tirəmos 

a-mim    Porque                           monstro-marinho 168     leãozinho     tu-pisarás 

ה־א ַׂשְֻאֵבָ֗ ה־א                             ֲאֵ֝ ַשק                        ַוֲאַפְׄאֵטִ֑  ָחַ֭

„assagvehu                                            va‟afaltehu                                  chashaq 

[eu]o porei[num]alto-lugar               e[eu]livrarei-ele      [se]apegou[com amor] 

ע                  ְשִמָֽי׃       ׃ִאָֽי־יַָדֵ֥
91:15

ה־א ֶָֽאֱענֵָ֗ נִי        ׀        ְו   יְִקָרֵאָ֨

ve‟e‟enehu                      yiqra‟eni                     shemi                            yada‟-ki 

e-eu-o-responderei         Ele-me-chamará      meu nome     [ele]conhece-porque 

ֲָֽאַכְֺאֵדָֽה־א׃ ה־א                  ַו ַחְׄאֵצָ֗ ה           ֲאֵ֝ י          ְבָצָרִ֑ ֹו־ָאנִֹכֵ֥  ִעׅאָֽ

va‟achabədehu                     „achaltsehu                vetsarah             „anochi-„imo 

eu-engrandecerei-ele         eu-livrarei-ele           na-angústia          eu169-com ele 
91:16

ה־א               ִֺאָֽיש־אָעִתָֽי׃ ַאְרֵאָ֗ ה־א          ְוֵ֝ ִמים  ַאְׂשִֺאיֵעִ֑ ֶרְך יַָ֭ ָֹ֣   א

bishu‟ati                             ve‟arə‟ehu                „asbi‟ehu     yamim         „orech 

na-salvação-minha     e[farei que]veja-ele     eu-saciarei-ele     dias     Extensão 

pisarás, calcarás 

aos pés o filho do 

leão e o dragão.  

14 Porque a mim 

se apegou com 

amor, então eu o 

livrarei; pô-lo-ei 

num alto refúgio, 

porque conheceu o 

meu nome.  

15 Ele me invo-

cará, e eu lhe res-

ponderei; estarei 

com ele na angús-

tia, livrá-lo-ei e o 

glorificarei.  

16 Eu o satisfarei 

com muitos dias, e 

lhe mostrarei a 

minha salvação. 
 

 
 

 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes תהילים 

 

Salmos 100 
100:1

ה יהָוָ֗ יע־א                        ַלֵ֝ ה              ָהִרֵ֥ ֹור    ְלתֹוָדִ֑   ִמזְמֵ֥

l‟adonay                                    hari‟u                         letodah                 mizmor  

para-o-SENHOR       bradem-de-alegria170       para-agradecimento       Cântico 

׃ָאל־ָהָאֶָֽרץ׃         
100:2

א־א ֵֹ֥ ה       ֺא ה       ְֺאִׂשְמָחִ֑ ־א     ֶאת־יְהָוָ֣   ִעְבדָ֣
bo‟u          bessimchah        „adonay-„et         „ivdu                           ha‟arets-kol  

vinde       com-alegria        SENHOR-*        Servi                        a terra-tudo de  

ָֽה׃                         יו                              ִֺאְרנָָנ ָפנָָ֗ ְלֵ֝
100:3

־א   ְּאעָ֗
de‟u                                                birənanah                                          lefanayv  

Sabei                                 com-ululas-de-alegria 171     para[diante da]face-dele 
ָׂשנ־א      ־אא־ָעַ֭ ים     הָֽ ִהֵ֥ ־אא     ֱאֹלָׁ֫ ׃ִאָֽי־יְהָו֮ה        הִ֤

ולא   
ְחנ־א ֹו     ֲאַנִ֑ ְולָ֣  

„anachnu    velo  
velo‟

        „assanu-hu‟        „elohim          hu‟            „adonay-ki 

nós             e-não 172          nos fez-ele            Deus           ele       SENHOR-que  

 

 

1 ¶ Cântico de 

ações de graças 

bradem de alegria 

ao SENHOR, toda 

a terra. 

2  Servi ao SE-

NHOR com alegria 

vinde perante Ele 

com brados de 

alegria. 

3  Sabei que o 

SENHOR [é] 

Deus; foi ele, e não 

nós, que nos fez 

                                                           
168

 .tanin = serpente, dragão, monstro marinho  ַתִנין 

169
 anochi = eu; pronome pessoal 1ª. pessoa do singular, quase sempre traduzido como “eu + o verbo ser”    “eu„ ָאֹנִכי 

sou/serei” ou “eu estou/estarei”. 
170

 !hari‟u = brado! Uma celebração (nada formal) com brados (gritos) de alegria ָהִריעּו 
171

 birәnanah = ululas de alegria. A palavra “ulula, ululas, ululante,” é uma espécie de “grito de guerra!”, ou, “grito de ִ ְרָנָנה 

vitória!”, mais ou menos igual àquele som produzido pelos índios norte americanos quando partiam para a guerra. Dar “ululas” 

de alegria é uma prática bastante comum, apesar de variar bastante de lugar para lugar. Quem assistiu ao filme (árabe) chamado 

“Sabah”, por certo irá se lembrar do que é “ulular de alegria!”, na cultura médio-oriental. 
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ֹו׃                 אן    ַמְרִעיתָֽ ָֹ֣ ֹו           ְוצ ׅאָ֗ ַעֵ֝
100:4

יו   ׀ א־א    ְשָעָרָ֨ ִֹ֤   ֺא
she‟arayv           bo‟u                                     marə‟ito       vetso‟n               „amo  

portas-dele        Vinde                                  seu-pasto    e-ovelha-de    seu-povo  

־א ֹו             ָֺאֲרכֵ֥ ָ֗ ֹוד־א־לֵ֝ ה    הָֽ יו    ִֺאְתִהָׄאִ֑ ה                ֲחֵצרָֹתֵ֥  ְֺאתֹוָדָ֗
barachu                   lo-hodu        bitehilah    chatserotayv                       betodah  

bendizei-Ele       a Ele-louvai    com-hinos     átrios-dele     com-ações-de-graça 

ֹו׃ ְשמָֽ
                100:5

ֹו הָֹוה       ְלעֹוָלָ֣ם                ַחְסּאִ֑ ֹוב    יְַ֭   ׃ִאי־טָ֣

chassədo                      le‟olam         „adonay     tov-ki                               shemo 

sua-misericórdia     para-sempre     SENHOR    bom-Porque           nome-d‟Ele 

ֹו׃ ר      ֱאמ־אנָתָֽ ָֹ֗ ד ר          ָוֵ֝ ֵֹ֥  ְוַעד־ּא
„emunato          vador             dor-ve‟ad  

sua-verdade    e-geração    geração-e até 

povo seu e ovelhas 

de seu pasto. 

4  Vinde por suas 

portas com grati-

dão, e em seus 

átrios com hinos; 

louvai-O e bendizei 

o seu nome. 

5  Porque o SE-

NHOR é bom, eter-

na a sua miseri-

córdia, e de gera-

ção a geração a sua 

verdade. 

 

 

 
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes תהילים 

 

Salmos 117 

הָוה       ׃ָאל־ֻאֹוִיִ֑ם       117: 1 ־א ֶאת־יְַ֭ ־אה־א       ׃ָאל־ָהֺאִׅאָֽים׃שַ ַהְָֽללָ֣ ְֺאחָ֗  
ha‟umim-kol          shabechuhu         goyim-kol          „adonay-„et             halelu 

os povos-tudo de     louvai-O         gentios-tudo de     SENHOR-*          Louvai 

ֱָֽאֶמת־יְהָוֵ֥ה  117: 2 ו                 ֶו ָֹ֗ ינ־א    ׀    ַחְסּא ר       ָעֵלָ֨ ַבִ֤ י    גִָ֘ ׃ִאֵ֥  

„adonay-ve‟emet                     chasədo           „aleynu            gavar                  ki 

SENHOR-e verdade do   sua misericórdia     sobre nós     mui grande     porque 

ָֽֽא׃ ם        ַהְָֽלל־א־ָי  ְלעֹוָלָ֗

yah-halelu              le‟olam 

Jah 173-louvai     para sempre 

1 Louvai ao SE-

NHOR todos os 

gentios, louvai-O 

todos os povos. 

2 Porque mui gran-

de sobre nós é a 

sua misericórdia e 

a verdade do SE-

NHOR é para sem-

pre; louvai ao 

SENHOR. 

 

  
 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes תהילים 

 

Salmos 121 
121:1

ים ינַי             ֶאל־ֶהָהִרִ֑ א         ֵעַ֭ ֹות       ֶאָשָ֣ ֲעלֵ֥ ַָֽׅאָׁ֫ יר    ַל   ִשָ֗

heharim- 'el                      'eynay              'essa‟            lama'alot                    shir 

os montes-para            meus-olhos       elevarei        para-ascensão         Canção 

י׃           א         ֶעזְִרָֽ ֵֹ֥ יִן       יָב ַאָ֗ ֵמֵ֝
121:2

ה ם        יְהָוִ֑ זְִרי     ֵמִעָ֣   ֶעַ֭
'adonay         me'im       'ezri                               'ezri               yavo'        me'ayin  

SENHOR     de-com     Meu-socorro           meu-socorro      ele-vem     de-onde  

 

 
 

1  ¶  Cântico dos 

degraus.  

Elevo os olhos para 

os montes; de onde 

virá o meu socor-

ro? 

2  O meu socorro 

                                                                                                                                                 
172

 Quando assinaladas as diferenças entre os textos Ketiv e o texto Qәere‟, o primeiro texto sempre representa o texto Ketiv e o 

segundo texto, o texto Qәre‟.  Para maiores esclarecimentos sobre os testos Ketiv & Qəre‟, ver nota de rodapé em Gênesis 8:17 

(nesta Interlinear). 
173

ה yah é uma alternativa para o tetragrama  יָה ou יָֽא    e, poderia se dizer, é uma contração do nome do Deus de (adonay„) יְהוֵ֥

Israel. 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

302 

 

יִם    ָוָאֶָֽרץ׃                  ה       ָשַמֵ֥ ֵׂשָ֗ ֵֹ֝ ע
121:3

ֹוט ן         ַלׅאָ֣    ַאל־יִֵ ָ֣
lamot               yiten-'al                                       va'arets      shamayim      'osseh  

para-vacilar     Ele deixará-Não                          e-terra            céus     o-que-fez 

ָך׃    ְמֶרָֽ ָֹֽ ־אם             ש נָ֗ ָך          ַאל־יֵָ֝ ַרגְֶלִ֑
121:4

נ־אם   ִה׆ֵאָ֣ה      ֹלָֽא־יַָ֭

yanum-lo'          hineh               shomrecha                yianum-'al             raglecha 

dormitará-não  eis[que]        o-que-te-guarda     Ele dormiitará-não          teu-pé   

ר   יְִׂשָרֵאָֽל׃     ֹוֵמָ֗ ן         שֵ֝ א      יִיָשִ֑ ְוֹלָ֣
121:5

ָך   יְהָוֵ֥ה          שְֹמֶרִ֑
shomrecha          'adonay                 yisra'el      shomer             yishan         velo' 

o-que-te-guarda  SENHOR              Israel   o-que-guarda    Ele-dormirá   e-não  

ָָֽך׃                    ֵ֥ד     יְִמיֶנ ְׄאָךָ֗       ַעל־ַי יְהָוֵ֥ה         ִצֵ֝
121:6

ם    יֹוָמָ֗
yomam                                    yeminecha      yad-'al           tsilcha          'adonay  

De-dia                                     tua-direita    mão de-na    tua-sombra   SENHOR 

ָֽיְָלה׃              ַח     ַֺאָׄא ׃ָאה        ְויֵָרֵ֥ ֶמש       ֹלָֽא־י׃ֶַאָ֗ ַהֶשֵ֥
121:7

ה ָֽהָוָ֗   ְי

'adonay                            balayəlah   veyareach        yakekah- lo'      hashemesh 

SENHOR                         na-noite       e-a-lua     ele te fará mal-não           o-sol 
ר         ֶאת־נְַפֶשָָֽך׃ ָֹ֗ ְשמ ע             יִֵ֝  יְִשָמְרָךֵ֥                  ִמ׃ָאל־ָרִ֑
nafshecha-'et             yishmor                      ra'-micol                         yishmarcha 

tua-alma-*           Ele-guardará               mal-de tudo de             Ele-te-guardará 
121:8

ה        ַעָ ָ֗ ָך     ֵמֵָֽ֝ ה   יְִשָמר־ֵצאְתָךֵ֥        ־אבֹוֶאִ֑ ָֽהָוָ֗ ָֽם׃ ְי ְוַעד־עֹוָל  
'olam-ve'ad              me'atah      uvo'echa           tse'techa-yishmar           'adonay 

para sempre-e até   de-agora   e-tua-vinda    tua saída-Ele guardará    SENHOR 

vem do SENHOR, 

que fez os céus e a 

terra. 

3  Não deixará va-

cilar o teu pé; não 

dormitará aquele 

que te guarda. 

4  Eis que não dor-

mitará e nem dor-

mirá o guarda de 

Israel. 

5  O SENHOR é 

quem te guarda; o 

SENHOR é a tua 

sombra, à tua direi-

ta. 

6  De dia o sol não 

te molestará, nem a 

lua de noite. 

7  O SENHOR te 

guardará de todo 

mal; ele guardará a 

tua alma. 

8  O SENHOR gu-

ardará a tua saída e 

a tua entrada, desde 

agora e para 

sempre. 
 

a) Os salmos de 120 a 134, quinze salmos ao todo, são chamados de "Cântico dos Degraus"; em Hebraico, ֹות ֲעלֵ֥ ַָֽׅאָׁ֫ יר ַל  shir ,ִשָ֗

lama'alot.  A explicação mais comumente aceita é a de que  esses salmos eram cantados enquanto os peregrinos judeus subiam 

para Jerusalém, para participarem nas festividades. Uma outra explicação é a de que o título "Cântico dos Degraus" se referia aos 

quinze degraus que davam acesso à Corte de Israel, no templo, e que esses salmos eram cantados enquanto se subia esses degraus. 
 

b) Alguns chamam o salmo 121 de “O salmo do soldado” e este teria sido escrito num acampamento de guerra. Outros o chamam 

de “O salmo do viajante” e acreditam que este teria sido escrito por Davi quando estava se ausentando de Israel, devido à 

perseguição de seus inimigos. Outros defendem ainda que “peregrinos,”  “soldados,” e “sob ataque inimigo” são características de 

todo cidadão da Pátria Celeste. Seja como for, a grande verdade é que todos os crentes no Deus de Israel, em qualquer lugar e a 

qualquer hora, poderão sempre orar com as palavras do salmista neste tão belo salmo. 
 

c) Este salmo ensina duas importantes lições; o crente deve:  a) Confiar-se às mãos do Senhor e crer que Ele é o Todo-Poderoso; 

Ele é quem pode todas as coisas.  b) Buscar o necessário consolo, conforto e força em Deus, quando os problemas, como 

“montes,” estiverem à nossa volta, nos impedindo a visão. 
 

 

d) Se cada crente tem o seu “anjo da guarda,” ou não, isso pode até ser discutido; mas, a Palavra não deixa dúvidas quanto a Deus 

colocar anjos à volta do seu povo, com o intuito de anunciar, guardar, de prestar auxílio e socorro nas horas de grande tribulação. 

Outra coisa muito interessante é que Deus nunca se desincumbiu pessoalmente da guarda e do cuidado para com aqueles que são 

seus e que, em momentos de grande dificuldade e aperto, sempre clamam pelo seu grande Nome. 
 

e) Nesse salmo o salmista deixa claro que a sua segurança é o Grande e Fiel Pastor que jamais permitirá que sequer uma de suas 

ovelhas, nem mesmo a mais pequenina, fraca e amedrontada, pereça ou caia nas mãos do inimigo. Esta é, a segurança de todo 

crente. 
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Salmos 150 
150:1

יעַ  ־אה־א      ִֺאְרִקֵ֥ ְללָ֗ ֵַ֝ ֹו      הָֽ ל     ְֺאָקְדשִ֑ ֽא    ׀  ַהְָֽלל־א־ֵאֵ֥ ְלל־א  יָָ֨   ַהֵ֥

bireqia‟       haleluhu           beqadəsho         „el-halelu           yah              halelu 

no-céu-de  louvai-Ele  em-seu-santuátio   Deus-louvai    SENHOR  174  Louvai 

ֺעֿאָֹֽו׃                 
150:2

־אה־א ְללָ֗ ֵַ֝ יו           הָֽ ־אה־א          ִבגְב־ארָֹתִ֑   ַהְָֽללֵ֥

haleluhu                vigevurotayv                 haleluhu                                     „uzo  

louvai-Ele    por-suas-obras-poderosas     Louvai-Ele                          seu-poder  

ֹו׃        ב                              ֺֻאְדלָֽ ָֹ֣ ׃ְאר
150:3

ַקע ְלל־אה־א        ְֺאֵתָ֣   ַהַָֽ֭
beteqa‟             haleluhu                       gudəlo                                             kerov  

com-sopro-de  Louvai-Ele              sua-grandeza       conforme-a-pujanância-de 

־אה־א     ְֺאֵנֶָ֣בל   ְוִכ׆אָֹֽור׃                      ְללָ֗ ר    ַהֵָֽ֝ שֹוָפִ֑
150:4

ְלל־אה־א   ַהַָֽ֭

haleluhu                                          vechinor    benevel       haleluhu         shofar 

Louvai-Ele                                        e-lira     com-harpa   louvai-Ele    trombeta  

ָֽב׃ ־אה־א        ְֺאִמ׆ִאֵ֥ים            ְוע־אָג ְללָ֗ ֹול       ַהֵָֽ֝ ף               ־אָמחִ֑ ָֹ֣  ְבת
ve‟ugav               beminim               haleluhu          umachol                       vetof  

e-flauta             com-cordas           louvai-Ele        e-dança 175      com-tamborim
 

150:5
־אה־א          ְֺאִָֽצְלְצֵלֵ֥י ְללָ֗ ַמע            ַהֵָֽ֝ ־אה־א      ְבִצְלְצֵלי־ָשִ֑   ַהְָֽללֵ֥
betsiltseley            haleluhu                   shama‟-vetsiltseley                   haleluhu  

com-címbalos-de   louvai-Ele    ressonância-com címbalos de          Louvai-Ele  

ְתר־אָעָֽה׃     
150:6

ָֽֽא׃ ֽא            ַהְָֽלל־א־ָי ׆אְָשָמה    ְ ַהֵׄאֵ֥ל   יָָ֗ ל     ַהַ֭ ָֹ֣   ׃א
yah-halelu                  yah     tehalel      haneshamah      kol                      teru‟ah  

SENHOR-louvai        Já    [ela]louve    o[que]respira   Tudo-de               alegria 

 

 

1 ¶ Louvai ao 

SENHOR! Louvai 

a Deus no seu 

santuário; louvai-O 

no firmamento do 

seu poder. 

2  Louvai-O por 

suas obras podero-

sas; louvai-O con-

forme a pujânça da 

sua grandeza. 

3  Louvai-O com 

sopro de trombeta; 

louvai-O com 

harpa e lira. 

4  Louvai-O com 

tamborim e com 

dança; louvai-O 

com [instrumentos 

de] cordas e com 

flauta. 

5  Louvai-O com 

címbalos sonoros; 

louvai-O com cím-

balos altissonantes. 

6  Tudo que respi-

ra, louve ao SE-

NHOR. Louvai ao 

SENHOR! 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
174

 ”halelu yah  Esta é a origem da palavra “aleluia”, o que vem a ser a junção das duas palavras: Louvai + Já. Esse “Já ַהְללּו ָיּה 

nada tem a ver com a interjeição “já!”; Yah (ou Já) é, antes, uma palavra Hebraica que expressa o Tetragrama ה  que se - ְיהָוּ֗

pronuncia como „adonay, e é traduzido como SENHOR. 

 
175

 machol  =  dança. É importante frisar que na Bíblia, quando se fala de “danças”, não se está falando de “bailes” e nem  ָמחֹול 

de danças conforme o praticado pelos gentios (pagãos). Para os que frequentam (ou já visitaram) alguma sinagoga, em dia de 

festividades, irá concordar, ou, concluir, que o termo “dança”, na Bíblia, quer dizer algo parecido com “dança de roda” – em 

nossa cultura. É uma espécie de “ciranda”, como no folclore brasileiro. 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

304 

 

 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes ישעיה
 

 

Isaías 55 
55:1

ֹו ר          ֵאָֽין־לִׁ֖ יִם      ַוֲאֶשֵ֥ ־א       ַלַׅאֹ֔ ֹוי    ׃ָאל־ָצֵמאֹ֙       ְלכָ֣   הִ֤

lo-„eyn            va‟asher          lemayim        lechu          tsame‟-kol               hoy 

[a]ele-não        e[os]que     para-as-águas     vinde         sedento-tudo de       Ah! 

ֶסף ־א       ְֺאלֹוא־ֶכִ֛ ־א  ִשְברָ֗ ל־א      ־אְלכָ֣ ֹֹ֔ ֱָֽאכ ־א    ִשְבר־אֹ֙     ֶו ֶסף      ְלכִ֤  ׃ָאִ֑

chessef-belo‟        shivru       ulechu     ve‟echolu     shivru       lechu        kassef 

prata-com não    comprai     e-vinde      e-comei     comprai     vinde     prata 176 

ָֽב׃         ֵ֥יִן     ְוָחָל יר     ַי ֹוא      ְמִחִׁ֖ ־אְבלֵ֥
55:2

ֶסףֹ֙    ָלִָ֤ׅאה    ִתְשְקל־א־ֶכֹ֙

chessef-tishqelu     lamah                    vechalav     yayin     mechir           uvelo‟ 

prata-pesais vós     Por que?                  e-leite       vinho      preço     e-com-não 

־א ה         ִשְמעָ֨ ֹוא       ְלָׂשְבָעִ֑ ם          ְֺאלָ֣ ֶחם        ִויגִיֲעֶכִׁ֖  ְֺאָֽלֹוא־ֶלֹ֔

shimə‟u       lessavə‟ah               belo‟               vigi‟achem            lechem-belo‟ 

ouvi-vós    para-satisfazer        em-não         e-o-vosso-produto        pão-em não 

ֶשן       נְַפְשֶכָֽם׃ ֹוב      ְוִתְתַע׆ַאֵ֥ג      ַֺאֶּאִׁ֖ ֹוַע    ֵאַליֹ֙     ְוִאְכל־א־טֹ֔  ָשמִ֤

nafshechem    badeshen        vetitə‟anag         tov-ve‟ichlu       „elay     shamo‟a  

vossa-alma    na-gordura     e-deleitai-vos     bom-e comam     a-mim      ouçam 
55:3

י ־א          ־אְתִחָ֣ י    ִשְמעִׁ֖ ־א       ֵאַלֹ֔ ־א         ָאזְנְֶכםֹ֙         ־אְלכָ֣   ַה׀אִ֤

utechi           shimə‟u         „elay          ulechu         „aznechem                      hatu 

e[ela]viva    ouví-me     para-mim     e-vinde     [vossos]ouvidos     Inclinem 177 

י ם           ַחְָֽסֵדֵ֥ ית    עֹוָלֹ֔ ה       ָלֶכםֹ֙     ְֺאִרָ֣ ם        ְוֶאְכְרָתִ֤  נְַפְשֶכִ֑

chassedey           „olam         berit        lachem         ve‟echretah       nafshechem 

beneficências-de  perpétuo  concerto   para-vós   e[eu]cortarei 178    vossa-alma 

ָֽים׃        ד     ַה׆אֱֶאָמִנ ָדִוִׁ֖
55:4

יו ים       נְַתִ ִ֑ ד        ְלא־אִׅאִׁ֖ ן        ֵעֵ֥   ֵהִ֛

netatiyv      le‟umim                „ed              hen                 hane‟emanim     david 

eu-o-dei   para-povos     testemunha-de     Eis[que]          as-confiáveis      Davi 

ה      ְלֺאִׅאָֽים׃       נִָגֵ֥יד         ־אְמַצ־ֵאִׁ֖
55:5

ֹוי         ֹלָֽא־ֵתַדעֹ֙  ן     ֻאִ֤   ֵהָ֣

teda‟-lo‟                goy        hen                  le‟umim        umetsaveh           nagid 

conheces-não    nação 179    Eis[que]       para-povos    e-governador     príncipe 

 

 

 

 

 

 

1 ¶ Ah vós, todos 

os que tendes sede, 

vinde às águas, e 

os que não tendes 

dinheiro, vinde, 

comprai, e comei! 

Vinde e comprai, 

sem dinheiro e sem 

preço, vinho e 

leite.  

2 Por que gastais 

dinheiro naquilo 

que não é pão? E o 

produto do vosso 

trabalho naquilo 

que não satisfaz? 

Ouvi-me atenta-

mente, e comei o 

que é bom e a vos-

sa alma se deleite 

com a gordura.  

3 Inclinai os vossos 

ouvidos, e vinde a 

mim; ouvi, e a 

vossa alma viverá; 

porque vos lavrarei 

concerto perpétuo, 

[dando-vos] as fir-

mes beneficências 

de Davi.  

4 Eis que eu o dei 

como testemunha 

aos povos, como 

príncipe e governa-

dor dos povos.  

5 Eis que chamarás 

a [uma] nação que 

não conheces,  

 

                                                           
176

 .”kassef = prata; este é também o termo utilizado para: “dinheiro  ׃ָאֶסף 
177

 .hatu = inclinem [vós]; tem o sentido de “esticar” ou, de “ampliar” – o ouvido ַה׀א־א 
178

 .karat = cortar; tem o sentido de “lavrar” uma escritura ou documento ָכַרת 
179

 goy = povo; nação; goy, (plural) goyim, é ainda hoje a designação de qualquer povo, povos [que não o povo de Israel]; o ֻאֹוי 

mesmo que representava a palavra “ bárbaro = não romano” para os romanos. 
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ַעןֹ֙  ־אצ־א            ְלַמֹ֙ ־אָך    ֵאֶלָ֣יָך   יָרִ֑ ֹוי       ֹלָֽא־יְָדעִׁ֖ א          ְוגֵ֥  ִ ְקָרֹ֔

lema‟an             yarutsu     „eleycha     yeda‟ucha-lo‟      vegoy                  tiqra‟ 

por-causa-do  eles-correrão     a-ti    conheceste-não     e-nação     [tu]chamarás 

ְך׃ י      ֵפֲאָרָֽ ל   ׃ִאֵ֥ ֹוש    יְִׂשָרֵאִׁ֖ יָך       ְוִלְקדֵ֥ ה        ֱאֹלֶהֹ֔   סיְהָוָ֣

fe‟arach         kiy      yisra‟el        veliqdosh        „eloheycha       „adonay 

[ele te]glorificou   porque     Israel     e-para-Santo-de     teu-Deus     SENHOR 

        
55:6

ה־א ֹו             ְקָרֺאִׁ֖ ה                ְֺאִהָׅאְצאִ֑ ־א      יְהָוִׁ֖   ִּאְרשֵ֥

qera‟uhu                behimatsə‟o                        „adonay       dirshu                     . 

invocai-O   enquanto[é possível]encontrá-lo     SENHOR  Buscai                     . 

ֹוב׃              ֹו             ָקרָֽ ִֺאְָֽהיֹותֵ֥
55:7

ֹו ב   ָרָשעֹ֙           ַּאְר׃אֹ֔ ִֹ֤   יֲַעז

darko                   rasha‟    ya‟azov                           qarov                      bihəyoto 

caminho-dele     ímpio      Ele-deixe                      próximo     enquanto[ele]está 

ב                  ֶאל־יְהָוהֹ֙  ִֹ֤ יו          ְויָש ֶון       ַמְחְשבָֹתִ֑ יש      ָאִׁ֖  ְוִאֵ֥
„adonay-„el                        veyashov          machshevotayv     „aven          ve‟ish 

SENHOR-para               e-ele[se]volte     pensamentos-dele     mau     e-homem 

ה ינ־א                     ׃ִאָֽי־יְַרֶֺאֵ֥ ה־א                       ְוֶאל־ֱאֹלֵהִׁ֖ ָֽיַרֲחֵמֹ֔  ִו
yarbeh-ki                                  „eloheynu-ve‟el                               virachamehu 

Ele[é]grande-porque               nosso Deus-e para            e[se]compadecerá-dele 

ֹוַח׃         ִלְסלָֽ
55:8

ם ֹוֵתיֶכֹ֔ א       ַמְחְשבֹוַתיֹ֙             ַמְחְשבָ֣ י   ֹלִ֤   ׃ִאָ֣

machshevoteychem             machshevotay         lo‟     ki                      lissəloach 

vossos-pensamentos       meus-pensamentos     não     Porque         para-perdoar 

ָֽה׃ ם         יְהָו י         נְֺאִׁ֖ ם                 ְּאָרָכִ֑ א             ַדְרֵכיֶכִׁ֖  ְוֹלֵ֥
„adonay          ne‟um          derachay                      darcheychem                 velo‟ 

SENHOR         diz        meus-caminhos              vossos-caminhos             e-não 
55:9

־א ן              ָֻאְבהִ֤ ֶרץ         ׃ֵאָ֣ יִם        ֵמָאִ֑ ־א          ָשַמִׁ֖   ׃ִאָֽי־גְָבהֵ֥

gavhu                    ken             me‟arets         shamayim                        gavhu -ki 

eles[são]altos     assim         do[que]terra           céus         eles[são]altos-porque 

י ם                       ־אַמְחְשבַֹתִׁ֖  ְדָרַכיֹ֙                           ִמַּאְרֵכיֶכֹ֔

umachshevotay                           midarcheychem                                  derachay 

e-meu-pensamento               do-que-vossos-caminhos                   meu-caminho 

ִמַׅאְחְשבֵֹתיֶכָֽם׃               
55:10

ֶשם ר     יֵֵר֩ד        ַהֶֻאָ֨ י     ׃ַאֲאֶשָ֣   ׃ִאֶ֡

hageshem       yered        ka‟asher        ki                          mimachshevoteychem 

a-chuva         desce     assim-como     Porque          do-que-vossos-pensamentos 

י ־אב      ׃ִאֵ֚ א    יָשֹ֔ ָׅאהֹ֙       ֹלָ֣ יִם          ְוָשֹ֙ ֶלג           ִמן־ַהָשַמָ֗  ְוַהֶש 
ki          yashuv       lo‟         veshamah           hashamayim-min         vehasheleg 

mas     ele-volta     não         e-para-lá                  dos-céus                     e-a-neve 

 

 

 

 

e [uma] nação que 

nunca te conheceu 

correrá para ti, por 

amor do SENHOR 

teu Deus, e do 

Santo de Israel; 

porque ele te 

glorificou.  

6 ¶ Buscai ao 

SENHOR enquan-

to se pode achar, 

invocai-o enquanto 

está perto.  

7 Deixe o ímpio o 

seu caminho, e o 

homem mau os 

seus pensamentos, 

e se volte para o 

SENHOR, que se 

compadecerá dele; 

torne para o nosso 

Deus, porque gran-

dioso é em perdoar.  

8 Porque os meus 

pensamentos não 

são os vossos 

pensamentos, nem 

os vossos caminhos 

os meus caminhos, 

diz o SENHOR.  

9 Porque, assim 

[como] os céus são 

mais altos do que a 

terra, assim são os 

meus caminhos 

mais altos do que 

os vossos cami-

nhos, e os meus 

pensamentos mais 

altos do que os 

vossos pensamen-

tos.  

10 Porque, assim 

como descem a 

chuva e a neve dos 

céus, e para lá não 

tornam, mas  
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ֽא         ְוָנִַ֤תן ֽא       ְוִהְצִמיָחִ֑ ֶרץ      ְוהֹוִליָדִׁ֖ ה      ֶאת־ָהָאֹ֔  ִאם־ִהְרָוָ֣

venatan        vehitsəmichah         veholidah           ha‟arets-„et            hirvah-„im 

e[ele]deu           e-brotar         e[a faz]nascer           a-terra-*          rega 180-antes 

ָֽל׃           ֶחם      ָלאֵֹכ ַע       ְוֶלִׁ֖ ַרעֹ֙          ַלֿאֵֹרֹ֔ זֶֹ֙
55:11

ְָֽהֶיִ֤ה ן      ִי   ׃ֵאָ֣

yihyeh        ken                          la‟ochel     velechem       lazore‟a                zera 

ele-será     Assim                    para-comer      e-pão     ao[que]semea     semente 

י ־אב           ֵאַלִׁ֖ י       ֹלָֽא־יָשֵ֥ א         ִמִפֹ֔ ר     יֵֵצָ֣  ְדָבִריֹ֙          ֲאֶשָ֣

„elay                   yashuv-lo‟           mipi              yetse‟     „asher                devari 

para-mim          volta-não     da[minha]boca     ele-sai       que     minha-palavra 

יחַ  ְצִ י          ְוִהְצִלִׁ֖ ר      ָחַפֹ֔ י     ִאם־ָעָׂשהֹ֙     ֶאת־ֲאֶשָ֣ ם    ׃ִאִ֤  ֵריָקִ֑

vehitsəliach           chafatsəti         „asher-„et          „assah-„im          ki     reyqam 

e-prosperará     minha-vontade         que-*            [ele]fará-se        que       vazia 

ר    ְשַלְחִ ָֽיו׃              ֲאֶשֵ֥
55:12

ֹום א־א    ־אְבָשלִׁ֖ ה    ֵתֵצֹ֔   ׃ִאָֽי־ְבִׂשְמָחָ֣

uveshalom     tetse‟u     vessimchah-ki                                shəlachətiv     „asher 

e-em-paz        saireis     com alegria-Porque                        eu[a]enviei         que 

־א         ִלְפנֵיֶכםֹ֙  ֹות       יְִפְצחִ֤ ים     ְוַהְֻאָבעָ֗ ־אן              ֶהָהִרָ֣ ־אָבלִ֑ ָֽ  

lifneychem           yiftsechu        vehageva‟ot       heharim                       tuvalun 

diante-de-vós   ele[se]descobrirá   e-os-outeiros   os-montes  sereis-conduzidos 

ה י                  ַהָשֶדִׁ֖ ה                                       ְוָכל־ֲעֵצֵ֥  ִר׆אָֹ֔

hassadeh                        „atsey-vechol                                                          rinah 

o-campo                    árvores de-e tudo de                   [com]gritos-de-alegria 181 

יְִמֲחא־א־ָכָֽף׃                        
55:13

ַחת     ַהָֽ׆אֲַעצ־אץֹ֙         יֲַעֶלָ֣ה ִ֤ ַ  

ya‟aleh           hana‟atsuts       tachat                                              chaf-yimcha‟u 

ele-subirá     o-espinheiro     Ao-invés-de                             palmas-eles baterão 

ֹוש                 ְברֹ֔
תחת              

ד            יֲַעֶלָ֣ה ַחת         ַהִׇאְרַפִׁ֖   ְוַתֵ֥

ya‟aleh                 hassirpad            vetachat             
tachat

                          verosh 

ele-subirá            a-sarça 182        e-ao-invés-de   ao-invés-de          e-cipreste 183 

 

 

 

 

 

 

rega a terra, e a faz 

produzir, e brotar, 

e dar semente ao 

semeador, e pão 

para comer,  

11 Assim será a 

palavra que sair da 

minha boca: Ela 

não voltará para 

mim vazia, antes 

fará o que me 

apraz, e prosperará 

naquilo para que a 

enviei.  

12 Porque com 

alegria saireis, e 

em paz sereis guia-

dos; os montes e os 

outeiros se rompe-

rão diante de vós 

com gritos de 

alegria e todas as 

árvores do campo 

baterão palmas.  

13 Ao invés do 

espinheiro crescerá 

o cipreste e em 

lugar da sarça 

crescerá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180

 .hirvah = regar; tem o sentido de “saturar com água” a terra ִהְרָוה 
181

 ,rinah = gritos de alegria; exclamação de prazer; dependendo do contexto, pode também significar “gritos de lamento ִר׆אָה 

choro, pranto”; é também um nome próprio feminino em Israel – Rina. 
182

 .hassirpad = a sarça; sarça é um arbusto espinhoso comum nos desertos do Oriente Médio ַהִׇאְרַפד 
183

 verosh = e cipreste; cipreste é um termo genérico aplicado a uma grande variedade de espécies de árvores coníferas da ְברֹוש 

família das cupressaceae, ou família dos ciprestes, muito utilizadas como árvores ornamentais e também para a produção de 

madeira. A maior parte destas plantas pertencem aos gêneros cupressus e chamaecyparis, mas existem outros gêneros a incluir 

nesta designação; é também conhecido pelo nome de cedrinho de jardim. 
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ֹות     עֹוָלִׁ֖ם ם      ְלאֵ֥ ָֽיהָוהֹ֙           ְלֵשֹ֔ ס         ְוָהָיִ֤ה           ַל  ֲהַדִ֑

„olam           le‟ot          leshem               l‟adonay              vehayah            hadas 

eterno      por-sinal     por-nome        para-o-SENHOR        e-será        murta 184 

ת׃ א        י׃ִָאֵרָֽ   סֹלֵ֥

yikaret             lo‟ 

ele[será]cortado     não 

a murta; o que será 

para o SENHOR 

por nome, por sinal 

eterno [que] nunca 

se romperá. 

  

  

                                                           
184

 hadas = murta; myrtus, é um gênero botânico que compreende uma ou duas espécies de plantas com flor, da família das ֲהַדס 

myrtaceae, nativo do sudoeste da Europa e do Norte de África. São plantas arbustivas ou arborescentes, com muitos ramos e de 

folha persistente. As murtas são árvores que podem crescer até 5 m de altura. As suas folhas, coriáceas e verde-escuras, medem 3 

a 5 cm de comprimento e cerca de 1,5 cm de largura, com um cheiro geralmente considerado agradável quando esmagadas, 

devido ao seu óleo essencial disposto por diversas pontuações ao longo do limbo. 
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Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes 

Dicionário 

todos os nomes próprios & principais palavras que aparecem nos textos desta Interlinear 

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

para retornar, tecle Alt + seta <= 
 

Nome Transliteração  Hebr. Significado   &   Comentários 

A Dicionário  

Abdeel, Adbeel ַאְדְבֵאל „adbe‟el punido, repreendido, censurado, desaprovado - por 

Deus; descendente de Abraão através de Ismael. 

Abel, Havel ָהֶבל  havel fôlego (sopro); pode também significar “vaidade”; 

segundo filho de Adão & Eva, que foi assassinado por 

seu irmão Caim. 

Abida ֲאִביָדע „avida meu pai sabe; descendente de Abraão & Quetura. 

Abimael ֲאִבָֽיָמֵאל  „avimael meu pai é Deus; um dos filhos de Joctã. 

Abimeleque ֲאִביֶמֶלְך „avimelech meu pai [é] rei; rei de Gerar, no tempo de Abraão. 

Abraão ַאְבָרָהם  „avraham pai de uma multidão; chefe de uma multidão; homem 

chamado “amigo de Deus” e pai do povo hebreu. 

Abrão ַאְבָרם  „avram pai exaltado; nome original de Abraão. 

Acã ֲעָקן „aqan vista aguçada; nome de um dos filhos de Ezer. 

Acade ַא׃ַאד  „akad súbito; uma cidade ao norte da Babilônia. 

Acbor ַעְכבֹור „achbor rato; pai do rei Baal Hanã, de Seir. 

Ada, Adá ָעָדה  „adah ornamento; primeira das duas esposas de Lameque; mãe 

de Jabal e Jubal; uma das três esposas de Esaú e mãe de 

Elifaz; também chamada de Basemate; nome de uma das 

esposas de Esaú. 

Adão ָאָדם  „adam terra vermelha; humanidade; ser humano; primeiro 

homem e esposo de Eva. 

Admá ַאְדָמה  „admah terra vermelha; cidade no vale de Sidim. 

adon ָאדֹן / ָאדֹון „adon senhor, dono da casa; mestre; firme. 

Adonai ה  יְהָוָ֗
 ֲאדֹנָי
„adonay 

o tetragrama (ה  significa “O que existe [por si só]” e (יְהָוֹ֔

expressa o nome impronunciável de Deus. Na 

impossibilidade de uma pronúncia específica, os judeus, 

e também os cristãos Messiânicos, pronunciam o 

tetragrama apenas como „adonay; a pronúncia “j_ová” 

para o tetragrama é praticada por todos os pagãos e 

também por boa parte dos cristãos, que não foram 

ensinados a reverenciar o nome do SENHOR desta 

forma. 

adulamita ֲעֺדָלִמי „adulami justiça do povo; habitante de Adulão. 

Agar ָהגָר  hagar vôo; levantar; nome da serva egípcia de Sara. 

Ahusat ֲאֺחזַת „achuzat possessão; um amigo de Abimeleque. 

Ai ַעי  „ay monte de ruínas. 

Aiá ַאיָה „ayah falcão; nome de um dos filhos de Zibeão. 
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Aleluia ַהְללּויָּה haleluyah halelu + Yah; Yah é a forma abreviada do nome 

impronunciável (o tetragrama ה  ,do SENHOR (יְהָוֹ֔

normalmente pronunciado, nas leituras bíblicas, 

simplesmente como “adonay”; portanto, haleluia, ou, 

aleluia, significa: Louvai ao SENHOR; elogiai ~ ; 

recomendai ~; glorificai ~; adorai ~. 

aliança ְבִרית berit pacto; aliança entre pessoas; tratado. 

alma נֶֶפש nefesh alma; vida humana. 

Almodá ַאְלמֹוָדד  „almodad não medido; nome de um descendente de Sem. 

Alom Bacute ֹון  ָבכּות  alon„ ַאלּ֥

bacute  

carvalho do pranto; local do túmulo de Débora, ama de 

Rebeca, esposa de Isaque. 

altar  ִַמזְֵבח mizbeach altar; lugar de sacrifício. 

Altíssimo ֶעְליָֹֽון  „elion muito alto; mais alto; um dos nomes do Deus 

verdadeiro; governante; monarca; anjo; príncipe. 

Alvá ַעְלָוה „alvah mal; um dos príncipes de Edom. 

Alvã עְלָון „alvan alto; nome de um dos filhos de Lotã. 

ama, amá ָאָמה  serva; escrava; concubina. 

Amaleque ֲעָמֵלק „amaleq habitante [de um] vale;  nome de um dos filhos de 

Timna, concubina de Elifaz, filho de Esaú. 

amalequita ֲעָמֵלִקי  „amaleqi encapar; enrolar; encapar-se; estar coberto parcialmente 

(lembra a maneira dos árabes mais radicais de se 

cobrirem); descendentes de Amaleque, um neto de Esaú. 

amar ָאַהב „ahav amor; amar [alguém ou alguma coisa]. 

Aminadabe ַעִׅאָֽינָָדב  „aminadav meu parente é nobre; filho de Arão e pai de Naassom. 

Amom ַעׅאֹון  „amon tribal; povo habitante da Transjordânia descendente de 

Ben-Ami, filho incestuoso de Ló com sua filha mais 

nova. 

amonita ַעׅאֹון  „amon povo habitante da Transjordânia descendente de Ben-

Ami, filho incestuoso de Ló com sua filha mais nova. 

amorreu ֱאמֹרי  „emori um falador; um dos povos ao oriente de Canaã, dalém do 

rio Jordão. 

Aná ֲענָה „anah resposta; nome do pai de Oolibama. 

Anamim ֲענִָמים  „anamim aflição das águas; uma tribo egípcia. 

Aner ָענֵר  „aner menino; rapaz; cidade levita ao oeste do Jordão. 

Anrafel ַאְמָרֶפל  „amrafel falador das trevas; queda do falador; o rei de Sinear, 

provavelmente Hamurabi – 2100 AC. 

Arã, Aram ֲאָרם  „aram exaltado; nação Síria, ou, Arã; terra dos arameus; nome 

do quinto filho de Sem. 

Arã, Aran ֲאָרן „aran alegre; nome de um dos filhos de Disã. 

arameu ֲאַרִםי „arami exaltado; cidadão da Síria. 

Arão ַאֲהרֹן  „aharon alto; exaltado; nome de um dos filho de Esrom e pai de 

Aminadabe. 

   

   

   



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

c 

 

   

Ararate ֲאָרָרט  „ararat maldição revertida; precipitação da maldição; monte na 

região oriental da Armênia, entre o rio Araxés e os lagos 

Van e Oroomiah; nome do monte onde a arca de Noé 

encalhou. 

Arde  ְַאְרד „ardech eu subjugarei; um dos filhos de Benjamim. 

Areli ַאְרֵאִלי „arә‟eli leão do meu Deus; um dos filho de Gade. 

Arfaxade ַאְרַפְכַשד  
„arpachshad 

eu posso falhar como peito (para amamentar); ele 

maldisse a mamadeira; nome do terceiro filho de Sem. 

Arioque ַאְריֹוְך  „arәyoch antigo rei de Elasar, aliado de Quedorlaomer; nome do 

chefe dos executores a serviço de Nabucodonosor. 

Arodi ֲארֹוִדי „arodi [eu] subjugarei; um dos filho de Gade. 

arqueu ַעְרִקי  „arqi mordedor; roedor. 

arvadeu ַאְרָוִדי  „arvadi eu me libertarei; nome dos descendentes de Canaã que 

habitavam na região de Arvade; Arvade, a clássica 

Aradus e a atual Ruad ou Arwad, era uma cidade-porto 

no norte da Fenícia. 

Asbel ַאְשֵבל „ashbel homem de bel [senhor]; homem de baal; um dos filhos 

de Benjamim. 

Asenate ָאְסנַת „asenat que pertence à deusa Neite; esposa dada pelo Faraó a 

José. 

Aser ָאֵשר „aser feliz; oitavo filho de Jacó, segundo de Zilpa 

Asíria ַאּׁשּור „ashur um passo. 

Asquenaz ַאְש׃ֲאנַז  „ashkenaz um homem (ou, fogo,) espalhado; nome de um 

descendente de Jafé, habitante ao norte de Israel, 

provavelmente a atual  Bitínia. 

Assíria ַאש־אר  „ashur um passo; nome do segundo filho de Sem, epônimo 

ancestral dos assírios; nação. 

Assurim ֲאשּוִרי „assuri guiado; abençoado; descendente de Abraão & Quetura. 

Asterote-Carnaim יִם  ַעְשְ רֹת ַקְרנַֹ֔

ashterot  qarnaim 

asterote, astarote ou astarte = deusa mitológica dos 

fenícios; deusa da guerra; deusa do amor. Asterote dos 

dois picos; ~ montes; ~ chifres; cidade em Basã, ao 

oriente do Jordão. 

Avite ֲעִוית „avit ruínas; cidade do rei Hadade, de Seir. 

B Dicionario  

Baal Hanã ַבַעל ָחנָן ba‟al 

chanan 

baal [senhor é] gracioso; sucessor do rei Saul, de Seir. 

Babel ָֺאֶבל  bavel confusão (pela mistura); local da antiga cidade capital da 

Babilônia, hoje a moderna cidade de Hilá, às margens do 

Eufrates. 

Basemate ָבְשַמת basemat especiaria. 

bdélio ְֺאדַֹלח  bәdolach goma resinosa. 

Bedade ְבַדד bedad pai do rei Hadade, de Seir. 

Beer Laai Roí ְבֵאר ַלַחי רִֹאי be‟er-

lachay-ro‟i 

poço [de]o que vive e me vê; poço a oeste de Cades, no 

sul de Israel. 

Beeri ְבֵאִרי be‟eri meu poço. 
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Bela ֶֺאַלע  bela‟ destruição; primeiro rei de Edom; uma das cinco cidades 

da planície, juntamente com Sodoma e Gomorra; cidade 

que foi poupada pela intercessão de Ló e que recebeu o 

nome de Zoar. 

Belém ֵֺאית ֶלֶחם  beyt  

lechem 

casa de pão; ~ de alimento; cidade natal do rei Davi, em 

Judá. 

Ben-Ami ֶֺאן־ַעִׅאי  ben-‟ami filho de meu povo; filho incestuoso de Ló com a sua 

filha mais nova. 

Benjamim ִבנְיִָמן binyamin filho da mão direita; décimo segundo filho de Jacó, 

segundo de Raquel. 

Benoni ֶבן־אֹונִי ben-„oni filho da minha dor; nome que Raquel deu ao seu 

segundo filho, Benjamim. 

Beor ְבעֹור be‟or queimando; pai de Belá, primeiro rei de Seir 

Bequer ֶבֶכר becher camelo [quando ainda] jovem; um dos filhos de 

Benjamim. 

Bera ֶֺאַרע  bera‟ filho do mal; um rei de Sodoma. 

Berede ָֺאֶרד  bered saudação; chuva de pedras; ~ de granizo. 

Berias, Beriá ְבִריָעה beri‟ah com, ou, em, [um] amigo; um dos filho de Aser. 

Berseba ְבֵאר־ֶשַבע be‟er-

sheva‟ 

poço de (sete vezes) pacto; cidade no sul de Israel. 

Betel ֵבית־ֵאל  beyt-„el casa de Deus. 

Betuel ְבתּוֵאל betu‟el Deus destrói; homem de Deus; que habita em Deus; 

filho de Naor & Milca e sobrinho de Abraão. 

betulá ְבתּוָלה betulah virgem; moça que ainda não teve relação sexual. 

betume ֵחָמר  chemar asfalto; pixe; betume. 

Bilã ִבְלָהן bilhan fraqueza, debilidade deles; nome de um dos filhos de 

Ezer. 

Bila, Bilá ִבְלָהה bilhah problemático; serva de Raquel e concubina de Jacó. 

Birsa ִֺאְרַשע  birsha‟ com iniquidade; um dos reis de Gomorra. 

Boaz ַעז ָֹֽ  bo‟az veloz; rapidez; esposo de Rute, pai de Obede, que foi pai  ֺא

de Jessé que foi o pai do rei Davi. 

Bozra, Bozrá ָבְצָרה botsrah curral [de ovelhas]; fortaleza; uma cidade em Edom; 

uma cidade em Moabe. 

burro ֲחמֹור chamor burro (ou, às vezes,) jumento. 

Buz בּוז buz desprezo; desdém. 

C Dicionario  

caça ַציִד tsayid caça; provisão de alimentos. 

caçula ָצִעיר tsa‟ir caçula; filho(a) mais novo(a). 

Cades ָקֵדש  qadesh santo; cidade no sul de Judá, que também é chamada de 

Cades-Barnéa. 

Cadmoneu ְדמֹנִי ַ  qadmoni oriental; povo que habitava Canaã, antes do povo de 

Israel. 

Caftorim ׃ַאְפ ִֹרים  kaftorim uma coroa; cretenses, como os habitantes de Caftor; o 

mesmo que Capadócia. 
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Caim ַקיִן  qain possessão; primeiro filho de Adão & Eva; primeiro 

assassino, que matou seu irmão Abel; pai da tribo da 

qual Jetro, sogro de Moisés, era membro. 

Cainã ֵקינָן  qeinan possessão; filho de Enos e pai de Maalalel. 

Calá ׃ָאַלח  kalah vigor; uma das mais antigas cidades da Assíria, 

provavelmente a moderna cidade de Ninrude, na 

confluência dos rios Tigre e Zab. 

caldeus ׃ַאְׂשִּאים  kassidim quebradores de torrão; habitantes da Caldéia, um 

território na baixa Mesopotâmia, margeando o Golfo 

Pérsico; caldeu, designação de pessoa sábia. 

Calné, Calnai ַכְלנֵה  kalneh fortaleza de Anu; uma cidade da Babilônia, entre as 

cidades de Ninrode; provavelmente a moderna cidade de 

Nifer. 

Cam ָחם  cham quente; segundo filho de Noé e pai de Canaã. 

Canaã ׃ְאנַַען  kәna‟an terra baixa; quarto filho de Cam e progenitor dos 

fenícios; mercador; negociante. 

cananeu ׃ְאנֲַענִי  kana‟ani zeloso; mercador; designação dos descendentes de 

Canaã. 

cantil ֵחֶמת chemet garrafa; cantil de água. 

Carmí ַכְרִמי karmi minha vinha; um dos filhos de Rúben. 

casa ַביִת bayit casa; habitação; abrigo. 

Casluim ׃ַאְסֺלִחים  kasluhim fortificado; uma tribo descendente de Mizraim (Egito), 

progenitor dos filisteus. 

céus ָשַמיִם  shamayim dual de um singular (hm,v  shameh) não utilizado; céu 

das aves; ~ das águas; ~ das estrelas; atmosfera; 

habitação de Deus. 

chamar ָקָרא qara‟  clamar em voz alta. ler; recitar; proclamar; chorar. 

cidade ִעיר  „ir cidade; lugar guardado; excitação; angústia; [lugar de] 

terror. 

cidade ִעיר „ir cidade; conjunto de habitações num dado lugar. 

circuncisão מּול mul circuncisão; cortar; cortar fora. 

circunciso ָעְרָלה „arelah pessoa circuncisa, em quem foi feita a circuncisão, 

quando lhe é tirado a carne do seu prepúcio. 

Coate ְקָהת qehat assembléia; um dos filho de Leví. 

colheita ָקִציר katsir colheita. 

comida אֶֹכל „ochel comida; mantimento. 

conceber ָהָרה harah conceber; ficar grávida. 

Corá קַֹרח qorach careca; calvo; nome de um dos filhos de Esaú & 

Oolibama. 

côvado ַאָׅאה  „amah uma medida linear, aproximadamente 0,5m; havia vários 

tipos (comprimentos) de côvados no Velho Testamento, 

como o ~ de homem e o ~ do Santuário. 

Cuxe ׃א־אש  kush negro; filho de Cam e neto de Noé; progenitor de povos 

habitantes da África, na parte sul do rio Nilo (Etiópia). 
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D Dicionario  

Damasco ַדָׅאֶׂשק  damaseq silenciosa é a roupa de saco do tecelão; uma antiga 

cidade mercadora, capital da Síria. 

Dan, Dã ָּאן  dan um juiz; nome do quinto filho de Jacó e o primeiro de 

Bila, serva de Raquel. 

Davi ָדִוד  david amado; nome do filho mais novo de Jessé, que veio a ser 

um dos mais importantes reis de Israel. 

Débora, Devorá ְדבֹוָרה devorah abelha; nome da ama de Rebeca, esposa de Isaque. 

Dedã ְדָדן  dedan país baixo; filho de Raamá e neto de Cuxe; filho de 

Jocsã, filho de Abraão & Quetura; lugar na Arábia do 

sul. 

deserto ִמְדָבר midbar deserto; terra não habitada; (as vezes, também,) pasto. 

Deus ֱאֹלִהים  „elohim (plural) governadores; juízes; divinos; anjos; deuses; 

deus; deusa; como deus (Deus); o verdadeiro Deus. 

dia ׁאֹום  yom Dia; tempo; oposto de noite; período de 24 hs.; tempo de 

vida; ontem; hoje; amanhã. 

Diclá ִּאְקָלה  diqlah alameda (rua cercada) com palmeiras; nome de um dos 

filhos de Joctã. 

dilúvio ַׅאֺא־אל  mabul inundação universal (todo o globo terrestre) no tempo de 

Noé que durou aproximadamente um ano. 

Diná ִדינָה dinah [para o] julgamento; filha de Jacó & Léia. 

Dinabá ִדנְָהָבה dinәhabah [o] julgamento [que] vem; cidade de Belá, o primeiro rei 

de Seir. 

dinheiro ֶכֶסף kessef prata; dinheiro em peso. 

Disã ִדיָשן dishan trilhador; debulhador; nome de um dos filhos de Seir, o 

horeu. 

Disom ִדישֹון dishon trilhador; debulhador; nome de um dos filhos de Seir, o 

horeu. 

Dodanim דָֹדנִים  dodanim líderes; um descendentes de Javã. 

Dotã דָֹתן dotan dois poços; lugar ao norte da então Palestina. 

Dumá דּוָמה dumah silêncio; descendente de Abraão através de Ismael. 

E Dicionario  

Ebal ֵעיָבל „eyval pedra; montanha descalvada; nome de um dos filhos de 

Lotã. 

Éber ֵעֶבר  „ever a região além; também pode ser interpretado como: “do 

outro lado” (além do rio Jordão); segundo alguns 

historiadores, de Éber (que foi ancestral de Abraão) teria 

saído a alcunha de “heberitas”, e, finalmente, “hebreu”. 

Éden ֵעֶדן  „eden prazer, a primeira habitação do homem, logo aopos a 

Criação. 

Edom ֱאדֹם „edom vermelho; região ao sul e sudeste de Israel. 

Efá ֵעיָפה „eyfah sombrio; triste; deprimido; descendente de Abraão & 

Quetura. 

Efer ֵעֶפר „efer [um] bezerro; descendente de Abraão & Quetura. 
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Efraim ֶאְפַריִם „efrayim eu [serei] duplamente frutífero; nome do segundo filho 

de José. 

Efrata ֶאְפָרת „efrat lugar de cinzas da fertilidade; lugar onde Raquel teve 

trabalho no parto de Benjamim e também onde foi 

sepultada; lugar próximo de, e um outro nome para, 

Belém. 

efrateus ֶאְפָרִתים  „efratim cinzentos; frutíferos; descendentes de Efraim; habitantes 

de Belém. 

Efrom ֶעְפרֹון „efron cervo (um tipo de veado) novo; cor castanho claro, 

quase um amarelo desbotado; hitita, filho de Zohar. 

egípcios ִׅאְצִרים  mitserim duplo aperto (financeiro); habitante do Egito. 

Eí ֵאִחי „echi meu irmão; um dos filhos de Benjamim. 

Eil Parã ֵאיל ָפאָרן „eyl pa‟ran palma de Parã; cidade e porto no Golfo de Ácaba, no 

Mar Vermelho. 

El ֵאל  „el (singular) Deus; deus; como deus; força; poder; 

poderoso; homem de poder; ~ de autoridade; anjo. 

El Betel ֵאל ֵבית־ֵאל „el beyt-

„el 

[o] Deus da casa de Deus. 

Ela, Elá ֵאָלה „elah [ele é um] carvalho; um dos príncipes de Edom. 

Elão ֵעיָלם  „eylam 

 olam„  עֹוָלם

eternidade; uma província ao oriente da Babilônia e 

nordeste do baixo rio Tigre. 

Elasar ֶאָׄאָסר  „elassar Deus é castigador; ~ é disciplinador; cidade na 

Babilônia, próxima de Ur. 

Elda, Eldá ֶאְלָדָעה „elda‟ah Deus [tem] sabido; descendente de Abraão & Quetura. 

Eliézer ֱאִליֶעזֶר  „eli‟ezer Deus é ajudador; servo, mordomo de Abraão. 

Elifaz ֱאִליַפז „elifaz meu Deus [é puro] ouro; nome de um dos filhos de Esaú 

& Ada. 

Elimeleque אֱ ִליֶמֶלְך  „elimelech meu Deus é rei; nome do esposo de Noemi. 

Elisá ֱאִליָשה  „elishah Deus daquele que vem; nome de um dos filhos de Javã; 

provável ancestrais dos aeólios. 

Elohim ֱאֹלִהים  „elohim (plural) governadores, juízes, divinos, anjos, deuses, 

deus, deusa, como deus (Deus), o verdadeiro Deus. 

Elom ֵאילֹון „eylon carvalho; terebinto = pequena árvore européia (pistacia 

terebinthus), sempre verde, que produz resina 

semelhante à terebintina. 

emins ֵאיִמים  „emim terrores; antigos habitantes de Moabe. 

En-Mispate ֵעין ִמְשָפט   

„eyn  mishpat 

fonte de julgamento; lugar no sul de Israel, que também 

leva o nome de Cades, ou, Cades-Barnéa. 

Enoque ֲחנֹוְך  chanoch dedicado; filho mais velho de Caim; cidade que Caim 

construiu e chamou pelo nome de seu filho; nome do 

filho de Jarede e pai de Matusalém; 

Enos ֱאנֹוש  „enosh homem; filho de Sete; “então, se começou a invocar o 

nome do SENHOR”. 

Er ֵער „er acordar; primeiro filho de Judá. 
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Eri ֵעִרי „eri minha atenção; minha vigilância; minha prevenção; um 

dos filho de Gade. 

Esaú ֵעָשו „esau cabeludo; filho mais velho de Isaque & Rebeca. 

Esbã ֶאְשָבן „eshban fogo de discernimento; nome de um dos filhos de 

Dishon. 

Esbom ֶאְצבֹון „etsbon eu [serei] expandido; um dos filho de Gade. 

Escol ֶאְש׃אֹל  „eshkol cluster; incrostado; com casca. 

Eser ֵאֶצר „etser [ele é um] tesouro; nome de um dos filhos de Seir, o 

horeu. 

espiga ִשבֶֹלת shibolet espiga (de milho, por exemplo). 

Espírito  ַר־אח ruach Espírito, espírito, fôlego, mente, vento, ar, gás, vão, 

vazio. 

Esrom ֶחְצרֹון  chetsron cercado de paredes; filho de Perez. 

estrela כֹוָכב kochav estrela; muito usado como indicação de numerosidade, 

multidão. 

Eufrates ְפָרת  perat fertilidade; um dos quatro rios do Jardim do Éden, o 

mais longo e mais largo rio da Ásia Ocidental, tem suas 

principais nascentes na região montanhosa da Armênia e 

corre em direção ao Golfo Pérsico. 

Eva ַח־ָאה  chavah vida; vivendo; nome da esposa de Adão. 

exército ָצָבא tsava‟ exército; homens de guerra. 

F Dicionario  

faces ָפנִים panim faces; face; rosto. 

Faraó ַפְרעֹה farә‟oh casa grande; título comum para os reis do Egito. 

ferezeus ְפִרזִי perizi que pertence a uma vila; ~ uma [pequena] cidade. 

festa ִמְשֶתה mishteh banquete; festa, especialmente com bebidas. 

Ficol, Picol ִפיכֹל pichol forte; capitão dos exércitos de Abimeleque. 

filisteus ְפִלְשִתי pelishti filisteus = imigrantes; habitantes da Filistia. 

firmamento 

(expansão) 

 raqiya‟ superfície estendida (sólida); expansão; céu, suportando  ָרִקיעַ 

as águas acima; considerada pelos hebreus antigos como 

um sólido suporte para as águas e estrelas acima. 

G Dicionario  

Gaã, Gaham ַגַחם gacham queimando; filho de Naor & Reumá, sua concubina. 

Gade ָגד gad tropa; sétimo filho de Jacó, primeiro de Zilpa. 

Gaetã ַגְעָתם gaә‟tan [um] vale queimado; nome de um dos filhos de Elifaz, 

filho de Esaú. 

Galeede ַגְלֵעד gale‟ed ele [é um] monte [de pedras, que é] testemunha; monte 

de pedras que foi erigido como testemunha entre Jacó e 

Labão. 

gamal ָגַמל gmal desmamar; recompensar; pagar com a mesma moeda. 

Gaza ַעֿאָה  „azah o forte; cidade dos filisteus (palestinos), ao sudoeste de 

Israel, junto ao Mediterrâneo. 

Gera ֵגָרא gera‟ um grão [de mantimento]; um dos filhos de Benjamim. 
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Gerar ְגָרר gerar lugar de pernoite; alojamento provisório, para os 

nômades; cidade filistéia ao sul em Gaza, atual Umm. 

Gérson ֵגְרשֹון gershon exílio; um dos filho de Leví. 

Geter גֶֶתר  geter medo; temor; nome do terceiro filho de Arã. 

Gilead ִגְלָעד gil‟ead região rochosa; região montanhosa ladeada, a oeste, pelo 

rio Jordão, ao norte com Basã, ao oriente com o platô da 

Arábia, e, ao sul com as terras de Moabe e Amom. 

Giom ִֻאיחֹון  gichon que irrompe; um dos quatro rios do Jardim do Éden; 

uma fonte próxima de Jerusalém, onde se deu a unção do 

rei Salomão. 

girgaseu ִֻאְרָֻאִשי  girgashi morando num solo barrento; descendentes de Canaã que 

viviam ao oriente do mar da Galiléia. 

glória ָכבֹוד kavod glória; honra; abundância; riqueza; esplendor. 

gofer גֶֹפר  gofer cipreste; tipo e significado exato não conhecido; madeira 

utilizada na construção da arca de Noé. 

Gomer ֻאֶֹמר  gomer completo; o filho mais velho de Jafé e neto de Noé; 

nome da mulher infiel de Oséias. 

Gomorra ה  amorah submersão; iniquidade; cidade gêmea em iniquidade„  ֲעמָֹרִ֛

com Sodoma, na região do Mar Morto e rio Jordão. 

Gósen גֶֹשן goshen aproximando; região ao norte no Egito, ao oriente do 

baixo rio Nilo. 

Guni גּונִי guni meu defensor; um dos filhos de Naftali. 

H Dicionario  

Hã ָהם  ham quente; queimado pelo sol. 

Hadade ֲהַדד hadad poderoso; sucessor de Husão, rei de Seir 

Hadar ֲחַדר chadar honra; descendente de Abraão através de Ismael; 

sucessor do rei Baal Hanã, de Seir. 

Hadorão ֲהדֹוָרם  hadoram honra nobre; o cobrador de impostos de Davi, Salomão e 

Reoboão, também chamado de “Adoniran”, ou, 

“Adoran”. 

Hagi ַחִגי chagi festivo; um dos filho de Gade. 

halelu ַהְלל־א  halelu louvai-Ele; elogiai-O; recomendai-O; glorificai-O; 

adorai-O. 

haleluia ַהְללּויָּה haleluyah halelu + Yah; Yah é a forma abreviada do nome 

impronunciável (o tetragrama ה  ,do SENHOR (יְהָוֹ֔

normalmente pronunciado, nas leituras bíblicas, 

simplesmente como “adonay”; portanto, haleluia, ou, 

aleluia, significa: Louvai ao SENHOR; elogiai ~ ; 

recomendai ~; glorificai ~; adorai ~. 

hamateu ֲחָמִתי  chamati descendentes de Canaã que habitavam em Hamate. 

Hamor ֲחמֹור chamor burro; às vezes como: jumento; hivita príncipe de 

Siquém. 

Hamul ָחמּול chamul poupado; um dos filho de Perez. 

Harã ָהָרן  haran montanhês; nome do filho mais novo de Tera e irmão de 

Abrão/Abraão; pai de Ló, Milca e Iscá. 
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harpa ׃ִא׆אֹור  kinor lira, harpa, instrumento musical. 

Havilá ֲחִויָלה  chavilah círculo; que circunda; uma parte do Jardim do Éden 

onde corria o rio Pisom (Araxés), noroeste da Ásia 

Menor, próximo do Mar Cáspio. 

Hazar-Mavé ֶות   ֲחַצְרָמִׁ֖
chatsarmavet 

vila de morte; nome do terceiro filho de Joctã. 

Hazazom-Tamar ן  ָ ָמר ֵֹ֥  ַחְצצ

chatsatson  tamar 

dividindo a palmeira; cidade dos amorreus; talvez a 

cidade de Tamar, nos dias de Salomão. 

Hazo ֲחזֹו chazo visão; filho de Naor & Milca. 

Héber ֶחֶבר chever camarada; primogênito de Berias e neto de Aser, 

hebreu ִעְבִרי  „ivri alguém (vindo) de além (rio Jordão); designação do 

patriarca Abraão e também dos descendentes de Israel, 

os judeus; ver “Éber”, neste dicionário. 

Hebron ֶחְברֹון  chevron associação; nome de uma cidade ao sul de Judá. 

Hendã ֶחְמָדן hemdan desejo; nome de um dos filhos de Dishon. 

herdar יַָרש yarash ele herdou; dispor; tomar possessão. 

Hete ֵחת  chet terror; filho de Canaã e progenitor dos hititas. 

heveu ִח־ִאי  chivi aldeões; moradores de vilarejo; descendentes de Canaã 

que viviam ao norte, próximo ao monte Hermom. 

Hezron ֶחְצרֹון chetsron cercado por uma parede; um dos filhos de Rúben. 

Hidéquel ֶקל  chideqel rápido; um dos quatro rios do Jardim do Éden, que corria  ִחֶּאֹ֔

do oriente para a Assíria, mais conhecido como rio 

Tigre. 

Hira, Hirá ִחיָרה chirah uma raça nobre; um adulamita amigo de Judá. 

Hobá חֹוָבה  chovah lugar de esconderijo; cidade ao norte de Damasco, para 

onde Abraão perseguiu os reis que haviam pilhado 

Sodoma. 

Homã ֵהיָמם heyman exterminando; nome de um dos filhos de Lotã. 

homem ָאָדם  adam Humanidade; ser humano; nome de uma cidade no vale 

do rio Jordão. 

Hori חִֹרי chori habitante de caverna; ~  no monte Seir, em Edom; nome 

de um dos filhos de Lotã. 

Hul ח־אל  chul círculo; nome do segundo filho de Arã. 

Hupim ֺחִפים chupim protegido; um dos filhos de Benjamim. 

Husão חּוָשם chusham pressa; sucessor do rei Jobabe, de Seir. 

Husim חּוִשם chushim que se apressa; filho de Dã. 

I Dicionario  

Imna, Imná יְִמנָה yimnah [para a] mão direita; um dos filho de Aser. 

Irade ִעיָרד  irad ligeiro (rápido); filho de Enoque. 

Isaque ׁאְִצָחק  yitschaq ele ri; nome do filho de Abraão & Sara e pai de Jacó e 

Esaú. 

Isbaque יְִשָבק yishbaq ele solta; ele libera; filho de Abraão & Quetura. 

Iscá יְִס׃ָאה  yiskah um que olha pra frente; filha de Harã, sobrinha de 

Abraão e irmã de Ló e Milca. 
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Ismael יְִשָמֵעאל  yishma‟e‟l Deus ouvirá; ~ ouve; nome do filho de Abraão & Agar, 

serva de Sara. 

Israel יְִשָרֵאל yisra‟el Ele (Deus) prevalece; segundo nome de Jacó, dado por 

Deus, devido à sua luta com o anjo do SENHOR em 

Peniel; nome da nação que se formara a partir de 

Jacó/Israel. 

Issacar יִָששָכר issachar há recompensa; nono filho de Jacó, quinto de Léia. 

Isvá יְִשָוה ishvah ele [se] parecerá [com alguém]; um dos filho de Aser. 

Isvi יְִשִוי yishvi ele [se] parece comigo; um dos filho de Aser. 

Itrã יְִתָרן yitran vantagem; nome de um dos filhos de Dishon. 

J Dicionario  

Jabal יָָבל  yaval ribeiro de água; filho de Lameque & Ada e irmão de 

Jubal; pai dos que habitam em tendas e criam gado. 

Jaboque יַבֹק yaboq esvaziando; um riacho que cruza a cadeia de montanhas 

de Gileade e deságua no rio Jordão. 

Jacó יֲַעקֹב ya‟aqov enganador; filho mais novo de Isaque & Rebeca. 

Jafé יֶָפת  yafet aberto; nome do terceiro filho de Noé. 

Jalão יְַעָלם yi‟alam ele [se] esconde; oculto; nome de um dos filhos de Esaú 

& Oolibama. 

Jaleel יְַחְלֵאל yachle‟el Ele (Deus) espera; um dos filho de Zebulom. 

Jamim יִָמין yamin mão direita; um dos filhos de Simeão. 

Jaquim יִָכין yachin Ele (Deus) estabelecerá; um dos filhos de Simeão. 

Jarede יֶֶרד  yered descendência; filho de Maalalel e pai de Enoque; um 

descendente de Judá e pai de Gedor. 

Javã יָָון  yavan Lônia, ou, Grécia; nome de um dos filho de Jafé e neto 

de Noé. 

Jazeel יְַחְצֵאל yachtse‟el Ele (Deus) divide; um dos filhos de Naftali. 

jebuseu יְב־אִסי  yevussi descendentes de Jebus, terceiro filho de Canaã, que 

viviam na (ou próxima da) cidade de Jebus, que veio a 

ser Jerusalém. 

Jegar Saaduta יְגַר ָשֲהדּוָתא yegar-

sa‟aduta 

ele [é um] monte [de pedras, que é] testemunha; monte 

de pedras que foi erigido como testemunha entre Jacó e 

Labão. 

Jemuel יְמּוֵאל yemu‟el dia de Deus; um dos filhos de Simeão. 

Jerá יַָרח  yerach lua nova; quarto filho de Joctã e progenitor de uma tribo 

árabe. 

Jessé יִַשי  yishay eu possuo; nome do filho de Boaz e pai do rei Davi. 

Jetete יְֵתת yetet [ele é um] prego; ~ cravo; um dos príncipes de Edom. 

Jeús יְִעיש ye‟ush ele monta; montador; nome de um dos filhos de Esaú & 

Oolibama. 

Jezer יֵֶצר yetser formando; um dos filhos de Naftali. 

Jidiate, Jidlafe יְִדָלף yidlaf ele chora; filho de Naor & Milka. 
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Jiré יְִרֶאה yireh „adonay yireh = o SENHOR, Ele vê [proverá]; nome que 

Abraão chamou ao lugar onde Deus lhe pediu (e, 

impediu,) o sacrifício de Isaque, e, onde Deus lhe proveu 

o cordeiro substituto para o sacrifício. 

Jó יֹוב yov perseguido; um dos filho de Issacar. 

Jobabe יֹוָבב yovav [ele é um] deserto; o último dos filhos de Joctã; sucessor 

no reinado do rei Belá, em Seir. 

Jocsã יְָקָשן yaqshan ele [faz] emboscada, armadilha; filho de Abraão & 

Quetura. 

Joctã יְָקָטן  yaqtan pequenez; filho de Éber, descendente de Sem e patriarca 

de várias tribos árabes. 

Jordão יְַרֵדן yarden pessoa ou objeto que descende de alguém ou de alguma 

coisa; rio Jordão, em Israel, que corre do sul do Líbano 

para o Mar Morto. 

José יֹוֵסף yossef Ele, [Adonai, tem] ajuntado; décimo primeiro filho de 

Jacó, primeiro de Raquel. 

Jubal י־אָבל  yuval ribeiro; filho de Lameque & Ada e “pai de todos os que 

tocam harpa e órgão”. 

Judá יְהּוָדה yehudah Ele (Deus) [é] louvado; quarto filho de Jacó & Léia. 

Judite יְהּוִדית yehudit ele [é uma] jóia; ele [é] louvado. 

justiça ְצָדָקה tsedaqah justiça. 

Justo יק  tsadiq que anda na justiça; ~ dentro da lei; correto em palavras  ַצּאִ֛

e em ações. 

kessef ֶכֶסף kessef prata; dinheiro. 

L Dicionario  

Labão ָלָבן lavan branco; filho de Betuel, irmão de Rebeca, esposa de 

Isaque. 

Lameque ֶמְך  lemech poderoso; quinto descendente de Caim; esposo de Ada e  ֶלִׁ֖

Zilá; pai de Noé. 

Lasa ָלַשע  lasha‟ fissura; um lugar ao sudeste de Israel, no limite do 

território dos cananeus, próximo a Sodoma e Gomorra. 

Leabim ְלָהִבים  lehavim chamas (de fogo); uma tribo egípcia descendente de 

Mizraim. 

Léia ֵלָאה le‟ah cansada; esgotada; talvez devido a ela ter olhos 

morteiros - com a pálpebra superior recaída; uma das 

esposas de Jacó. 

Letusim ְלטּוִשים letushim martelado; descendente de Abraão & Quetura. 

Leumim ְלֺאִםים le‟umim povos; descendente de Abraão & Quetura. 

Levi ֵלִוי levi junto a [mim]; terceiro filho de Jacó & Léia. 

Ló לָֹֽוט  lot coberetura; filho de Harã e sobrinho de Abraão. 

Lotã לֹוָטן lotan cobertura; nome de um dos filhos de Seir, o horeu. 

Lude ל־אד  lud briga; rixa; conflito; disputa; quarto filho de Sem, que 

seria o progenitor dos lídios, que habitavam no norte da 

África. 
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Ludim ל־אִדים  ludim descendentes de Lude, filho de Sem ; para os tições; 

trabalhos difíceis (como de parto). 

Luz לּוז luz amendoeira. 

M Dicionario  

Maaca, Maacá ַמֲעָכה ma‟achah opressão; filho de Naor & Reumá, sua concubina. 

Maalalel, 

Mahalalel 

ֲַהַלְלֵאל  mahalalə‟el louvor de Deus; filho de Cainã; um descendente de  מָֽ

Perez, filho de Judá. 

Maalate, 

Mahalate 

 .machalat instrumento (musical) de cordas ָמֲחַלת

Maanaim, 

Mahanaim 

 machamayim [dois] campos; lugar a leste do rio Jordão, onde Jacó ַמֲחנַיִם

teve um encontro com os anjos do SENHOR. 

Macpela, Macpelá ַמְכֵפָלה machpelah duplo; porção; possessão de sepultura, adquirida por 

Abraão. 

Madai ָמַדי  maday meridional; Média; medos; descendentes de Jafé; região 

ao noroeste da Pérsia, sul e sudoeste do mar Cáspio, ao 

oriente da Armênia e Assíria e ao norte e noroeste do 

grande deserto do Iram. 

Magdiel ַמגְִדיֵאל magdi‟el príncipe de Deus; um dos príncipes de Edom. 

Magogue ָמגֹוג  magog terra de Deus; segundo filho de Jafé e neto de Noé; 

habitantes da região entre a Capadócia (o mesmo que 

Caftor) e Média. 

Malom ֹון  ,machlon doente; doentio; nome do filho de Elimeleque & Noemi  ַמְחלִ֤

primeiro esposo de Rute. 

Malquiel ַמְלִכיֵאל malki‟el meu rei [é] Deus; um dos filhos de Berias. 

Manaate, 

Manahate 

 .manachat descanço; nome de um dos filhos de Lotã ָמנַַחת

Manassés ְמנֶַּׁשה menasheh causando esquecimento; nome do primogênito de José. 

mandamento ִמְצָוה nitsvah ordem; mandamento; preceito. 

mandrágora דּוַדי duday planta que, particularmente a espécie da mandragora 

officinalis, na antiguidade, era muito empregada na 

medicina natural devido às suas supostas propriedades 

afrodisíacas. 

Manre ַמְמֵרא mamre‟ força; gordura; bosque de carvalhos em frente a 

Macpela, lugar adquirido por Abraão como posse de 

sepultura. 

mar יָם  yam mar Mediterrâneo; ~ morto; ~ da Galiléia; ~ em geral. 

Mara ָמָרא  mara‟ amargo; amargura; nome que Noemi dera a si mesma, 

devido às amarguras por que passara. 

Más  ַמש mash atraído; puxado; alongado; esticado; um dos filhos de 

Arã; também pode significar “Meseque”. 

Masreca, Masrecá ַמְשֵרָקה masreqah vinha de uvas nobres; cidade de Samlá, rei de Seir. 

Massá ַמָשא massa‟ carga; apreensão; aflição; descendente de Abraão através 

de Ismael. 

Matrede ַמְטֵרד matred empurrando [pra frente]; mãe da rainha Meetabel, de 

Seir. 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

n 

 

   

Me Zaabe ֵמי זָָהב mey zahav águas de ouro; pai de Matrede e avô da rainha Meetabel, 

de Seir. 

Medã ְמָדן medan contenda; disputa; competição; filho de Abraão & 

Quetura. 

Meetabel, 

Mehetabel 

 ְמֵהיַטְבֵאל

meheytavә‟el 

da favorecida por Deus; esposa do rei Hadar, de Seir. 

mel ְדַבש devash mel silvestre, de abelhas. 

Melquisedeque ַמְל׃ִאי־ֶצֶדק   

malki-tsedeq 

meu rei é justo; rei de justiça; rei de Salém, cidade que 

veio a ser Jerusalém; sacerdote do Deus Altíssimo, a 

quem Abraão pagou o dízimo; ordem sacerdotal à qual 

Cristo responde. 

Merari ְמָרִרי merari minha amargura; um dos filho de Leví. 

Meseque ֶמֶשְך  meshech atração, extração; esticamento; um dos filho de Jafé e 

neto de Noé; região ao norte de Israel, incluindo a atual 

Armênia. 

Messa ֵׅאָשא  mesha‟ liberdade; uma região que marcava os limites dos filhos 

de Joctã, na Arábia. 

Metusael ְמת־אָשֵאל metusha‟el quem é Deus?; nome de um filho de Meujael. 

Metuselá, 

Metusalá 

(Matusalém) 

  ְמת־אֶשַלח
metushelach 

  ְמת־אָשַלח

metushalach 

homem do dardo; ~  da flecha; o homem que mais viveu, 

969 anos; filho de Enoque e pai de Lameque. 

Meujael ְמִחׁאיֵָאל  mehuya‟el golpeado por Deus; pode também ter o sentido de 

“apaixonado por Deus”; filho de Irade e bisneto de 

Caim. 

Mibsão ִמְבָשם mivsam odor doce; descendente de Abraão através de Ismael. 

Mibzar ִמְבָצר mivtsar fortaleza; um dos príncipes de Edom. 

Midiã ִמְדיָן midian briga; rixa; disputa; filho de Abraão & Quetura. 

Migdal Éder ִמגְַדל־ֵעֶדר migdal-

„eder 

torre do rebanho; lugar próximo a Belém. 

Milca, Milcá ִמְל׃ָאה  milkah rainha; filha de Harã e esposa de Naor (irmão de 

Abraão), seu tio; uma das filhas de Zelofeade, neta de 

Manassés. 

Misma ִמְשָמע mishma‟ uma audição; descendente de Abraão através de Ismael. 

Mispa ִמְצָפה mitspah torre de vigia; um lugar em Gileade que fica ao norte do 

vale de Jaboque. 

Miza, Mizá ִמזָה mizah temor; medo; nome de um dos filhos de Reuel, filho de 

Esaú & Basemate. 

Mizraim ִמְצַריִם  mitsrayim Egito; terra dos coptas; copta, relativo aos coptas (raça 

egípcia que conserva os caracteres dos antigos 

habitantes); diz-se dos atuais cristãos da Igreja Cóptica, 

no Egito; pessoa da raça copta. 

Moabe מֹוָאב  mo‟av de seu pai; filho incestuoso de Ló com a sua filha 

primogênita. 
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moabita ׅאֹוֲאִבָׁאִ֤ה  mo‟aviyah para [de] seu pai; descendente do filho incestuoso de Ló 

com a sua filha primogênita. 

Moisés מֶֹשה  mosheh tirado (das águas); líder político, profeta e legislador que 

conduziu o povo de Israel do Egito até a entrada de 

Canaã, até as margens do rio Jordão. 

Moré מֹוֶרה  moreh professor; mestre. 

Moriá מֹוִריָה moriyah escolhido pelo SENHOR; lugar onde Deus pede (e, 

impede,) que Abraão sacrifique Isaque; monte na face 

oriental de Jerusalém. 

Mupim ֺמִפים mupim serpente; um dos filhos de Benjamim. 

N Dicionario  

Naamá ֲָֽעָמה  na‟amah delicadeza, amabilidade, afeto, beleza; filha de Lameque  ַנ

& Zilá; nome da esposa amonita de Salomão e mãe do 

rei Reoboão, de Judá; uma cidade nas planícies de Judá. 

Naamã נֲַעָמן na‟aman prazer; conforto; um dos filhos de Benjamim. 

Naassom, 

Nahassom 

 nachshon encantador; filho de Aminadabe, pai de Salmom e  נְַחשֹון

príncipe em Judá. 

Naate, Nahate נַַחת nachat descanso; nome de um dos filhos de Reuel, filho de Esaú 

& Basemate. 

nação גֹוי goy nação; povo; quase sempre como povo não judeu. 

Nafis נִָפיש nafish refrigério; descendente de Abraão através de Ismael. 

Naftali נְַפָתִלי naftali minha luta; meu combate; sexto filho de Jacó, segundo 

de Bila. 

Naftuim נְַפֺ ִחים  naftuim aberturas; uma incerta referência ao Egito, talvez ao 

baixo Egito. 

Naor נָחֹור nachor urro; ronco; ~ de alguém dormindo. 

nascer יַָלד yalad dar à luz; gerar. 

Nebaiote נְָביֹות nevayot alturas; nome de uma das esposas de Esaú, das filhas de 

Ismael. 

Nínive ה  ,nineveh habitação de Ninus (Ninus, segundo a mitologia grega  נִינְֵוֹ֔

foi o fundador da cidade de Nínive); capital do antigo 

reino da Assíria. 

Ninrode נְִמרֹד  nimrod rebelião; o valoroso; filho de Cuxe e neto de Cam; um 

poderoso caçador, ele estabeleceu um império na região 

da Babilônia e Assíria. 

Node נֹוד  nod andarilho; como que perdido, sem rumo; terra para a 

qual Caim se retirou após matar seu irmão Abel. 

Noé  ַנֹח  noach descanso; filho de Lameque e pai de Sem, Cam e Jafé; 

construtor da Arca (de Noé). 

Noemi נֳָעִמי  na‟omi minha delícia; nome da esposa de Elimeleque. 

noite ַׄאיְָלה  layәla noite; oposto de dia; sombra protetora. 

O Dicionario  

Oade, Ohade אַֹהד „ohad unido; um dos filhos de Simeão. 

Obal עֹוָבל  „oval desnudo; um dos filhos de Joctã. 
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Obede עֹוֵבד  „oved servindo; nome do filho de Boaz & Rute, que foi o pai 

de Jessé que foi o pai do rei Davi. 

Ofir אֹוִפר  „ofir reduzindo a cinzas; 11o  filho de Joctã; uma cidade ao sul 

da Arábia, característica pela fina qualidade do ouro ali 

extraído. 

Om אֹון „on força; vogor; cidade ao sul no Egito. 

Omar אֹוָמר „omar [ele] fala; falador; eloquente; nome de um dos filhos de 

Elifaz, filho de Esaú. 

Onã אֹונָם „onam vogoroso; nome de um dos filhos de Lotã. 

ônix שַֹהם  shocham uma gema (pedra) preciosa. 

Oolibama, 

Aholibamá 

 ָאֳהִליָבָמה

„aholivamah 

tenda do lugar alto; mulher cananéia de Esaú. 

Orfa, Arpá ָעְרָפה  „arpah gazela; mulher moabita, esposa de Quiliom, filho de 

Noemi & Elimeleque. 

órgão ע־אגָב  „ugav instrumento musical; provavelmente um instrumento 

rude que apresentava uma sequência de tubos sonoros 

com diferentes comprimentos entre si. 

ovelha צֹאן tso‟n ovelha; gado miúdo; ovelhas e cabras (cabritos); 

rebanho. 

P Dicionario  

Padã Arã ַפַדן ֲאָרם padan-

„aram 

Padã, ou Padã Arã = campo. 

país ֶאֶרץ „erets terra; país. 

Palu, Palú ַפלּוא palu‟ distinguido; segundo filho de Rúben. 

Parã ָפאָרן paran lugar de cavernas; lugar ao norte na antiga Palestina. 

Patrusim ַפְתֺרִסים  patrusim região do sul; habitantes de Patros. 

Paú ָפעּו pa‟u balar ou balir [como de ovelhas]; falar com a língua 

frouxa; cidade do rei Hadar, de Seir. 

pedra ֶאֶבן „even pedra, pequena ou grande; cortada, ou natural. 

Pelegue ֶפֶלג  peleg divisão; filho de Éber e irmão de Joctã. 

Peniel, Penuel ְפנּוֵאל penu‟el, ou, 

peni‟el 

[diante da] face de Deus; lugar onde Jacó lutou com o 

anjo do SENHOR. 

peregrinar גּור gur peregrinar; morar [em]; [ser] estrangeiro; viver como 

nômade. 

Perez ֶפֶרץ  perets brecha; ruptura; primeiro (dos gêmeos) filho de Tamar 

& Judá, por onde passa a linhagem real de Davi e 

também de Cristo. 

perfeitos (puros) ָתִמים  tamim completos; inteiros; sadios; algo de acordo com a 

verdade e com os fatos. 

Pildas ִפְלָדש pildash chama de fogo; um dos filhos de Naor, filho de Abraão. 

Pinom ִפינֹן pinon escuridão; um dos príncipes de Edom. 

Pisom ִפישֹון  pishon acrescenta, um dos quatro rios na descrição da 

localização do Jardim do Éden. 

poço de Laai-Roi ְֺאֵאר ַלַחי רִֹאי 

be‟er  lachay  ro‟i 

poço d‟Aquele que vive me vê; um poço a oeste de 

Cades, sul de Israel. 
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Potifar פֹוִטיַפר potifar que pertence ao sol; um oficial de Faraó, no tempo em 

que José foi vendido ao Egito. 

Potífera פֹוִטי ֶפַרע poti fera‟ dado pelo deus Ra; sacerdote de Om; sogro de José. 

primogênito ְבכֹור bechor primeiro filho de um casal. 

príncipe ַשר sar príncipe; líder; chefe; capitão. 

Pute פ־אט  put um arco; arco de flecha; saudação; reverência; uma 

nação e habitantes da região norte da África; provável 

Líbia. 

Puva, Puá פּוָאה pu‟ah esplêndido; um dos filho de Issacar. 

Q Dicionario  

Quedar ֵקָדר qedar escuro; descendente de Abraão através de Ismael. 

Quedemá ֵקְדָמה qedemah original; para [o lado do] oriente; descendente de Abraão 

através de Ismael. 

Quedorlaomer ׃ְאָדְרָלעֶֹמר  
kedarla‟omer 

punhado de feixes (de cereais); rei de Elão, derrotado 

por Abraão. 

Quemuel ְקמּוֵאל qemu‟el levantado de (ou, por,) Deus; filho de Naor & Milca. 

Quenaz ְקנַז qenaz caçador; nome de um dos filhos de Elifaz, filho de Esaú. 

queneu ינִי ֵ  qeni ferreiro; forjador de metais; povo do qual era parte o 

sogro de Moisés e que viviam entre o sul de Israel e o 

Monte Sinai. 

quenezeu נִֿאִי ְ  qenizi descendente de Quenaz. 

Querã ְכָרן keran lira; antigo instrumento musical de cordas; nome de um 

dos filhos de Dishon. 

Quesed ֶכֶשד kesed aumento; quarto filho de Naor e sobrinho de Abraão. 

Quetura, Queturá ְקטּוָרה qeturah incenso; esposa de Abraão, após a morte de Sara. 

Quezibe ְכזִיב keziv falso; uma cidade ao sul na então Palestina. 

Quiliom ִכְליֹון  chilyon consumir-se; pode também significar “desejo ardente”; 

nome do filho de Elimeleque & Noemi, falecido esposo 

de Orfa. 

Quiriate Arba ִקְריַת ַאְרַבע qiriat 

„arba 

cidade de Arba (um valente homem de guerra); nome da 

cidade que, após ser conquistada pelos filhos de Israel, 

passou a ser chamada de Hebrom. 

Quitim ׃ִאִ ים  kitim homem corpulento; brutamontes; descendentes de Javã, 

filho de Jafé, filho de Noé. 

R Dicionario  

Raamá ַרְעָמה  ra‟amah nome do cavalo; nome de um filho de Cuxe; habitação 

de mercadores. 

Ramessés ַרְעְמֵסס ra‟messes filho do sol; cidade no baixo Egito. 

Raquel ָרֵחל rachel ovelha; uma das esposas de Jacó. 

Rebeca ִרְבָקה rivqah enlaçar; armar o laço; filha de Betuel e irmã de Labão. 

refaim ְרָפִאים  refa‟im refaim, plural de “rafa”, que quer dizer “gigantes”; 

antiga raça de gigantes. 

Reobote ְרחֹבֹות rechovot lugares largos; praças; ruas. 
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Reobote-Ir ְרחֹבֹת ִעיר  rechovot 

„ir 

cidade dos lugares largos; ~ das praças; ~ das ruas; o 

terceiro numa série de poços cavados por Isaque; uma 

das quatro cidades construídas por Ninrode, próxima de 

Nínive; cidade de Saul, um dos primeiros reis dos 

edomitas. 

Resém ֶרֶסן  resen cabresto; cidade assíria entre Nínive e Calá. 

Reú ְרע־א  re‟u amigo; nome de um filho de Pelegue. 

Reuel ְרעּוֵאל re‟u‟el amigo de Deus; nome de um dos filhos de Esaú & 

Basemate. 

Reumá ְראּוָמה re‟umah elevada; concubina de Naor, irmão de Abraão. 

Rifate ִריַפת  rifat falado; nome do segundo filho de Gômer, o filho mais 

velho de Jafé. 

Rôs רֹאש ro‟sh cabeça; um dos filhos de Benjamim. 

Rúben ְראּוֵבן re‟uven eis um filho!; primogênito de Jacó & Léia. 

Rute ר־את  rut amizade; mulher moabita, esposa do finado Malom, 

filho de Noemi & Elimeleque, e que veio a ser a esposa 

de Boaz, mãe de Obede que foi pai de Jessé que foi o pai 

do rei Davi. 

S Dicionario  

Sabá ְשָבא  sheva‟ sete; um juramento; filho de Joctã e descendente de Sete; 

filho de Raamá e neto de Cuxe; descendente de Cam; 

filho de Jocsã, filho de Abraão & Quetura; uma nação ao 

sul da Arábia. 

Sábado ַשָֺאת  shabat shabat; descanso; o dia de descanso estabelecido pelo 

SENHOR Deus. 

Sabtecá ַסְבְ ָכא  savtecha‟ impressionante; que se destaca; evidente; mas pode 

também significar: bater; golpear; fulminar; atacar; 

assolar; nome do quinto filho de Cuxe. 

sacrifício זֶַבח zevach sacrifício; sacrifício de justiça. 

Salá ָשַלח   shalach germinar; brotar; florescer; nome do filho de Arfaxade e 

pai de Éber. 

Salém ָשֵלם shalem paz; o mesmo que shalom; uma cidade de Siquém; lugar 

onde Melquisedeque foi rei. 

Salmom ַׂשְלמֹון  salmon vestes; vestidos; nome do marido de Raabe e pai de 

Boaz, esposo de Rute. 

Samá ַשָםה shamah surpresa; assombro; espanto; nome de um dos filhos de 

Reuel, filho de Esaú & Basemate. 

Samlá ַשְמָלה samlah traje; vestuário; sucessor do rei Hadade, de Seir. 

Sara ָׂשָרה  sarah mulher nobre; nome da esposa de Abraão e mãe de 

Isaque. 

Sarai ָׂשָרי  saray princesa; nome original de Sara, esposa de Abraão. 

sardônica שַֹהם  shohan pedra preciosa, provavelmente a pedra ônix. 

Saul ָשאּול sha‟ul desejado; sucessor do rei Samlá, de Seir. 

Savé ָשֵוה  shaveh planície; ao nível do plano. 
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Savé-Quinataim ָשֵוה ִקְריָָתיִם 

shaveh quiryataim 

planície das duas cidades; ~ das cidades duplas. 

Savtá ַסְבָ א  savta‟ o mesmo que “Sabtecá” = impressionante; que se 

destaca; evidente; mas pode também significar: bater; 

golpear; fulminar; atacar; assolar; nome do quinto filho 

de Cuxe. 

Seba ְשָבא sheva‟ sete; juramento; pacto; aliança entre pessoas; filho de 

Jocsã, filho de Abraão & Quetura. 

Sebá ְסָבא  seva‟ beba você; um dos filhos de Cuxe; nação ao sul de 

Israel, provável Etiópia. 

Sefar ְסָפר  sefar uma numeração; lugar no sul da Arábia. 

Sefô ְשפֹו sefo destemido; corajoso; ousado;  nome de um dos filhos de 

Lotã. 

Seir ֵׂשִעיר  se‟ir cabeludo; despenteado; patriarca dos horeus. 

Selá ֵשָלה shelah [uma] petição; filho mais novo de Judá. 

Selefe ָשֶלף  shalef extraindo; prolongando; esticando; estendendo; 

descendente de Sem e o segundo filho de Joctã. 

Sem ֵשם  shem nome; filho mais velho de Noé; progenitor dos semitas. 

Semeber ֶשְמֵאֶבר  shemә‟aver alta luta; sublime ~; eminente ~;rei de Zeboim e aliado 

do rei de Sodoma. 

semente זֶַרע zera‟ semente; esse termo é utilizado tanto para semente de 

plantas como para descendentes de uma pessoa. 

SENHOR ה ה) adonay o tetragrama„  יְהָוֹ֔  significa “O que existe [por si só]” e (יְהָוֹ֔

expressa o nome impronunciável de Deus. Na 

impossibilidade de uma pronúncia específica, os judeus, 

e também os cristãos Messiânicos, pronunciam o 

tetragrama apenas como „adonay; a pronúncia “j_ová” 

para o tetragrama é praticada por todos os pagãos e 

também por boa parte dos cristãos, que não foram 

ensinados a reverenciar o nome do SENHOR desta 

forma. 

Será ֶשַרח serah [o] príncipe respirou; filha de Aser. 

Serugue ְׂשר־אג  serug ramo; nome de um filho de Reú. 

Sete ֵשת  shet compensação; nome do terceiro filho de Adão & Eva, 

depois do pecado. 

Shabat ַשָֺאת  shabat Sábado; descanso; o dia de descanso estabelecido pelo 

SENHOR Deus. 

Shadai ַשַּאי  shaday mais poderoso; Todo Poderoso, um dos nomes de Deus. 

Sheba ֶשָבא  sheva‟ o mesmo que “Sabá” = sete; um juramento; filho de 

Joctã e descendente de Sete; filho de Raamá e neto de 

Cuxe; descendente de Cam; filho de Jocsã, filho de 

Abraão & Quetura; uma nação ao sul da Arábia. 

shem ֵשם shet nome; reputação; fama; glória. 

shequel ֶשֶקל sheqel unidade de peso ou de medida; 1/10.000 talento. 

Sidim ִשִּאים  sidim campo; planície; vale onde é localizado o Mar Morto. 
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Sidom ִצידֹן  tsidon caça; antiga cidade fenícia, nas costas do Mediterrâneo, 

ao norte de Tiro. 

Silém ִשֵלם shilem retribuído; indenizado; um dos filhos de Naftali. 

Simeão ִשְמעֹון shime‟on ouviu; segundo filho de Jacó & Léia. 

Sinabe ִשנְָאב  shinә‟av esplendor do pai; rei de Adamá, no tempo de Abraão. 

Sinar ִשנְָער  shinә‟ar país de dois rios; antigo nome do território que veio a ser 

Babilônia e Caldéia. 

sineu ִׇאינִי  sini espinho; barro; descendentes de Canaã que viviam ao 

norte da região do Líbano. 

Sinrom ִשְמרֹון simron altura de vigia; um dos filho de Issacar. 

Siquém ְשֶכם  shechem atrás; costas; traseira; ombro; filho de Hamor, cabeça 

entre os hivitas; uma cidade em Manassés, entre os 

montes Ebal e Gerizim, ao norte de Jerusalém e ao sul 

de Samaria. 

sírio ֲאַרִםי „arami exaltado; cidadão da Síria. 

Sitna ִשְטנָה sitnah briga, dissensão; contenda. 

Sobal שֹוָבל shoval fluindo; nome de um dos filhos de Seir, o horeu. 

Sodoma ְסדֹם  sedom queimando; cidade Cananéia, normalmente citada junto 

com Gomorra, na região do Mar Morto e rio Jordão, que 

foram subvertidas como demonstração da santidade do, 

pela mão do, SENHOR. 

sol ֶשֶמש shemesh sol. 

Sua  ַשּוע shua‟ riqueza; bens; fortuna; sogro de Judá. 

Suá  ַשּוח shuach riqueza; fortuna; filho de Abraão & Quetura. 

Sucote ֺסכֹות sukot tendas; cabanas; barracas; abrigos. 

Suni שּונִי shuni afortunado; um dos filho de Gade. 

Sur ש־אר  shur parede; muralha; Deserto de Etã. 

T Dicionario  

Taás, Tahas ַתַחש tachash peixe boi; filho de Naor & Reumá, sua concubina. 

Tamar, tamar ָתָמר  tamar palmeira; tamareira; árvore que produz tâmaras; viúva 

dos finados Er e Shela e mãe dos gêmeos Perez e Zara, 

que tivera com o seu sogro (sem que ele o soubesse) 

Judá. 

tamareira ֶאֶשל „eshel uma outra maneira de se dizer “tamareira”; ver “tamar, 

acima”. 

Társis ַתְרִשיש  tarshish jaspe amarelo; um dos filhos de Javã; um dos sábios 

chegados ao rei Assuero, da Pérsia; uma cidade fenícia, 

para onde fugiu o profeta Jonas. 

Teba ֶטַבח tevach massacrar; abater; assassinar; filho de Naor & Reumá, 

sua concubina. 

Tema ֵתיָמא teyma‟ deserto; descendente de Abraão através de Ismael. 

Temã ֵתיָמן teyman sul; nome de um dos filhos de Elifaz, filho de Esaú. 

Tera, Terá ַרח ָ terach estação; uma estação de Israel no deserto; pode também 

significar “demora”. 
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terafim ְתָרִפים terafim ídolos; imagens de adoração; ídolo familiar; um tipo de 

ídolo de ouro, de prata ou de madeira, que era mantido 

num altar, ou, num nicho, em casa. 

terra ֶאֶרץ „erets terra; país; região. 

Tidal ִתְדָעל  tidә‟al grande filho; chefe de várias tribos nômades e um aliado 

de Quedorlaomer. 

Timna ִתְמנָע timna‟ [ela se] contém; contida; reprimida; nome de uma 

concubina de Elifaz, filho de Esaú. 

Timná ִתְמנָה timnah porção; cidade no limite norte de Judá. 

Tiras ִתיָרס  tiras desejo; um dos filho de Jafé e neto de Noé. 

Togarma, 

Togarmá 

 togarmah tu a quebrarás; um dos filhos de Gômer; provavelmente  תֹגְַרָמה

a região da atual Armênia. 

Tola תֹוָלע tola‟ verme; um dos filho de Issacar. 

Torá תֹוָרה torah lei; lei mosaica (Pentateuco = Gênesis, Êxodo, Levítico, 

Números e Deuteronômio); direção (humana ou divina); 

instrução. 

trevas חֶֹשְך  choshech escuridade, obscuridade, lugar escuro, secreto. 

Tubal ־אַבל  tuval tu serás trazido; um dos filhos de Jafé e neto de Noé; 

uma região na Ásia Menor. 

Tubal-Caim ־אַבל  ַקיִן   tuval 

qayin 

tu serás trazido de Caim; filho de Lameque & Zilá; pai 

dos artesãos em ferro e bronze. 

U Dicionario  

Ur א־אר  „ur cidade ao sul da Babilônia; cidade dos caldeus, centro da 

adoração à lua. 

Uz ע־אץ  „uts de madeira; terra natal de Jó, provavelmente ao oriente e 

sudeste de Israel, no deserto da Arábia; filho de Arã e 

neto de Sete. 

Uzal א־אזָל  „uzal eu serei inundado; sexto filho de Joctã. 

vaca ָבָקר baqar vaca; gado; boiada; rebanho. 

visão ַמְרָאה marә‟ah visão, quase sempre no plural e de noite, em sonhos. 

visitar ָפַקד paqad visitar; punir; reconhecer; procurar; observar. 

Z Dicionario  

Zaavã זֲַעָון za‟avan com problema; nome de um dos filhos de Ezer. 

Zafenate Panéia  ַָצְפנַת ַפְענֵח tsafenat 

pa‟neach 

tesouro do glorioso descanso; nome dado pelo Faraó a 

José. 

Zeboim ְצבֹויִים  tsevoyiym gazelas; uma das cinco cidades da planície, que incluía 

Sodoma e Gomorra. 

Zebulom זְבּולּון zevulun exaltado; décimo filho de Jacó, sexto de Léia. 

Zefô ְצפֹו tsefo torre de vigia; nome de um dos filhos de Elifaz, filho de 

Esaú. 

zemareu ְצָמִרי  tsemari lã dobrada, duplicada; descendentes de Canaã que 

habitavam em região desconhecida mas com certeza ao 

norte de Canaã. 
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Zera, Zerá זֶַרח zerach [se] levantando; nome de um dos filhos de Reuel, filho 

de Esaú & Basemate; pai do rei Jobabe, de Seir. 

Zibeão ִצְבעֹון tsive‟on colorido; nome do pai de Aná, que foi o pai de 

Oolibama. 

Zifiom ִצְפיֹון tsifion vigia; guarda; observação; um dos filho de Gade. 

Zilá ִצָׄאה  tsilah sombra; segunda esposa de Lameque e mãe de Tubal 

Caim, que foi o pai dos artesãos em ferro e bronze. 

Zilpa, Zilpá זְִלָפה zilpah gotejar; pingar; escorrer; serva de Léia e concubina de 

Jacó. 

Zinrã זְִמָרן zimran músico; filho mais velho de Abraão & Quetura. 

Zoar צַֹער  tso‟ar insignificância; cidade ao sudeste do Mar Morto, 

próxima de Sodoma e que foi poupada pela intercessão 

de Ló, para lhe servir de lugar de refúgio. 

Zohar צַֹחר tsochar marrom amarelado; um dos filhos de Simeão; pai de 

Efrom, hitita. 

zuzins ֿא־אזִים  zuzim criaturas perambulantes; povo antigo de origem incerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Interlinear Hebraico-Português Enih Gil’ead 

w 

 

 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes Alfabeto 
caracteres nome pronúncia translit. número 

 alef   silenciosa   '   1'   א 

 bet   b de bola, ou  v de viola   b, v   2   ב ּב

 guimel   g de gole,  guitarra, ou gueto   g   3   ג ּג

 dalet   d de dado   d   4   ד ּד

 he   h de hat (Inglês),  r de rato   h   5   ה  

 vav   v de vaso, ou, u de água   v (ou, w)   6   ו  

 zain   z de zebra   z   7   ז  

 het   j de Juan (Espanhol)   ch   8   ח  

 tet   t de t abuada   t   9   ט  

 yod, ou, yud   i  de iate   y   10   י  

 kaf, ou, chaf   k de kilo  /  j de Juan (Espanhol)   k,  ch   20 ך כ ּכ

 lamed   l  de longo   l   30   ל  

 mem   m de Maria   m   40 ם מ  

 nun   n de navio   n   50 ן נ  

 samech   ס  
  s de sapo, ou, ss de assado (quando 

entre vogais) 
  s,  ss   60 

 ain   silenciosa   '   70'   ע  

 pe, ou, fe   p de pato, ou, f de ferro   p,  f   80 ף פ ּפ

 tsade   ts de tsé-tsé   ts   90   צ  

 qof   q de torque   q   100   ק  

 resh   r fraco, de caro, ou, r forte, de carro   r   200   ר  

 sin, ou,  shin   s de sino, ou,  sh de ship (Inglês)   s,  sh   300   ׁש ׂש

 tav   t de t ábua   t   400   ת ּת

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes Grafia e Sonoridade Vogais 

Vogais Longas 

transliteração nome vogal Soa como 

i hireq / yod ִאי   i, como em traido 

e tsere ֵא   e, como em fez 

a qamets gadol ָא   a, como em pai 

o holam (haaser) אֹ   אֹו   o, como em vou 

u shuruq אּו   u, como em uva 
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Vogais Curtas 

transliteração nome vogal Soa como 

i hireq ִא   i, como em item 

e segol ֶא   é, como em pé 

a patah ַא   a, como em cantoria 

o qamets qatan ָא   o, como em costado 

u qibuts ֺא   u, como em rótulo 

    

    

    

Vogais Ultra Curtas 

transliteração nome vogal Soa como 

e hataf segol ֱא   e, como em espero 

a hataf patah ֲא   a, como em amparo 

o hataf qamets ֳא   o, como em por quê? 

ə sheva ְא 
  e, ou u, muito breve, como em drácula 

(ver tópico abaixo) 

    

    
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes Dagesh 
 

A maneira mais simples de se aprender sobre a ocorrência do dagesh lene é memorizar o nome das 

letras onde ele pode ocorrer, a saber, BeGaDKeFaT בּגדּכּפּת. O dagesh lene tem por função indicar a 

pronúncia dura das consoantes onde ele ocorre, como por exemplo ב be, e não ב ve. Quando o dagesh 

lene aparece numa das consoantes BeGaDKeFaT, elas sempre estarão; ou iniciando uma palavra, ou 

iniciando uma sílaba. 

 

O dagesh forte é idêntico ao dagesh lene, na sua aparência, mas a sua função é a de indicar a 

duplicação da consoante na qual ele se encontra. Ao contrário do dagesh lene, que só se encontra nas 

letras BeGaDKeFaT,  o  dagesh  forte  pode  ser  encontrado  em  qualquer letra, menos nas guturais 

 .א ה ח ע ר

Dagesh Lene: Dagesh Forte: 
1 – Um pontinho numa das letras BeGaDKeFaT, 

desde que ela não seja imediatamente precedida de 

vogal. 

2 – Nunca vem imediatamente depois de uma 

vogal. 

3 – Nas letras BeGaDKeFaT, estarão sempre 

iniciando uma 

palavra ou uma sílaba, e proporciona a pronúncia 

dura da 

consoante  assinalada. 

1 – Um pontinho em qualquer letra, desde que 

não seja uma  

das guturais א ה ח ע ר, e indica a duplicação da 

letra onde 

ele se encontra. 

2 – Sempre vem imediatamente depois de uma 

vogal. 

3 – Um pontinho numa das letras 

BeGaDKeFaT, sempre que ela for 

imediatamente precedida de  vogal. 
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O sheva, ou, sh‟va, é uma pontuação semi-vocálica colocada sob uma consoante, e pode ser 

pronunciada como um e, ou um u muito breves e fracos, ou, até mesmo, como um e mudo. O sh‟va 

mudo (sh‟va nach), é utilizado no sentido de providenciar um stop momentâneo na sílaba onde ele 

aparece. Ele não é transliterado; ou, quando o é, é transliterado simplesmente como um apóstrofe  ‟   

O sheva audível (sheva na) é transliterado como e nos seguintes casos: 

 

a)   Quando no início da palavra, como em ְשַמע shema. 

b)   Quando segunda numa sequência de shevas na mesma palavra, como na palavra נְַפְשָך nafshecha. 

c)   Quando em palavras com dagesh como  ַהְּאָבִרים hadevarim. 

d)   Quando seguido por uma vogal longa, como em cotevim. 
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 .A letra guimel, quando antes de i, e de e, tem som de gui, e de gue ג ּג

 ה
he, tanto no início como no meio da palavra, deve ser pronunciada aspirada, 

como o h de half (em Inglês), ou,como o R de rato. 

 ח כ
As letras chaf, e het, deverão ser sempre pronunciadas aspirada, como o J  

Espanhol do nome Juan. 

 .O resh, deverá ser pronunciado como o R de roda e, as vezes, como R de caro ר

 ק ּכ
As letras kaf, e qof,  deverão ser pronunciados com o som de K; mas, na 

transliteração, o ּכ = k, e o ק = q. 

 ׂש ס
O samech, e o sin, sempre que no começo da palavra, precedido ou seguido de 

consoante,  valem S; e quando entre vogais como em ֶׂשב  .essev valem SS  ֵעָ֣

 .A letra shin, deverá ser pronunciada como o SH da palavra show (em Inglês) ׁש

  .O tsade, tem o som de TS, como na palavra tsé-tsé צ

 
 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes Artigo 
  

a 

Antes de he ה e ח het, o artigo é normalmente escrito  ַה  (a letra he + o patah, mas 

sem o dagesh forte duplicando a consoante seguinte). Nesse caso, o  he ה e ח het 

são ditos dobrados por implicação, ou seja, dobrados virtualmente, como em ַהֶחֶרב 

haherev = a espada, ַהֵהיָכל haheichal = o templo. 

b 

Antes de ע ר e א o artigo é normalmente escrito  ָה  (a letra he + o qamets). Nesse 

caso, a rejeição de duplicação das guturais causa a mudança da vogal de patah para 

qamets, o que é conhecido como o aumento compensatório da vogal; sem o que, a 

vogal patah, seria deixada como vogal fraca, numa sílaba aberta não acentuada, 

como em: ָהרֶֹעה haroeh = o-que-viu. 

c 

Antes de  ָח cha, e antes de  ָה ha ou  ָע „a não acentuados, o artigo é escrito como  ֶה (a 

letra he + o segol), como em ֶהָחָכם hehacham = os sábios, ֶהָהִרים heharim = os 

montes, ou, ֶהָעָפר he‟afar = o pó. 
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Quando o artigo é prefixado a um substantivo cuja consoante inicial é o י um yod 

com um simples sheva, o artigo será normalmente escrito com  ַה (a letra he + o 

patah, mas sem o dagesh forte duplicando a consoante seguinte). A mesma regra as 

vezes se aplica quando a consoante inicial de um substantivo é o  ְמ  mem com sheva 

(mas isso não se aplica a outras letras do alfabeto que ocorram estar associadas ao 

sheva), como por exemplo: ַהיְאֹר hayeor = o rio [Nilo], ַה  מְ  ס לָ  ה   hamessilah = a 

autoestrada.  Exceções feitas a: ַהְׅאָלִכים hamelachim = os reis, e, ַהְׅאקֹמֹות hameqomot 

= os lugares (onde o mem aparece duplicado). 

e 

Existem algumas palavras, no singular, as quais sofrem algumas alterações não 

padrão quando prefixadas com o artigo, como por exemplo: 

ר ַה                    ,ha‟arets ָהָאֶרץ  -  erets = um  terra  ֶאֶרץ  har = um monte  -   ָר ַה ה  

hahar = o monte 

 ַהָֻאן  -  gan = um Jardim ַֻאן           ha‟am = o povo ָהָעם  -       am = um povo ַעם

hagan = o jardim 

 hapar = o touro  ַהָפר  -          par = um touro ַפר

 

 

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes Pronomes Pessoais 

Eu 

 anochi„ ָאנֹכיִ
Esta é a forma mais completa para a designação da 1ª 

pessoa do singular 

 ani ַאניִ

É também muito usual (e, aparentemente, sem 

nenhuma vantagem, ou, desvantagem,) a forma 

abreviada 

Tu  

masc. ַאָּת  ַאָּתה „atah, „ata Esta é a forma mais usual; mas, 

fem.  ְ ַא „at 
Ocorre também em vários lugares da Tanach (Velho 

Testamento), como em  I Sam. 24:19, Sl. 6:4, entre 

outros 

Ele / Ela ִהוא  הּוא hu‟  „hi 

É de gênero comum na Tanach e pode significar tanto 

“ele” como “ela”, como pode ser visto em Gen. 20:5 

ה ְָמָרִׁ֖ וא אָֽ   ,”gam-hi‟ „amrah  “também ela disse  גַם־ִהֵ֥

onde os Masoretes pontuaram como hi, mas, no texto 

Ketiv da Torá, sem a pontuação massorética,  o que 

consta é apenas הוא; a mesma palavra tanto para ele, 

como para ela. 

Nós 
ְָֽחנ־א  anachnu„ ֲאָנ

„anachnu é, na verdade, o plural de ִָאנֹכי „anochi  “eu”, 

com a mudança do כ chaf pelo ח het 

 nachnu נְַחנּו
A forma abreviada é encontrada apenas seis vezes na 

Tanach, como pode ser visto em Gen. 42:11 

Vós  

fem. ַאֶּתם ‘atem Segundo Benjamin Davidson, em The Analytical 

Hebrew and Chaldee Lexicon, estas palavras são 

apenas uma corruptela da pronome original que seria 

 atum„ ַאּתּום
masc. ַאֶּתן „aten 

Eles ֵהם hem 
(sem comentários) 

Elas ֵהן hen 
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Existem duas conjugações verbais para pessoa, gênero e número, para cada verbo em Hebraico. A 

primeira, chamada de Perfeito, é formada através de se adicionar o sufixo de sujeito à uma raiz 

relativamente fixa, como no exemplo a seguir 

 ָכַתב

 ָכַתְבִת

katav 

katavti 

ele escreveu 

eu escrevi 

A segunda, chamada de Imperfeito, usa uma raiz diferente e tem pessoa, gênero e número marcados 

tanto por prefixos como por sufixos, como no exemplo abaixo 

 יְִכּתֹב

 ִּתְכּתְֹבָו

yichtov 

tichtovna 

ele escreverá 

elas escreverão 

 

 
   

 

 

Perfeito 

Vamos começar o nosso estudo de verbos pelo modo Perfeito, conforme a conjugação abaixo. 

Notem que as conjugações verbais, em Hebraico, começam pela 3ª pessoa e seguem até à 1ª. 

 

 ָכַתב

 ָכְתָבה

 ָכַתְבָּת

 ָכַתְבְּת

 ָכַתְבִּתי

katav 

katvah 

katavtah 

katavte 

katavti 

ele escreveu 

ela escreveu 

tu (masc)  

escrevestes 

tu (fem) 

escrevestes 

eu escrevi 

 ָכְתבּו

   “ 

 ְכַתְבֶּתם

 ְכַתְבֶּתן

 ָכַתְבנּו

katvu 

   “ 

ktavtem 

ktavten 

katavnu 

eles escreveram 

elas escreveram 

vós (masc)  

escrevestes 

vós (fem) escrevestes 

nós escrevemos 

 

As desinências (terminações agregadas à raiz) dadas no exemplo acima são padrão para 

praticamente todos os verbos no Perfeito. Muitas variações ocorrerão à raiz de vários tipos de 

verbos, mas, as desinências permanecerão praticamente constantes. A tradução dos tempos verbais, 

em Hebraico, é bastante dependente do sentido do contexto. Em todos os verbos no Perfeito (não 

importando que verbo seja), eles poderão ser entendidos sempre como no passado “eu escrevi”, ou, 

“eu tenho escrito”. 

 

Imperfeito 
O Imperfeito, em contraste com o Perfeito, é basicamente uma conjugação prefixal, apesar de que 

elementos sufixais tmbém estarão presentes. 

 יְִכּתֹב

 ִּתְכּתֹב

   “ 

 ִּתְכְתִב

 ֶאְכּתֹב

yichtov 

tichtov 

   “ 

tichtevi 

echtov 

ele escreverá 

ela escreverá 

tu (masc) 

escreverás 

tu (fem) 

escreverás 

eu escreverei 

 יְִכְּתבּו

 ִּתְכּתְֹבנָה

 ּתְכְּתבּו

 ִּתְכּתְֹבנָה

 נְִכּתֹב

yichtevu 

tichtovenah 

tichtevu 

tichtovenah 

nichtov 

eles escreverão 

elas escreverão 

vós (masc) 

escrevereis 

vós (fem) escrevereis 

nós escreveremos 
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A tradução dos tempos verbais do Imperfeito também são bastante dependentes do sentido do 

contexto e poderá, eventualmente, ser executada como: 

 

a) Tempo futuro. 

 

b)  Uma ação habitual ou costumeira; “ele escreve”, ou, “ele escreverá [continuará escrevendo]”.  

 

c)  O tempo modal do verbo imperfeito poderá, muitas vezes, ser entendido como: “ele deve 

escrever”, “ele escreveria”, “ele iria escrever”, “ele poderia escrever”, “ele pode escrever”, etc. 

Instruções diretas e explícitas, quanto à tradução do Imperfeito seria praticamente impossível, ou 

inviável, uma vez que o sentido da oração estaria sempre condicionado à estrutura sintática do 

contexto onde o verbo se encontra. Numa oração isolada, no entanto, o tempo futuro, e o modo 

habitual, será o mais indicado. 

 

Nota:  Apesar do nome “Imperfeito”, não se deve considerar a ação verbal como incompleta ou 

inacabada. 
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Para os que querem praticar a leitura e audição dos tehilim (salmos), este site disponibiliza 

arquivos individuais em mp3  http://www.shma-israel.org/narrations.php 
 

 

 
 
 

 
 

- 
Tradutor online “Reverso”  http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=EN  

Conjugação de verbos online:  

http://myishi.homeip.net:8080/hebconj/hebconj.php?verb_root=%D7%9B%D7%AA%D7%

91&tense_id=1  
l E, para os judeus que estiverem interessados na leitura/estudo do Novo Testamento Hebraico-

Português, escrevam (em Inglês) para o endereço abaixo solicitando um exemplar (gratuito). 

 

  The Society For Distributing the Holy Scriptures To The Jews 

1, Rectory Lane, Edgware, Middlesex, 

HA87LF England 
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http://myishi.homeip.net:8080/hebconj/hebconj.php?verb_root=%D7%9B%D7%AA%D7%91&tense_id=1
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