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Sejam bem-vindos! 
 
 

Prezadas e Prezados Participantes  
do Curso Bíblico à distância: 

É com grande alegria que reiniciamos os nossos estudos, 
agora neste ano de 2012. 

Ressaltamos a importância desses estudos que tanto nos 

auxiliam em nossa vida familiar e nas comunidades em que 

convivemos. É sempre oportuna a evangelização e a formação 
de nossa fé onde quer que estejamos. 

Hoje contamos com cerca de 1600 inscritos e gostaría-
mos que todos participassem ativamente, encaminhando as 
respostas aos questionários. Isso nos habilitará a emitir um 
certificado de participação para todos aqueles e aquelas que 
nos enviarem suas respostas dos cadernos recebidos durante 

esse ano no aconchego de seus lares! 

Tendo em vista os custos envolvidos na produção e envio 

dos cadernos, o caderno seguinte somente será enviado aque-
les e aquelas que nos devolverem os questionários preenchidos. 

Para aqueles e aquelas que, por algum motivo, não rece-
beram os cadernos 1, 2 e 3 impressos, informamos que os 
mesmos encontram-se disponíveis para download no site:  

http://episcopalipiranga-sp.org/curso-biblico-2011.html 

Aos que nos acompanham neste estudo e aos que vão 
iniciar desejamos um bom estudo! 

Que Deus abençoe a todos e a todas. 

 

São Paulo, Março de 2012 

Miriam Basile Canaan 
Coordenadora do Curso de Formação a Distância 

 

 

 

 

http://episcopalipiranga-sp.org/curso-biblico-2011.html
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APRESENTAÇÃO 
Nosso Curso de Formação a Distancia tem como objetivo 

apresentar a Bíblia como Sagrada Escritura e como livro com 
grandes riquezas e conteúdos fascinantes. Vejamos: 

Bíblia: um livro com características múltiplas. Os autores 
são os mais diferentes possíveis, de tempos e lugares distintos 
e com pensamentos muito próprios, até contraditórios em al-
guns casos. Mas todos unidos por uma inspiração que vem de 
Deus.  

Sagrada Escritura: pelo fato da inspiração vir de Deus a 

Bíblia, então, é uma obra sagrada. Por ser um texto escrito ela 

pode ser compreendida como “Sagrada Escritura”. Vejamos o 
que significa esta expressão: “Escritura” porque é um conjunto 
de livros, isto é, de textos escritos. E “Sagrada” pois este é o 
atributo ou a qualidade de Deus.  

O título de nosso Curso é “Bíblia, Caminho de Encontro 
com Deus”. A palavra “caminho”, já sabemos, é uma das possí-
veis traduções para “Torah”. É assim que pode ser chamado o 
Pentateuco, primeira parte da Escritura. Um caminho tem indi-
cações, referências, advertências, surpresas, etc. Isto é muito 

marcante, é muito humano, pois todos fazemos caminhos na 
vida.  

E a Bíblia ou Sagrada Escritura é um caminho que faze-
mos para encontrar Deus. Estamos caminhando já um bom 
tempo. Aprendemos coisas e começamos a pensar de modo 
diferente quando lemos o texto da Bíblia. Nosso desejo é que 
sempre possamos caminhar, fazendo estradas novas, desco-
brindo entradas e saídas que não eram vistas antes, e por elas 

vamos conhecendo novos modos de ser, de viver, de observar 
como Deus, o SENHOR, é magnífico ao se dar a conhecer a nós. 

Neste fascículo de nosso Curso de Formação a Distância, 

Bíblia: Caminho de Encontro com Deus, vamos conhecer alguns 
pontos importantes a respeito da Bíblia. Vamos também estu-

dar o importante tema do Nome de Deus. Estes dados são to-
dos fundamentais para que cresçamos na adesão à Palavra de 
Deus.  

Desejamos que o estudo atendo desta Unidade e a res-
posta do Questionário possam ajudar a todos os estudantes da 
Bíblia a ter mais desejo de crescer e crescer no SENHOR.  

Equipe do Curso de Formação a Distância 
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CAMINHO JÁ PERCORRIDO 
É bom fazer um resumo bem rápido de tudo o que já vi-

mos. Note, antes de mais nada, que estamos estudando a 
Bíblia. Isto implica que façamos leituras, voltemos aos textos 
já lidos, anotemos e consultemos. Queremos crescer no co-
nhecimento da Bíblia. Para isso, nós a estudamos.  

Quando se estuda é normal que se canse, que se confun-
da alguma coisa, que se esqueça… Mas é necessário perseve-
rar. Em Mateus 24,13 lemos: “Aquele … que perseverar até o 
fim, esse será salvo.” 

Na Unidade 1 vimos “A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã”. 
Soubemos alguns elementos importantes sobre a Bíblia ou Sa-
grada Escritura. Vimos, especialmente, que o Novo Testamento 
é muito dependente do Antigo Testamento. É praticamente 
impossível ler o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. 

Aliás, a Igreja Católica sempre insiste na unidade entre os dois 
Testamentos.  

Vimos também algumas particularidades do que chama-
mos de Antigo Testamento entre os Judeus. Ele é um pouco 
diferente do nosso Antigo Testamento, presente nas Bíblias 

Cristãs.  

Na Unidade 2 introduzimos o tema do Pentateuco ou To-

rah. A primeira coisa que aprendemos é a questão dos nomes 
desta parte da Bíblia. Depois introduzimos algumas figuras im-

portantes da Torah. Estas figuras farão a história caminhar e 
serão muito citadas, não apenas neste Curso, mas na Liturgia, 
na Catequese, na Espiritualidade.  

Na Unidade 3 continuamos a ver a Torah ou Pentateuco. 

Mas antes demos o passo de conhecer algumas diferenças entre 
as Bíblias. Começamos a ver a diferença do número de Livros 
entre as Bíblias, introduzindo o assunto da Reforma e das op-
ções das Igrejas. Depois citamos as diferenças das apresenta-
ções dos textos bíblicos.  

A unidade continuou apresentando o Pentateuco ou Torah 
destacando alguns momentos importantes dos cinco Livros que 
a compõem.  

Nesta unidade continuaremos a ver algumas diferenças 

entre as Bíblias. Veremos o importante tema do Nome de Deus. 
Estas informações serão muito importantes para continuarmos 
nossas descobertas sobre a Bíblia. Bom estudo!  
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PARA CONHECER 

MAIS E MELHOR A BÍBLIA 
 

DIFERENÇAS ENTRE  

AS EDIÇÕES DA BÍBLIA [2] 
As diferenças entre as Bíblias causam dificuldades de lei-

tura para muitas pessoas. E não dá para dizer que as Bíblias 
são todas iguais porque não são! Existem diferenças no texto. 

Quem lê com atenção percebe algumas dessas diferenças.  

Já vimos na Unidade 2 de nosso Curso que existem dois 
modos de numerar os Salmos. Vimos na Unidade 3 a diferença 
do número de Livros na Bíblia e a diferença na apresentação do 

texto bíblico.  

Nesta Unidade veremos as diferenças de linguagem (3ª 
diferença).  

 

 

 

3ª diferença  

Linguagem 
Existem pelo menos dois tipos de diferença de linguagem 

entre as Bíblias. Um deles é a diferença de linguagem pela tra-
dução, outro tipo é a diferença de linguagem pela fonte usada. 
Vamos ver:  

 

1. Diferença de tradução 

As diferenças de tradução dependem do tradutor, da 

fonte utilizada para a tradução e do momento cultural que 
se vive.  

É interessante que encontramos na própria Bíblia uma re-
flexão sobre os problemas da tradução e que o tradutor enfren-

ta quando vai fazer suas escolhas.  

O Livro do Eclesiástico é também chamado de Livro de 
Sirá ou Sirac. Pode ser chamado de Sirácida ou até Sirácides. 
Ele não está nas Bíblias das Igrejas Protestantes.  
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Nele há uma introdução que a Igreja não considera inspi-

rada. Mesmo assim, praticamente todas as edições da Bíblia a 
trazem. Aqui nós temos os versículos 15 a 26 conforme a Bíblia 
de Jerusalém:  

 

15Sois, portanto, convidados 16a ler 17com benevo-

lência e atenção 18e a serdes indulgentes 19onde, a des-
peito do esforço de interpretação, parecermos 
20enfraquecer algumas das expressões: 21é que não tem 
a mesma força, 22quando se traduz para uma outra lín-
gua, aquilo que é dito originalmente em hebraico; 23não 
este livro, 24mas a própria Lei, os Profetas 25e o resto dos 

livros 26têm grande diferença nos originais.  
 

O tradutor deste Livro, original em Hebraico e agora tra-
duzido por ele em Grego, já anotava as dificuldades em traduzir 

palavras. Vejamos en-
tão, algumas diferenças 
de traduções que dizem 
respeito às opções do 
tradutor das Bíblias em 
questão.  

 

[A] Nome de Deus. O Nome de Deus é já uma opção de 
tradução do próprio tradutor. Nesta Unidade 4 analisamos esta 
questão muito importante: o Nome de Deus (Veja a partir da 
pág 17).  

Vejam apenas algumas comparações entre as edições de 
Bíblias de Editoras ligadas à Igreja Católica:  

Iahweh — Bíblia de Jerusalém 
Javé — Bíblia Pastoral 
Senhor — Bíblia da Ave Maria 
SENHOR — Bíblia TEB (Tradução Ecumênica) 

 

[B] “Amar menos” ou “odiar”? A expressão que causa 
confusão está em Lucas 14,26. É um problema que é chamado 

de “hebraísmo”. Trata-se de uma expressão que tem sentido na 
língua hebraica. Já em português pode ter um sentido comple-
tamente diferente.  

Existem muitas expressões em português que ficam es-
tranhas se traduzidas em outras línguas. Um exemplo bem 
simples. Quando, respondendo a alguém que nos pede, por 

SUGESTÃO 
Nossa sugestão é que os estudantes deste 

Curso façam as suas descobertas a respeito das 
traduções. Para isso, podem comparar edições 

diferentes da Bíblia. 
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exemplo, um favor, dizemos “Pois não!”, estamos dizendo 

“sim!”. Se disséssemos “Pois sim!”, estaríamos dizendo, curio-
samente, “não!” Isso pode ser natural para quem fala desde 
criança o português, mas para um falante de outra língua fica 
estranho.  

A questão aqui é que cada língua tem particularidades 
que lhe são próprias. No Hebraico, que é a língua do Antigo 

Testamento e que Jesus conhecia bem, existem muitas coisas 
assim.  

— É comum que algumas frases em Hebraico não tenham 
verbo. Devem ser traduzidas com o verbo “ser” ou “estar”.  

— Não existem pontos de interrogação em Hebraico. A 
interrogação é feita com uma preposição que pode ter outros 
significados. Por isso é necessário conhecer o contexto da frase. 

Do contrário, não se entende nada! 

— Também em hebraico não existem muitos superlativos 
e diminutivos. Por isso as comparações são feitas de modo dife-
rente. Um caso é colocar duas vezes a mesma palavra. Seria 
mais ou menos assim: em vez de “grandioso”, que é superlati-
vo de “grande”, encontraríamos: “grande grande”.  

No caso de Lucas 14,26 o “odiar” é um dos tais “hebra-

ísmos”. Mesmo que o Evangelho tenha sido escrito em Grego, 

ele tem uma matriz, uma origem na língua Hebraica.  

“Odiar” não pode ser o sentido do sentimento proposto 
por Jesus. Mas deve ser algo como “amar menos”, colocado em 
relação a Jesus. Então, a ideia é “amar menos aos parentes, do 
que a Jesus”. Jesus deve ser amado mais do que todos e tudo. 

Em geral as Bíblias traduzem assim, pois “odiar” soaria estra-
nho.  

 

[C] “Pai de família” ou “Patrão”? Em Mateus 20,1 en-
contramos a Parábola dos trabalhadores da vinha. Ela inicia na 
Bíblia de Jerusalém: 

Porque o Reino dos Céus é semelhante  

a um pai de família que saiu de manhã cedo  
para contratar trabalhadores para a sua vinha. 

Na Bíblia Pastoral está assim:  

 De fato, o Reino do Céu é como um patrão 
que saiu de madrugada  
para contratar trabalhadores para a sua vinha. 
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Na Bíblia Sagrada, publicada pelas Edições Paulinas em 

2005, encontramos:  

 O Reino do Céu é como  
o dono de uma plantação de uvas 
que saiu de manhã bem cedo 
para contratar trabalhadores para a sua plantação. 

E as diferenças vão se somando… O caso é que no texto 

em Grego está escrito algo como “homem administrador da 
casa”. O que é um “homem administrador da casa”? Pode ser 
“um pai de família”, é certo. Mas pode ser um “patrão”? Na 
tradução das Edições Paulinas simplificou-se com “dono de uma 

plantação de uvas”. Mas não é isto que está escrito lá no texto 
Grego. É uma interpretação do tradutor! Ele simplificou, pois o 
tal “patrão” ou “pai de família” ou ainda “homem administrador 

da casa” tinha uma vinha. Então, já virou “dono de uma planta-
ção de uvas”.  

 

[D] Em Marcos 1,40 o leproso pede a cura ou a pu-
rificação? Neste versículo o leproso se aproxima de Jesus e 
pede a ele um dom. Algumas Bíblias traduzem o pedido como 
“purificar-me”, outras como “curar-me”. Para um simples leitor 

isto não tem diferença. Mas para quem estuda a Bíblia tem.  

Ocorre que a lepra, na mentalidade de quem vivia naque-
las tempos e nos tempos em que o Evangelho foi escrito, era 
uma impureza, não uma doença. Se era uma impureza, era 
curada pela ação de Deus, diretamente. E precisava ser confir-
mada pela autoridade dos Sacerdotes de Jerusalém. De fato, 

em Lucas 17,14, Jesus manda que dez leprosos, que pediram 
que ele tivesse compaixão deles, fossem para os Sacerdotes. 
Estes iram atestar que os leprosos já não tinham a lepra.  

Então, lepra não era motivo para cura, mas sim para pu-
rificação. De fato, no texto em Grego o leproso pede para que 
Jesus o cure. Mas alguns tradutores do texto, pensando em 

facilitar o texto para a leitura, traduziram “curar-me”. Mas des-

figuraram o texto! Deveria ser “purificar-me”. 

 

[E] Em Lucas 2,7: …ela deu à luz… ou …Maria deu à 
luz…? No Evangelho segundo Lucas 1,7 encontramos um versí-
culo que afirma que Jesus nasceu. Ele deveria soar, pela tradu-
ção do Grego, mais ou menos assim:  

…e ela deu à luz o filho seu primogênito… 
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Note que neste versículo não está o nome de quem deu à 

luz. Sabemos que é Maria, pois no versículo cinco ela já havia 
sido nomeada. Mas neste versículo o pronome “ela” está no 
lugar do nome “Maria”; é este, de fato, um dos usos de um 
pronome: ficar no lugar de um nome ou substantivo.  

Mas em grande parte das traduções deste texto encon-
tramos algo assim:  

 …E Maria deu à luz seu filho primogênito… 

Para o tradutor é melhor afirmar que foi Maria que deu à 
luz, para deixar o texto mais claro. Mas não seria preciso. Foi o  
tradutor que fez a opção de escrever assim. 

 

2. Diferenças pela fonte usada 

Sabemos que a Bíblia não foi escrita em uma língua mo-
derna, e sim em outras línguas. Estas línguas ainda existem, 
mas foram modificadas com o passar do tempo.  

 

[A] Um pouco de história dos textos. As duas línguas 
da Bíblia são o Hebraico, para o Antigo Testamento e o Grego 
comum, para o Novo Testamento. 

Hebraico do Antigo Testamento. Era escrito com le-

tras aramaicas, sem vogais, somente com consoantes. O leitor 
devia conhecer bem as palavras e suas formas para colocar, 
mentalmente, o som que as vogais dão às consoantes.  

Aos poucos foram sendo usadas letras consoantes para 
fazer o papel de vogais, pois para uma pessoa que não lia com 

frequência em Hebraico ficava difícil colocar os sons vocálicos 
de memória nas palavras. Depois, já na época do Cristianismo, 
foram inventados sinais que serviam de vogais. Alguns coloca-
vam esses sinais em cima das letras, outros colocavam abaixo. 
São estes sinais que ainda se usa na leitura do Hebraico, com a 
única diferença que em geral eles estão embaixo das letras. 

Eles sinais, que servem de vogais, foram criados pelos sábios 

chamados massoretas. O texto hebraico com os sinais vocáli-
cos é chamado de texto Massorético, abreviado TM.  

Grego do Antigo Testamento. O Povo da Aliança, Isra-
el, por muitos motivos históricos, políticos e religiosos, espa-
lhou-se pela bacia do Mediterrâneo. Os Judeus se concentravam 
em cidades grandes. Uma delas, a maior da época, era a cidade 
de Alexandria, no Egito. Lá se falava a língua grega.  
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Os Judeus daquela cidade aos poucos, com o passar das 

gerações, foram perdendo a habilidade com o Hebraico, pois a 
língua do dia-a-dia era o Grego. Outro elemento importante é 
que eles estavam distantes de Jerusalém e do que lá havia de 
importante: o Templo com os Sacerdotes. Isto influenciou em 
dois sentidos:  

Primeiro, na língua da Escritura. Eles fizeram uma tradu-

ção da Torah do Hebraico para o Grego, pois esta era a sua 
língua. Segundo: Na tradução que fizeram eles não valorizam 
muito Jerusalém, o Templo e o Sacerdócio, pois eram realida-
des que eles não conheciam diretamente. Isto tudo passou a 
ser um ideal de futuro, não algo que era visto sempre.  

Esta tradução da Torah, depois completada com a tradu-
ção dos outros Livros da Escritura, ficou muito famosa. É cha-

mada “Tradução dos Setenta”, ou “Septuaginta”, ou simples-
mente “LXX”, que é o número 70 em algarismos romanos.  

Um dado muito importante nesta história de tradução do 
Hebraico para o Grego é que os primeiros cristãos, quando 
anunciavam o Evangelho, usavam como base o Antigo Testa-
mento da LXX, isto é, em Grego. Isto se nota até no Novo Tes-
tamento!  

 

[B] Duas línguas para o Antigo Testamento. Quase 

que se pode dizer que existem “dois Antigos Testamentos”, um 
com pequenas diferenças em relação ao outro. O Antigo Testa-

mento Hebraico e o Antigo Testamento Grego. Quando se fez 
uma tradução, qual deles se utiliza? E, dependendo de qual se 
utiliza, a tradução fica ligeiramente diferente. Vejamos alguns 
poucos exemplos:  

 

[C] Gênesis 18,1. Aqui estamos na Teofania de Mambrê 
ou Mamrê. A diferença está já no título do capítulo. Algumas 
Bíblias, a maioria, trazem a palavra “Mambrê” ou “Mambré”, 
com a diferença do acento grave ou agudo no final.  

Mambré é como vem no texto grego da Bíblia Grega ou 
Septuaginta, que já conhecemos. Mamrê é o texto como vem 

no texto Hebraico, o chamado Texto Massorético. 
 

[D] Malaquias 1,6. Neste texto existe uma expressão 
interessante: “SENHOR dos Exércitos”. O sentido de “dos Exérci-

tos” não tem a ver com poder militar ou com guerra, como 
poderíamos pensar (e já comentamos anteriormente). Prova-
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velmente quem fez a tradução do Hebraico para o Grego não 

gostou deste “dos Exércitos” e traduziu diferente. Escreveu: 
“Todo-poderoso”. Na tradução para o Português pode ser de um 
jeito ou de outro.  

Bíblia de Jerusalém (ano 2004) 
Bíblia da CNBB (ano 2002) 
Bíblia Pastoral (ano 2010) 

Bíblia do Peregrino (ano 2002)  
Bíblia Sagrada [João Ferreira de Almeida] (ano 1994) 
Bíblia Ave Maria (ano 2010) 
 

Bíblia Tradução Ecumênica (1995) 

Bíblia do Pão (ano 1994)  

Bíblia Sagrada, Paulinas (2005) 
Bíblia Africana (ano 2004) 

 

Entre “Senhor dos Exércitos” e “Senhor Todo-poderoso” 

há diferenças. Além da ideia moderna de “guerra” que “dos 
Exércitos” comporta, se traduzimos, como muitas vezes ocorre, 
“Deus do Universo”, não é a mesma coisa que “Todo-
poderoso”, embora esteja bem mais próximo do que “Exérci-
tos”.  

 

[E] Jó 14,13–17. Aqui é muito interessante a questão 
do uso da palavra. Esta pequena perícope é parte de um la-
mento de Jó. Ele fala da situação do ser humano perante a vida 
e perante sua própria história. Segundo ele, é uma sucessão de 

sofrimentos. 

Logo no início ele cita um lugar especial. No texto hebrai-
co está escrito “Xeol” ou “Sheol”. No modo de ver o mundo 
partilhado pelos hebreus, “Xeol” era a morada dos mortos. 
Era o lugar para onde iam todos os mortos, não apenas os 
maus ou somente os bons… Todos, depois de morrer, iam para 
este local que ficava embaixo, dentro da terra.  

Quando este texto foi traduzido para o Grego o tradutor 
usou, no lugar de Xeol, a palavra grega “Hades”. Ocorre que 
esta palavra é o nome de um local horrível, para onde vão os 
mortos indignos, os que foram criminosos, os culpados de erros 
e faltas.  

A consequência disto é fácil de perceber. O Xeol, que era 
o lugar dos mortos, passou a ser o lugar do sofrimento, do cas-

tigo depois da morte. Daí para virar “inferno”, com o Diabo por 
perto, foi bem fácil… 

Senhor dos Exércitos 

Senhor Todo-poderoso 
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Nem todas as Bíblias traduzem deste jeito esta palavra. 

Vejamos um pouco aqui:  

– “Mansão dos mortos” — Bíblia do Pão. Editora Vozes, 1994 

– “Mundo dos mortos” — Bíblia Sagrada.  
Edições Paulinas, 2005  

– “Mundo dos mortos” — Bíblia Sagrada. CNBB, 2007 

– “Região dos mortos” — Bíblia Ave Maria.  
Editora Ave Maria, 2010 

– “Túmulo” — Bíblia Pastoral. Paulus Editora, 2010 

– “Sheol” — Bíblia TEB: Tradução Ecumênica da Bíblia.  
Edições Loyola,  

– “Sepultura" — Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferrei-
ra de Almeida. Sociedade Bíblica do Brasil, 1998  

– “Sepulcro” — Bíblia Sagrada. Tradução Pe. Mattos Soa-
res.  Edições Paulinas, 1989 

Felizmente nenhuma tradução trouxe a palavra “inferno” 
ou “local de castigo”. Como dissemos acima, era esta a ideia 
para o “Hades”.  

Porém, as expressões “região dos mortos” ou “mundo 
dos mortos” não são a mesma coisa… Região é um espaço limi-
tado; mundo é algo grande. E “túmulo”, “sepultura” ou “sepul-

cro” não é a mesma coisa que a ideia de “Sheol” ou “Xeol” de-
sejava transmitir.  

Dependendo da palavra que se usa para traduzir uma pa-
lavra de outra língua, pode-se mudar completamente o sentido 

do texto ou o que ele deseja apresentar ou propor.   

 

[F] Jesus: irado ou compadecido em Marcos 1,41? 
Já vimos Marcos 1,40, versículo no qual o leproso pede para 
Jesus que o purifique, embora alguns traduzam que ele pediu a 
cura.  

Aqui temos a continuação. Nela uma palavra não depen-

de somente do tradutor, como no versículo anterior. Depende 
também de uma opção de texto usado.  

O texto segue com o versículo que indica o sentimento de 
Jesus. Na Bíblia de Jerusalém, edição de 1993:  

 Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o… 

Na Bíblia de Jerusalém, edição de 2004, temos:  

 Irado, estendeu a mão, tocou-o… 
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É interessante que a mesma Bíblia, mas de edições dife-

rentes, traduz de modo também diferente! 

Na Bíblia Pastoral:  

 Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele… 

Esta tradução já coloca o nome “Jesus” no texto. Já na 
Bíblia Ave Maria, lemos:  

 Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o… 

Traz também o nome “Jesus” e a ideia da compaixão.  

Para este versículo 41 do primeiro capítulo de Marcos te-
mos dois textos gregos antigos, ambos muito bem documenta-

dos, que trazem estas duas expressões, muito diferentes entre 
si: a ira, que forma “irado”; e a compaixão, que forma “compa-
decido” ou “com compaixão” ou ainda “cheio de compaixão”.  

Aqui é um caso que o tradutor do texto deve usar uma 

das muitas e muitas regras de tradução para textos que entram 
em conflito. Uma destas regras básicas é que, quando existem 
dois ou mais textos diferentes, deve-se escolher o mais curto 
ou o mais difícil de ser entendido. De fato, quando se traduz 
um texto ou quando se conta uma história, a tendência normal 
é facilitar algo que é difícil. Assim o que é mais difícil deve ser o 
mais original.  

No caso deste texto de Marcos 1,41, é mais difícil para 
nós lermos que Jesus ficou “irado” ou “com ira”, do que “com-
padecido”. Então a melhor opção entre dois textos para ser 
traduzidos é a mais difícil de entender, que é “irado”.  

Claro que depois desta escolha é necessário tentar en-
tender por que Jesus ficou irado… Mas ai é outro assunto, não 

questão de tradução, que é o que estamos analisando.  
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II. NOME DE DEUS 
 

 

Uma questão que é importante e que muitas vezes não 
se observa nos estudos que se faz sobre a Bíblia é sobre o No-
me de Deus. É necessário estudar o tema, pois o Decálogo 
no segundo mandamento ordena, como lemos em Êxodo 20,7:  

Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, 

pois o Senhor não deixará impune aquele 

que pronunciar em vão o seu nome. 
 

2.1. O contexto  

Encontramos em Êxodo 3,13–15 a seguinte perícope que 
aqui está transcrita:  

v. 13 – Moisés disse a Deus: 
“Quando eu for aos filhos de Israel e disser: 
‘O Deus de vossos pais me enviou até vós’; 

e me perguntarem: ‘Qual é o seu nome?’, que direi? 
v. 14 – Disse Deus a Moisés: “Eu sou aquele que é!” 

Disse mais: “Assim dirás aos filhos de Israel: 

‘EU SOU me enviou até vós’”. 
v. 15 – Disse Deus ainda a Moisés: 

“Assim dirás aos filhos de Israel: 
‘O SENHOR, o Deus de vossos pais, 

o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó 
me enviou até vós. 
Este é o meu nome para sempre, 
e esta será a minha lembrança  
de geração em geração.’” 

Esta perícope está no episódio que, em geral, é intitulado 

“Vocação de Moisés”. O episódio está em Êxodo 2,23—4,18. 
Inicia com Moisés indo apascentar o rebanho de seu sogro Jetro 

e termina com a permissão do mesmo Jetro em ir até o Faraó 
para libertar o povo dos hebreus.  

Sabemos já que existe um outro relato de vocação de 
Moisés em Êxodo 6,2—7,5 (cf. o fascículo 3 de nosso Curso, 
páginas 37–38). Neste relato, ao invés do que é apresentado 

no primeiro, Moisés é retratado de modo imediato e sua voca-
ção, o chamado para a libertação dos hebreus do Egito, é sem 
toda a teofania do primeiro relato.  
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Esta perícope, Êxodo 3,13–15, está dentro do longo epi-

sódio do primeiro relato da vocação de Moisés e tem uma dupla 
função.  

[1] Identificar o Deus que se revela a Moisés com o Deus 
que antes já havia se revelado a Abraão, a Isaac e a Jacó, os 
Patriarcas. 

[2] Identificar que Deus é este que se deu a conhecer aos 

Patriarcas e agora retorna para libertar seu Povo das opressões 
do Egito. Especialmente da opressão fundamental: os vários 
deuses que exigem a liberdade humana.  

 

2.2. Egito: muitos deuses e poderes  

O povo do Egito cultuava muitos deuses. Aliás, todos os 

povos na antiguidade cultuavam deuses. Eles eram representa-
dos por estátuas e para elas se faziam templos. O próprio rei do 
Egito, que a Bíblia chama de Faraó, era um deus que devia 
organizar o culto aos outros deuses. Ele fazia templos e patro-
cinava cultos e festas para os diversos deuses. Ele próprio era 
uma espécie de emanação de deus e devia ser imortalizado. 
Para isto alguns Faraós, além dos templos e lugares de culto 

para os deuses, mandaram construir túmulos gigantescos para 
si. Com isso eles afirmavam muitas coisas: sua grandiosidade, 

importância, riqueza e poder; a organização que existia no seu 
tempo; o prestígio que impunha sobre todos, etc.  

Desta forma o Egito era uma nação na qual se vivia ao 
redor de diversos deuses e deusas. Os sacerdotes destes deu-

ses e o próprio Faraó interpretavam o que eles desejavam e o 
povo devia executar obras, levantar templos e manter o culto. 
Era uma nação intensamente religiosa, portanto.  

A vida de cada pessoa era marcada pela religião. Ela não 
era um momento na vida, de Sábado ou Domingo, mas era o 
centro da vida. A religião estava no centro das decisões políti-
cas, econômicas, sociais e religiosas, é claro. Aliás, tudo era 

religioso! Os deuses ocupavam postos de comando e até de 
caprichos e mesquinhez nas várias ocasiões da vida humana.  

Cultuar os deuses era uma obrigação para todo egípcio. 
Se ele não o fizesse coisas ruins poderiam acontecer. A religião 
era, assim, um modo de controlar as pessoas. Os poderosos 
sempre souberam que, se falarem em nome de si mesmos po-
derão ser ouvidos, mas se falarem em nome de uma divindade 

serão muito mais seguidos. É a palavra da divindade que vale e 
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duvidar da pessoa que a disse é duvidar do deus que lhe comu-

nicou. E isto, nesta mentalidade, é algo péssimo.  

A grande novidade que Moisés e o Êxodo irão trazer para 
toda a Bíblia será a ideia do Monoteísmo. Entre tantos deuses 
e deusas cultuados no Egito e que escravizavam ao Povo de 
Deus, os Hebreus, um Deus, o único Deus, revelado a Moisés, 
irá libertar seu Povo.  

Mas este Deus não é desconhecido ou é mais um deus 
que aparece entre tantos que estão no Egito, um querendo ser 

melhor do que o outro… Este Deus é o mesmo Deus da origem 
do Povo de Israel: é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.  

 

2.3. O Deus dos Pais  

Isto é muito importante para a compreensão do Nome de 
Deus. O Deus que se dá a conhecer é o mesmo Deus que antes 
já havia sido revelado aos Patriarcas.  

A mensagem que o leitor 

destes textos deve entender é 
que Deus não deixou seu Povo. 
Ele está agindo na História e 
fazendo a História da Salvação 
acontecer.  

  

O versículo 15 indica:  

…“Assim dirás aos filhos de Israel: 
‘O SENHOR, o Deus de vossos pais, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó 
me enviou até vós.  

Isto é sinal de continuação da História da Salvação. Deus 
não está surdo aos gritos de seu Povo no Egito. Ele é o mesmo 

Deus antes revelado aos Pais, os Patriarcas. Para ser claro a 
todos os leitores, é o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de 

SALVAÇÃO 

É sempre uma melhora de qua-
lidade na vida da pessoa. É sair de 
uma situação ruim e ir para uma 
situação boa.  

Os Cristãos podem pensar que 
Salvação é algo como “ir para o 
céu”. Também é, certamente! Mas é 
também encontrar felicidade, senti-
do para a vida, segurança interior e 
saber viver na vontade de Deus.  

No Antigo Testamento a Salva-
ção é sobretudo poder viver como 
Povo de Deus, com liberdade, sem 

medo. 

HISTÓRIA DA SALVAÇÃO 

Indica o processo longo de ação de 
Deus junto aos seres humanos. Nela as 
“coisas não caem do céu”, mas são 
assumidas por pessoas. Deus age por 
meio de pessoas e é isto que faz a 
história progredir. Pode-se dizer que 
Deus age constantemente. 
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Jacó. A continuidade da Revelação deste Deus implica em uma 

nova adesão a Ele. Assim como os Patriarcas o aceitaram e a 
Ele aderiram, é necessário que os hebreus façam o mesmo.  

É importante compreendermos isto pois existe continui-
dade na Revelação de Deus. Não é um novo Deus na vida do 
Povo da Aliança. Esta fórmula, “…o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaac e o Deus de Jacó…”  será muito utilizada no Antigo Tes-

tamento.  
 

2.4. A libertação do Egito 

O Povo, filhos de “…o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e 

o Deus de Jacó…”, será libertado da opressão da escravidão do 
Egito. Mas, qual é esta escravidão? 

Não se trata simplesmente de escravidão de trabalhos 

forçados ou do limite da liberdade. Estas são as evidentes con-
sequências da Escravidão.  

A situação dos hebreus no Egito era marcada pelo polite-
ísmo e tudo o que ele implica.  

 

Os deuses do Egito impunham, por meio da cultura que 
lá se vivia, costumes e exigências. O texto de Êxodo indica que 

o Faraó construiu grandes cidades 
armazéns.  

Em Êxodo 1,8–14 e na perí-
cope posterior, 15–22, podemos ler 

e conhecer um pouco das dificulda-
des dos hebreus. Duas situações de grande sofrimento para o 
Povo da Aliança. Primeiro, o fato que eles eram forçados a tra-
balho escravo. O deus Faraó, representando os outros deuses e 

MONOTEÍSMO E RELIGIÕES 

No mundo pós-moderno em que vivemos a Religião é uma opção pessoal. Cada 
um escolhe a sua e há quem defenda que a família não deve interferir nunca nesta 
escolha. Segundo este pensamento os pais não devem educar os filhos em qualquer 
religião. São eles que devem, quando desejarem e se desejarem, escolher a sua 
religião.  

Na antiguidade (e até bem pouco tempo atrás!) não era assim. Religião era o 
elemento que reunia todos os elementos da vida humana. Por isso não era conforme 
“a escolha do freguês”. A pessoa nascida em uma nação que seguia uma certa 
religião devia professar aquela religião. Se o Rei mudasse de Religião os súditos 
deviam seguir a vontade do Rei.  

Leia 
Êxodo 1,8–14 

e 15–22 
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agindo, impõe trabalhos aos hebreus. Constrói cidades que são 

armazéns ou entrepostos, Pitom e Ramsés, e não se incomoda 
com o que pensam. Ele age conforme um deus insensível, como 
um verdadeiro tirano! 

Nos versículos 15–22 lemos a horrível ordem que o Faraó 
impõe sobre os hebreus: a morte dos seus filhos. As parteiras, 
chamadas Sefra e Fua, são obrigadas a matar os meninos re-

cém-nascidos. Mas elas não o fazem porque …temiam a Deus…, 
como lemos no versículo 17.   

“Temer a Deus” não é o medo que se tem de Deus, mas 
é a reverencia e consequente obediência à sua vontade. As 

parteiras, das quais o texto nos transmite o nome, são heroí-
nas, pois resistem ao poder do Faraó que se faz de deus peran-
te todos. Elas temem é o verdadeiro Deus, o único Deus, que 

será identificado como …”o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e 
o Deus de Jacó”. 

 

2.5. Monoteísmo 

O Monoteísmo é uma ruptura com muitas práticas anti-
gas. Serve-se a um único Deus e é Ele que determina o jeito de 

ser das pessoas. Ele legitima suas ações ou não. O Rei também 
depende do mesmo Deus.  

No caso dos textos 
que estamos estudando, 
Moisés deve voltar para o 
Egito com as característi-

cas de um deus! Veremos 
mais à frente que o com-
bate de Moisés com o 
Faraó é como o combate 
entre dois deuses — era 
assim que o Faraó devia 
entender e os egípcios 

deviam ver. Tem muito 

sentido a questão que Moisés levanta, então, para seu Deus 
durante sua vocação: “Qual é o Seu Nome, Deus?” Entre tantos 
deuses e deusas, qual é o Deus que agora vai salvar este povo? 

Se é possível resumir o Antigo Testamento em uma ideia 
central, esta ideia é a Unicidade de Deus. Unicidade é a quali-
dade de que Ele, Deus, é Um.  

Em Deuteronômio 6,4 lemos:  

MONOTEÍSMO  

VERSUS  
POLITEÍSMO 

Este é um tema que sempre volta no An-
tigo Testamento. Aqui, no Êxodo, ele é muito 
forte. Entre os Profetas é muito marcante.  

A questão é esta: Israel, o Povo de Deus, 
vai manter a Aliança com seu Deus? Ou 
prefere seguir os outros deuses que prome-

tem coisas diferentes do Deus da Aliança? 
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Ouve, ó Israel: 

O SENHOR nosso Deus é o único SENHOR! 
Portanto, amarás ao SENHOR teu Deus 
com toda a tua alma e com toda a tua força. 

Este versículo é conhecido como “Shemá, Israel!” A pala-
vra “Shemá” vem do verbo no imperativo: “ouve”. Quem deve 
ouvir é Israel, o Povo da Aliança. E o que Israel deve ouvir é 

que o seu Deus, cujo nome é SENHOR, é o único SENHOR. 

O Monoteísmo é uma verdadeira revolução no modo de 
ver, pensar e viver. Todo o Antigo Testamento gira em torno a 
esta afirmação da unicidade de Deus.  

 A unicidade de Deus está em direta ligação com a ideia 
de Aliança. Ela é feita entre duas partes. Estas partes são, de 
um lado, o Deus dos Pais ou Patriarcas, que é Um, e o Povo seu 

descendente ou que se agrega a ao conjunto.  

 

Sendo Um, então este Deus deve ter um Nome.  

É muito interessante como o texto bíblico nos coloca em 

meio a um drama complexo: a escravidão no Egito, a interven-
ção de Deus na história, a necessidade da identidade de Deus 
para se opor claramente ao Faraó e seus deuses e poderes. E 
em meio a tudo isto está Moisés! Ele deve fazer que tudo isto 
aconteça. E começa, no primeiro relato de sua vocação, per-
guntando ao Deus que se revela na sarça ardente, o próprio 

nome.  
 

2.6. O sentido dos nomes  

É tarefa dos pais dar o nome aos seus filhos. Nós carre-
gamos os nomes que nossos pais nos deram, seguindo tendên-
cias e influencias ou mesmo homenageando alguém. Como se 
dá nome a pessoas hoje? Com modelos ou exemplos de nomes 
de artistas, de atletas, de políticos, etc.  

MONOTEÍSMO E ALIANÇA 

 A grande contribuição do Antigo Testamento para a Humanidade está no Mono-
teísmo e na ideia de Aliança de Deus com o Homem. Se observarmos bem, enquan-
to outros povos deram ciências, conhecimentos, organizações sociais e políticas, 
construções e outros elementos para a Humanidade, Israel deu o Monoteísmo e uma 
proposta única (como o Deus é Único!) de espiritualidade. Isto se encontra na Bíblia.  

 Na sua simplicidade e pequenez, Israel influenciou e ainda influencia, também 
por meio do Cristianismo, toda a Humanidade. 
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No passado, nas famílias cristãs, era comum que os no-

mes fossem dados pelas devoções dos pais ou avós. Costuma-
va-se batizar as meninas como “Maria de Fátima”, “Maria Apa-
recida”, “Luzia”, “Rita”, etc. Nomes com títulos de Maria ou de 
santas. Os meninos levavam nomes como “José”, “Antonio”, 
“Francisco”, “Cícero”, “Damião”, etc. Estes e outros nomes de-
monstravam que as famílias tinham devoções ou tradições for-

temente marcadas pela Religião. Em nossos dias ainda existe 
esta prática de dar nome de santos nos filhos, mas está cada 
vez mais rara. A inspiração dos nomes vem, como já dissemos, 
de atletas, cantores e atores. Além disso existem muitas in-
fluências de outras culturas, com nomes estrangeiros, que são 

conhecidos pela música ou cinema.  

Isto é compreensível. Primeiro, não estamos em uma so-

ciedade cristã. Muito menos em uma cristandade. A sociedade 
tem valores diferentes daqueles que Cristianismo apresenta. É 
uma sociedade “plural”. Mesmo os que se dizem Cristãos estão, 
com frequência, muito longe de viver o Cristianismo. Isto signi-
fica que existem modos de pensar diferentes que devem ser 
respeitados. Os cristãos autênticos devem respeitar quem pen-
sa diferente. Mas quem não é cristão deve respeitar quem é!  

O que importa que entendamos aqui é que dar nome a 
algo ou alguém é uma atitude muito marcante. Um nome é algo 

que uma pessoa vai levar por toda a vida. Mesmo que, usando 
de leis, possamos mudar de nome próprio se desejarmos, é 
ainda difícil faze-lo. Por isso quem vai dar o nome  a uma pes-
soa, normalmente um filho ou filha, deve pensar bem no que 

está fazendo. Um nome que agrade os pais poderá ser ridículo 
para a pessoa que o possui.  

Mas, voltemos ao nosso assunto! 

No passado bem distante, no nosso caso no mundo da 
Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamen-
to, dar nome a alguém tinha um sentido de grande importância. 
Podia ser, principalmente:  

– Determinar a missão da pessoa. 
– Declarar a identidade da pessoa. 
– Demonstrar o estado de espírito, o sentimento de seus 

pais ou parentes. 

[a] A missão da pessoa: Muitos personagens bíblicos têm 
nomes que indicam a sua missão dentro da história. Por exem-
plo, “Abrão” significa “pai”; “Abraão” significa algo como “gran-

de pai”. O nome “Jesus” é muito presente na Bíblia. Muitos 
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personagens têm este nome, como o profeta Isaias ou Oséias, 

iguais nomes no sentido que expressam, que é “o SENHOR é 
Salvação” ou “O SENHOR Salva”. Sentido igual, grafia (escrita) 
diferente. 

[b] A identidade da pessoa é também expressa com no-
mes específicos. Pode até ser curioso o modo como isto é apre-
sentado. Por exemplo, Noé! Em Gênesis 6,3, no contexto de 

uma perícope com 
elementos complexos, 
encontra-se uma proi-
bição feita por Deus da 
vida humana ser mais 

do que 120 anos. Isto 
porque havia a ideia 

que a vida humana 
diminuía por conta do 
pecado que a domina-
va. Mas Noé viveu 
muitos, muitos anos. 
Em Gênesis 11,29 
encontra-se a informação que Noé viveu 950 anos. E o nome 

“Noé” significa “longevo”! Um nome que aponta para uma iden-
tidade: a de ser idoso além dos limites estabelecidos por Deus.  

[c] Demonstrar o estado de espírito ou o sentimento dos 
pais do personagem. Isto acontece, por exemplo, com Moisés 
que tem um filho em uma terra estrangeira. O nome do menino 
é “Gerson”, algo como “filho do estrangeiro” ou “nascido no 

estrangeiro”. No caso de Deus, o nome é sua própria identida-
de.  

 

2.7. Identidade e posse  

Identidade é o que a pessoa é, sua própria vida, o que 
vive, como vive, o que pensa, o que faz. No caso do Nome de 

Deus ele indica tudo isto. Então, o Nome de Deus é algo impor-

tante.  

No mundo antigo, especialmente no Antigo Testamento, 
conhecer o nome de alguém era possuir a pessoa. O nome era 
algo muito especial. Vejamos o que diz o Decálogo a respeito 
do Nome de Deus. Lemos assim em Êxodo 20,7:  

“Não pronunciarás em vão o nome do SENHOR teu Deus, 

porque SENHOR não deixará impune  
aquele que pronunciar em vão o seu nome.  

LONGEVIDADE DOS 
PERSONAGENS DO GÊNESIS 

Quando se fala de idade nos primeiros capítu-
los do Gênesis é necessário compreender que 
elas são muito elevadas por um motivo: idades 
elevadas indicam bênção de Deus. Os persona-
gens são longevos (idosos) pois são abençoados 
por Deus. Não se trata de contagem diferente do 
tempo. As idades são exageradas pelo autor do 
Gênesis para indicar que os personagens são 

marcados por Deus.  
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Tanto em Êxodo 20,7 como em Deuteronômio 5,11 a fra-

se é a mesma. Os dois versículos são iguais. Vemos no Decálo-
go que o Nome de Deus deve ser respeitado, honrado e levado 
a sério. Chega a existir uma ameaça para quem pronunciar em 
vão o seu Nome. Por que isto? 

Como já vimos, na Antiguidade havia o politeísmo. Israel  
era o único povo que acreditava em um Deus. Mas Israel não 

estava isolado no mundo. Os povos ao redor, politeístas, inter-
feriam no modo de pensar de Israel que os observava e perce-
bia que tinham costumes diferentes. Isto especialmente quanto 
aos deuses que cultuavam. E cada deus tinha um nome que era 
sua identidade e, de algum modo, demonstrava o que aquele 

deus fazia.  

Sabemos que o Egito foi sempre uma fonte de curiosida-

de e interesse do Povo de Israel. Na realidade o Egito é uma 
presença profundamente marcante na memória e na imagina-
ção do Povo da Aliança. Por isso, vamos observar alguns nomes 
de deuses de lá.  

Ahmose: Ah nasceu. Ah é um dos deuses egípcios. 
Ptahmose: Ptah nasceu. 
Rameses: filho de Rá. 

Tutmoses: filho de Tut ou nascido de Tut. 

O faraó era também uma divindade. O rei do Egito mere-
cia muitas vezes um culto semelhante ao de um deus. A pala-
vra faraó significa “casa grande”. Não é um nome próprio, é a 
identificação de sua função e uma declaração de sua grandeza. 

Ele é a suprema autoridade. Não é possível deixar de re-

lacionar este título à ideia de poder e dominação. O faraó é um 
deus para os egípcios e controla toda a nação. Os egípcios de-
viam trabalhar para ele, construindo grandes templos, palácios 
e sepulcros. O testemunho que o Egito antigo deixou em pedra 
confirma isto tudo. As construções eram enormes, as estátuas 
do faraó são destacadas.  

O faraó exigia muito de seu povo, pela própria estrutura 

do Egito e de seu modo de vida. Ele também devia retribuir 
com algo. Sendo uma divindade o faraó devia organizar a vida, 
inspirar as pessoas, orientar ações e empenhos. A vontade 
sobre humana do faraó devia gerar coragem. Ele devia provi-
denciar alimento e condições de vida.  

Entende-se aqui que, quando os hebreus saíram do Egito, 
eles levaram consigo a dependência do modo de vida do Egito. 

Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles!  
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Por isso era necessário identificar qual deus estava ao 

lado do Povo da Aliança. Assim, o Nome deste Deus é 
fundamental — é sua identidade para que seu Povo conheça a 
si mesmo e à sua maneira de ser.           

Já que conhecer o nome de alguém ou de alguma coisa 
era possuir a coisa ou pessoa, então era muito negativo possuir 
Deus, torna-lo cativo de quem o chamava. O fiel hebreu, desta 

forma, tinha receio de dizer o Nome de Deus. Para evitar pro-
nunciar em vão o Nome Santo ele não pronunciava este Nome 
nunca. Evitava a todo custo, temendo que nomear a Deus fosse 
torna-lo presente. E isto não era bom, pois era uma chamada 
inútil. Por isso é até difícil saber como era o som do nome de 

Deus.  

 

2.8. Vários nomes  

Deus é identificado de várias maneiras no Antigo Testa-
mento. Vejamos estes nomes. Eles estão a seguir, no box. Note 
que na esquerda vemos os nomes em língua hebraica e na di-
reita transliterado em letras latinas (nossas conhecidas).   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

O primeiro nome, ’El, é simplesmente o substantivo 
Deus. Não é, propriamente o Nome de Deus, mas a palavra 

Deus. Sem dúvida que este é um modo muito comum de identi-

ficar o personagem.  

O segundo, ’Elohim, é o plural majestático de Deus, 
isto é, Deuses. Não se trata de uma expressão politeísta, mas 
de um modo específico, hebraico, de identificar Deus. Usa-se o 
plural para indicar o poder. “Deuses”. Na realidade é o substan-
tivo ’El com o pronome possessivo da primeira pessoa singular, 
im, isto é, “de mim”. Assim a palavra ’Elohim pode ser traduzi-

da por “Deuses de mim”.  

        Em hebraico    Transliterado 

’El 
’Elohim 

’El Shaddai 

 "    Yah 

Yhwh 
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O terceiro, ’El Shaddai, pode ser traduzido como Deus 

todo-poderoso, embora alguns estudiosos afirmem que o 
sentido talvez fosse Deus da montanha ou Deus da estepe. 
Deve ser um nome trazido do Exílio da Babilônia. 

O Êxodo indica que era este o modo como os Patriarcas 
chamavam o seu Deus. Isto está em Êxodo 6,2–3.  

O quarto nome é Yah. Na realidade este é o verbo “ser” 

em hebraico. Parece que este é um modo muito antigo do No-
me de Deus pois é encontrado em um dos textos mais antigos: 
o Cântico de Moisés e Mirian, em Êxodo 15,2: Yah é minha for-
ça e meu canto, a ele devo a salvação. 

O que mais nos interessa é o nome Yhwh, que vai dar 
nos modos mais comuns de nomear a Deus. Estas quatro letras 
são chamadas, no seu conjunto, de “tetragrama”. Esta palavra 

significa, em grego, “quatro letras”. É acrescentada qualidade 
“sagrado” a tetragrama. Fica então o “tetragrama sagrado”, 
que são as letras do Nome de Deus.  

São muitas as possibilidades de YHWH. Vem do verbo 
yah que já sabemos é “ser”. Então poderia ser “ele é” ou “eu 
sou”. Compreende-se o sentido da tradução de Êxodo 3,14–15:  

Disse Deus a Moisés: “EU SOU aquele que é.” 

Disse mais: “Assim dirás aos filhos de Israel:  

‘EU SOU me enviou até vós’.” 
Disse Deus ainda a Moisés: 
“Assim dirás aos filhos de Israel: 
‘YHWH, o Deus de vossos pais, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó 

me enviou até vós. 
Este é o meu nome para sempre, 
e esta será a minha lembrança  
de geração em geração’.” 

O Nome de Deus, em hebraico e na tradução grega do 
Antigo Testamento, está ligado à existência em si mesma. No 

texto hebraico este Nome é  e tem a ver com o fato de 

existir e de transmitir esta existência. Esta é ideia que ele 

transmite pois está relacionado ao verbo da existência, que é o 
verbo “ser”. 

O tetragrama sagrado era tão importante e único que, 
como já vimos, não era pronunciado. É por isso que nem se 
sabe o seu som. De fato, o Hebraico antigo não era escrito com 
vogais, apenas com consoantes. São as vogais que determinam 
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os sons das letras e, por consequência, das palavras. Mas 

mesmo que houvesse vogais, os hebreus não pronunciavam o 
tetragrama. As possíveis pronúncias que se têm são hipotéti-
cas.   

 

2.9. Não pronunciar o Nome de Deus em vão 

Ocorre que o mandamento de não dizer em vão o Nome 
de Deus era levado à risca pelos judeus. Assim, ao aparecer o 
tetragrama sagrado, , (Yhwh) em um texto, não era lida a 

palavra   (Yhwh) mas sim a palavra , isto é, ’dn. Não dá 

para pronunciar sem vogal. Com as vogais:  , ’Adonay, que 

significa Senhor de mim, ou Meu Senhor.  

A língua hebraica como já sabemos, nos tempos do Anti-
go Testamento não era vocalizada quando escrita. Na prática 
eles escreviam apenas as consoantes. Seria como escrever esta 
última frase assim: “N prtc ls scrvm pns s cnsnts”. Fica difícil de 
ler, não é?  

Claro que eles estavam acostumados com este tipo de 
escrita para nós estranha. Colocavam mentalmente as vogais 

conforme iam lendo. Com o passar do tempo foram surgindo as 
vogais no alfabeto hebraico: primeiro se adaptou consoantes 

com valor de vogal, depois se criou sinais vocálicos. No caso do 
Nome de Deus aconteceu uma coisa interessante.  

Aos poucos, com a vocalização do texto hebraico, juntou-
se as consoantes de , Yhwh, com as vogais de , Adonay, 

que são “aoay” surgindo um híbrido: , algo como Yahoway. 

Com a acomodação fonética traduziu-se o Nome Santo de Deus 
para “Jeová”. O processo pode ser resumido assim: 

 

 (Yhwh)+ (Aoay) = " > Yahoway > Yeovai > Jeová 

 

Porém, como se vê, esta é uma adaptação errada do 

Nome Deus. “Jeová” não é o Nome de Deus. É uma mistura 
errada de duas palavras.  

Mas fica a questão: Como, então, Ele é chamado na Bí-
blia? Qual é o seu Nome e como podemos, nós, leitores moder-
nos da Bíblia, chama-lo? 

A resposta vem da tradução grega da Bíblia. É a chamada 
“Tradução dos Setenta” ou, no nome latino, Septuaginta. Esta 
tradução, feita provavelmente em Alexandria, cidade do delta 
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do rio Nilo, no Egito, foi a mais importante cidade na Antiguida-

de. Tinha a maior biblioteca que havia existido até aquele mo-
mento. Lá havia uma florescente comunidade judaica. Como a 
língua dominante da cidade e de todo o mundo mediterrâneo 
era o Grego nada mais lógico que fazer uma tradução dos Li-
vros sagrados dos Judeus do Hebraico para o Grego. 

Na Septuaginta os tradutores colocaram, no lugar de 
, a palavra grega Ku,rioj, que se lê “Kírios” e que significa 

“Senhor”.  

Mas note que “Senhor”, quando aplicado a Deus, geral-
mente não é um nome de tratamento. Trata-se de um Nome 

próprio. É o Nome de Deus! Aqui neste Curso, iremos grafar a 
palavra Senhor desta forma: SENHOR. Quando escrevermos des-
te modo é o Nome de Deus que está sendo indicado. É a tradu-
ção de  , que é o Nome de Deus.  

Assim é conveniente que nós, Cristãos, chamemos a 
Deus de SENHOR. Ao encontrar o Nome de Deus nas traduções 
modernas é bom que ele não seja pronunciado como muitas 
delas propõem. Veja no box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos, então, algumas citações bíblicas fundamentais na 
Torah ou Pentateuco que podem nos ajudar para compreender, 
finalmente, todo este tema de grande importância.  

Em Êxodo 20,7 e Deuteronômio 5,11 lemos a proibição 

de dizer o Nome de Deus em vão. 

NOME DE DEUS NAS NOSSAS BÍBLIAS 

Senhor  Bíblia do Peregrino. Editora Paulus 

Javé Bíblia Mensagem de Deus. Edições Loyola 

Javé Bíblia, Mensagem de Deus. [Liga de Estudos Bíblicos] 
 Edições Loyola, 1983 
Senhor  Bíblia Sagrada [tradução do Pe. Matos Soares]. Paulinas 

Senhor Bíblia Tradução Ecumênica. Edições Loyola 

Senhor Bíblia Ave Maria. Editora Ave Maria,  

Senhor Bíblia CNBB. Várias editoras, 2002 

Senhor Bíblia do Pão. Editora Vozes e Santuário, 1986 

Senhor Bíblia Sagrada: Nova Tradução na Linguagem de hoje 
 Edições Paulinas, 2005  

Javé A Bíblia Mais Bela do Mundo. [Liga de Estudos Bíblicos] 
 Editora Abril Cultural, 1976 

Yahweh ou Iahweh Bíblia de Jerusalém. Editora Paulus, 2001 
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Não pronunciarás em vão o nome do SENHOR teu Deus, 

pois o SENHOR não deixará impune aquele 
que pronunciar em vão o seu nome. 

 Note que a palavra SENHOR já está no estilo versalete. 
Como dissemos, este é o nosso modo de grafar o Nome de 
Deus. A palavra SENHOR, portanto, traz consigo, “embutido”, o 
Nome de Deus. Não se pronuncia este Nome e ao mesmo tem-

po se identifica que Deus é este.  

 Em Êxodo 3,13–15 conhecemos a Revelação do Nome de 
Deus que para nós será fixado como SENHOR.  

v. 13 – Moisés disse a Deus: 

“Quando eu for aos filhos de Israel e disser: 
‘O Deus de vossos pais me enviou até vós’; 
e me perguntarem: ‘Qual é o seu nome?’, que direi? 

v. 14 – Disse Deus a Moisés: “Eu sou aquele que é!” 
Disse mais: “Assim dirás aos filhos de Israel: 
‘EU SOU me enviou até vós’”. 

v. 15 – Disse Deus ainda a Moisés: 
“Assim dirás aos filhos de Israel: 
‘O SENHOR, o Deus de vossos pais, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó 

me enviou até vós. 
Este é o meu nome para sempre, 

e esta será a minha lembrança  
de geração em geração.’”  
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RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO 2 
 

Sequem aqui as respostas do Questionário 2, com co-
mentários. Primeiro vêm cada uma das questões, de 1 a 9. Elas 
são enunciadas e a resposta certa é indicada. Depois são co-

mentadas as outras respostas, quando isto parecer necessário.  
 

  QUESTÃO 1. Assinale a afirmação mais correta: A 
afirmação mais correta é a da letra c: A palavra Pentateuco, 

que significa “cinco partes do Livro”, é o modo de identi-
ficar os primeiros Livros da Bíblia. De fato, cinco partes é 
um dos melhores modos de traduzir “Pentateuco”, embora mui-

tas vezes a palavra é traduzida por “cinco Livros”.  
As outras afirmações: a. A palavra Pentateuco significa 

“cinco”. Não, “cinco” é “penta”. É apenas parte da palavra. 
b. A palavra Pentateuco é um dos modos de identificar a 

primeira parte da Bíblia. Esta resposta pode até parecer certa, 
mas se consideramos “primeira parte da Bíblia” podemos en-
tender o “Antigo Testamento”! E o Pentateuco, no caso, é parte 

dele. Então, esta é uma opção errada. 
d. A palavra Pentateuco indica a primeira parte dos livros 

da Bíblia. É uma situação como a da alternativa anterior. “Pri-
meira parte dos Livros da Bíblia” é genérico, não indica “quan-
tos” Livros. E a expressão “penta” é de quantidade.  

e. A palavra Pentateuco é uma das palavras que formam 
a Lei e a Torah. Não! “Lei” ou “Torah” podem ser chamadas de 

“Pentateuco”, mas não são partes dele. 
f. Pentateuco é um dos modos de chamar o Antigo Tes-

tamento. É obvio que esta alternativa é muito incorreta. 
 
QUESTÃO 2. A palavra “Torah”… A alternativa correta 

é a da letra c: … significa “instrução”, “caminho”. De fato, 

estas são possibilidades de tradução para esta palavra. 
 As outas afirmações: a. … indica a primeira parte do 

Pentateuco, que são cinco Livros. Não é a primeira parte do 
Pentateuco, mas todo o Pentateuco. 

b. … é o modo de chamar os cinco primeiros Livros do 
Pentateuco. O Pentateuco já é composto de cinco Livros. 

d. …deve ser usada apenas pelos Judeus. Não, é dos 

Cristãos também, pois fundamenta toda a Bíblia. 
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e. …não precisa ser conhecida pelos Cristãos. Precisa ser 

conhecida pelos Cristãos, sim! A doutrina da Igreja ensina que 
todo o Antigo Testamento, inclusive o Pentateuco ou Torah, e o 
Novo Testamento, compõem a parte mais significativa da Reve-
lação. 

f. … tem diversos significados, mas é o conjunto de Livros 
sagrados dos Judeus. Que tem diversas possibilidades de tradu-

ção, isto é certo. Mas que é o conjunto de Livros sagrados dos 
Judeus está errado. O conjunto é todo o Antigo Testamento. 
 

QUESTÃO 3. Quando se identifica a primeira parte 
da Bíblia com a palavra “Lei”, devemos entender: A res-

posta certa é a da letra c: A indicação de um sentido para a 
vida. De fato, não é uma lei apenas “formal”, “legalista”, “pu-

nidora”, mas é uma indicação, um roteiro, um caminho para a 
vida. 

As outras respostas: a. Um conjunto de diretrizes e 
normas para ser seguido que determina o fiel e o infiel. Não, 
não se trata de ser fiel e infiel.  

b. O modo de crer dos descendentes de Israel. Não é 
uma questão simplesmente de crer, e só! É de viver a experi-

ência de estar com Deus e ser parte de seu Povo.  
d. As palavras dos Profetas do Antigo Testamento. A “Lei” 

está escrita no Pentateuco ou Torah. Os Profetas chamam a 
atenção para o fato de que a Lei não era vivida.  

e. Não é possível dizer “Lei” para o Antigo Testamento. 
Pelo contrário, é possível sim. 

f. O mesmo sentido da palavra “Torah”. Sim, pode-se di-
zer que Lei e Torah são sinônimos, no fim de tudo. Mas, esta 
resta não definiu nada.  
 

QUESTÃO 4. Com relação aos personagens bíblicos, 
que encontramos em histórias e fatos no Antigo Testa-
mento, podemos afirmar: A resposta certa é a da letra c: 

São pessoas e como tais são frágeis, têm defeitos e tam-

bém virtudes. Demonstram que Deus age na liberdade do 
ser humano. De fato, eles não são “super-homens”, acima de 
defeitos e cheios de virtudes. A Bíblia não cria super-homens, 
mas apresenta as pessoas como são e indica que Deus age 
nelas.  

As outras respostas: a. São a expressão da sabedoria 

de Deus e de sua ação na história de Israel, Povo da Aliança. 
Não, muitos personagens comentem erros graves, o que não é 
sinal de sabedoria.  
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b. São teológicos, e apresentam manifestações de Deus. 

De fato, os elementos teológicos estão presentes nestes perso-
nagens, mas muitos deles são, seguramente, históricos.  

d. Não são limitados pela história, mas vão além dos limi-
tes da vida. Eles demonstram que é possível ser feliz, mesmo 
com dificuldades. Eles estão limitados pela história, sim.  

e. Não podemos encontrar neles modelos de defeitos e 

virtudes pois eles são teológicos. Assim afirmando negamos 
todas as possibilidades históricas dos personagens. Resposta 
errada! 

f. Os personagens bíblicos têm diversos modos de apre-
sentação. É preciso determinar qual deles para poder falar de 

um personagem. De fato, cada personagem tem suas caracte-
rísticas. Mas esta resposta não responde nada! 

 
QUESTÃO 5. Podemos afirmar a respeito de Abraão: 

A afirmação correta é a d: É o Pai, o Patriarca fundador do 
Povo da Aliança. O primeiro que acreditou e seguiu o 
Deus da Aliança.  

As demais respostas: a. Ele foi marido de Sarai e pai 
de Jacó que teve os Doze Patriarcas. Marido de Sarai sim, mas 

pai de Jacó, não. 
b. Tem muitos nomes e viveu muitos anos. Teve um só 

nome que foi ligeiramente mudado, mas não no seu sentido 
fundamental. 

c. É um grande pai pois teve muitos filhos, inclusive 
Isaac. O Nome Abraão pode ser traduzido por “grande pai”. Mas 

a resposta está incorreta, pois embora Abraão tenha tido, de-
pois de Isaac, outros filhos, o que conta para a história é Isaac. 
E a resposta d é muito mais correta e completa. 

e. Perdeu tudo para encontrar a Deus. É certo que ele 
deixou tudo para seguir o chamado de “seu Deus”, mas não 
“perdeu” tudo, não.  

f. Não podemos afirmar muita coisa pois seu personagem 

está muito longe na história. Esta resposta não responde nada. 
 

QUESTÃO 6. Sobre o Patriarca Jacó e seus Doze Fi-
lhos: A alternativa certa é a d. Jacó herda a Promessa da 
Terra Prometida e seus Doze Filhos são os chamados 
Doze Patriarcas. De fato, o texto de Gênesis apresenta Jacó 
como um Patriarca e pai dos Doze Patriarcas que, segundo o 

texto, darão origem às Dozes Tribos que formarão o Povo da 
Aliança, Israel.  
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As outras alternativas: a. Jacó é o pai dos Doze Patri-

arcas e entra com seus filhos na Terra Prometida. Ele não en-
trou na Terra Prometida. Ele foi com os filhos para o Egito. 

b. Ele não é Patriarca. Patriarca é Abraão, Pai do Povo da 
Aliança. Resposta errada: Ele é, sim, Patriarca! 

c. Jacó é filho de Abraão e seus Doze Filhos têm impor-
tância até que estão com ele. Jacó é filho de Isaac. E seus filhos 

têm importância independente de estar ou não com ele.  
e. Jacó tem duas esposas que lhe dão Doze Filhos e estes 

filhos formam a Terra Prometida a Abraão. Os Doze Filhos for-
ma as Doze Tribos, não Terra Prometida.  

f. Os Doze Patriarcas têm muito a ver com Jacó, mas não 

são seus filhos. São filhos de Abraão e Isaac. Resposta errada. 
 

QUESTÃO  7. José, filho de Jacó… A alternativa corre-
ta é a d. … é justo sempre e salva a história de sua famí-
lia.  

As outras alternativas: a. … não tem notícias de seu 
pai, Jacó, nunca mais. Claro que tem! Ele o recebe, bem como 
aos seus irmãos, no Egito. 

b. … é comprado pelos seus irmãos. Ele é vendido pelos 

irmãos. 
c. … torna-se o rei do Egito. Ele torna-se governador, mi-

nistro do rei do Egito, não rei.  
e. … foge para o Egito, perseguido por seus irmãos. Ele 

não foge, ele é levado cativo, preso. 
f. … é assediado pela esposa do Faraó, Putifar. Ele é as-

sediado pela esposa de Putifar, mas este tal de Putifar não era 
o Faraó.  

 
 

QUESTÃO  8. Judá é uma figura importante no Livro 
do Gênesis. Indique qual alternativa abaixo melhor se 
refere a Judá. A alternativa melhor é a da letra a. Recebe a 
bênção paterna e origina a esperança em um Messias. 

Isto podemos ler em Gênesis 49,8–10. 
As outras alternativas: b. Recebe a bênção paterna 

apesar das falcatruas que cometeu com seus irmãos. Realmen-
te ele não foi muito honesto em momentos importantes da vi-
da. Mas teve também atitudes de grandeza.  

c. É o Patriarca dos Filhos de Israel. Ele é um dos Patriar-
cas, não “o” Patriarca.  

d. Indica os rumos que a história vai tomando. Não está 
correta esta alternativa.  
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e. Ele comete pecados mas é o Pai do Povo Eleito. Não, o 

pai do Povo Eleito é Abraão.  
f. Vende seu irmão José ao Egito e depois retorna para lá 

na tentativa de resgata-lo de Putifar. Não, alternativa totalmen-
te errada.  
 

QUESTÃO  9. Os “nomes” ou personagens presentes 
no Pentateuco ou Torah… Alternativa correta: a letra a. Tes-

temunham que a história vai sendo feita por Deus. Eles 
são os agentes da ação de Deus na história e a testemunham.  

b. Tem grandes provações mas as superam todas. Nem 
sempre. Alguns “nomes” ou personagens do Pentateuco não 

superam as dificuldades.  
c. Mostram a teologia de cada nome, seu sentido. Os 

nomes têm sentido, na maioria das vezes.  
d. Fundamentam o Judaísmo. Eles fundamentam não o 

“Judaísmo”, mas a Teologia do Antigo Testamento. 
e. São complexos pois estão longe no tempo. Esta res-

posta não responde nada! 
f. Testemunham a necessidade de acreditar em Deus. 

Resposta muito fraca.  
 

10. Como Cristãos, discípulos de Jesus Cristo, como 
podemos entender a mensagem da Torah e de seus per-

sonagens? Esta pergunta tem resposta subjetiva.  
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