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Tradução dos originais gregos, realizada por Haroldo Dutra Dias, O novo testamento apresenta
o texto das escrituras sagradas estruturado de tal forma que respeita as questões culturais,
históricas e teológicas da época em que Jesus viveu entre nós. Enriquecida com notas
auxiliares à ambientação de expressões idiomáticas e às tradições religiosas, a obra aborda os
temas direta e sucintamente, o que favorece o entendimento textual e conserva a pureza
comum aos sentimentos e conselhos ofertados por Espíritos superiores.

About the AuthorNo biographical note availableAndrew Lang (March, 31, 1844 July 20, 1912)
was a Scottish writer and literary critic who is best known as a collector of folk and fairy tales.
Lang s academic interests extended beyond the literary and he was a noted contributor to the
fields of anthropology, folklore, psychical research, history, and classic scholarship, as well as
the inspiration for the University of St. Andrew s Andrew Lang Lectures. A prolific author, Lang
published more than 100 works during his career, including twelve fairy books, in which he
compiled folk and fairy tales from around the world. Lang s Lilac Fairy and Red Fairy books are
credited with influencing J. R. R. Tolkien, who commented on the importance of fairy stories in
the modern world in his 1939 Andrew Lang Lecture On Fairy-Stories. --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.
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CAFARNAUMPALAVRAS DE VIDA ETERNAJESUS NA FESTA DOS TABERNÁCULOSjoão 7A
MULHER ADÚLTERAjoão 8O TESTEMUNHO DE JESUSJESUS E ABRAÃOA CURA DO
CEGO DE NASCENÇAjoão 9O BOM PASTORjoão 10A IDENTIDADE DE JESUSA
RESSURREIÇÃO DE LÁZAROjoão 11CONSPIRAÇÃO PARA MATAR JESUS (Mt 26:1-5; Mc
14:1-2; Lc 22:1-6)A PÁSCOAA UNÇÃO EM BELÉM (Mt 26: 6-13; Mc 14:3-9)joão 12O PLANO
PARA MATAR LÁZAROENTRADA DO MESSIAS EM JERUSALÉM (Mt 12: 1-11; Mc 11:1-11; Lc
19:28-40)A GLORIFICAÇÃO DO FILHO DO HOMEMJESUS LAVA OS PÉS DOS
DISCÍPULOSjoão 13A ÚLTIMA CEIA PASCAL (Mt 26:20-29; Mc 14:17-25; Lc 22:14-23)O
NOVO MANDAMENTOA PREDIÇÃO DA NEGAÇÃO DE PEDRO (Mt 26:30-35; Mc 14:26-31; Lc
22:31-34)JESUS É O CAMINHO, E A VERDADE E A VIDAjoão 14JESUS, A VIDEIRA
VERDADEIRAjoão 15OS DISCÍPULOS E O MUNDOOS DISCÍPULOS E O MUNDO
(Continuação)joão 16O PARACLETO1A ORAÇÃO DE JESUSjoão 17A PRISÃO DE JESUS (Mt
26:47-56; Mc 14:43-52; Lc 22:47-53)joão 18JESUS DIANTE DO SINÉDRIO E AS NEGAÇÕES
DE PEDRO (Mt 26:57-75; Mc 14:53-65; Lc 22:54, 63-71)JESUS DIANTE DE PILATOS (Mt



27:11-26; Mc 15:1-15; Lc 23:1-25, 13-25)JESUS DIANTE DE PILATOS (Continuação) (Mt
27:11-26; Mc 15:1-15; Lc 23:1-25, 13-25)joão 19MARTÍRIO E CRUCIFICAÇÃO (Mt 27:27-44;
Mc 15:16-32; Lc 23:26-43)MORTE DE JESUS (Mt 27:45-56; Mc 15:33-41; Lc 23:44-49)O
SEPULTAMENTO (Mt 27:57-61; Mc 15:42-47; Lc 23:50-56)AS MULHERES VISITAM O
TÚMULO (Mt 28:1-10; Mc 16:1-8; Lc 24:1-10)joão 20APARIÇÕES DE JESUS (Mt 28:9-10,
16-20; Mc 16:9-20; Lc 24:13-53; Jo 20:11-23; At 1:6-11) 20:11 Maria, porém, permanecia de pé
junto à saída do sepulcro, chorando. Assim, enquanto chorava, inclinou-se para frente do
sepulcro, 20:12 e observa dois anjos em {vestes} brancas, sentados onde estivera deposto o
corpo de Jesus, um junto à cabeça e um junto aos pés. 20:13 E eles dizem a ela: Mulher, por
que choras? {Ela} lhes diz: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. 20:14
Ao dizer essas {coisas}, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era
Jesus. 20:15 Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo ser o
jardineiro, lhe diz: Senhor, se tu o carregaste, dizei-me onde o colocaste, e eu o levarei. 20:16
Jesus lhe diz: Maria! Voltando-se, ela lhe diz em hebraico “Rabbuni”, que se diz “Mestre”. 20:17
Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles:
“Subo para o meu Pai e vosso Pai, {para} meu Deus e vosso Deus”. 20:18 Maria Magdalena1
sai anunciando aos discípulos: Vi o Senhor! E que lhe dissera essas {coisas}. 20:19 Então,
sendo tarde naquele primeiro 2dia da semana, e estando fechada a porta do lugar onde os
discípulos estavam, por medo dos judeus, veio Jesus, pôs de pé no meio deles e lhes diz: Paz
convosco! 20:20 Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e a pleura. Alegraram-se, então, os
discípulos ao verem o Senhor. 20:21 Disse-lhes novamente: Paz convosco! Assim como o Pai
me enviou, eu também vos envio. 20:22 Ao dizer isto, soprou {neles} e lhes diz: Recebei o
Espírito Santo. 20:23 Se perdoardes os pecados de alguns, {os pecados} lhes são perdoados;
se retiverdes de alguns, estão retidos.JESUS E TOMÉJESUS APARECE A SETE
DISCÍPULOSjoão 21JESUS E PEDROJESUS E O DISCÍPULO AMADOatosPRÓLOGOatos
1ASCENSÃO DE JESUSA SUBSTITUIÇÃO DE JUDASPENTECOSTESatos 2A VIDA DOS
PRIMEIROS CRISTÃOSA CURA DE UM COXOatos 3O DISCURSO DE PEDROPEDRO E
JOÃO DIANTE DO SINÉDRIOatos 4ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS NA PERSEGUIÇÃOA
PRIMEIRA COMUNIDADE CRISTÃBARNABÉA FRAUDE DE ANANIAS E SAFIRAatos
5SINAIS E PRODÍGIOS PELOS APÓSTOLOSOS APÓSTOLOS DIANTE DO SINÉDRIOOS
SETE AUXILIARES DOS APÓSTOLOSatos 6A PRISÃO DE ESTEVÃOA DEFESA DE
ESTEVÃOatos 7A MORTE DE ESTÊVÃOSAULO PERSEGUE A IGREJAatos 8FILIPE
ANUNCIA O EVANGELHO NA SAMARIAFILIPE E O EUNUCO ETÍOPEA CONVERSÃO DE
SAULOatos 9SAULO EM DAMASCOSAULO EM JERUSALÉMAS CURAS DE PEDRO EM
LIDA E JOPEPEDRO NA CASA DO CENTURIÃO CORNÉLIOatos 10O RELATÓRIO DE
PEDRO EM JERUSALÉMatos 11A IGREJA DE ANTIOQUIAA MORTE DE TIAGO E A PRISÃO
DE PEDROatos 12PEDRO É LIBERTADOA MORTE DE HERODES AGRIPA IA ESCOLHA DE
BARNABÉ E SAULO atos 13EM CHIPREEM ANTIOQUIA DA PSÍDIAPAULO E BARNABÉ EM
ICÔNIOatos 14EM LISTRAO RETORNO PARA ANTIOQUIA DA SÍRIAA REUNIÃO EM



JERUSALÉMatos 15A CARTA AOS GENTIOSA SEPARAÇÃO DE PAULO E
BARNABÉTIMÓTEO ASSOCIA-SE A PAULO E SILAS atos 16O CHAMADO PARA A
MACEDÔNIAA CONVERSÃO DE LÍDIA EM FILIPOSA PRISÃO DE PAULO E SILAS EM
FILIPOSPAULO E SILAS EM TESSALÔNICAatos 17PAULO E SILAS EM BEREIAPAULO EM
ATENASPAULO EM CORINTOatos 18A VOLTA PARA ANTIOQUIA DA SÍRIAAPOLO EM
ÉFESOPAULO EM ÉFESOatos 19OS SETE FILHOS DE CEVATUMULTO EM ÉFESOPAULO
NA MACEDÔNIA E NA GRÉCIAatos 20PAULO EM TRÔADEDE TRÔADE A MILETOPAULO
DESPEDE-SE DOS ANCIÃOS DE ÉFESOA VIAGEM PARA JERUSALÉMatos 21O
ENCONTRO COM TIAGO MENORA PRISÃO DE PAULO NO TEMPLOA DEFESA EM
HEBRAICOA DEFESA EM HEBRAICO (Continuação)atos 22PAULO E A CIDADANIA
ROMANAPAULO DIANTE DO SINÉDRIOPAULO DIANTE DO SINÉDRIO (Continuação)atos
23O PLANO PARA MATÁ-LOPAULO É ENVIADO AO GOVERNADOR FÉLIXO PROCESSO
DIANTE DE FÉLIXatos 24A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM CESAREIAO APELO PARA
CÉSARatos 25PAULO DIANTE DE AGRIPA E BERENICEDISCURSO DE PAULO PERANTE O
REI AGRIPAatos 26A VIAGEM PARA ROMAatos 27TEMPESTADE E NAUFRÁGIO NO MARNA
ILHA DE MALTAatos 28PAULO EM ROMAbibliografiaintroduçãoO mercado editorial conta com
inúmeras traduções do Novo Testamento, cada qual concebida e executada segundo
necessidades do público leitor. Há aquelas elaboradas em linguagem popular, ao lado de
outras elaboradas em estilo mais clássico, mas todas elas estribadas em pressupostos
linguísticos, teológicos e pastorais específicos, ainda que não explicitados.Apresentar um novo
projeto de tradução nesse rico panorama exige explicações.Inicialmente, urge destacar que o
presente trabalho não pretende diminuir ou invalidar o esforço e o primor das traduções
existentes. Respeita as iniciativas precedentes e almeja dialogar com todas elas, no intuito de
enriquecer o leitor, o estudioso e o pesquisador bíblico com ferramentas diferenciadas,
conquanto complementares.As mais renomadas traduções disponíveis em língua portuguesa,
entre elas a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Tradução Ecumênica da Bíblia (TEB),
João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional (NVI), constituem projetos que nasceram
na Europa Continental e nos Estados Unidos da América, e só posteriormente foram traduzidos
e adaptados ao público falante deste idioma.Nesse caso, uma tradução projetada e
implementada integral-mente em língua portuguesa, não obstante eventuais deficiências,
representa um esforço de contribuir para o aprimoramento dos estudos bíblicos, convidando
todos os leitores, estudiosos e especialistas desta área a oferecerem seu contributo.Foi
utilizado o texto crítico dos manuscritos gregos.Cabe frisar, desse modo, que foram
consideradas todas as recentes propostas da crítica textual contemporânea, incluindo o
impacto causado pelas descobertas de manuscritos ao longo do século XX. Por esta razão,
aqueles versículos atualmente considerados como inserções tardias foram colocados entre
parênteses, acompanhados da respectiva nota explicativa.É oportuno destacar, também, que
as maiores descobertas de manuscritos gregos do Novo Testamento ocorreram entre 1780 e
1948, razão pela qual na segunda metade do século vinte foram reunidas renomadas



comissões bíblicas a fim de lançarem novas traduções alinhadas com os recentes avanços da
pesquisa bíblica.Nesta primeira edição, o leitor encontrará a tradução dos evangelhos de
Mateus, Marcos, Lucas e João bem como do livro Atos dos Apóstolos, devendo aguardar futura
edição completa, na qual estarão presentes os demais livros que compõem o chamado Novo
Testamento.O projeto adota certas premissas metodológicas que carecem ser explicitadas a
fim que não pairem dúvidas quanto aos objetivos almejados, às estratégias adotadas e aos
instrumentos utilizados em sua execução.As recentes teorias da tradução postulam que elas
podem ser classificadas em source oriented e target oriented, ou seja, orientadas para o texto
fonte ou para o texto de destino. Essa classificação diz respeito aos dois caminhos que podem
ser adotados pelo tradutor: levar o leitor a se identificar com determinada época e ambiente
(texto fonte), ou tornar essa época e esse ambiente acessíveis ao leitor da língua e da cultura
do texto traduzido, mediante estratégias de adaptação.Esse projeto de tradução deve ser
classificado como source oriented, na medida em que pretende despertar o leitor para as
características culturais da Palestina do primeiro século da era cristã.Dito de outro modo, nosso
objetivo é transportar o leitor ao cenário no qual Jesus viveu, agiu e ensinou, a fim de que
escute suas palavras, seus ensinamentos como se fosse um morador daquela região. Ouvir a
voz do Mestre Galileu em toda a sua originalidade, vigor, riqueza cultural, para compartilhar
com ele a pureza genuína dos sentimentos espirituais superiores, eis nossa
meta.Naturalmente, textos modernos reclamam estratégias distintas, conferindo ao tradutor
maior flexibilidade no processo de adaptação do texto para torná-lo mais acessível ao
entendimento do leitor. Nesse caso, é permitido o sacrifício do original para facilitar a
compreensão.Em nosso caso, a questão é inteiramente diversa.Nosso esforço se concentra na
recuperação do sentido original das palavras, expressões idiomáticas, referências e inferências
do texto. Trata-se de uma espécie de “arqueologia linguística e cultural” que busca resgatar a
multiplicidade de dados que conformaram o ambiente no qual nasceram os livros que
compõem o Novo Testamento.É indiscutível que esses livros podem ser lidos a partir da nossa
experiência atual, levando-se em conta vinte séculos de tradição religiosa. Nessa perspectiva, a
história da interpretação desses livros assume papel preponderante, descortinando as
inúmeras abordagens e conteúdos que se sobrepuseram ao texto.Nossa proposta é percorrer
caminho diverso. Imitando o arqueólogo, cuidadosamente e pacientemente, tentamos retirar as
dezenas de camadas que se sobrepuseram ao texto grego do Novo Testamento, ao longo de
vinte séculos de interpretação, para contemplá--lo o mais de perto possível.A todo momento
procurávamos responder a duas questões: Como esse texto seria lido por um habitante da
Galileia, da Judeia, das regiões banhadas pelo Mediterrâneo, no primeiro século da nossa era?
Quais referências e inferências o texto despertaria no ouvinte daquela época e região,
considerando-se o ambiente linguístico, cultural, religioso, político e econômico da época?
Figuremos um exemplo singelo: o verbo grego “bapto” (mer-gulhar, imergir, lavar), pelos
processos de derivação das palavras, é responsável pela formação do substantivo
“baptismo” (mergulho, imersão, o ato de lavar). Ao se traduzir esse substantivo por batismo, é



impossível que o leitor moderno não associe o vocábulo aos temas teológicos ligados ao
sacramento do batismo.Todavia, urge reconhecer que essas teologias não existiam ao tempo
em que os livros do Novo Testamento foram redigidos, ou melhor, não existiam nem mesmo
igrejas nos moldes das atuais. Não possuímos sequer registros seguros de que os judeus,
sistemática e institucionalmente, utilizavam a imersão em água como ritual para conversão de
prosélitos.Nesse caso, foi necessário escavar, aprofundar para recuperar o frescor original do
termo, possibilitando ao leitor moderno o acesso a essa prática do cristianismo nascente sem
as camadas interpretativas que se formaram ao longo dos séculos.Não temos a intenção,
cumpre frisar, de desmerecer, condenar ou polemizar a respeito dos dogmas, teologias e
crenças das várias escolas do pensamento cristão. Nosso intuito é, antes de tudo, possibilitar o
acesso dos indivíduos não especializados em pesquisa bíblica aos elementos originais da
tradição cristã, sem o colorido interpretativo posteriormente conferido a cada um deles.Manter
a coerência e a fidelidade a esta proposta exigiu a farta utilização de notas de rodapé contendo
esclarecimentos sobre os vocábulos gregos, as tradições judaicas, os aspectos históricos e
geográficos, os elementos culturais circundantes, de modo a tornar claras as premissas e as
opções do tradutor em cada versículo.Nesse caso, as notas de rodapé se transformaram, ao
mesmo tempo, em fonte de esclarecimento e material de suporte para a leitura,
complementando informes impossíveis de serem transmitidos com a simples tradução do texto
grego.É o caso das unidades de medida. Mantivemos a terminologia utilizada no original grego,
mas explicamos o significado de cada uma delas nas notas, inclusive com a conversão para o
sistema métrico-decimal adotado internacionalmente.Assim, os nomes de pessoas, lugares,
objetos, medidas, costumes foram preservados da forma mais fiel possível, tal como se
encontram no texto grego do Novo Testamento, embora estejamos conscientes de que o leitor
experimentará certa estranheza.Estamos, porém, convencidos da impossibilidade de se
recuperar o ambiente no qual foram produzidos esses textos sem um esforço do leitor. Deslocar-
se em direção ao texto implica desconforto, estranhamento, mas representa uma jornada rica e
intrigante de encontro com a mensagem genuína de Jesus e de seus colaboradores diretos.A
tradução segue a convenção bíblica internacional, que divide o texto do Novo Testamento em
capítulos e versículos dada a inconveniência de se alterar procedimento editoral adotado desde
o século XVII. Ressalte-se apenas que os textos constantes dos manuscritos gregos não
apresentam capítulos, versículos nem separação entre as palavras – as letras são escritas uma
ao lado da outra, sem espaço, sem vírgula, sem acentos ou divisões de qualquer natureza.Os
capítulos também foram divididos em perícopes, vulgarmente chamadas de passagens
bíblicas. Adotamos o sistema utilizado nas edições conhecidas, fruto de convenções
internacionais, mas com algumas alterações.Sendo assim, algumas perícopes foram
agrupadas, sobretudo quando tratavam do mesmo assunto, com vistas a uma apresentação
mais criteriosa e didática do conteúdo.As mudanças mais significativas residem nos títulos das
perí-copes. É natural que cada confissão religiosa procure nomear as passagens de acordo
com seus conceitos teológicos e dogmáticos, valendo-se desse expediente para reforçar seus



pontos doutrinários.Por esta razão revisamos sistematicamente cada título buscando a máxima
neutralidade, de preferência aproveitando elementos integrantes da própria perícope para
nomeá-la. Nesse caso, os títulos perdem seu colorido teológico e assumem um caráter
estritamente textual.As notas de rodapé, por sua vez, são numeradas a cada nova passagem
bíblica, facilitando-se o processo de consulta e conferindo--lhes o merecido destaque, já que
representam o elemento diferencial deste projeto.Nas futuras edições, pretendemos incorporar
outros elementos, tais como introdução separada para cada livro, referências bíblicas nas
margens, ampliação das notas, mapas, gráficos, índices.As notas de rodapé oferecem diversos
conteúdos que podem ser classificados em duas grandes categorias: linguísticos e culturais.
Não é fato incomum que determinada nota contenha simultaneamente os dois elementos,
razão pela qual essa divisão é puramente esquemática, tendo caráter eminentemente
didático.Os elementos linguísticos dizem respeito a esclarecimentos relativos aos vocábulos
gregos, expressões idiomáticas, formação de palavras, hebraísmos e aramaísmos, questões
sintáticas, estilo literário dos evangelistas, estrutura literária dos livros, em suma todos os
aspectos relacionados ao texto propriamente dito.Por elementos culturais entendemos todas as
questões relacionadas ao ambiente no qual os textos do Novo Testamento foram produzidos,
tais como história, geografia, antropologia, características do Império Romano (economia,
exército, administração, justiça, legislação), dados culturais dos países banhados pelo Mar
Mediterrâ-neo, sobretudo a Grécia, religiões pagãs, hábitos, costumes e tradições dos galileus
e, principalmente, tradição religiosa judaica.O Novo Testamento está repleto de inferências e
referências à tradição religiosa do povo hebreu. Nunca é demais lembrar que todos os
redatores dos livros neotestamentários eram hebreus, com exceção do evangelista Lucas. No
entanto, mesmo no caso dele, destacam-se os traços da cultura judaica, em razão da influência
exercida por Paulo de Tarso em sua obra.A busca da verdade constitui nosso alvo e o respeito à
verdade deve pairar sobre a reverência a homens e a doutrinas. Por isso apreciamos o debate,
o diálogo fraterno, sem abrir mão do espírito cristão que determina a cada um de nós agir com
caridade e máximo respeito ao nosso semelhante, principalmente nas divergências e
diferenças.As notas de rodapé, portanto, consubstanciam o que de melhor podemos oferecer
neste singelo trabalho. Nas futuras edições, essas notas poderão ser ampliadas, multiplicadas
e aprimoradas.Rogamos a Deus permita a continuidade e o aprimoramento do
empreendimento ora iniciado.Belo Horizonte, 02 de abril de 2010.Haroldo Dutra
DiasTradutormateusΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝOS ASCENDENTES DE JESUS1mateus 11:1 Livro da
genealogia2 de Jesus3 Cristo4, filho de David, filho de Abraão. 1:2 Abraão5 gerou6 Isaac7,
Isaac gerou Jacob8, Jacob gerou Judá9 e seus irmãos10, 1:3 Judá gerou Fares11 e Zara12, de
Tamar13; Fares gerou Esrom14, Esrom gerou Aram15, 1:4 Aram gerou Aminadab16, Aminadab
gerou Naasson17, Naasson gerou Salmon18, 1:5 Salmon gerou Boez19, de Rakhab20, Boez
gerou Jobed21, de Ruth22, Jobed gerou Jessé23, 1:6 Jessé gerou o Rei David24, David gerou
Salomão25, da {mulher} de Urias26. 1:7 Salomão gerou Roboam27, Roboam gerou Abias28,
Abias gerou Asa29, 1:8 Asa gerou Josafat30, Josafat gerou Joram31, Joram gerou Ozias32,



1:9 Ozias gerou Joatam33, Joatam gerou Akhaz34, Akhaz gerou Ezequias35, 1:10 Ezequias
gerou Manassés36, Manassés gerou Amós37, Amós gerou Josias38, 1:11 Josias39 gerou40
Jekhonias41 e seus irmãos42 por ocasião do exílio43 na Babilônia. 1:12 Depois do exílio na
Babilônia, Jekhonias gerou Salathiel44, Salathiel gerou Zorobabel45, 1:13 Zorobabel gerou
Abiud46, Abiud gerou Eliaquim47, Eliaquim gerou Azor48, 1:14 Azor gerou Sadoc49, Sadoc
gerou Akhim50, Akhim gerou Eliud51, 1:15 Eliud gerou Eleazar52, Eleazar gerou Mathan53,
Mathan gerou Jacob54, 1:16 Jacob gerou José55, marido de Maria, de quem foi gerado56
Jesus, chamado Cristo. 1:17 Dessa forma, há no total catorze57 gerações de Abraão a Davi;
catorze gerações, de Davi ao exílio na Babilônia; quatorze gerações, do exílio na Babilônia ao
Cristo.1.As genealogias do mundo antigo pretendiam muito mais do que simplesmente
repassar informação histórico-biológica. A função primordial da genealogia era definir a relação
do personagem principal com o passado, no intuito de destacar sua importância para o
presente. Na versão de Mateus, a histórica bíblica é novamente narrada e interpretada de uma
perspectiva ou agenda que revela seletividade e parcialidade. A cadeia de eventos,
personagens e cenários (história) são apresentados dentro de uma estrutura, forma de
expressão, apresentação de conteúdo, ponto de vista (Discurso) que refletem um propósito
teológico, uma função sócio-pastoral e uma contribuição do narrador à compreensão da história
bíblica passada, presente e futura. A genealogia coloca a origem de Jesus e, por conseguinte, a
de seus seguidores, no centro dos planos de Deus. Cada nome mencionado evoca estágios
desse plano, demonstrando que as promessas divinas, a vontade soberana do Altíssimo se
sobrepõem às fragilidades e iniquidades humanas. Os propósitos de Deus, que envolvem a
formação de um povo, são amplos e inclusivos, já que se estendem pelo território judaico
(Israel, Judá) e pagão (Ur dos Caldeus, Babilônia), incluem homens e mulheres (Mt 1:3,5,16),
pagãos e Judeus, gigantes da tradição (Abraão e Davi) e anônimos esquecidos, poderosos e
oprimidos. As personagens não são selecionadas como modelos de fidelidade e virtude, visto
que a maioria conhece a fidelidade e a infidelidade, a virtude e o vício. No entanto, os
propósitos divinos, embora ameaçados pelo mal e pela inconstância do ser humano, não são
frustrados. Jesus, “filho de Abraão, filho de Davi” (Mt 1:1), é o Messias, comissionado para
concretizar as promessas divinas num mundo em que a elite e os poderosos teimam em resistir
aos propósitos de Deus. Os seguidores do Cristo vivem num mundo abençoado, no qual Deus
opera incessantemente, mas conturbado, já que seus propósitos nem sempre são acolhidos. A
comunidade cristã é marginalizada por estruturas políticas, culturais, sociais e religiosas
(Templo Judaico, Sinagoga e Império Romano), mas sua identidade é forjada e fortalecida na
crença de que vivem segundo os propósitos do “Deus de Israel”.2. bi,bloj gene,sewj (bíblos
genéseos) – lit. “rolo (livro) da geração (origem)”; genealogia, lista de descendentes –
expressão formada pela junção de bi,bloj (bíblos – caule fibroso do papiro; rolo, livro, escrito;
documento, carta) + ge,nesij (génesis – gênese, origem; geração, descendência). A expressão
hebraica tdoßl.AT rp,se (sêfér toledot – livro das gerações), encontrada em Gn 5:1, foi traduzida
na LXX (Versão dos Setenta) por bi,bloj gene,sewj (bíblos genéseos). O evangelista, fortemente



influenciado pela cultura e pelos textos do judaísmo, como também pela tradução grega das
escrituras hebraicas (Versão dos Setenta – LXX), emprega o modelo das genealogias ou listas
de gerações presentes naqueles livros. O exame das ocorrências, na bíblia hebraica, do
vocábulo tdoßl.AT (toledot – gerações, descendentes) com o sentido de: 1) descendentes,
gerações (Gn 10:1-32, 11:10-27; Nm 1; Rt 4:18; Ecl 41:5), 2) genealogia, árvore genealógica
(Gn 5:1; Ex 6:16; 1Cr 1:29, 5:7, 7:2-4, 8:28, 9:9), 3) história (Gn 2:4, 37:2; Nm 3:1) é prova da
influência desses modelos literários na composição do prólogo do evangelho de Mateus.
Alguns exegetas afirmam que a expressão grega ge,nesij (génesis – gênese, origem; geração,
descendência), encontrada nesse versículo, evoca o Livro das origens (Gn 1-4, 5:1), sugerindo
uma nova criação.3. VIhsou/j (Iesús) – Jesus (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu
Josué/Jeshua) – Sub (150-908), derivado do vocábulo hebraico [:WvyE (Ieshúa – Jesus), forma
tardia de [;WvAhy> (Iehoshúa – Josué). Trata-se de nome antigo formado pela justaposição das
palavras Œy (abreviatura do Tetragrama – nome de Deus na bíblia hebraica) + [v;y” (iasha –
salvar). A forma WvyE (Ieshu), utilizada predominantemente no Talmud, era típica do dialeto
galileu do aramaico (aramaico do Tiberíades), que costumava omitir a consoante final [ (ayin)
na pronúncia das palavras. Na LXX (Versão dos Setenta – Septuaginta), tanto a forma mais
antiga quanto a mais recente são traduzidas uniformemente como VIhsou/j (Iesús – Jesus). O
historiador Flávio Josefo menciona, em seus escritos, aproximadamente 19 pessoas com o
nome “Jesus”, sendo que metade deles eram contemporâneos de “Jesus, chamado
Cristo” (Antiguidades 20, 9, 1). Há ocorrências dessa palavra, também, em numerosos escritos
judaicos do período, em túmulos e ossuários da vizinhança de Jerusalém, demonstrando que
esse nome era extremamente comum naquela época.1. Cristo,j (Khristós) – objeto ou pessoa
ungida, untada com azeite, óleo, cosmético, tinta, cal; Ungido, Cristo – Adj Verb (17-529),
derivado do verbo cri,w (khrío – ungir, untar, perfumar, esfregar levemente, espalhar uma
substância). No grego clássico, a expressão descreve processos corriqueiros tais como
“esfregar levemente” ou “espalhar” cosméticos (azeite, óleos) no corpo, após o banho; preparar
as flechas para batalha, aplicando veneno nas pontas; aplicar tinta, cal em alguma superfície ou
objeto. Na LXX (Versão dos Setenta), tanto a palavra hebraica x:yvim’ (mashîah – messias,
aquele que é ungido), quanto o vocábulo aramaico x:yvim> (meshîah – messias) são traduzidas
por Cristo,j (Khristós), ao passo que o verbo hebraico xv;m’ (mashah – ungir, espalhar um
líquido) foi traduzido pelo verbo grego cri,w (khrío – ungir), todos remetendo ao ato de untar
com azeite, óleo ou gordura. Esse padrão de tradução utilizado na LXX serviu de modelo para
os escritores do Novo Testamento, razão pela qual é aconselhável priorizar o sentido hebraico
(semítico) desses termos para uma melhor compreensão do vocábulo “Cristo”. Empregado de
forma rotineira ou cotidiana, o verbo “ungir” poderia se referir à ação de aplicar óleo ao corpo
(Am 6:6), passar óleo em um escudo (Is 21:5), ou pintar uma casa (Jr 22:14). No contexto do
ritual religioso judaico, “ungir” envolvia a aplicação cerimonial de óleo no tabernáculo, no altar
ou na bacia (Ex 40:9-11), ou até mesmo a aplicação de óleo sobre o animal que serviria de
oferta pelo pecado (Ex 29:36). No contexto da administração, o verbo “ungir” designava a



investidura cerimonial em cargos de liderança, uma atividade que envolvia o derramamento do
óleo que estava num chifre sobre a cabeça da pessoa investida no cargo. A unção em Israel, no
âmbito religioso, indicava uma separação oficial para o serviço divino (Ex 29:36; Lv 8:12; 1Sm
15:17; 2Sm 12:7). No entanto, o título de Messias não evocava um catálogo fixo de atividades,
deveres ou obrigações, antes, propunha a questão de se saber para qual atividade aquele
ungido específico foi comissionado. Essa missão divina podia assumir diversas formas: 1) Deus
unge ou comissiona Reis para representá-lo e para concretizar, na Terra, seu reinado divino de
justiça, retidão e paz (Sl 2; 72); 2) Sacerdotes são ungidos para dirigir o culto (Lv 4: 3-16); 3)
Profetas são ungidos para comunicar a vontade de Deus e para combater práticas
consideradas pecaminosas (1Rs 19:16). É desconcertante o caso do rei pagão da Pérsia, Ciro,
nomeado nas escrituras hebraicas como “ungido” ou “messias”, já que Deus lhe entregou a
tarefa de libertar os exilados hebreus, residentes na Babilônia no século VI a.C. Essa história
reforça a ideia de que não há um rol taxativo das tarefas típicas de um “messias”, ao contrário,
demonstra que mesmo um pagão pode ser comissionado para uma missão divina. A
genealogia de Mateus se propõe a responder a seguinte questão: Para qual atividade, tarefa,
papel ou missão especial Deus “ungiu” ou designou Jesus? A resposta permeia toda a narrativa
evangélica, incluindo a genealogia, mas a passagem encontrada em Mt 1:21-23 pode
representar um significativo resumo.2. VAbraa.m (Abraám) – Abraão (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Abraham) – Sub (7-73), derivado do vocábulo hebraico ~h’r’b.a;
(Abraham – Abraão), resultado da modificação do nome mais curto ~’r’b.a; (Abram – Abrão). No
primeiro caso, trata-se de nome antigo formado pela justaposição das palavras b.a; (ab – pai) +
~h’r’ (raham – multidão; numeroso). No segundo caso, refere-se ao nome composto pelas
palavras b.a; (ab – pai) + ~ru (rûm – alto; exaltado). A narrativa bíblica (Gn 11:27 – 12:8)
apresenta Abraão como o primeiro dos Patriarcas, o ancestral do povo de Israel. Personagem
emblemática que exprime a mais profunda experiência profética daquele povo, visto que,
renunciando integralmente sua segurança pessoal, atendeu ao chamado de Deus, confiando
na promessa divina de uma posteridade abundante. A história evoca o tema da graça e
solicitude de Deus, que chamou um pagão, na cidade de Ur dos Caldeus, a fim de, por seu
intermédio, abençoar todas as nações da terra (Gn 12:3, 18:18). A genealogia conecta Jesus a
essa imponente figura do passado de Israel, buscando salientar o fato de que, como
descendente de Abraão, Jesus promulga, em definitivo, a bênção de Deus sobre todas as
nações da Terra. Dito de outra forma, o texto sugere que em Jesus se concretiza a promessa
feita a Abraão.3. evge,nnhsen (egénnesen) – gerar (ser ou tornar-se pai de alguém); dar à luz;
causar, produzir – Verb. Indicativo Aoristo Ativo (44-97), conjugação do verbo genna,w (gennáo
– gerar; dar à luz; causar). O foco predominantemente masculino desta genealogia reflete a
cultura patriarcal daquelas sociedades, e reflete o emprego de modelos encontrados na bíblia
hebraica (Rt 4:18-22; 1Cr 2:10-15). Assim, a linha descritiva não menciona, com raras
exceções, as mães (Sara, Agar), mas também não segue a primogenitura (Ismael, Esaú), nem
exige perfeição de caráter da pessoa incluída na lista (Jacó roubou o direito de



primogenitura).4. VIsaa,k (Isaác) – Isaac (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu
Yitshaq) – Sub (3-20), nome hebraico qx’c.yI (Yitshaq – Isaac), derivado do verbo qx;c; (Tsahaq
– rir), significando literalmente “ele riu”. Esse verbo aparece pela primeira vez (grau Qal) na
bíblia hebraica descrevendo as reações de Abraão (Gn 17:17) e de sua esposa Sara (Gn
18:12-13), que riram incredulamente da promessa divina de que teriam um filho. Após o
cumprimento da promessa, Sara exclamou: “Deus me deu motivo de riso e todo aquele que
ouvir isso vai rir-se juntamente comigo (yitshaq-lî)” (Gn 21:6), razão pela qual o nome da
criança passou a ser Isaac.5. VIakw,b (Iakób) – Jacó (forma grega e/ou transliteração do nome
hebreu Y‘aqov) – Sub (5-27), nome hebraico bqo[]y: (Y‘aqov – Jacó), derivado dos substantivos
bqe[‘ (‘aqeb – calcanhar; casco; retaguarda; pegadas) e bqe[‘ (‘aqeb – aquele que vence em
astúcia), que por sua vez dão origem ao verbo bq;[‘ (‘aqab – pegar pelo calcanhar; suplantar).
Partindo da idéia literal de calcanhar, esses vocábulos apresentam um desdobramento
semântico, descrevendo “cascos de cavalo”, “a parte de trás de alguma coisa”, “as nádegas”, “a
retaguarda de uma tropa”, “os passos de alguém”. O emprego metafórico da expressão
“levantar o calcanhar” ou “iniquidade no meu calcanhar” inclui ideias tais como a de um traidor
que demonstra infidelidade ou de alguém que persegue impiedosamente. Jacó, segundo filho
de Isaac, neto de Abraão, nasceu “segurando o calcanhar” de seu irmão Esaú (Gn 25:26).
Quando Jacó adquiriu o direito de primogenitura (Gn 25:29-34), ao roubar a benção proferida
por Isaac (Gn 27:1-29), seu irmão Esaú, injustamente preterido, exclamou: “Não é com razão
que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou: tirou-me o direito de primogenitura e
agora usurpa a bênção que era minha” (Gn 27:36). Esse nome, quando empregado como um
coletivo, refere-se às tribos de Israel que descenderam dos 12 filhos de Jacó.6. VIou,daj (Iúdas)
– Judá (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Yehudáh) – Sub (10-44), nome
hebraico hd’Why> (Yehudáh – Judá), que origina o verbo dh;y” (Yahad – tornar-se judeu).
Perdeu-se o sentido original da raiz, embora tenha sido sugerido que o termo deriva do verbo
hd’y” (Yadah – louvar, glorificar; celebrar), considerando-se as referências bíblicas (Gn 29:35,
49:8) sobre o assunto. Todavia, alguns nomes dos filhos de Jacó devem ser considerados como
“trocadilho” hebraico. Nesse caso, a explicação oferecida pelo texto bíblico não pretende fixar
uma etimologia do termo, nem oferecer uma informação precisa sobre a origem do vocábulo,
mas somente reforçar ou explicitar o “jogo de palavras”. Diz a narrativa bíblica (Gn 29:35) que
Lia, primeira mulher de Jacó, deu nome ao seu quarto filho, dizendo: “Desta vez, louvarei a
IHWH; por isso lhe chamou Judá”. Noutra passagem (Gn 49:8), Jacó, ao abençoar seu filho
Judá, utiliza o “jogo de palavras” de forma clara: “Judá, teus irmãos te louvarão”. Esse nome
próprio é utilizado para referir-se a pessoas e a um território. Na história dos patriarcas, Judá foi
o nome do quarto filho de Jacó, nascido de Lia. A benção de Jacó prometeu-lhe liderança,
vitória e reinado (Gn 49:8-12), não obstante seu papel secundário na narrativa bíblica. De fato,
Davi, nascido em Belém da Judeia, foi ungido Rei sobre Judá e, posteriormente, sobre todo
Israel (2Sm 2:4), confirmando a bênção paterna. O Messias prometido é visto como alguém
que viria de Belém, da Judeia, da linhagem de Davi (2Sm 7:12-16; Sl 89:1-5, Sl 110; Mq



5:1-2).7. avdelfou.j (adelphús) – irmão, filho do mesmo ou dos mesmos genitores; parente,
consanguíneo, afim; compatriota, da mesma tribo; correligionário, irmão de fé – Sub (38-343),
acusativo plural do vocábulo avdelfo,j (adelphós – irmão), formado pela junção da partícula a (a
– copulativo) + delfu,j (delphús – útero), significando, etimologicamente, “do mesmo útero”. Na
LXX (Versão dos Setenta), avdelfo,j (adelphós – irmão) traduz a palavra hebraica xa’ (‘ah –
irmão). Esse vocábulo semítico, conquanto tenha o sentido básico de “irmão”, apresenta
nuances semânticas semelhantes àquelas indicadas pelo termo grego. Nesse sentido, pode
significar filho de uma mesma mãe, filho de um mesmo pai, os descendentes remotos de um
ancestral comum (sobrinhos, primos), os membros de uma mesma tribo. O significado também
inclui todos os filhos de Israel, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Neste versículo, a
expressão “Judá e seus irmãos” evoca os doze filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Judá,
Issacar, Zabulon, Benjamim, Dã, Neftali, Gad, Aser e José (Ex 1:1-5).8. Fa,rej (Fáres) – Farés
(forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Perets) – Sub (2-3), nome hebraico #r,P,
(Perets – brecha; fenda; lacuna; Farés), que se origina do verbo #r;P’ (Parats – arrebentar;
derrubar; transbordar; irromper; insistir, instar). A etimologia desse nome guarda certa relação
com a história do nascimento de Farés (Gn 38:27-30). Reza a narrativa bíblica que Tamar
estava grávida de gêmeos. Durante o parto, uma das crianças coloca a mão para fora, e a
parteira ata nessa “mãozinha” um fio escarlate, dizendo: “Foi este que saiu primeiro”. Todavia, a
criança recolheu a mão e seu irmão acabou nascendo antes dele, levando a parteira a
exclamar: “Que brecha te abriste!”, motivo pelo qual recebeu o nome de Farés. Com exceção
das referências genealógicas (1Cr 2:9-11; Rt 4:20-21; Mt 1:3-5), pouco se sabe acerca das
personagens entre Farés e Salmon. Seus nomes evocam, no entanto, uma história maior de
perda de direitos civis no Egito (escravidão), derrota do Faraó, libertação do impotente dos
poderes do opressor, fidelidade de Deus às suas promessas relativas à terra de Canaã.9. Za,ra
(Zára) – Zara (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Zerah) – Sub (1-1), nome
hebraico xr;z< (Zerah – aurora; brilho) derivado do verbo (zarah – levantar-se, erguer-se; subir;
brilhar). O fio escarlate foi atado no punho de Zara, que colocou a “mãozinha” para fora, dando
a entender que nasceria primeiro (Gn 38:27-30). Esse incidente envolvendo o nascimento de
Zara sugere a etimologia do seu nome.10. Qama,r (Thamár) – Tamar (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Tamar) – Sub (1-1), nome hebraico rm’j’ (Tamar – palma;
palmeira: árvore e seus ramos). Judá casou-se com a filha de um cananeu, que lhe deu três
filhos: Er, Onã e Selá (Gn 38:1-5). O filho primogênito de Judá (Er) casou-se com Tamar, mas
não tiveram filhos. Após seu falecimento, seu irmão Onã, em virtude da lei do Levirato (Dt
25:5-6), desposou Tamar, no entanto, também faleceu antes que ela concebesse. Judá
prometeu que seu filho Selá se casaria com Tamar, assim que se tornasse homem. A promessa
não foi cumprida, levando Tamar a se disfarçar de prostituta para seduzir seu próprio sogro.
Judá confunde sua nora Tamar, viúva de Er, com uma prostituta cultual. Ela concebe os gêmeos
Farés e Zara (Gn 38:6-26).11. ~Esrw,m (Esróm) – Esrom (forma grega e/ou transliteração do
nome hebreu Hetsron) – Sub (2-3), nome hebraico !Arc.x, (Hetsron), derivado da raiz rcx (Htsr –



estreitar, apertar, atar; afligir; sitiar, enclausurar). A etimologia do nome sugere a ligação dessa
personagem com a escravidão e libertação de Israel descrita no livro de Êxodo. Esrom está
associado com o cativeiro de José no Egito (Gn 46:8-12 e 27), já que seu nome foi mencionado
entre as setenta pessoas que acompanhavam o patriarca Jacó.12. VAra,m (Arám) – Aram
(forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Aram) – Sub (2-3), nome hebraico ~r’a]
(Aram). Não há maiores informações a respeito desse descendente dos Patriarcas, além
daquelas constantes das listas genealógicas (Gn 46:8-12; 1Cr 2:9-11; Rt 4:20-21). Há
diferentes tradições textuais sobre o número de filhos de Hesron. O texto hebraico de 1Cr 2:9
menciona três filhos, ao passo que a LXX (Versão dos Setenta) menciona quatro. Enquanto o
TM (Texto Massorético) de 1Cr 2:9 estabelece Ram como sendo o segundo filho, a LXX
(Versão dos Setenta) nomeia Ram como o segundo filho e Aram, pai de Aminadab, como o
quarto. Por sua vez, a LXX de Rt 4:19 também apresenta Aram como filho de Hesron. Esse
nome foi usado pela primeira vez pelo rei da Babilônia Naram-Sin (2254-2218 a.E.C), que
derrotou Harshamadki, senhor de Aram e de Am. O livro de Gênesis menciona lugares
chamados Paddam-Aram (Gn 25:20, 31:18, 33:18, 35:9) e Aram-Naharaim (Gn 24:10; Dt 3:25),
embora não haja referências diretas ao povo Arameu (Aramaico) até o séc XI a.E.C, quando o
soberano Tiglat Falasar I (1115-1103 a.E.C) deparou com eles na sua expedição militar ao
longo do rio Eufrates, local onde viviam. As origens do povo arameu são obscuras, embora
sejam considerados como um grupo de semitas ocidentais, tribos de língua aramaica que
chegaram ao Crescente Fértil por volta de 1500-1250 a.E.C. Sua região de origem foi
provavelmente o deserto sírio-árabe, expandindo-se, posteriormente, para a Alta Mesopotâmia
(noroeste). Narra a bíblia hebraica que Abraão é irmão de Naor e avô de Aram (Gn 22:20-21).
Tanto Isaac (Gn 25:20) quanto Jacó (Gn 28:5) casaram-se com mulheres araméias. O próprio
Jacó é descrito como um “arameu estrangeiro” (Dt 26:5).13. VAminada,b (Aminadáb) –
Aminadab (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu ‘Ammînādāb) – Sub (2-3), nome
hebraico bd’n”yMi[; (‘Ammînādāb) que possivelmente deriva da junção das palavras yMi[;
(‘Ammî – meu povo) + bd’n” (nādāb – incitar, impelir; nobre). Não há informações detalhadas a
respeito desse descendente de Judá. Sabe-se, apenas, que era filho único de Aram (Rt 4:19;
1Cr 2:10), e que seu nome, indiretamente, foi associado à travessia do deserto pelo povo de
Israel, sob o comando de Moisés (Nm 1:7).14. Naassw,n (Naassōn) – Naasson (forma grega e/
ou transliteração do nome hebreu Nahshwon) – Sub (2-3), nome hebraico !Avx.n: (Nahshwon)
derivado da raiz vxn (nhsh – serpente, cobra; adivinhar; adivinhação; cobre). A etimologia desse
nome nos remete ao episódio da serpente de bronze, feita por Moisés (Nm 21:4-9), também
mencionada no Novo Testamento (João 3:14; Fp 2:7). Ao contrário do seu pai Aminadáb,
Naasson está diretamente ligado à travessia do deserto (Nm 1:7). No início da peregrinação do
povo hebreu, Moisés e Aarão designaram um homem de cada tribo para exercer a função de
liderança ou chefia da casa patriarcal. Esses doze líderes tinham a atribuição de recrutar, em
suas próprias tribos, homens com idade mínima de 21 anos, hábeis para ir à guerra (Nm 1:1-4).
Naasson foi nomeado líder da tribo de Judá. Há um vínculo familiar entre essa personagem e o



sacerdote de Moisés, já que Aarão desposou a filha de Aminadáb, chamada Isabel, irmã de
Naasson (Ex 6:23).15. Salmw,n (Salmón) – Salmon (forma grega e/ou transliteração do nome
hebreu Shalmōn) – Sub (2-3), nome hebraico !Aml.v; (Shalmōn – recompensa; suborno)
derivado do verbo ~lev’ (shālēm – terminar ou completar algo; estar completo, sadio; entrar num
estado de integridade e unidade). O vocábulo ~Alv’ (shālôm – paz) também deriva deste verbo.
Pode-se explicar a visível diversidade de significados dessas palavras levando-se em conta as
peculiaridades das sociedades antigas do Oriente Médio, da Mesopotâmia e do Egito. Nesse
contexto, a restauração da paz se fazia por meio do pagamento de tributo a um conquistador
(Js 10:1), da restituição de algo, como forma de reparar a lesão causada (Ex 21:36) ou do
simples pagamento e finalização de uma transação comercial (2Rs 4:7). O pagamento de um
voto (Sl 50:14), de uma promessa ou obrigação selava o acordo, de sorte que ambas as partes
eram conduzidas ao estado de paz. Salmon é o bisavô de Jessé, pai de David (1Cr 2:11-13; Rt
4:21-22).16. Bo,ej (Bóes) – Booz (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Bō´az) – Sub
(2-3), nome hebraico z[;Bo (Bō´az) formado pela junção da preposição B. (b – em, dentro de;
por meio de) + z[o (´oz – força). A etimologia desse nome nos remete ao verso do salmista “Na
tua força, SENHOR, o rei se alegra!” (Sl 21:1). Esse vocábulo semítico é traduzido para o grego
de duas maneiras diferentes, ora como Bo,ej (Bóes), ora como Bo,oj (Bóos). Booz era um rico
proprietário de terras em Belém (Rt 2:1-3) que, exercendo a função de resgatador (Nm 35:19),
casou-se com Rute, nora de Noemi e de Elimelec. Rute, a estrangeira, não apenas
acompanhou sua sogra (Rt 2:11), mas também assegurou a perpetuidade da família de
Elimelec, aceitando casar-se com Booz, gerando Obed, avô do Rei David. A generosidade de
Rute e de Booz fez de Noemi, a viúva, uma antepassada de David.17. ~Raca,b (Rakháb) –
Raab (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Rāhāv) – Sub (1-1), nome hebraico
bx’r’ (Rāhāv) derivado do verbo bx;r” (Rāhāv – portar-se com orgulho; ser orgulhoso). Esse
vocábulo semítico é traduzido para o grego de duas maneiras diferentes, ora como Racab
(Rakháb), ora como Raab (Raab).Raab foi a prostituta cananeia que deu proteção aos espiões
de Josué, no muro da cidade de Jericó (Js 2). É muito improvável que Salmon e Raab tenham
gerado Booz, pois mais de um século os separa. Salmon é o bisavô de Jessé, pai de David (1Cr
2:11-13; Rt 4:21-22), ao passo que Raab viveu na época da invasão e ocupação de Jericó (Js
2). A ausência de Raab nas listas genealógicas de Rute e Crônicas demonstra que o foco do
evangelista reside na legitimação teológica e social, ficando em segundo plano a informação
histórica.18. VIwbh.d (Iōbēd) – Jobed (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu ´Ōbed)
– Sub (2-3), nome hebraico dbeA[ (´Ōbed) derivado do verbo db;[‘ (‘āvad – trabalhar; servir;
tornar-se escravo). O vocábulo db,[ñ, (‘eved – escravo; servo) também deriva deste verbo. Não
há informações detalhadas a respeito desse descendente de Booz e Rute. Sabe-se, apenas,
que foi o avô do Rei David (Rt 4:17-22; 1Cr 2:12).19. ~Rou,q (Ruth) – Rute (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Rût) – Sub (1-1), nome hebraico tWr (Rût) derivado do
substantivo tW[r. (R‘ût – companheira; ave que forma casal com outra). Rute, a pobre viúva
estrangeira (moabita), resolve acompanhar sua sogra Noemi (Rt 2:11), também viúva, no



retorno à Judeia. Em razão da extrema penúria em que viviam, é forçada a respigar (Lv 19:19;
Dt 24:19) nos campos, mas acaba persuadindo o rico e poderoso Booz, proprietário daquelas
terras, a exercer o papel legal de resgatador (Nm 35:19), casando-se com ela. Dessa união
nasce Jobed, herdeiro legal das terras de Maalon, Elimelec e Booz, e avô de David.20. Iessai
(Iessai) – Jessé (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Yishay) – Sub (2-5), nome
hebraico yv;yI (Yishay), de derivação incerta. Jessé, neto do próspero belemita Boaz e de sua
esposa Rute, era morador de Belém de Judá e teve oito filhos (ISm 16:1-13, 17:12), incluindo o
Rei David. Na linguagem profética, o futuro Messias e Rei de Israel é chamado de “raiz de
Jessé” (Is 11:10; Rm 15:12), sendo conhecida a profecia: “Do tronco de Jessé sairá um rebento,
e das suas raízes um renovo” (Is 11:1).21. Daui.d (Dauid) – Davi (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Dawid) – Sub (16-59), nome hebraico dywID’ (Dawîd),
possivelmente derivado do vocábulo dAD (dôd – amado), pois há dúvidas quanto a essa
etimologia. Davi, filho caçula de um agricultor de Belém (Jessé), foi ungido Rei pelo profeta
Samuel (1Sm 16:13), de forma inusitada. Sua vida costuma ser divida em quatro períodos: nos
primeiros anos, após ser ungido, ganha acesso à corte de Saul (primeiro Rei de Israel),
inicialmente, em virtude de seus dotes musicais, pois acalmava o espírito perturbado do
Soberano com sua música. Posteriormente, ao derrotar o guerreiro filisteu (Golias), casa-se
com a filha única do Rei (Micol). Nos anos do exílio, tempo em que foi perseguido pelo Rei Saul,
Davi refugia-se como um proscrito no deserto da Judeia, aliando-se aos filisteus na luta contra
seu próprio sogro, e estabelece um poderio militar independente, consolidando seu controle
sobre grande parte de Judá. Durante sete anos reina sobre Judá, estabelecendo Hebron como
capital, e estendendo cada vez mais sua influência sobre o Reino do Norte. Por fim, durante
trinta e três anos governa sobre todo o território de Israel (Norte e Sul), expandindo as fronteiras
do Reino, com guerras vitoriosas, promovendo a centralização administrativa e religiosa em
Jerusalém, que se torna a capital e centro do culto. Seu reinado alcança prosperidade material,
estabilidade política e religiosa, além de crescente influência no mundo da sua época. Os livros
de Samuel, Crônicas e Reis contam sobre sua vida e reinado. Todavia, em virtude da natureza
idealizada de sua pessoa e reinado, bem como da aliança messiânica evocada no ato da sua
unção, há referências ao Rei Davi em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías,
Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e Zacarias.22. Solomw.n (Solomon) – Salomão (forma grega
e/ou transliteração do nome hebreu Shelomoh) – Sub (5-12), nome hebraico hmol{v.
(Shelomoh), derivado do verbo ~lev’ (shālēm – terminar ou completar algo; estar completo,
sadio; entrar num estado de integridade e unidade) e do vocábulo ~Alv’ (shālôm – paz).
Salomão, segundo filho de Davi e Bat-Seba, reinou sobre Israel durante longo período (962-922
a.C), marcado por prosperidade, prestígio, projetos de construção grandiosos, além de
considerável transformação cultural, na qual a centralização administrativa sobrepujou a antiga
organização tribal. A opulência do seu reinado acarretou o aumento excessivo dos tributos, o
agravamento das desigualdades sociais, inclusive com a imposição de trabalhos forçados aos
Israelitas, que culminaram com a dissolução da monarquia unida, após sua morte. Do ponto de



vista religioso, seu principal projeto foi a construção do Templo. Suas façanhas são descritas
em 1Reis, 1Crônicas e 2Crônicas, sobretudo o célebre caso das duas mães que disputavam o
filho. Não obstante os aspectos controvertidos do seu reinado, Salomão passou à tradição
como o sábio por excelência, a quem foram atribuídas inúmeras obras: Salmos, Odes,
Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Sabedoria de Salomão.23. Ouvri,aj (Urías) –
Urias (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Uriah) – Sub (1-1), nome hebraico
hy”rIWa (’Uriah – luz do “Eterno”), composto pelos vocábulos rAa (’Or – luz) e hy” (Yāh –
abreviatura do Tetragrama). Urias, marido de Bat-Seba, era hitita (2Sam 23:23-39) e compunha
a tropa de elite do exército real, no reinado de Davi. Esse grupo de heróis guerreiros, chamados
coletivamente “os trinta”, era formado de mercenários estrangeiros. Sua esposa Bat-Seba era
filha de Eliã, que também integrava o grupo dos “trinta” guerreiros de Davi. Com o objetivo de
encobrir seu adultério com Bat-Seba, o Rei Davi determinou que o guerreiro Urias fosse
colocado em posição extremamente perigosa, durante uma batalha, o que lhe acarretou a
morte. Nesse versículo, o Evangelista faz uma referência indireta a Bat-Seba, “mulher de Urias”,
bem como ao adultério que culminou no nascimento do Rei Salomão.24. ~Roboa,m (Roboam)
– Roboão (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Rehavām) – Sub (2-2), nome
hebraico ~[‘b.x;r. (Rehavām – ampliação/aumento do povo), composto pelos vocábulos
bx;r’ (Rāhav – ser largo, usado para terra ou objeto) e ~[‘ (’ām – povo). Após a morte de
Salomão (931 a.C), os israelitas, liderados por Jeroboão, apelam para o sucessor do trono de
Salomão (Roboão), a fim de que ele reduza os impostos e conceda um tratamento igualitário
entre as tribos do Norte e do Sul. Insensível aos apelos do povo, Roboão promete represálias
consistentes no agravamento dos impostos, acarretando uma rebelião que culmina com a
divisão do Reino em duas partes: o Reino do Norte e o Reino do Sul, tendo como soberanos,
respectivamente, Jeroboão (931-910 a.C) e Roboão (931-913 a.C). Os primeiros anos do
reinado de Roboão foram marcados pela construção e fortificação de muitas cidades
pertencentes ao território das tribos de Judá e Benjamim.25. VAbia. (Abia) – Abias (forma grega
e/ou transliteração do nome hebreu ’ăviyāh) – Sub (2-3), nome hebraico hy”bia] (’ăviyāh – meu
pai é o Eterno), composto pelos vocábulos ba’ (’āv – pai) e hy” (Yāh – abreviatura do
Tetragrama). Abias (913-911 a.C), neto de Salomão e filho de Roboão, foi o segundo Rei de
Judá (1Cr 3:10), levando adiante o programa político do seu genitor (1Rs 15:1-8; 2Cr 13:1-22),
intensificou a hostilidade entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e permitiu a adoração de
divindades estrangeiras, dentro do sincretismo religioso (idolatria) dos seus ascendentes.26.
VAsa,f (Asaph) – Asa (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu ’āsāf) – Sub (2-2), nome
hebraico @s’a’ (’āsāf), derivado do verbo @s’a’ (’āsāf – reunir, recolher, remover uma colheita).
Na bíblia hebraica (1Rs 15:9), o nome desse rei é grafado como as’a, (’ās’ā – curar, no idioma
caldeu). Ao que tudo indica, houve um erro dos copistas ao grafarem o nome desse Monarca, o
que explicaria a divergência entre os manuscritos do Novo Testamento. Todavia, alguns eruditos
postulam que não se trata do Rei de Judá, mas do salmista Asaf (1Cr 16:5-37; 2Cr 29:30). Essa
interpretação é bastante controvertida, pois introduz uma quebra na genealogia, que segue



claramente a linhagem dos Reis de Judá. Na tradução, adotou-se a grafia original do nome, tal
como aparece nas Escrituras Hebraicas. Asa, filho de Abias, foi o terceiro Rei de Judá (911-870
a.C). O reinado de Asa foi marcado pela retomada do monoteísmo, com a destruição de altares
estrangeiros, a derrubada de estátuas e imagens de deuses locais. A vitória na guerra contra os
etíopes conferiu-lhe estabilidade econômica, permitindo a fortificação de várias cidades de
Judá e o aumento do exército.27. VIwsafa,t (Iōsaphat) – Josafá (forma grega e/ou transliteração
do nome hebreu Yehōshāfāt) – Sub (2-2), nome hebraico jp’v’Ahy> (Yehōshāfāt – o Eterno é juiz/
o Eterno julga, governa), composto pelos vocábulos hy” (Yāh – abreviatura do Tetragrama) e
jp;v’ (shāfat – julgar, governar). Os orientais antigos nem sempre dividiam as funções do
governo (executivo, legislativo e judiciário), razão pela qual o vocábulo shāfat cobre uma ampla
gama de atividades, todas envolvendo processos governamentais, não necessariamente
processos judiciais. Josafá (870-848 a.C) herdou o trono de seu pai Asa, tornando-se o quarto
Rei de Judá. Intensificou a reforma religiosa iniciada pelo seu pai, dando seguimento ao
programa de destruição do culto aos deuses estrangeiros. Nomeou príncipes, acompanhados
de levitas e sacerdotes para percorrerem as terras do reino, a fim de ensinarem a lei. Também
deu seguimento ao programa de fortificação das cidades de Judá, alcançando respeito dos
reinos vizinhos. Aliou-se ao Rei do Norte, Acabe, na luta contra Edom.28. Iwram (Iōram) – Jorão
(forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Yehōrām) – Sub (2-2), nome hebraico ~r’Axy>
(Yehōrām – o Eterno é exaltado), formado pela justaposição das palavras Ahy> (Yehō –
abreviatura do Tetragrama) + ~ru (rûm – alto; exaltado). Jorão, filho de Josafá, governou por oito
anos (848-841 a.C), tornando-se o quinto Rei de Judá (2Rs 8:16-24; 2Cr 21:1-20). Casou-se
com Atalia, filha de Omri (Rei do Norte), restabelecendo o culto a Baal e a idolatria. Assassinou
seus seis irmãos, além de alguns oficiais do reino. No plano externo, sofreu uma derrota que
redundou na independência de Edom. Seu território foi invadido pelos filisteus e árabes que
cercaram Jerusalém, levando cativa a família real e saqueando o palácio.29. VOzi,aj (Odzias) –
Ozias (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu ‘uzîyāh) – Sub (2-2), nome hebraico
hy”ZI[u (‘uzîyāh – minha força é o Eterno), composto pelos vocábulos yZI[u (‘uzî – minha força)
e hy” (Yāh – abreviatura do Tetragrama). Ozias, filho de Amasias, tornou-se rei em Judá
(781-740 a.C) com dezesseis anos de idade (2Rs 14:21-22, 15:1-7; 2Cr 26:1-23). O
desenvolvimento econômico (agricultura, pecuária, mineração de cobre e ferro) e a influência
de Judá, durante o reinado de Ozias, somente foram ultrapassados pela época de Davi e
Salomão. O Reino do Sul foi soerguido do seu estado de vassalagem à posição de potência
nacional. Há um salto neste trecho da lista genealógica, visto que Ozias foi o décimo Rei de
Judá, portanto, foram omitidos os reinados de Ocozias (841 a.C), Atalia (841-835 a.C), Joás
(835-796 a.C) e Amasias (796-781 a.C).30. VIwaqa,m (Iōatham) – Joatão (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Yôtām) – Sub (2-2), nome hebraico ~t’Ay (Yôtām – o Eterno é
perfeito), composto pelos vocábulos Ay (Yô – abreviatura do Tetragrama) e ~T’ (tām – completo,
perfeito, íntegro). Joatão (740-736 a.C), décimo primeiro Rei de Judá (2Rs 15:32-38; 2Cr
27:1-9), dando prosseguimento ao plano de soerguimento do Reino do Sul, iniciado por seu pai



(Ozias), construiu cidades na região montanhosa do reino, realizou obras na muralha de Ofel,
construiu a Porta Superior do Templo. No plano externo, venceu os amonitas, obrigando-os ao
pagamento de tributos, além de adotar uma política anti-Assíria (potência mundial da
época).31. VAca,z (Akhaz) – Acaz (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu ’āhāz) –
Sub (2-2), nome hebraico zx’a’ (’āhāz), derivado do verbo zx’a’ (’āhāz – agarrar, pegar,
apoderar-se). Acaz, filho de Joatão, reinou sobre Judá (2Rs 16:1-20; 2Cr 28: 1-27) durante vinte
anos (736-716 a.C). As grandes dificuldades enfrentadas durante seu longo reinado estão
ligadas ao relacionamento de Judá com os reinos de Israel, Síria e Assíria. Os exércitos da Síria
e de Israel chegaram a invadir Jerusalém, mas a aliança com o soberano Tiglate-Pileser
garantiu ao Reino de Judá relativa liberdade, não obstante os pesados tributos recolhidos pelo
Império Assírio. Nesse período, em duas campanhas sucessivas (733 a 732 a.C), os assírios
subjugaram a Síria e Israel.32. ~Ezeki,aj (Edzekias) – Ezequias (forma grega e/ou transliteração
do nome hebreu Hiziqîyāh) – Sub (2-2), nome hebraico hy”qiz>xii (Hiziqîyāh – o Eterno
fortalece / força do Eterno), composto pelos vocábulos qz;x’ (hāzaq – fortalecer, robustecer;
força) e hy” (Yāh – abreviatura do Tetragrama). Ezequias reinou sobre Judá (2Rs 18-20; 2Cr
29-32; Is 36-39) durante vinte e nove anos (716-687 a.C), impondo uma extensa reforma
religiosa naquele reino. Considerando que o Reino do Norte não possuía governo
independente, essa reforma atingiu também aquele território. No plano externo, o território de
Judá sofreu constantes investidas de Senaqueribe (Rei Assírio) que chegou a conquistar
quarenta e seis cidades muradas, transformando em escravos cerca de 200 mil cativos judeus.
Todavia, as tropas assírias nunca chegaram a Jerusalém.33. Manasshj (Manassēs) – Manassés
(forma grega e/ou transliteração do nome hebreu menasheh) – Sub (2-3), nome hebraico
hV,n:m. (Menasheh), derivado do verbo hv’n” (nāshāh – esquecer). Manassés, filho de
Ezequias, reinou sobre Judá (2Rs 21:1-18; 2Cr 33:1-20) durante quarenta e cinco anos
(687-642 a.C), excluídos os dez anos de co-regência com seu pai. O longo governo deste
monarca representou um retorno ao sincretismo religioso (idolatria), com a instituição de ritos e
cerimônias a deuses pagãos, adoração às estrelas e aos planetas, bem como a Moloque
(divindade amonita), mediante o sacrifício de crianças no vale Hinom. Imagens ligadas a Baal
foram colocadas no próprio templo de Jerusalém. As vozes de protesto que se levantaram
contra essas grosseiras medidas foram silenciadas com a morte, derramando-se muito sangue
inocente.34. VAmw,j (Amōs) – Amon (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu ’āmôn) –
Sub (2-3), nome hebraico #Ama’ (’āmôts), derivado do adjetivo #moa’ (’āmōts – forte). Ao que
tudo indica, houve um erro dos copistas ao grafarem o nome desse rei, o que explicaria a
divergência entre os manuscritos do Novo Testamento. Na bíblia hebraica (2Rs 21:19; 2Cr
33:21), o nome do Monarca é grafado como !wOma’ (’āmôn – artesão, artífice; arquiteto). Na
tradução, adotou-se a grafia original do nome, tal como aparece nas Escrituras Hebraicas.
Amon, filho de Manassés, reinou sobre Judá (2Rs 21:19-26; 2Cr 33:21-25) durante dois anos
(642-640 a.C), até ser assassinado pelos seus servos, no palácio real. Seu governo é marcado
pela adoração de divindades estrangeiras, dando prosseguimento ao sincretismo religioso



(idolatria) do seu genitor.35. VIwsi,aj (’Iōsias) – Josias (forma grega e/ou transliteração do nome
hebreu Yō’shîāhû) – Sub (2-2), nome hebraico WhYò”viaOy (Yō’shîāhû), cuja terminação se dá
com o sufixo hy” (Yāh – abreviatura do Tetragrama). Josias, filho de Amon, foi o décimo sexto
Rei de Judá (2Rs 22:1 – 23:30; 2Cr 34:1 – 35:27), assumindo o trono com oito anos de idade e
reinando por trinta e um anos (640-609 a.C). É elogiado pelos escritores bíblicos, sobretudo por
suas reformas religiosas, marcadas pela eliminação de práticas e santuários destinados a
outros deuses. Durante seu reinado foi descoberto o “Livro da Lei” (considerado por alguns
estudiosos como parte do livro Deuteronômio), além de ter sido compilada a história
deuteronômica (Josué-Reis). Josias foi morto em Megido, ao tentar interceptar o exército
egípcio que marchava através da Palestina. O Egito, nessa época, prestava auxílio aos assírios
na luta contra a Babilônia.36.Josias teve quatro filhos (1Cr 3:15): 1) !n”ëx’Ay> (Yeôhānān –
Joanan), Iwanan (Iōanan – Joanan); 2) ~yqI+y”Ahy>> (Yehôyāqîm – Joaquim), VIwaki,m (Iōakim
– Joaquim); 3) WhY”ëqid>ci> (Tzedeqîyāhû – Zedequia), Sedekia (Sedekia – Zedequia); 4)
~WL)v;> (Shallûm – Salum), Saloum (Salum – Salum). Para o entendimento deste trecho da
genealogia de Mateus, é importante um resumo da qualificação desses monarcas. 1) !n”ëx’Ay>
(Yeôhānān – Joanan), Iwanan (Iōanan – Joanan); Joanan (primogênito) não é mencionado em
nenhum outro lugar, razão pela qual levanta-se a hipótese de que tenha falecido antes do seu
pai Josias. 2) ~yqI+y”Ahy>> (Yehôyāqîm – Joaquim), VIwaki,m (Iōakim – Joaquim); Joaquim,
filho de Josias com Zebida (Ruma), segundo o relato bíblico (2Rs 23:34; 2Cr 36:4), se chamava
anteriormente ~yqiy”l.a, (Elyāqîm – Eliaquim), Eliakim (Eliakim – Eliaquim), mas teve seu nome
mudado pelo Faraó Necao, que o tornou um rei vassalo. É citado, também, nos livros proféticos
(Jer 36:1, 46:2; Ez 19:5-9; Dn 1:1-2). Contava com 25 anos quando subiu ao trono, portanto, era
mais velho que seu irmão Salum/Joacaz. 3) WhY”ëqid>ci> (Tzedeqîyāhû – Zedequia), Sedekia
(Sedekia – Zedequia); Zedequia, filho de Josias com Hamutal (Lebna). Segundo o relato bíblico
(2Rs 24:17), se chamava anteriormente hy”n>T;m; (Matanyāh – Matanias), Maqqaniaj
(Maththanias – Matanias), mas teve seu nome mudado por Nabucodonosor. Contava com 21
anos quando subiu ao trono, logo, era o filho mais jovem de Josias. No segundo livro de
Crônicas (2Cr 36:9-10) está dito que ele era xa’ (āh – irmão) de !ykiy”Ahy> (Yhôyākhîn –
Joaquin), Ieconiaj (Iekhonias – Jeconias), todavia, a LXX (Septuaginta) traduz o termo por
avdelfo.n tou/ patro.j auvtou (adelphon tou patros autou – lit. irmão do pai dele), versão
absolutamente correta, a uma porque o termo “irmão”, em hebraico, significa irmão, primo,
parente, próximo, além de ser utilizado em composição com outros termos para designar laços
específicos de parentesco, como tio paterno (Josué 17:4); a duas porque os textos paralelos da
bíblia hebraica (2Rs 24:17-18; Jer 37:1) confirmam que Zedequia/Matanias, filho de Hamutal
(Lebna), era o irmão mais novo de Joaquim, portanto, tio de Jeconias/Joaquin. 4) ~WL)v;>
(Shallûm – Salum), Saloum (Salum – Salum); Salum, filho de Josias com Hamutal (Lebna). É
também conhecido pelo nome de zx’a’Ahy> (Yehôāhāz – Joacaz), Iwacaj (Iōakhas – Joacaz)
(2Rs 23:31-34; 2Cr 36:1-4). No segundo livro de Crônicas, esse último nome é apresentado
com uma ligeira variação zx’a’Ay (Yôāhāz – Joacaz), Iwacaz (Iōakhaz – Joacaz). Contava com



23 anos quando subiu ao trono. Considerando-se a idade atribuída aos seus irmãos (2Rs 23-24;
2Cr 36), conclui-se que era mais velho que Zedequias, porém mais novo que Joaquim. O texto
não revela a idade de seu irmão Joanan. Logo, o fato de figurar em quarto lugar na lista
genealógica (1Cr 3:15) talvez represente uma degradação intencional do cronista. Joaquim, por
sua vez, teve dois filhos (1Cr 3:16): 1) hy”n>Aky> (Yekhōnyāh – Jeconias), Ieconiaj (Iekhonias –
Jeconias) / !ykiy”Ahy> (Yehôyākhîn – Joaquin), Ieconiaj (Iekhonias – Jeconias), VIwaki,m
(Iōakim – Joaquim); 2) hY”ïqid>ci (Tzidqîyāh – Zedequia), Sedekiaj (Sedekias – Zedequias); É
necessário um breve comentário sobre os filhos de Joaquim, já que um deles se tornou rei de
Judá, são eles: 1) hy”n>Aky> (Yekhōnyāh – Jeconias), Ieconiaj (Iekhonias – Jeconias); Jeconias
reinou por três meses sobre Judá, antes de ser exilado para a Babilônia por Nabucodonosor. 2)
hY”ïqid>ci (Tzidqîyāh – Zedequia), Sedekiaj (Sedekias – Zedequias); Zedequias é mencionado
apenas na lista genealógica do Livro de Crônicas (1Cr 3:16).37. evge,nnhsen (egénnesen) –
gerar (ser ou tornar-se pai de alguém); dar à luz; causar, produzir – Verb. Indicativo Aoristo Ativo
(44-97), conjugação do verbo genna,w (gennáo – gerar; dar à luz; causar). Neste versículo, o
evangelista menciona que Josias gerou Jeconias e seus irmãos, o que causa certa estranheza.
Na verdade, Josias gerou Joaquim, pai de Jeconias. No entanto, nunca é demais lembrar que a
cultura subjacente ao texto é a da Palestina do primeiro século (semítica do oriente médio).
Nesse caso, é imperioso reconhecer que, no pensamento hebraico, um indivíduo, ao gerar uma
criança, torna-se pai (ancestral) de todos aqueles que vierem a nascer dessa criança. Assim
como Jesus é chamado filho de Davi e filho de Abraão, é perfeitamente possível, nessa cultura,
dizer: “Jeconias, filho de Josias” ou seu equivalente “Josias gerou Jeconias”. Alguns estudiosos
argumentam que !ykiy”Ahy> (Yhôyākhîn – Joaquin) era uma grafia alternativa para o nome
hy”n>Aky> (Ykhōnîāh – Jeconias) conforme 2Rs 23:36, 2Rs 24:8-16; 2Cr 36:5-10, ambos
traduzidos, na LXX (Septuaginta), pelo mesmo vocábulo grego VIwaki,m (Iōakim – Joaquim).
Asseveram, também, que além dessa complexa correspondência entre os nomes, tanto
Joaquim quanto Jeconias tiveram um irmão chamado Zedequias, o que acrescentaria mais
obscuridade ao problema. Desse modo, sugerem que houve um erro do copista que não fez
distinção entre Joaquim e Joaquin (Jeconias), já que os dois nomes eram traduzidos do
hebraico para o grego, na LXX, por VIwaki,m (Iōakim – Joaquim). Essa interpretação apresenta
graves problemas: 1) não considera, seriamente, os aspectos culturais e linguísticos da
Palestina do primeiro século, conforme já salientado; 2) não observa as sutis diferenças entre
os dois nomes WhY”ëqid>ci> (Tzedeqîyāhû – Zedequia), Sedekia (Sedekia – Zedequia) –
Zedequia, filho de Josias com Hamutal (Lebna), que, segundo o relato bíblico (2Rs 24:17), se
chamava anteriormente hy”n>T;m; (Matanyāh – Matanias), Maqqaniaj (Maththanias –
Matanias), e hY”ïqid>ci (Tzidqîyāh – Zedequia), Sedekiaj (Sedekias – Zedequias), mencionado
apenas na lista genealógica do Livro de Crônicas (1Cr 3:16); 3) faz uma leitura isolada das
passagens da Bíblia Hebraica, sem perceber que, ao serem reunidas e lidas de forma sistêmica
(1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Jeremias), não há razão para se confundir os membros dessa
família real; 4) por fim, despreza o aspecto literário-redacional dessa genealogia, pois não é



difícil constatar que o evangelista saltou, propositadamente, nomes na sequência genealógica,
com a finalidade de ajustar o número de descendentes ao seu quadro esquemático de três
grupos de quatorze gerações. Esse procedimento redacional foi adotado mais de uma vez ao
longo dessa verdadeira peça literária chamada “genealogia de Mateus”.38. Ieconiaj (Iekhonias)
– Jeconias (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Yekhōnîāh) – Sub (2-2), nome
hebraico hy”n>Aky> (Yekhōnîāh), composto pelos vocábulos !AKyI (Yekhōn – estabelecer;
preparar) e hy” (Yāh – abreviatura do Tetragrama). Jeconias, filho de Joaquim e Neusta
(Jerusalém), foi o penúltimo rei de Judá (2Rs 24:8-17; 2Cr 36:9-10) antes do exílio da Babilônia
(598-597 a.C). Seu reinado durou somente três meses, já que Nabucodonosor cercou e sitiou a
cidade de Jerusalém, saqueando as riquezas do Templo, além de levar cativo o Rei e toda sua
corte. Há diversos nomes para designar esse monarca na Bíblia Hebraica: 1) !ykiy”Ahy>
(Yehôyākhîn – Joaquin), Iwaki,m (Iōakim – Joaquim) – 2Rs 24:6-17; 2) !ykiy”Ahy> (Yehôyākhîn –
Joaquin), Ieconiaj (Iekhonias – Jeconias) – 2Cr 36:9-10; 3) hy”n>k’y> (Yekhônyāh – Jeconia),
Ieconiaj (Iekhonias – Jeconias) – 1Cr 3:16; Jr 27:20, 28:4, 29:2; 4) Why”n>k’y> (Yekhônyāhû –
Jeconia), Ieconiaj (Iekhonias – Jeconias) – Jr 24:1; 5) Why”n>K’ (khônyāhû – Conia), Ieconiaj
(Iekhonias – Jeconias) – Jr 22:24 e 28; 6) Why”n>K’ (khônyāhû – Conia), Iwaki,m (Iōakim –
Joaquim) – Jr 37:1. É possível perceber a variação de nomes tanto no texto hebraico quanto no
texto grego (LXX). No entanto, em nenhum desses textos paira a menor dúvida de que se trata
do filho de Joaquim, irmão de Zedequias (1Cr 3:16).39. avdelfo,j (adelphós) – irmão (filho do
mesmo ou dos mesmos genitores); parente, consanguíneo; homem da mesma nação ou da
mesma tribo, compatriota; companheiro, confrade; membro da comunidade cristã; próximo,
afim; membro da espécie humana – Sub (38-343), formado pela partícula copulativa a (a –
mesmo, co-) + o vocábulo delfuj (delphús – útero). Originalmente, empregava-se a palavra
grega “irmão” no sentido físico, ou seja, alguém que nasceu do mesmo útero. Posteriormente, o
termo passou a significar os “parentes próximos” (sobrinho, cunhado, tio) de alguém. O
alargamento semântico desse substantivo permitiu a inclusão de outros significados, tais como
“próximo”, “vizinho”, “semelhante”, “da mesma opinião ou crença”, “da mesma raça”. Na Bíblia
Hebraica, avdelfo,j (adelphós – irmão) traduz o termo hebreu xa (ah – irmão), cuja gama de
significados é a mesma da palavra grega, sendo empregado para “irmão físico” mas podendo
ser aplicado a outros “parentes”. As genealogias do Primeiro Testamento frequentemente se
referem às relações de sangue entre as Tribos de Israel, uma vez que os filhos de Jacó eram
vistos como ancestrais dessas Tribos. Nesse caso, é imperioso reconhecer que, no
pensamento hebraico, um indivíduo, ao gerar uma criança, torna-se pai (ancestral) de todos
aqueles que vierem a nascer dessa criança. Oséias (Os 1:10 – 2:3) emprega os termos “filho” e
“irmão” para simbolizar o relacionamento entre Deus e o seu Povo, bem como o relacionamento
entre os membros desse mesmo Povo. Assim como Jesus é chamado filho de Davi e filho de
Abraão, é perfeitamente possível, nessa cultura, dizer: “Jeconias e seus irmãos” (Mt 1:11), visto
que o termo “irmão” está sendo empregado no seu sentido amplo de “parente próximo”, “da
mesma raça”, “compatriota”. Nunca é demais lembrar que a cultura subjacente ao texto dos



Evangelhos é a da Palestina do primeiro século (semítica do oriente médio).40. metoikesi,a
(metoikesía) – remover-se alguém da sua própria morada para outra; remoção forçada,
decorrente de cativeiro; emigração; exílio, desterro; deportação; cativeiro; – Sub (4-4), formado
pela junção da preposição meta, (metá – para, além, depois) + oi=koj (oikos – casa, moradia). O
vocábulo traduz, na LXX (septuaginta), o termo hebraico hl’GO (golah – saída, partida;
migração; cativeiro), que remete ao triste episódio do cativeiro do povo hebreu na Babilônia.41.
Salaqih,l (Salathiél) – Salatiel (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Sheāltîel) – Sub
(2-3), nome hebraico laeyTil.a;v. (Sheāltîel – roguei a Deus/perguntei a Deus), cuja terminação
se dá com o substantivo lae (El – Deus). Salatiel, primogênito do Rei Jeconias (1Cr 3:17), seria
o sucessor legal do trono, não fosse o episódio do cativeiro. Todavia, no trigésimo sétimo ano
da deportação, Jeconias deixou de ser prisioneiro, conquistando os favores de Evil-Merodaque,
filho e sucessor de Nabucodonosor, exercendo destacadas funções no Império Babilônico (2Rs
25:27-30). Desse modo, houve continuidade da linhagem real de Judá, pelo menos do ponto de
vista da tradição do povo.42. Zorobabe,l (Zorobabél) – Zorobabel (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Zerubbāvel) – Sub (2-3), nome hebraico lb,B’ruz>, (Zerubbāvel –
semeado/gerado na Babilônia), composto pelos vocábulos [:Wrz> (Zerûah – semeado; gerado)
e lb,B’ (Bāvel – Babilônia). Zorobabel, herdeiro do trono, era filho de Pedaías (1Cr 3:17-19),
irmão de Salatiel. No entanto, em diversas passagens, é chamado “filho de Salatiel” (Esd 3:2,8;
Ne 12:1; Ag 1:1,12,14, 2:2,23). Na tentativa de solucionar o impasse, levanta-se a hipótese de
que Salatiel tenha falecido sem deixar filhos, o que obrigaria seu irmão (Dt 25:5-10) a casar-se
com a cunhada, a fim de garantir a descendência do irmão morto. No caso, Zorobabel teria sido
esse filho. É preciso destacar, também, que há um problema textual em 1Cr 3:19, pois enquanto
o texto hebraico faz referência a “Zorobabel como filho de Pedaías”, a versão dos Setenta
menciona “Zorobabel como filho de Salatiel”, o que pode ter provocado essa dubiedade quanto
à sua paternidade, refletindo-se em textos posteriores. Após a conquista da Babilônia pela
Pérsia (539/538 a.C), o imperador Ciro consentiu que os judeus retornassem à Palestina,
nomeando Zorobabel, cujo nome babilônio era Sheshbatsar (Esd 1:8,11, 5:14-16), para
sucessor legal do trono, uma espécie de governador persa na Judeia. Esse monarca conduziu
os exilados da Babilônia para a sua pátria no ano 538 a.C (Esd 2, 12:1-9), onde ergueram um
altar, restauraram as festas e funções dos levitas, lançando os fundamentos da construção do
Templo, que recebeu o nome “Templo de Zorobabel”, em sua homenagem (Esd 3:1-9). A
construção se estendeu até o ano 515 a.C.43. VAbiou,d (Abiúd) – Abiud (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Abîhûd) – Sub (2-2), nome hebraico dWhybia] (Abîhûd – pai de
Judá), composto pelos vocábulos ba’ (āv – pai) e hd’Why> (yhûdāh – Judá). Abiud, filho de
Zorobabel, é apontado como membro da família real de Judá (Mt 1:13), embora seu nome
tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.44. VEliaki,m (Eliakím) – Eliaquim (forma grega e/
ou transliteração do nome hebreu Elyāqîm) – Sub (2-3), nome hebraico ~yqiy”l.a, (Elyāqîm –
Deus levanta), composto pelos vocábulos lae (El – Deus) e ~Wq (qûm – levantar). Eliaquim,
filho de Abiud, é apontado como membro da família real de Judá (Mt 1:13), embora seu nome



tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.45. VAzw,r (Azór) – Azor (forma grega –
auxiliador) – Sub (2-2). Azor, filho de Eliaquim, é apontado como membro da família real de
Judá (Mt 1:13-14), embora seu nome tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.46. Sadw,k
(Sadók) – Sadoc (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Abîhûd) – Sub (2-2), nome
hebraico qAdc’, (Tsādôq), derivado do substantivo qyDIc; (Tsaddîq – justo, reto). Sadoc, filho de
Azor, é apontado como membro da família real de Judá (Mt 1:14), embora seu nome tenha sido
omitido da genealogia de 1Cr 3:19.47. VAci,m (Akhím) – Aquim (forma grega e/ou transliteração
do nome hebreu Yehôyāqîm abreviado) – Sub (2-2), abreviação do nome hebraico ~yqI
+y”Ahy>> (Yehôyāqîm – Joaquim). Aquim, filho de Sadoc, é apontado como membro da família
real de Judá (Mt 1:14), embora seu nome tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.48.
VEliou,d (Eliúd) – Eliud (possível forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Elyehûd) –
Sub (2-2), nome hebraico dWhyl.a, (Elyehûd – Deus de Judá), composto pelos vocábulos lae(El
– Deus) e hd’Why> (yhûdāh – Judá). Eliud, filho de Aquim, é apontado como membro da família
real de Judá (Mt 1:14-15), embora seu nome tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.49.
VElea,zar (Eleádzar) – Eleazar (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Elāzār) – Sub
(2-3), nome hebraico rz”[‘l.a, (Elāzār – Deus ajuda), composto pelos vocábulos lae (El – Deus) e
rz:[‘ (āzār – ajudar). Eleazar, filho de Eliud, é apontado como membro da família real de Judá (Mt
1:15), embora seu nome tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.50. Matqa,n (Matthán) –
Matan (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Matān) – Sub (2-2), nome hebraico !
T’m; (Matān), derivado do substantivo !T’m; (Matān – presente, donativo). Matan, filho de
Eleazar, é apontado como membro da família real de Judá (Mt 1:15), embora seu nome tenha
sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.51. VIakw,b (Iakób) – Jacó (forma grega e/ou
transliteração do nome hebreu Y‘aqov) – Sub (5-27), nome hebraico bqo[]y: (Y‘aqov – Jacó),
derivado dos substantivos bqe[‘ (‘aqeb – calcanhar; casco; retaguarda; pegadas) e bqe[‘ (‘aqeb
– aquele que vence em astúcia), que por sua vez dão origem ao verbo bq;[‘ (‘aqab – pegar pelo
calcanhar; suplantar). Jacó, filho de Matan, é apontado como membro da família real de Judá
(Mt 1:15-16), embora seu nome tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19.52. VIwsh,f
(Ioséph) – José (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Yôsef) – Sub (7-14), nome
hebraico @seAy (Yôsef – Deus ajuda), derivado do verbo @s;y” (āzār – adicionar, acrescentar).
José, filho de Jacó, é apontado como membro da família real de Judá (Mt 1:15), embora seu
nome tenha sido omitido da genealogia de 1Cr 3:19. Trata-se do marido de Maria, mãe de
Jesus. Sua resumida história pode ser encontrada nas narrativas da infância (Mt 1:16-25,
2:1-23 ; Lc 2:1-40).53. evgennh,qh (egennéthe) – ser gerado (ser ou tornar-se filho de alguém);
nascer – Verb. Indicativo Aoristo Passivo (44-97), conjugação do verbo genna,w (gennáo –
gerar; dar à luz; causar). O foco do versículo repousa na voz passiva do verbo – “ser gerado” –
cujo sentido vai além do simples “nascer”. O que se pretende é chamar a atenção do leitor para
o autor oculto da ação, ou seja, para Deus. Era costume dos escritores hebreus daquele tempo
sugerir a “ação de Deus” utilizando o passivo, em forma de perífrase (passivum divinum –
passivo divino), de modo a observar o mais escrupulosamente possível o segundo



mandamento (Ex 20:7; Dt 5:11). No caso em tela, o evangelista sugere que o nascimento de
Jesus se deu, única e exclusivamente, por obra de Deus. O texto é controvertido, apresentando
três principais variantes textuais: 1) “Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus,
chamado Cristo”, apoiada por larga representação de famílias textuais e pelos primeiros
testemunhos gregos e primeiras versões (latim, siríaco, copta), incluindo os principais unciais;
2) “Jacó gerou José, de quem, estando noiva a virgem Maria, teve a Jesus, o qual é chamado
Cristo”, apoiado pelo testemunho cesareano e vários mss do latim antigo, além de formas
similares do ms siríaco curetoniano; 3) “Jacó gerou José; José, de quem estava noiva Maria, a
virgem, gerou a Jesus, que é chamado o Cristo”, confirmado pelo ms siríaco
sinaítico.1.Diversos livros bíblicos, incluindo apócrifos e pseudepígrafos, comparavam a história
da humanidade a uma sucessão de eras, dentro da qual Deus estabeleceria uma espécie de
era final, com ampla renovação do homem e do mundo, em etapa próxima à era presente. O
livro de Daniel (Dn 2, 7) apresenta a divisão de quatro eras intermediárias mais uma era final.
No livro de Enoc (1En 93: 1-10, 91:12-17) divide-se a história humana em dez períodos, ao
passo que no livro de Baruc (2Bar 27:53-74) essa divisão comporta doze eras mais duas finais.
Na perspectiva de Mateus, há três séries de quatorze gerações, culminando com o nascimento
de Jesus, que simboliza o amanhecer da “nova criação”. O foco das três séries artificiais de
quatorze gerações reside na ascendência israelita do Cristo. Procura-se relacionar a figura de
Jesus com os principais depositários das promessas messiânicas, Abraão e Davi, tanto quanto
com os descendentes monárquicos do Reino de Judá. Alguns estudiosos sugerem que o
número quatorze seja resultante da soma das consoantes hebraicas do nome DaViD (D=4 +
V=6 + D=4 = 14), procedimento conhecido pelo nome de gematria, largamente utilizado pelos
sábios de Israel na interpretação das escrituras. Outros mencionam os cômputos apocalípticos
daquela época, segundo os quais Jesus surgiu na “plenitude dos tempos”, ou seja, no final da
sexta semana (3 x 14 = 6 x 7) da história bíblica, que se iniciou com a vocação de Abraão (Gn
15:1-6) e a consequente promessa da “semente” (descendência).ANÚNCIO DO
NASCIMENTO1:18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, prometida em
casamento a José, antes de coabitarem, concebeu1 pelo Espírito Santo. 1:19 José, seu
esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. 1:20 Após ter
cogitado estas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho
de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo.
1:21 Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos
seus pecados. 1:22 Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor
através do profeta, que diz: 1:23 Eis que a virgem conceberá2 e dará à luz um filho, e o
chamarão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é ‘Deus conosco’. 1:24 Ao despertar do
sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. 1:25 Mas não a
conheceu até ela dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus.2.Lit. “foi encontrada
tendo no ventre”.3.Lit. “terá no ventre”VISITA DOS MAGOSmateus 22:1 Tendo Jesus nascido1
em Belém da Judeia, nos dias do Rei Herodes, eis que Magos vieram do Oriente para



Jerusalém, 2:2 perguntando2: Onde está o Rei dos Judeus, recém-nascido? Pois vimos sua
estrela ao despontar3, e viemos reverenciá-lo. 2:3 O Rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e
com ele toda Jerusalém. 2:4 E, reunindo todos os principais sacerdotes, escribas {e anciãos}4
do povo, informava-se junto a eles sobre 5onde haveria de nascer o Cristo. 2:5 E eles lhe
disseram: Em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo Profeta: 2:6 E tu, Belém, terra de
Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças6 de Judá, porque de ti sairá um
guia que apascentará7 o meu povo, Israel. 2:7 Então, Herodes, chamando secretamente os
Magos, averiguou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. 2:8 E, enviando-os a
Belém, disse: Ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha e, quando a
encontrardes, relatai-me para que eu também vá e a reverencie. 2:9 8Depois de ouvirem o Rei,
partiram; e eis que a estrela, que viram ao despontar, os precedeu, até se deter, após a
chegada, sobre o local onde estava a criancinha. 2:10 Vendo a estrela, 9alegraram-se com
grande e intenso júbilo. 2:11 Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e,
prostrando-se, a reverenciaram; então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro,
incenso e mirra. 2:12 E, sendo advertidos10 em sonho para não retornarem à presença de
Herodes, regressaram para a sua região por outro caminho.1.Lit. “Tendo sido gerado”.2.Lit.
“dizendo”.3.No levante, na aurora, no surgimento, no oriente,4.Ao que tudo indica, pode ter
ocorrido a omissão da palavra “anciãos” nesta passagem, uma vez que soa estranho dizer
“escribas do povo”. Parece mais natural fazer referência aos “escribas e anciãos do povo”, por
se tratar de dois grupos distintos da sociedade judaica da época.5.Lit. “onde o Cristo (é gerado)
nasce”.6.Lit. “Aquelas que lideram”. Referência às províncias ou cidades que se destacam ou
lideram uma região.7.Exercer todas as funções do pastor, tais como guiar, levar ao pasto, nutrir,
cuidar, vigiar.8.Lit. “Os que ouviram o Rei, então”. Trata-se do particípio com sentido
adverbial.9.Lit. “alegraram-se alegria extremamente grande10.Aconselhar, consultar sobre
questões públicas; oferecer uma resposta autorizada; o ato de responder, aconselhar levado a
efeito pelo Oráculo; ordem ou advertência dada por Deus.A FUGA PARA O EGITO2:13 Depois
que se afastaram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te,
toma a criancinha e sua mãe, e foge para o Egito; permanece lá até que eu te diga, pois
Herodes há de procurar a criança para matá-la. 2:14 Assim, levantou-se, tomou a criancinha e
sua mãe, de noite, e retirou-se para o Egito. 2:15 Permaneceu lá até a morte de Herodes, para
que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor 1através do profeta: Do Egito chamei o meu filho.
2:16 Então Herodes, 2percebendo que fora enganado pelos Magos, enfureceu-se ao extremo e
3mandou eliminar todas as crianças, 4em Belém e em todo seu território, de dois anos para
baixo, de acordo com o tempo que averiguara junto aos magos. 2:17 Então cumpriu-se 5o que
foi dito através do profeta Jeremias: 2:18 Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto6 e muito
lamento7, Raquel chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque não mais existem.1.Lit.
“através do profeta que diz”.2.Lit. “Tendo visto que fora enganado”. Trata-se da junção de dois
particípios, na qual um deles pode ter a função adverbial.3.Lit. “Tendo enviado eliminou”.4.Lit.
“As (que havia) em Belém e em todo seu território/limite”.5.Lit. “O que fora dito através do



profeta Jeremias que diz”. Comparar com a expressão semelhante em Mt 2:15.6.Lit. “choro,
pranto por alguém”. Vocábulo derivado do verbo “chorar, prantear”.7.Lit. “lamento, queixa”.
Vocábulo derivado do verbo “lamentar-se, queixar-se”.RETORNO A NAZARÉ (Lc 2:39)2:19
Depois da morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito,
2:20 dizendo: Levanta-te, toma a criancinha e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois 2:21
Assim, levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe, e entrou na terra de Israel. 2:22 Mas,
ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, teve medo de ir para lá;
porém, sendo advertido em sonho, regressou para a região da Galileia, 2:23 e foi morar numa
cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse 1o que foi dito através dos profetas: Será
chamado Nazoreu2.8.Lit. “O que fora dito através dos profetas que (disseram)”. Trata-se do
passivo divino. Comparar com a expressão semelhante em Mt 2:15 e 17.9.Vide nota “d”, página
1706, da Bíblia de Jerusalém.MINISTÉRIO DO PRECURSOR (Mc 1:1-6; Lc 3:3-6)mateus 33:1
Naqueles dias surgiu João 1Batista proclamando2 no deserto da Judeia, 3:2 dizendo:
Arrependei-vos, pois está próximo o Reino dos Céus. 3:3 Assim, 3é a respeito dele 4o que foi
dito através do profeta Isaías: Voz que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, tornai
retas suas sendas. 3:4 João5 usava6 veste de pelos de camelo e um cinto7 de couro em torno
dos quadris8; seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. 3:5 Então, acorriam para ele
Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. 3:6 Confessando9 os seus
pecados, eram mergulhados10 por ele no rio Jordão.1.Lit. “O batizador”. Aquele realiza a
imersão, que mergulha alguém, que lava.2.Lit. “proclamar como arauto, agir como arauto”.
Sugere a gravidade e a formalidade do ato, bem como a autoridade daquele que anuncia em
voz alta e solenemente a mensagem.3.Lit. “Este, pois, é o que foi dito”.4.Lit. “O que foi dito
através do profeta Isaías que diz”. Comparar com a expressão semelhante em Mt 2:15, 17.5.Lit.
“E o mesmo João”.6.Lit. “tinha sua veste”.7.Lit. “cinto, cinturão”, usado também para carregar
dinheiro, pois a bolsa ficava presa nele.8.Lit. “quadris (lombo, região dos rins), cintura; rins
(sentido idiomático para fertilidade do aparelho reprodutor); genitália (sentido idiomático);
geração (metonímia).9.Lit. “confessar (publicamente), reconhecer, admitir; concordar, prometer,
consentir; exaltar, enaltecer, louvar, agradecer”.10.Lit. “lavar, imergir, mergulhar”.
Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica para expressar o
sacramento do batismo.O ENSINO DE JOÃO BATISTA (Lc 3:7-14)3:7 Vendo muitos dos
fariseus e saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos
ensinou1 a fugir da ira vindoura? 3:8 Produzi, portanto, fruto digno do arrependimento2. 3:9 E
não supondes que deveis dizer entre vós: “Temos por pai a Abraão”, pois eu vos digo que
mesmo destas pedras pode Deus erguer3 filhos para Abraão. 3:10 O machado já esta colocado
junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao
fogo.1.Lit. “demonstrar com gestos, traçando, apontando, indicando”.2.Lit. “mudança de mente,
de opinião, de sentimentos, de vida”.3.Lit. “levantar, erguer”; acordar, despertarDESCRIÇÃO
DO CRISTO (Mc 1:7-8; Lc 3:15-18; Jo 1:24-26)3:11 Eu vos mergulho1 na água para o
arrependimento2, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno



de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. 3:12 A pá3 está na
sua mão; limpará sua eira4, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo
inextinguível.1.Lit. “lavar, imergir, mergulhar”. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma
nuance técnica e teológica para expressar o sacramento do batismo.2.Lit. “mudança de mente,
de opinião, de sentimentos, de vida”.3.Pá, em forma de garfo, utilizada para joeirar, ou seja,
jogar o grão malhado contra o vento.4.Local utilizado para debulhar, trilhar, secar e limpar
cereais e legumes. No caso de grãos, local onde é realizada a seleção posterior à colheita,
sobretudo para eliminação da palha.JOÃO MERGULHA JESUS NO JORDÃO (Mc 1:9-11; Lc
3:21-23)3:13 Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele.
3:14 João, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti,
e tu vens a mim? 3:15 Respondendo, Jesus lhe disse: 1Permita, no momento, desta maneira,
pois nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu. 3:16 Mergulhado, Jesus subiu
imediatamente da água. Eis que os céus se abriram {para ele}2, e viu o espírito de Deus
descendo como pomba, vindo sobre ele, 3:17 e uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu filho
amado, em quem me comprazo.1.Lit. “Permita agora assim pois convém é a nós cumprir toda
justiça”.2.A crítica textual contemporânea tem dúvidas quanto à autenticidade da expressão
“para ele”.A TENTAÇÃO NO DESERTO (Mc 1:12-13; Lc 4:1-13)mateus 44:1 Então, Jesus foi
conduzido pelo espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo1. 4:2 Após ter jejuado quarenta
dias e quarenta noites, teve fome. 4:3 Aproximando-se o tentador, lhe disse: Se és filho de
Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. 4:4 Ele, respondendo, disse: Está escrito: Não
somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus2. 4:5 Então o
diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo3 do templo, 4:6 e lhe disse: Se és filho
de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e
sobre as mãos irão te suster4, para que não 5tropeces em nenhuma pedra6. 4:7 Jesus lhe
disse: Novamente, está escrito: Não tentarás7 ao Senhor teu Deus8. 4:8 Novamente, o diabo o
levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. 4:9 E lhe
disse: Tudo isto te darei, se, prostrado9, me adorares. 4:10 Então Jesus lhe disse: Vai-te,
Satanás10, pois está escrito: Adorarás o Senhor, teu Deus, e somente a ele 11prestarás
culto12. 4:11 Então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-
lo13.1.Aquele que desune (inspirando ódio, inveja, orgulho); caluniador, maledicente. Vocábulo
derivado do verbo “diaballo” (separar, desunir; atacar, acusar; caluniar; enganar), do qual deriva
também o adjetivo “diabolé” (desavença, inimizade; aversão, repugnância; acusação; calúnia).2.
(Dt 8:3).3.Lit. “asinha”. Diminutivo de “asa”, indicando a ponta ou extremidade, o cume, o ponto
mais alto.4.Lit. “levantar, suster, sustentar alguém/algo a fim de carregar; tirar, remover”.5.Lit.
“bata contra uma pedra teu pé”.6.(Sl 91:11-12).7.Lit. “colocar à prova, testar”.8.(Dt 6:16).9.Lit.
“caído”.10.Lit. “adversário, acusador”.11.Lit. “servir, executando deveres religiosos, sobretudo
os ligados ao culto”. Trata-se dos serviços do culto, das “obras da lei”.12.(Dt 6:13).13.Lit. “servir
à mesa, serviço doméstico (pessoal); suprir, prover; cuidar; auxiliar, apoiar, ajudar”. O verbo se
encontra no imperfeito ingressivo, transmitindo a idéia de início da ação no passado.INÍCIO DA



PROCLAMAÇÃO DO REINO PELA GALILEIA(Mc 1:14-15; Lc 4:14-15)4:12 Ao ouvir que João
fora entregue {à prisão}, retirou-se para a Galileia. 4:13 Assim, deixando1 Nazara, foi morar em
Cafarnaum, à beira-mar2, no território3 de Zabulon e Neftali, 4:14 para que se cumprisse 4o
que foi dito através do profeta Isaías: 4:15 Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar,
do outro lado do Jordão, Galileia das nações5, 4:16 o povo que está sentado na treva viu uma
grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte uma luz raiou6. 4:17
Desde então, Jesus começou a proclamar7 e a dizer: Arrependei-vos8, pois está próximo o
Reino dos Céus.1.Lit. “deixar para trás”.2.Referência ao Lago de Genesaré, também conhecido
como “Mar da Galileia”.3.Lit. “nas fronteiras”. Expressão utilizada para indicar região,
território.4.Lit. “o que foi dito através do profeta Isaías, que diz”.5.O plural (nações)
frequentemente se refere às nações pagãs, aos gentios, ou seja, não-judeus.6.Lit. “saiu, pulou
para fora”. Aplicado ao sol, às estrelas, transmitem a ideia de raiar, despontar.7.Lit. “proclamar
como arauto, agir como arauto”. Sugere a gravidade e a formalidade do ato, bem como a
autoridade daquele que anuncia em voz alta e solenemente a mensagem.8.Lit. “mudança de
mente, de opinião, de sentimentos, de vida”.OS PRIMEIROS QUATRO DISCÍPULOS (Mc
1:16-20; Lc 5:1-11)4:18 Enquanto circulava1 junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão,
chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular2 no mar, pois eram pescadores.
4:19 Diz-lhes: Vinde após mim3, e vos farei pescadores de homens. 4:20 Eles, deixando
imediatamente as redes, seguiram-no. 4:21 Avançando4 dali, viu outros dois irmãos – Tiago,
{filho} de Zebedeu, e João, seu irmão – no barco com Zebedeu, o pai deles, restaurando suas
redes, e os chamou. 4:22 Eles, deixando imediatamente o barco e o pai5, o seguiram. 4:23 E
percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o Evangelho do Reino,
curando toda doença e toda enfermidade6 entre o povo. 4:24 A sua fama espalhou-se pela Síria
inteira, e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e
tormentos, endaimoniados7, lunáticos e paralíticos; e ele os curou. 4:25 E seguiram--no turbas
numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão.1.Lit.
“andar ao redor; vagar, perambular; circular, passear; viver (seguir um gênero de vida)”.2.Uma
rede, transportada por cima dos ombros, que se espalha num círculo ao cair sobre a água,
dado o seu formato circular. Este vocábulo ocorre apenas uma vez no NT.3.Expressão
idiomática que significa “Sede meus discípulos”. Era dever dos discípulos, na Palestina do
primeiro século, acompanhar seu mestre, com o objetivo de observá-lo no cumprimento dos
preceitos estabelecidos na Torah.4.Lit. “ir adiante, ir antes”.5.Lit. “pai deles”.6.Lit. “moleza”,
fraqueza, enfermidade ocasional7.Lit. “sob a ação dos daimon”. Trata-se dos obsedados,
pessoas sujeitas à influência perniciosa de espíritos sem esclarecimento, magoados ou
malévolos, razão pela qual se optou pela transliteração do termo grego. Na sequência, Jesus os
auxilia mediante o diálogo com esses espíritos. É preciso levar em conta, nesta passagem, a
força das expressões idiomáticas semíticas, tais como “expulsou pela palavra”.O SERMÃO DO
MONTEBEM-AVENTURANÇAS (Lc 6:20-26)mateus 55:1 Vendo as turbas, subiu ao monte.
Após assentar-se1, aproximaram-se dele os seus discípulos 5:2 e, abrindo a sua boca2, os



ensinava, dizendo: 5:3 Bem-aventurados os pobres3 4em espírito, porque deles é o Reino dos
Céus. 55:4 Bem-aventurados os aflitos6, porque eles serão consolados. 5:5 Bem-aventurados
os mansos7, porque eles herdarão a terra. 5:6 Bem-aventurados 8os que têm fome e sede da
justiça, porque eles serão saciados. 5:7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles
receberão misericórdia. 5:8 Bem-aventurados os limpos9 de coração, porque eles verão a
Deus. 5:9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 5:10
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 5:11
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e {mentindo}10 disserem
todo mal11 contra vós, por causa de mim. 5:12 Alegrai-vos12 e regozijai-vos13, porque é
grande a vossa recompensa14 nos Céus, pois assim perseguiram os Profetas 15anteriores a
vós.1.Era a postura apropriada dos Sábios Hebreus quando desejavam transmitir
ensinamentos aos seus discípulos.2.Expressão idiomática semítica, utilizada para introduzir
algum discurso formal, para indicar comunicação solene ou confidencial (Is 53:7; Ez 3:27; Sl
78:2).3.Lit. “mendicante, pedinte, pobre; oprimido”. Expressa a situação de extrema penúria.
Vocábulo derivado do verbo “mendigar; ser ou tornar-se pobre”.4.Expressão idiomática
semítica rica em significados.5.Alguns manuscritos invertem a ordem dos versículos 4 e 5. A
crítica textual aconselha a manutenção da ordem familiar, embora alguns especialistas
defendam a ideia de que a inversão corresponde ao texto original.6.Lit. “os que estão aflitos,
que lamentam a morte de alguém, que estão de luto (enlutados)”. O verbo evoca toda a gama
de sentimentos que um doloroso evento ou fato despertam no ser humano, especialmente
aquelas emoções decorrentes da morte de alguém próximo, razão pela qual é comumente
utilizado para descrever o enlutado.7.Lit. “manso, brando, pacífico; gentil, dócil; resignado”.8.Lit.
“os que têm fome e os que têm sede”.9.Lit. “limpo, purificado”, do verbo “limpar, lavar,
purificar”.10.Os especialistas em crítica textual não têm certeza se esta palavra deve ser
incluída ou omitida do texto, tendo em vista a divergência encontrada nos manuscritos, razão
pela qual optaram por mantê-la entre parênteses.11.Lit. “mal; mau, malvado, malevolente;
maligno, malfeitor, perverso; criminoso, ímpio”. No grego clássico, a expressão significava
“sobrecarregado”, “cheio de sofrimento”, “desafortunado”, “miserável”, “indigno”, como também
“mau”, “causador de infortúnio”, “perigoso”. No Novo Testamento refere-se tanto ao “mal”
quanto ao “malvado”, “mau”, “maligno”, sendo que em alguns casos substitui a palavra hebraica
“satanás” (adversário).12.Lit. “alegrar-se, regozijar-se, contentar-se (estar contente)”13.Lit.
“regozijar-se, exultar, estar cheio de alegria”, comumente utilizado no contexto de festa religiosa
ou culto.14.Lit. “salário, remuneração, pagamento; recompensa”.15.Lit. “os antes de
vós”.MISSÃO DOS DISCÍPULOS5:13 Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se
insosso1, com que se salgará? Para mais nada presta2, senão para, lançado fora, ser pisado
pelos homens. 5:14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada3 sobre
um monte; 5:15 nem se acende uma candeia4 colocando-a debaixo do módio5, mas sobre o
candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. 5:16 Da mesma forma, brilhe a vossa luz
diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos



Céus.1.Lit. “enlouquecer, tornar-se tolo”. Estudiosos acreditam que essa palavra, encontrada
nas versões de Mateus e Lucas, mas ausente em Marcos, seja consequência de um erro de
tradução da raiz semítica “tfl (tafel)” que apresenta duplo sentido: 1) “estar sem sal”; 2) “falar
insensatamente, tornar-se tolo”, reforçando as evidências de um evangelho aramaico, utilizado
como fonte na produção dos evangelhos em grego.2.Lit. “ser forte, capaz, poderoso; ser válido;
ser capaz; prestar, servir (utilidade)”.3.Lit. “deitar, reclinar; permanecer; ser
colocado”.4.Lâmpada de barro alimentada por óleo (azeite de oliva), utilizada nas residências e
no templo.5.Medida romana para coisas secas (aproximadamente 35 litros). O vocábulo
também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade, em litros, era
aproximadamente igual a da unidade de medida, ou seja, 35 litros. Na Palestina era costume
guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha.A LEI, A JUSTIÇA E O REINO 5:17 Não
penseis que vim destruir1 a Lei ou os Profetas, não vim destruir mas cumprir2, 5:18 pois
amém3 vos digo: até que passem4 o céu e a terra, não passará um iota5 ou traço6 da Lei, até
que tudo se realize. 5:19 7Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e, dessa
maneira, ensinar os homens, será chamado mínimo no Reino dos Céus; 8quem, porém,
praticar e ensinar, este será chamado grande no Reino dos Céus. 5:20 Por isso vos digo que,
se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no Reino
dos Céus.1.Lit. “destruir, derrubar, demolir, derribar (lançar abaixo); dissolver; interromper, parar
durante a noite, pernoitar (no sentido metafórico de interromper a viagem); anular, revogar (no
sentido metafórico de interromper a vigência da lei).2.Lit. “encher, tornar cheio; completar;
realizar, cumprir”. Visto que a exegese rabínica evita uma abordagem puramente abstrata das
escrituras, era comum perguntar-se: “Quem cumpriu esse trecho da escritura”. Essa indagação
levava os intérpretes a citar personagens, sobretudo os patriarcas, com o objetivo de
demonstrar o cumprimento da escritura em suas vidas, e a escritura sendo cumprida
(vivenciada) por suas vidas.3. avmhn (amém), transliteração do vocábulo hebraico !mea,.. Trata-
se de um adjetivo verbal (ser firme, ser confiável). O vocábulo é frequentemente utilizado de
forma idiomática (partícula adverbial) para expressar asserção, concordância, confirmação
(realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja). Ao redigirem o
Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a
transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem
tradução.4.Lit. “passar ao lado de; decorrer; desaparecer, perecer; ignorar,
negligenciar”.5.Menor letra do alfabeto grego, que corresponde ao Yud (menor letra do alfabeto
hebraico).6.Lit. “chifre; ponta, extremidade; ponto, traço, parte diminuta”.7.Lit. “quem quer que
viole”.8.Lit. “quem quer que pratique e ensine”.SEIS CONTRASTES NA INTERPRETAÇÃO DA
LEI (Lc 6:27-36, 12:57-59)5:21 Ouvistes que foi dito aos antigos: “Não matarás”1 e “aquele que
matar estará sujeito2 a julgamento”. 5:22 Eu, porém, vos digo que todo aquele que se
encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento; e 3quem disser ao seu irmão “Raca”4
estará sujeito ao Sinédrio; e 5quem disser “louco” estará sujeito ao Geena6 do fogo. 5:23
Portanto, se estiveres oferecendo7 tua oferta sobre o altar8, e ali te lembrares que teu irmão



tem algo contra ti, 5:24 deixa ali tua oferta, diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com
teu irmão; então, vem e oferece tua oferta. 5:25 Sê benevolente depressa com teu adversário9,
enquanto estás no caminho com ele; para que o adversário não te entregue ao Juiz, e o Juiz te
entregue ao Oficial10, e sejas lançado na prisão. 5:26 Amém11 vos digo que de modo nenhum
sairás dali até que restituas o último quadrante12. 5:27 Ouvistes que foi dito: “Não
adulterarás”13. 5:28 Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la,
já adulterou com ela em seu coração. 5:29 Portanto, se teu olho direito te escandaliza14,
arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja
lançado o teu corpo inteiro no Geena. 5:30 Se tua mão direita te escandaliza15, corta-a e lança-
a de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá o teu corpo inteiro para o
Geena. 5:31 Foi dito: “Quem repudiar16 sua mulher, dê-lhe 17carta de divórcio”.18 5:32 Eu,
porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto em razão de infidelidade19, a
faz adulterar e 20quem se casa com a repudiada comete adultério. 5:33 Outra vez, ouvistes que
foi dito aos antigos: “Não perjurarás” e “pagarás ao Senhor teus juramentos”.21 5:34 Eu, porém,
vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu porque é o trono de Deus, 5:35 nem pela
terra porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei;
5:36 nem jures pela tua cabeça porque não podes tornar branco ou preto nem um fio de cabelo.
5:37 Seja, porém, a vossa palavra sim, sim; não, não; o que excede disso é do mal22. 5:38
Ouvistes que foi dito: “Olho por olho e dente por dente”23. 5:39 Eu, porém, vos digo para não se
opor24 ao malvado25. Pelo contrário, ao que te bater26 na face direita, vira-lhe também a outra.
5:40 E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica27, deixa-lhe também o manto28.
5:41 E quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas. 5:42 Dá ao que te pede e não
29dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. 5:43 Ouvistes que foi dito: “Amarás o
teu próximo”30 e “Odiarás o teu inimigo”. 5:44 Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem, 5:45 para que vos torneis filhos do vosso Pai, {que está} nos céus, já
que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. 5:46 Pois, se
amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos31. 5:47
E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário32? Não fazem também os
gentios o mesmo? 5:48 Portanto, sede vós perfeitos33, como é perfeito vosso Pai Celestial.1.
(Ex 20:13; Dt 5:17).2.Lit. “submetido, sujeito; exposto; culpado, responsável”.3.Lit. “quem quer
que diga”.4.Palavra aramaica cognata do termo hebraico “rêq” (vazio). Expressão utilizada na
linguagem coloquial para expressar desprezo, com o significado de “cabeça-oca, cabeça-de-
vento, cabeça vazia, sem miolos, tolo, bobo.5.Vide nota 3.6.Transcrição do vocábulo aramaico
“Gê Hinnam” (Vale do Hinnom), local em que estava situado o altar de Moloch, onde eram
queimadas vivas as crianças, em oferenda àquela divindade pagã. O Rei Josias destruiu o local
do culto, transformando-o em depósito de lixo de Jerusalém e monturo onde se lançavam os
cadáveres de animais, para ser tudo queimado. Após a morte do Rei Josias, o culto a Moloch
foi restabelecido. Os apócrifos atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus, passando o
local a representar o castigo que purifica os pecadores, também conhecido como “vale dos



gemidos”. Essa tradição popular estava viva na época de Jesus.7.Lit. “levar perante, levar para,
oferecer, apresentar”.8.Lit. “altar das ofertas queimadas”.9.Lit. “parte oposta em um litígio
judicial, litigante; adversário, inimigo”.10. u`phre,tai (huperétai) – remador, marinheiro,
navegador; servidor; assistente, auxiliar – Sub (2-20), composto pela preposição u`pe,r (hupér –
em composição pode indicar ênfase, excesso) + substantivo evre,th/|j (erétes – remador), que
por sua vez deriva do verbo evre,ssw (erésso – remar). Trata-se de um humilde servidor, e não
de um escravo, já que o indivíduo conserva sua autonomia, sua liberdade. A preposição u`pe,r
(hupér) sugere a idéia de alguém que está na fronteira que separa o servidor do servo. Em
resumo, a palavra grega indica o servidor, na mais exata acepção do termo. O vocábulo foi
empregado, no Novo Testamento, para designar diversos tipos de servidores: os assistentes do
Rei, os oficiais do Sinédrio, os assistentes dos Magistrados, as sentinelas do Templo de
Jerusalém. Na literatura grega, a palavra é empregada para designar remador, marujo, todos os
homens de uma tripulação, soldado da marinha (fuzileiro naval); todo homem sob as ordens de
outro, um servidor comum, um servidor que acompanha o soldado de infantaria (na Grécia
antiga); ajudante de um general; servidor de Deus.11. avmhn (amém), transliteração do
vocábulo hebraico !mea,.. Trata-se de um adjetivo verbal (ser firme, ser confiável). O vocábulo é
frequentemente utilizado de forma idiomática (partícula adverbial) para expressar asserção,
concordância, confirmação (realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que
assim seja). Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original,
fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la
intacta, sem tradução.12.Moeda romana utilizada na época, valendo aproximadamente ¼ (um
quarto) de um centavo.13.(Ex 20:14; Dt 5:18).14.Lit. “fazer tropeçar; fazer vacilar ou errar; ser
ofendido; estar chocado”. O Substantivo “skandalon” significa armadilha de molas ou qualquer
obstáculo que faça alguém tropeçar; um impedimento; algo que cause estrago, destruição,
miséria.15.Vide nota 14.16.Lit. “soltar, libertar; liberar de um vínculo ou encargo; divorciar,
repudiar (liberar a mulher do vínculo conjugal); remir, perdoar, liberar a dívida; despedir, deixar
partir”17.Lit. “carta de repúdio, termo de divórcio”.18.(Dt 24:1-3).19.Lit. “fornicação, prostituição;
infidelidade, adultério”. Termo genérico para práticas sexuais ilícitas.20.Lit. “quem quer que
case”.21.(Lv 19:12; Nm 30:2; Dt 23:21).22.Lit. “mal; mau, malvado, malevolente; maligno,
malfeitor, perverso; criminoso, ímpio”. No grego clássico, a expressão significava
“sobrecarregado”, “cheio de sofrimento”, “desafortunado”, “miserável”, “indigno”, como também
“mau”, “causador de infortúnio”, “perigoso”. No Novo Testamento refere-se tanto ao “mal”
quanto ao “malvado”, “mau”, “maligno”, sendo que em alguns casos substitui a palavra hebraica
“satanás” (adversário).23.(Ex 21:24; Lv 24:20; Dt 19:21).24.Lit. “levantar-se contra”, opor-se,
resistir; colocar-se em oposição ou manter-se contra.25.Vide nota 22.26.Lit. “bater com bastão”,
bater com vara, golpear com a palma da mão, esbofetear, esmurrar.27.Peça de vestuário
interno, utilizada junto ao corpo, logo acima da pele, sobre a qual era costume colocar outra
peça ou manto. Trata-se de uma espécie de veste interna, íntima.28.Veste externa, manto, peça
de vestuário utilizada sobre a peça interna. Pode ser utilizada como sinônimo do vestuário



completo de uma pessoa.29. Lit. “dar as costas”, afastar-se, rejeitar, desprezar.30.(Lv
19:18).31.Coletores de impostos.32.Lit. “excedente, extraordinário (além do ordinário), que
supera a medida costumeira; especial, digno de nota; importante, excelente, especial,
magnífico.33.Completo, que chegou ao fim ou ao propósito, perfeito, maduro.TRÊS “OBRAS
DE JUSTIÇA” E A ORAÇÃO “PAI NOSSO” (Lc 11:1-13)mateus 66:1 Acautelai-vos de não
1praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles; de outra sorte,
não tendes recompensa junto ao vosso Pai {que está} nos céus. 6:2 Portanto, quando 2deres
dádiva3 não trombeteies diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas4,
para serem louvados pelos homens. Amém5, {eu} vos digo que estão recebendo sua
recompensa. 6:3 Tu, porém, quando deres dádiva6, não saiba a tua esquerda7 o que faz a tua
direita, 6:4 para que a tua esmola fique em segredo e teu Pai, que vê no segredo, te
recompensará. 6:5 E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar
pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das 8ruas largas, para se mostrarem aos
homens. Amém9 vos digo que estão recebendo sua recompensa. 6:6 Tu, porém, quando
orares, entra no teu 10quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo e teu
Pai, que vê no segredo, te recompensará. 6:7 Orando, porém, não 11useis de vãs repetições
como os gentios, pois pensam que com 12palavreado excessivo serão atendidos. 6:8 Assim,
não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de
pedirdes a ele. 6:9 Orai, portanto, assim: “Pai Nosso, {que estás} nos céus, santificado seja o
teu nome, 6:10 venha o teu reino; seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra.
6:11 O pão nosso diário13, dá-nos hoje, 6:12 perdoa-nos nossas dívidas14, como também
perdoamos nossos devedores; 6:13 e não nos introduzas15 em tentação, mas livra-nos do
mal”16. 6:14 Pois, se perdoardes aos homens as suas transgressões17, vosso Pai Celestial
também vos perdoará; 6:15 se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não
perdoará as vossas transgressões. 6:16 Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios18
como os hipócritas, pois desfiguram19 os seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos
homens. Amém20 vos digo que estão recebendo sua recompensa. 6:17 Tu, porém, ao jejuares,
unge21 tua cabeça e lava teu rosto, 6:18 para que não te mostres jejuando aos homens, mas
ao teu Pai {que está} em oculto; e teu Pai que vê no oculto te recompensará.1.A expressão
“praticar justiça” diz respeito, entre outras coisas, às obras de caridade, devoção ou dever
religioso.2.Lit. “praticar atos de beneficência, misericórdia”.3.Lit. “piedade, compaixão,
misericórdia; dádiva, oferta de caridade, esmola (significados típicos do NT)”.4.Lit. “viela, rua
estreita, caminho apertado, travessa”.5. avmhn (amém), transliteração do vocábulo hebraico !
mea,.. Trata-se de um adjetivo verbal (ser firme, ser confiável). O vocábulo é frequentemente
utilizado de forma idiomática (partícula adverbial) para expressar asserção, concordância,
confirmação (realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja).
Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo
apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta,
sem tradução.6.Vide nota 3.7.Abreviação de “mão esquerda”.8.Lit. “ruas, estradas largas;



praça”.9.Vide nota 5.10.Lit. “quarto interno (no interior da casa), oculto; aposento íntimo;
despensa, celeiro”.11.Lit. “tagarelar, palrar, repetir palavras ou sons de forma rápida e
inarticulada”.12.Lit. “abundância de palavras, tagarelice; loquacidade”.13.Palavra rara, de
significado disputado. As opções de tradução são: “diário, cotidiano, de cada dia; para o dia
seguinte, para o futuro; necessário”.14.Lit. “débito, dívida, o que é devido”, por extensão
“ofensa, falta, pecado”.15.Trata-se de semitismo, no qual é utilizado um verbo no causativo “não
me introduzas, não me ponhas” com o sentido claramente permissivo “não permita que eu
entre, que eu me torne vítima, que eu esteja em poder da tentação”.16.Lit. “mal; mau, malvado,
malevolente; maligno, malfeitor, perverso; criminoso, ímpio”. No grego clássico, a expressão
significava “sobrecarregado”, “cheio de sofrimento”, “desafortunado”, “miserável”, “indigno”,
como também “mau”, “causador de infortúnio”, “perigoso”. No Novo Testamento refere-se tanto
ao “mal” quanto ao “malvado”, “mau”, “maligno”, sendo que em alguns casos substitui a palavra
hebraica “satanás” (adversário).17.Lit. “transgressão, passo em falso, queda, tombo”, por
extensão “pecado”.18.Lit. “sombrio, pesaroso, grave, severo; com um semblante triste,
pesaroso, sombrio, desanimado, zangado, grave, austero, carrancudo”.19.Lit. “destruir,
consumir; fazer desaparecer, esvaecer; desfigurar (com cinzas, deixando os cabelos e a barba
descuidados, ou colorir o rosto para parecer pálido, a fim de evidenciar a marca do jejum),
deformar; obscurecer, manchar; tornar irreconhecível”.20.Vide nota 5.21.Lit. “ungir, aplicar óleo
ou unguento perfumado”.TRÊS PROIBIÇÕES (Mt 5:15; Mc 4:21; Lc 8:16, 11:33-36,
12:22-34)6:19 Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão
consomem1, e onde os ladrões arrombam e roubam. 6:20 Entesourai para vós tesouros no céu,
onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam.
6:21 Pois, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. 6:22 A candeia2 do corpo é
o olho. Portanto, se o teu olho for simples3, teu corpo inteiro será luminoso. 6:23 Porém se o teu
olho for mau4, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz {que há} em ti é treva, quão
grande a treva? 6:24 Ninguém pode servir5 a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o
outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mâmon6. 6:25
Por isso, vos digo: Não vos inquieteis7 por vossa vida, com o que comereis; nem por vosso
corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? 6:26
Olhai8 as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai
celestial as alimenta. Não valeis9 muito mais do que elas? 6:27 Qual dentre vós pode,
inquietando-se, acrescentar um côvado10 à sua estatura11? 6:28 E com relação à veste, por
que vos inquietais? Examinai12 os lírios do campo como crescem! Não labutam13 nem fiam.
6:29 Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda sua glória, vestiu-se como um deles. 6:30
Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito
mais a vós, {homens} de pouca fé. 6:31 Portanto, não vos inquieteis14, dizendo: “Que
comeremos”, ou “Que beberemos”, ou “Que vestiremos”? 6:32 Pois estas coisas os gentios
buscam. De fato, vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. 6:33 Buscai
primeiramente o Reino e a sua justiça, e todas estas {coisas} vos serão acrescentadas. 6:34



Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo!
Basta a cada dia o seu mal.1.Lit. “destruir, consumir; fazer desaparecer, esvaecer; desfigurar
(com cinzas, deixando os cabelos e a barba descuidados, ou colorir o rosto para parecer pálido,
a fim de evidenciar a marca do jejum), deformar; obscurecer, manchar; tornar
irreconhecível”.2.Lâmpada de barro alimentada por óleo (azeite de oliva), utilizada nas
residências e no templo.3.Lit. “simples; natural, sem artifício; cândido; sincero, franco”.4.Lit.
“mal; mau, malvado, malevolente; maligno, malfeitor, perverso; criminoso, ímpio”. No grego
clássico, a expressão significava “sobrecarregado”, “cheio de sofrimento”, “desafortunado”,
“miserável”, “indigno”, como também “mau”, “causador de infortúnio”, “perigoso”. No Novo
Testamento refere-se tanto ao “mal” quanto ao “malvado”, “mau”, “maligno”, sendo que em
alguns casos substitui a palavra hebraica “satanás” (adversário).5.Lit. “servir como
escravo”.6.Lit. “mâmon, mamôna (com artigo definido)”. Palavra de origem aramaica que
significa “recursos, posses, riqueza”, de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou
outros bens. Os lexicógrafos da língua aramaica sustentam que essa palavra, possivelmente,
seja derivada da raiz “aman (o que é confiado/aquilo em que se confia)”, para expressar aquilo
que é confiado ao homem por Deus. Nos escritos rabínicos significa não somente “dinheiro”,
mas todos os recursos, todas as posses de um homem, tudo aquilo que ele possui além do seu
corpo e da sua vida, ou seja, tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro, que pode ser
calculado. Esse vocábulo ocorre apenas em Mt 6:24 e Lc 16:9,11,13.7.Lit. “inquietar-se, ter
ansiedade, estar ansioso, estar preocupado”.8.Lit. “fixar os olhos”, olhar atentamente,
minuciosamente; dirigir um olhar; ver claramente.9.Lit. “ser melhor ou de maior valor”, ser
superior, valer mais, ser excelente.10.Medida de comprimento (do latim cubitum, “cotovelo”)
baseada no antebraço, cujo valor aproximado variava entre 46,2 e 66 cm, de acordo com a
região (Roma, Babilônia, Palestina).11.Lit. “estatura ou tamanho da pessoa; idade, tempo de
vida, duração da vida”. Expressão ambígua, utilizada com a intenção de explorar o duplo
sentido do termo. Esse recurso era utilizado frequentemente por Jesus em sua fala.12.Lit.
“examinar a fundo, estudar”, observar, considerar; compreender; averiguar, investigar.13.Lit.
“trabalhar duramente, arduamente”, esforçar-se.14.Vide nota 7.TRÊS PROIBIÇÕES
(Continuação – Lc 6:37-42)mateus 77:1 Não julgueis para que não sejais julgados, 7:2 pois
com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos.
7:3 Por que vês o cisco1 no olho do teu irmão, e não percebes a viga no teu olho? 7:4 Ou, como
dirás ao teu irmão: “Deixa que eu retire o cisco do teu olho”. E, eis a viga no teu olho. 7:5
Hipócrita! Retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás {em profundidade}2 para
retirar o cisco do olho do teu irmão. 7:6 Não deis o {que é} santo aos cães, nem lanceis vossas
pérolas diante dos porcos para que não venham a 3pisá-las com seus pés e, voltando-se, vos
despedacem.1.Lit. “qualquer pequena coisa seca, como palha, restolho, farpa, lasca,
cisco”.2.Lit. “ver através de, ao redor; divisar, olhar firmemente, fixamente ao longe (a distância),
ver de forma abrangente; examinar, considerar”. A preposição “dia”, prefixada ao verbo “ver”,
confere-lhe o sentido de alcance, profundidade de visão, ausência de barreiras (através de).



Nesse caso, a idéia é de que a pessoa, após retirar a trave dos olhos, passará a ver ao longe,
ou seja, sua visão terá profundidade, alcance, não haverá barreiras (trave) para ela.3.Trata-se
de semitismo, utilizado para reforçar a ideia do verbo.TRÊS ADVERTÊNCIAS (Lc 6:43-49,
13:22-30)7:7 Pedi e vos será dado; buscai e encontrareis; batei e será aberto para vós. 7:8 Pois
todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. 7:9
Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? 7:10 Ou,
pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 7:11 Portanto, se vós, sendo maus1, sabeis dar
boas dádivas2 aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai {que está} nos céus dará boas {coisas}
aos que lhe pedem. 7:12 Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também
fazei vós a eles, pois esta é a Lei e os Profetas. 7:13 Entrai pela porta estreita, porque larga é a
porta e espaçoso3 o caminho que conduz à destruição4, e muitos são os que entram por ela.
7:14 Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a
encontram! 7:15 Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas,
mas por dentro são lobos vorazes5. 7:16 Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-
se {cachos de} uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos6? 7:17 Dessa forma, toda árvore
boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada7 produz frutos maus8. 7:18 Não pode uma
árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. 7:19 Toda
árvore que não está produzindo fruto bom, é cortada e lançada ao fogo. 7:20 Logo, pelos seus
frutos os reconhecereis. 7:21 Nem todo aquele que me diz “Senhor, Senhor” entrará no Reino
dos Céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai {que está} nos céus. 7:22 Naquele dia,
muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos
daimones9, e em teu nome fizemos muitos prodígios10? 7:23 Então, declararei a eles: Nunca
vos conheci, apartai-vos de mim, 11obreiros sem lei. 7:24 Portanto, todo aquele que ouve estas
minhas palavras e as pratica será comparado ao homem12 prudente13, que edificou sua casa
sobre a rocha14. 7:25 Caiu a chuva, vieram as torrentes15, sopraram os ventos; precipitaram-
se16 contra aquela casa, mas não desabou17, pois fora alicerçada18 sobre a rocha. 7:26 E
todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem
tolo19, que edificou sua casa sobre a areia. 7:27 Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram
os ventos e 20chocaram-se contra aquela casa; desabou e foi grande sua queda.1.Lit. “mal;
mau, malvado, malevolente; maligno, malfeitor, perverso; criminoso, ímpio”. No grego clássico, a
expressão significava “sobrecarregado”, “cheio de sofrimento”, “desafortunado”, “miserável”,
“indigno”, como também “mau”, “causador de infortúnio”, “perigoso”. No Novo Testamento
refere-se tanto ao “mal” quanto ao “malvado”, “mau”, “maligno”, sendo que em alguns casos
substitui a palavra hebraica “satanás” (adversário).2.Lit. “dádiva, dom, presente”.3.Lit.
“espaçoso, amplo, largo”.4.Lit. “destruição, ruína, perdição; dissipação, desperdício”.5.Lit.
“devorador voraz, devastador”, por extensão: explorador, opressor, dado à extorsão e ao
roubo.6.Lit. “abrolho, cardo, espinheiro, sarça”.7.Lit. “podre, estragado, deteriorado”, por
extensão: corrompido, viciado, impuro.8.Vide nota 1.9.Lit. “deus pagão, divindade; gênio,
espírito; mau espírito, demônio”.10.Lit. “poder, força, habilidade”. Trata-se de um substantivo



utilizado como objeto do verbo “fazer”, o que requer um esforço para recuperar a força da
expressão.11.Lit. “aqueles que trabalham sem lei ou fora da lei (transgressores)”. O segundo
termo da expressão (anomia – sem lei), significa ausência de lei, lacuna legislativa, ausência de
regra, portanto, a expressão “obreiros sem lei ou fora da lei” transmite melhor o sentido.12.Lit.
“varão, macho (sexo masculino), homem”.13.Lit. “prudente, sábio, sensato; sagaz; cauteloso,
ponderado, cuidadoso”.14.Lit. “rocha, pedra; terreno rochoso”.15.Lit. “rio, curso d’água;
inundação, torrente”. A escolha do termo torrente reflete melhor o contexto da passagem, que
sugere uma tempestade acompanhada dos fenômenos naturais decorrentes (chuva,
inundação, vendaval).16.Lit. “cair sobre, coligir com, lançar-se contra; precipitar-se
sobre”.17.Lit. “cair, cair em ruína”. No contexto, a melhor tradução para verbo “cair” nos parece
ser “desabar”, uma vez que se faz referência a uma casa, cujo alicerce apresenta problema
estrutural.18.Lit. “fundar, assentar o fundamento, alicerçar-se; fundamentar, estabelecer”.19.Lit.
“tolo, insensato, estúpido; embotado, bobo; ridículo”.20.Lit. “bater contra, chocar-se; bater os
pés, tropeçar; arrojar, espancar”.REAÇÃO DAS TURBAS7:28 E sucedeu que, concluindo Jesus
este discurso, as turbas estavam maravilhadas1 com seu ensino, 7:29 pois estava ensinando a
eles como quem tem autoridade e não como os escribas deles.1.Lit. “maravilhar-se,
impressionar-se, surpreender-se, espantar-se”.CURA DE UM LEPROSO (Mc 1:40-45; Lc
5:12-16)mateus 88:1 Depois que desceu do monte, muitas turbas1 o seguiram. 8:2 Eis que um
leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres podes purificar-me2. 8:3
Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado! E imediatamente 3sua lepra foi
purificada. 8:4 Diz-lhe Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e
4apresenta a oferta que Moisés ordenou, em testemunho para eles.1.Lit. “multidão, turba”. A
expressão grega está no plural, razão pela qual se optou pelo termo “turba”, já que o
substantivo coletivo “multidão” não admite flexão de número.2.Lit. “limpar, lavar, purificar”.3.Lit.
“foi limpada dele a lepra”.4.Lit. “levar perante, levar para, oferecer, apresentar”.CURA DO
SERVO DO CENTURIÃO (Lc 7:1-10; Jo 4:43-54)8:5 Entrando em Cafarnaum, aproximou-se
dele um centurião, suplicando-lhe1 8:6 e dizendo: Senhor, o meu servo2 está deitado3 em
casa, paralítico, terrivelmente 4afligido por dores. 8:7 Diz-lhe {Jesus}: Eu, indo, o curarei. 8:8
Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno de que entres sob o meu teto5, mas
somente 6te expresses por palavra, e o meu servo será curado. 8:9 Pois também eu sou um
homem sob autoridade, 7tendo abaixo de mim soldados; e digo a este: vai, e ele vai; e a outro:
vem, e ele vem; e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. 8:10 Ouvindo {isso}, maravilhou-se Jesus
e disse aos que o seguiam: Amém8 vos digo, 9com ninguém em Israel encontrei tamanha fé.
8:11 E eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se reclinarão {à mesa} com
Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus; 8:12 Os filhos do Reino, porém, serão expelidos para
a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. 8:13 E Jesus disse ao centurião: Vai!
Como creste seja feito a ti; e o seu servo foi curado naquela hora.1.Lit. “suplicar, rogar, implorar;
convocar, convidar, chamar ao lado, apelar, requisitar; exortar, encorajar; confortar,
consolar”.2.Lit. “menino; filho; escravo jovem”. O Centurião chama carinhosamente a pessoa



doente de “menino”. Comparando com a narrativa de Lucas (Lc 7:1-9) descobrimos que se
tratava de um servo.3.Lit. “ser lançado; ser posto, colocado, depositado; estar deitado”.4.Lit.
“ser afligido, atormentado em virtude de dores; estar com dores fortes”.5.A expressão
idiomática “sob o meu teto” possui equivalente na língua portuguesa. Sendo assim, a frase
pode ser entendida como “não sou digno de que entres na minha casa”.6.Lit. “dize por
palavra”.7.Lit. “tendo sob mim mesmo”.8. avmhn (amém), transliteração do vocábulo hebraico !
mea,.. Trata-se de um adjetivo verbal (ser firme, ser confiável). O vocábulo é frequentemente
utilizado de forma idiomática (partícula adverbial) para expressar asserção, concordância,
confirmação (realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja).
Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo
apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta,
sem tradução.9.Lit. “da parte de ninguém”.CURA DA SOGRA DE PEDRO (Mc 1:29-34; Lc
4:38-41)8:14 Jesus, após vir para casa de Pedro, viu a sogra dele deitada1 e febril2. 8:15 Tocou
a mão dela, e a febre a deixou; ela se ergueu e o servia.1.Lit. “ser lançado; ser posto, colocado,
depositado; estar deitado”.2.Lit. “tendo febre”.DIVERSAS CURAS8:16 Chegado o fim da tarde,
apresentaram a ele muitos endaimoniados1 e expulsou os espíritos pela palavra; e curou todos
os que tinham males, 8:17 para que se cumprisse 2o que fora dito através do profeta Isaías:
Tomou nossas enfermidades e carregou as doenças.1.Lit. “sob a ação dos daimon”. Trata-se
dos obsedados, pessoas sujeitas à influência perniciosa de espíritos sem esclarecimento,
magoados ou malévolos, razão pela qual se optou pela transliteração do termo grego. Na
sequência, Jesus os auxilia mediante o diálogo com esses espíritos. É preciso levar em conta,
nesta passagem, a força das expressões idiomáticas semíticas, tais como “expulsou pela
palavra”.2.Lit. “O que fora dito através do profeta Isaías que diz”. Comparar com a expressão
semelhante em Mt 2:15-18.OS DESAFIOS DO DISCIPULADO (Lc 9:57-62)8:18 Jesus, vendo a
turba ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. 8:19 Um escriba, aproximando-se,
lhe disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. 8:20 Jesus, porém, lhe diz: As raposas têm tocas1
e as aves do céu2 {têm} ninhos; mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 8:21
Outro dos {seus} discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. 8:22
Jesus, porém, lhe diz: Segue-me, e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos.1.Lit.
“toca, covil, esconderijo, caverna onde se refugiam os animais selvagens”.2.Lit. “local onde se
arma a tenda, local de habitação; reduto; ninho”.A TEMPESTADE ACALMADA (Mc 4:35-41; Lc
8:22-25)8:23 Após 1entrar no barco, seus discípulos o seguiram. 8:24 E eis que uma grande
tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia.
8:25 Aproximando-se, o despertaram2, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo! 8:26
Ele lhes diz: Por que estais temerosos3, {homens} de pouca fé? Então, levantando-se,
repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria4. 8:27 E maravilharam-se os homens,
dizendo: Que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem?1.Lit.
“embarcar no barco”.2.Lit. “erguer-se, levantar-se; despertar, acordar; fazer levantar, erguer;
incitar, provocar, excitar”.3.Lit. “temeroso, amedrontado; covarde, pusilânime; tímido”.4.Lit.



“tranquilidade no mar, calmaria, bonança”.OS ENDAIMONIADOS GADARENOS (Mc 5:1-20; Lc
8:26-39)8:28 Depois de ter ido para o outro lado, para a região dos Gadarenos, dois
endaimoniados1, saídos dos sepulcros2, muito violentos3, a ponto de ninguém poder passar
por aquele caminho, vieram ao encontro dele. 8:29 Eis que gritaram, dizendo: 4O que queres de
nós, filho de Deus? Vieste aqui, antes do tempo, atormentar-nos? 8:30 Ora, uma vara de muitos
porcos era apascentada distante deles. 8:31 Os daimones5 rogavam-lhe, dizendo: Se nos
expulsas, envia-nos à vara de porcos. 8:32 Disse-lhes: Ide. Os que saíram foram para os porcos.
E eis que toda a vara {de porcos} precipitou-se despenhadeiro abaixo, para o mar, e morreram
nas águas. 8:33 Os que apascentavam {porcos} fugiram, e partindo para a cidade relataram
tudo, inclusive o {que aconteceu} com os endaimoniados. 8:34 Eis que toda a cidade saiu ao
encontro de Jesus; e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse6 do território7 deles.1.Lit. “sob a
ação dos daimon”. Trata-se dos obsedados, pessoas sujeitas à influência perniciosa de
espíritos sem esclarecimento, magoados ou malévolos, razão pela qual se optou pela
transliteração do termo grego.2.Lit. “memorial, monumento; sepulcro, túmulo”.3.Lit. “duro, difícil;
perigoso, violento”.4.Lit. “o que para nós e para ti”. Trata-se de expressão idiomática.5.Lit. “deus
pagão, divindade; gênio, espírito; mau espírito, demônio”.6.Lit. “passar de um lugar para outro;
mudar, ir embora, partir”.7.Lit. “limite, fronteira”.CURA DE UM PARALÍTICO (Mc 2:1-12; Lc
5:17-26)mateus 99:1 1Entrando no barco, atravessou {o lago} e foi para sua própria cidade. 9:2
Eis que traziam a ele um paralítico, 2deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao
paralítico: Anima-te3, filho, os teus pecados estão perdoados. 9:3 Eis que alguns dos escribas
disseram entre si: Ele blasfema4! 9:4 E Jesus, vendo as reflexões deles, disse: Por qual razão
refletis coisas más em vossos corações? 9:5 Pois que é mais fácil dizer “estão perdoados os
teus pecados” ou dizer “levanta-te e anda?”5. 9:6 Ora, para que saibais que o filho do homem
tem poder, sobre a terra, de perdoar pecados – então diz ao paralítico: Levantando-se, toma6
teu leito e vai para tua casa. 9:7 E levantando-se, partiu para sua casa. 9:8 Vendo {isso}, as
turbas temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens.1.Lit. “embarcando no
barco”.2.Lit. “que estava lançado sobre um leito”.3.Lit. “Animo! Coragem!”. Verbo utilizado
apenas no imperativo, com o sentido de ter coragem, bom ânimo, confiança, esperança.4.Lit.
“caluniar, censurar; dizer palavra ofensiva, insultar; falar sobre Deus ou sobre as coisas divinas
de forma irreverente; irreverência”.5.Lit. “andar ao redor; vagar, perambular; circular, passear;
viver (seguir um gênero de vida)”.6.Lit. “erguer (com as mãos) para carregar; levantar um objeto
com o propósito de transportá-lo”.CHAMADO DE MATEUS (Mc 2:13-14; Lc 5:27-28)9:9
Passando adiante dali, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado na coletoria1, e diz-
lhe: Segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu.1.Lit. “coletoria de impostos”, provavelmente, os
coletores ficavam perto da praia, a fim de recolher os tributos dos navios que chegavam à
Galileia, provenientes do lado oriental do lago.REFEIÇÃO COM PUBLICANOS E PECADORES
(Mc 2:15-17; Lc 5:29-32)9:10 E sucedeu que, estando ele reclinado {à mesa} em casa, eis que
muitos publicanos1 e pecadores, que tinham vindo, reclinavam-se {à mesa} junto com Jesus e
seus discípulos. 9:11 Os fariseus, vendo {isso}, diziam aos discípulos dele: Por que vosso



Mestre come com os publicanos e pecadores? 9:12 Ele, porém, ouvindo, disse: 2Os sãos3 não
têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. 9:13 4Ide e aprendei o que significa:
“Misericórdia quero e não oferenda”5, pois não vim chamar justos, mas pecadores.1.Cobrador
de impostos no Império Romano.2.Lit. “os fortes (saudáveis) não têm necessidade de médico,
mas os que têm mal”.3.Lit. “forte, saudável”.4.Lit. “Tendo caminhado (empreendido a jornada),
aprendei o que é”. Trata-se de uma fórmula rabínica, muito utilizada pelos Mestres durante o
processo de transmissão oral dos ensinos.5.Lit. “sacrifício (coisa sacrificada), oferta, oferenda
ou serviço do culto”. Todas as oferendas prescritas na Torah, inclusive o sacrifício de animais,
bem como o serviço para manutenção do culto prestado pelos sacerdotes.ACERCA DO
JEJUM (Mc 2:18-22; Lc 5:33-39)9:14 Então aproximam-se dele os discípulos de João, dizendo:
Por que nós e os fariseus jejuamos, porém os teus discípulos não jejuam. 9:15 Disse-lhes
Jesus: Acaso os 1convidados das núpcias podem estar de luto2 enquanto o noivo está com
eles? Mas dias virão – quando o noivo for tirado deles – e, então, jejuarão. 9:16 3Ninguém
coloca4 remendo de pano5 não alvejado6 sobre veste7 velha, pois tira a inteireza8 da veste, e
o rasgo torna-se pior. 9:17 Nem lançam vinho novo em odres9 velhos, senão os odres se
rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. Mas lançam vinho novo em odres novos,
e ambos se preservam.1.Lit. “filhos da câmara nupcial”. Uma expressão idiomática semítica
para “amigos assistentes do noivo” ou “convidados das bodas”, hóspedes do casamento. No
caso, parece indicar os amigos do noivo que, além de serem convidados, lhe prestavam
assistência nos preparativos das bodas.2.Lit. “afligir-se, lamentar a morte de alguém, estar de
luto”. O verbo evoca toda a gama de sentimentos que um doloroso evento ou fato despertam no
ser humano, especialmente aquelas emoções decorrentes da morte de alguém próximo, razão
pela qual é comumente utilizado para descrever o enlutado.3.Lit. “ninguém remenda
remendo”.4.Lit. “lançar sobre, colocar sobre, estender sobre; aplicar a {algo}; revestir, costurar,
remendar”.5.Lit. “pedaço de tecido, de pano; remendo”.6.Lit. “não-lavado, não-alvejado”, que
não foi branqueado (alvejado) através da lavagem do tecido, ou seja, ainda sujeito ao processo
de encolhimento, típico dos tecidos novos que não tiveram contato com água.7.Veste externa,
manto, peça de vestuário utilizada sobre a peça interna. Pode ser utilizada como sinônimo do
vestuário completo de uma pessoa.8.Lit. “plenitude, inteireza; conteúdo inteiro, medida,
extensão completa”.9.Bolsa ou garrafa feita de pele de animal (couro), utilizada para guardar
vinho.RESSURREIÇÃO DA FILHA DE JAIRO E CURA DA MULHER COM FLUXO DE
SANGUE (Mc 5:21-43; Lc 8:26-39)9:18 Enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe1,
que viera para {ali}, o reverenciava, dizendo: Minha filha faleceu agora, mas vem impor tua mão
sobre ela, e ela viverá. 9:19 Jesus, erguendo-se, o seguiu, e seus discípulos também. 9:20 E eis
que uma mulher, que sangrava há doze anos, aproximou-se por trás e tocou na orla2 da sua
veste3. 9:21 Pois dizia consigo: Se somente tocar na sua veste, serei salva. 9:22 Jesus,
voltando-se e vendo-a, disse: Anima-te4, filha, tua fé te salvou. A mulher foi salva a partir
daquela hora. 9:23 Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe, e de ter visto os flautistas e
a turba alvoroçada, 9:24 dizia: Retirai-vos, pois a mocinha5 não morreu, mas dorme. E



zombavam6 dele. 9:25 Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, segurou a mão dela e a
mocinha se levantou. 9:26 E esta notícia7 se espalhou por toda aquela terra.1.Lit. “comandante,
chefe, rei”. Na Atenas democrática, cada um dos nove governantes eleitos anualmente era
chamado “arconte”. Nesta passagem, trata-se de um chefe de sinagoga, chamado Jairo,
segundo o relato de Marcos e Lucas.2.Lit. “orla, borda, franja das vestes”. Na orla ou borda das
vestes judaicas masculinas eram feitos bordados com fio azul-púrpura (Nm 15:38-39). Trata-se
de um preceito cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos
(619 segundo Maimônides). Desse modo, essa orla era sinal característico dos fiéis
observadores da Torah.3.Veste externa, manto, peça de vestuário utilizada sobre a peça
interna. Pode ser utilizada como sinônimo do vestuário completo de uma pessoa. O termo
também aparece em Mt 5:40, traduzido como “manto”.4.Lit. “Animo! Coragem!”. Verbo utilizado
apenas no imperativo, com o sentido de ter coragem, bom ânimo, confiança, esperança.5.Lit.
“diminutivo de moça, portanto mocinha”.6.Lit. “ridicularizar, zombar, rir de”7.Lit. “notícia, relato,
declaração; rumor; fama”.CURA DE DOIS CEGOS9:27 Passando dali, seguiram Jesus dois
cegos, gritando e dizendo: Tem misericórdia de nós, filho de David! 9:28 Depois de ir para casa,
os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhes diz: Credes que posso fazer isso? Dizem-lhe: Sim,
Senhor. 9:29 Tocou, então, os olhos deles, dizendo: Conforme a vossa fé, seja feito a vós. 9:30
E os olhos deles se abriram. Jesus os 1advertiu severamente, dizendo: Olhai, que ninguém o
saiba. 9:31 Eles, porém, saindo, divulgaram-no por toda aquela terra.1.Lit. “acusar ou proibir
severamente, veementemente; censurar”.CURA DE UM ENDAIMONIADO MUDO9:32 Ao
saírem, eis que lhe trouxeram um homem mudo, que estava endaimoniado1, 9:33 e expulso o
daimon, o mudo falou. As turbas se admiraram, dizendo: Nunca 2fez-se visível de tal maneira
em Israel. 9:34 Os fariseus diziam: Pelo chefe dos daimones3 expulsa os daimones.1.Lit. “sob a
ação dos daimon”. Trata-se dos obsedados, pessoas sujeitas à influência perniciosa de
espíritos sem esclarecimento, magoados ou malévolos, razão pela qual se optou pela
transliteração do termo grego.2.Lit. “fazer-se visível, mostrar-se, aparecer; ser evidente; brilhar,
luzir”.3.Lit. “deus pagão, divindade; gênio, espírito; mau espírito, demônio”.A SITUAÇÃO DA
MULTIDÃO9:35 Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles,
proclamando o Evangelho do Reino e curando toda doença e toda enfermidade1. 9:36 Vendo
as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas2 e abandonadas3, como
ovelhas que não têm pastor. 9:37 Então diz aos seus discípulos: A colheita4 é grande, mas os
trabalhadores são poucos. 9:38 Rogai, portanto, ao Senhor da colheita para que envie
trabalhadores para sua colheita.1.Lit. “moleza, fraqueza, enfermidade ocasional”.2.Lit. “esfolado
(com o couro tirado), dilacerado; ferido, maltratado, molestado”.3.Lit. “lançada para baixo;
abandonada; caída, arrojada, prostrada (com bebida ou ferimento mortal)”.4.Lit. “colheita;
tempo da colheita”.SERMÃO PARA OS DOZE DISCÍPULOSMISSÃO DOS DOZE (Mc 3:13-19,
6:7-13; Lc 6:12-16, 9:1-6)mateus 1010:1 Convocando1 seus doze discípulos, deu-lhes
autoridade {sobre} 2espíritos impuros a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda
enfermidade3. 10:2 Os nomes dos doze apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro,



e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; 10:3 Filipe e Bartolomeu, Tomé
e Mateus, o publicano; Tiago, {filho} de Alfeu, e Tadeu; 10:4 Simão, o cananeu, e Judas, o
Iscariotes, quem o entregou. 10:5 Jesus enviou esses doze, após prescrever-lhes4, dizendo:
Não 5tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. 10:6 Ide, de
preferência, às ovelhas perdidas6 da casa de Israel. 10:7 Indo, proclamai7, dizendo: está
próximo o Reino dos Céus. 10:8 Curai enfermos8, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai
daimones9; de graça recebestes, de graça dai. 10:9 Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre
para vossos cintos10, 10:10 nem alforje11 para o caminho, nem duas túnicas12, nem
sandálias, nem cajado13, pois o trabalhador é digno do seu alimento. 10:11 Em qualquer
cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes.
10:12 Ao entrardes na casa, saudai-a, 10:13 e se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz;
se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. 10:14 E, se ninguém vos receber, nem
ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 10:15
Amém14 vos digo que haverá mais tolerância15, no dia do juízo, para a terra de Sodoma e
Gomorra do que para aquela cidade. 10:16 Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de
lobos. Sede prudentes16 como as serpentes e inocentes17 como as pombas.1.Lit. “convocar,
citar, intimar; chamar para si mesmo, reunir, convidar; evocar”.2.Trata-se dos obsessores,
espíritos sem esclarecimento, magoados ou malévolos, chamados no NT de “espíritos
impuros”, “daimon”, razão pela qual julgamos inconveniente a tradução dessas expressões pelo
vocábulo “demônio”.3.Lit. “moleza, fraqueza, enfermidade ocasional”.4.Lit. “anunciar; dar
ordens, prescrever, dar instruções”.5.Lit. “não vades (ir) para o caminho”.6.Lit. “estar perdido;
perecer, morrer; estar arruinado”. O termo gera uma ambiguidade proposital entre os dois
significados “perdido” e “morto”.7.Lit. “proclamar como arauto, agir como arauto”. Sugere a
gravidade e a formalidade do ato, bem como a autoridade daquele que anuncia em voz alta e
solenemente a mensagem.8.Lit. “os que estão fracos (fisicamente), enfermos”.9.Lit. “deus
pagão, divindade; gênio, espírito; mau espírito, demônio”.10.Lit. “cinto, cinturão”, usado também
para carregar dinheiro, pois a bolsa ficava presa nele.11.Lit. “saco ou bolsa de couro para levar
provisões”.12.Peça de vestuário interno, utilizada junto ao corpo, logo acima da pele, sobre a
qual era costume colocar outra peça ou manto. Trata-se de uma espécie de veste interna,
íntima.13.Lit. “cajado, vara; bastão de comando; cetro de autoridades”, utilizado para se apoiar,
para corrigir (bater), para comandar, ou como sinal de autoridade.14. avmhn (amém),
transliteração do vocábulo hebraico !mea,.. Trata-se de um adjetivo verbal (ser firme, ser
confiável). O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática (partícula adverbial) para
expressar asserção, concordância, confirmação (realmente, verdadeiramente, de fato,
certamente, isso mesmo, que assim seja). Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas
mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual
também optamos por mantê-la intacta, sem tradução.15.Lit. “será mais tolerável ou mais
suportável”. Trata-se do adjetivo “tolerável”, “suportável” utilizado no grau comparativo “mais
tolerável”, “mais suportável”.16.Lit. “prudente, sábio, sensato; sagaz; cauteloso, ponderado,



cuidadoso”.17.Lit. “não misturado”, livre de vício ou engano, sem malícia; sincero,
inocente.PERSEGUIÇÕES (Mt 16:5-6; Mc 4:22, 8:14-21; Lc 8:17, 12:1-12)10:17 Acautelai-vos
dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, 10:18 e
sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles e para os
gentios. 10:19 Quando vos entregarem, não vos inquieteis1 por {saber} como ou o que falareis,
pois vos será dado, naquela hora, o que havereis de falar. 10:20 Pois não sois vós os que falam,
mas o espírito do vosso Pai falando em vós. 10:21 Então, irmão entregará à morte irmão e pai
{entregará} filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. 10:22 E sereis odiados por
todos, por causa do meu nome; mas quem perseverar2 até ao fim3, esse será salvo. 10:23
Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, pois amém4 vos digo que não
terminareis as cidades de Israel, até que venha o filho do homem. 10:24 5O discípulo não está
acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. 10:25 Basta para o discípulo tornar-se
como seu mestre, e ao servo {tornar-se} como seu senhor. Se ao 6senhor da casa chamaram
Beelzebul7, quanto mais 8aos membros da casa dele. 10:26 Portanto, não os temais, pois nada
há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser
conhecido. 10:27 O que vos digo na treva, dizei-o na luz; e o que ouvis ao ouvido, proclamai
sobre os terraços9. 10:28 Não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma;
temei mais o que pode destruir no Geena tanto a alma quanto o corpo. 10:29 Não se vendem
dois pardais por um asse10? E nenhum deles cairá sobre a terra, sem {consentimento} do
vosso Pai. 10:30 Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. 10:31 Portanto, não
temais. Vós valeis11 mais do que muitos pardais. 10:32 Assim, todo aquele que se declarar12
por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do meu Pai {que está} nos
céus. 10:33 Mas quem me negar13 diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai
{que está} nos céus.
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Cristiane B., “Imperdivel. Fácil leitura e com todas as explicações que Haroldo Dutra sempre
nos traz auxiliando no entendimento e facilitando a compreensão dos textos
evangélicos.Adorei!”

V., “Magnifico!. Haroldo Dutra faz um trabalho magnifico e detalhado do Novo Testamento”

lea severo, “Five Stars. Belissimo trabalho.”

Rosangela Parsons, “Five Stars. sorry, but I never got the book...”

Komesu, “Gostei, mas pode melhorar.. Tenho a edição impressa. Gostei do e-book pela
praticidade de transporte no Kindle e no Ipad. A única sugestão é para melhorar o sumário.
Colocar por exemplo Mateus, Marcos, Lucas e João e abaixo de cada um o seu conteúdo para
facilitar a pesquisa. Também ajudaria muito se houvesse um link para as notas de rodapé e um
link para retornar. Ficou muito trabalhoso sair do ponto de leitura para consultar a. Nota de
rodapé e retornar.”

glalber, “Ótima tradução! Superou minhas expectativas. Uma obra prima! Não poderia ter
superado ainda mais minhas expectativas, não pelo texto já conhecido, mas principalmente
pelos detalhes de cada nota explicativa. Elas levam a leitura para a época da escrita. Uma nova
perspectiva de entendimento do Evangelho.”

José Tarcisio Braga de Azevedo Filho, “Ótimo conteúdo, mas difícil acesso às notas.. Quanto ao
conteúdo, tenho que ratificar a opinião que muita gente tem dado aqui: excelente... de
verdade...Mas quanto à formatação, é realmente problemática... é difícil acessar as notas, pois
não tem retorno pro local onde você estava lendo... Fica um pouco complicada a leitura, visto
que o grande chamativo dessa edição específica do Novo Testamento é exatamente as notas
com os comentários do autor, um grande estudioso da Bíblia e de todo o período histórico em
que ela foi produzida.”

The book by Haroldo Dutra Dias has a rating of 5 out of 4.8. 457 people have provided
feedback.
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