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SECRETARIA DE ESTADO 
DB SUA SANTIDADE

V aticano, 8 d e  M aio de 1956

R eo .”"> Senhor.

A nova ed ição  d a  B íb l ia  S a g ra d a , em  lin g u a  p o r  
tu gu esa , é m a is  u m a  p ro v a  do  eelo  operoso, com  que 
V. B e«.“ p ro cu r a  lev a r  lu e à s  a lm a s  e e s tim u la r  o 
a p osto lad o  do  bem , sobretu do no cam po, d a  V erdade.

S u a  S a n tid a d e  n ão  p o d e  d e ix a r  de lou v ar  tão  opor 
tu n a  in ic ia t iv a , que m u ito  h á -d e  con tr ibu ir  p a r a  firm a r  
e i lu s tr a r  a  f é  e a  p ie d a d e  dos ca tó licos  portu gu eses , a  
fim  de que au m en te o conhecim ento e o re in ad o  de Je su s  
C risto, com o é seu  p ropós ito .

R econhecido, p ortan to , p e la  f i l ia l  hom enagem , e 
invocando em  la r g a  c ó p ia - a s  g ra ç a s  d iv in a s . sobre  as 
su a s  a c tiv iãad es , o A ugusto P ontífice concede a  V. iíeu.“ 
e a o  seu  co la b o ra d o r  a  p a te r n a l B ên ção  A postólica .

P erm ita-m e que acrescen te o m eu  p es so a l a g ra d e c i 
m ento p e lo  ex em p la r  que teve a  bon dade de m e o ferecer, 
6 q u e ira  a c e ita r  a  ex p ressão  d e p r o fu n d a  estim a , com  
que sou

De V. Rev.o- 
At.to e obg.ão serv idor ín  Ç, J ,

A- Ibell’AccjUiêt.
Subst.

Rev.rso S enhor  

%aitueí áa ^atoó
P orto



PRÓLOGO

E m  193Z publicám os a  n osm  prím elra  edição da  
B iblia , U-adunida da  Vulgata.

Outras edições se seguiram  em  19SJf, 1940, 1946 e 
1952.

A té ú, quinta edição fo ram  distribuídos cinqüenta  
m il exem plares do Antigo e Novo Testam ento. A lém  
disso, fo ram  eddtados, em  separata , vinte e  cinco m ü  
exem plares do Novo Testam ento, qúarenta m il dos 
Quatro Evangelhos, três m il dos Aotos dos Apóstolos, 
cinco m il dos Salm os e  dois m il do Uvro de Tobias.

N a ed ição presen te procurám os a  m elhor tradução, 
com pulsando a s  m ais OMtoriaadas in terpretações dos 
textos originais, fe ita s  pelos especialistas em  tão im por 
tante assunto.

T odavia, com o é  óbvio, não pusem os totalm ente de  
lado a Vulgata — tradução venerável, a ãop tad a  durante 
m uitos séculos p ela  Ig re ja , e  sancionada pelo  Concilio de 
Trento  — seguindo nisto o  exem plo dos m esm os esp ecia  
listas, que a  utUieam não apenas em  textos isolados, 
m as a té  em  livros com pletos. Assim  su cede com  a  tra 
dução da B ib lia  dos Monges d e M aredsous, de Crampon, 
de Bover-Gantera, etc.

Conseguentemene, em  passagens obscuras ou em  tex  
tos a lterados, quando as  in terpretações  , dos tradutores  
m odernos são  contrad itórias, seguimos a  Vulgata. Segui 
mo-la tam bém  n a tradução de quase todos os nomes 
próprios.

S. Jerôn im o  — e com  S. Jerón im o querem os sign ifi 
car todos os autores desta  v m eráv el trad u ção—  pOde 
dispor ã e  preciosos textos originais, que depois desapa 
receram , os quais certam ente estudou com  a  sua invul 
gar com petência.

Visto que as citações da  B ib lia , fe ita s  p ela  Ig re ja , 
são todas segundo a  Vulgata, adoptám os, n esta  edição, o 
seu m odo de d iv id ir os capítulos e  versiculos.

D esta form a, com  fa c ilid ad e  s e  encontra a  tradução  
do texto original, correspondente a  cada  citação,



A lém  disso, sendo todas as traduções portuguesas 
da B ib lia , a té  ao presente, fe ita s  sobre a  Vulgata, m ais 
com odam ente s e  poderá con frontar esta  ed ição com  as 
anteriores.

A cresce a inda gue excelentes tradu tores dos textos 
originais apresentam  várias d isoordân das na numerar 
ção dos veisicu los, adaptando por vezes a  d a  Vulgata.

A m aior parte  deste grande trabalho fo i  fe ito , com  
ded icação e investigação perseveren te, p elo  Dr. Ma/nuel 
M adureira, p ro fessor do SemAnário Teológico do Porto.

Q ueira Deus gue esta  obra  contribua p ara  fii'- 
m ar e ilustrar a  f é  e  a  p iedade, a  fim  de gue aum ente 
0 conhecim ento e o reinado de Je su s  Cristo.



INTRODUÇÃO

Bíblia é o nome pelo qual se  designa o conjunto dos 
Livros Sant^oe. Etimològlcamente a  palavra Biblla signi 
fica o livro por excelência, o livro dos livros.

A Bíblia dlvlde-se em Antigo e  Novo Testamento.
Antigo T estam ento ê  a  colepgíto dos livros sagrados 

que contêm a história da aliança contraída poir Beug com 
Abrado e o seu povo, a s   condições « oa leis dcata aliança.

Novo Testam ento é  a  colecçSo doa livros sagrados 
que contêm a  história da nova aliança contraMa por 

.Jesua Orlsbo oom os homens, e sancionada com o seu 
sangue, as principais condições e  leis desta allaiiça.

Segundo o Concilio de Trento s9o 73 og livros da 
B Ib lla : 46 do Antigo Testame.nto, e 27 do Novo, oa quaie, 
atendendo ao' assunto e  ú forma, podem ser divididos em 
quatro classeis:

O Pentateuco ou a Lei; Génesls, Exodo, Ijevítlco, 
Números e  Deuteronõmio.

Livros históricos: No Velho Testamento: Josué; Ju i 
zes : R u te ; o Primeiro e  Segundo de Sam uel; o Primeiro 
G Segundo dos Reig; o Primeiro e Segundo das Crônicas; 
Esdras; Neemins; Toblas; Jud 1 te e  Eister; o Primeiro 
e Segundo dos Maoabeus. No Novo Testamento: os Qua 
tro Evangelh.0'3 e Aotos dos Apóatol'OS.

Livros dldácticos: No Velho T estam ento: Job, Sal 
mos, Provérbios, Eclesiastee, Cântico doa Cânticoe, Sabe 
doria e Eclesiástico. No Novo T estam en to : Epístolas de 
S. Paulo : aos Romanos, primeira e segunda aos Corín- 
tios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Pilipeases, aos Oolos- 
senses, primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira 
e segunda a Timóteo, a  Tito, a Filemom, .aos Hebreus; a 
Epístola de S. T iago; as duas Epístolas de S. Pedro; as 
três Epístolas de S. Jo âo ; a  Epístola de S. Judas.



Livros proféticos: No Y elho T estam ento: Isaías, 
Jeremias, Trenos de Jeremias, Baruch, Ezequlel, Daniel, 
Oselas, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquelas, Naum, Ha- 
bacuc, Sofonías, Ageu, Zacarias, Malaquias. No Novo 
T estam en to: o Apocalipse.

Inspiração

A inspiração mSo é um impulsq pessoal nem um pio 
movimento da alm a; niío é a subsequente aprovagao de' 
Deus ou da Ig re ja ; n3o é simples assistência de Deus.

Segundo DeSo X I I I ,  na enclclica ProviãenUsSimws 
Deus, a  inspiração consiste em que «Deus, sobrenatural 
mente, excitou e moveu os agidgrafos a  escrever, e  lhes 
assistiu no seu trabalho, de forma que devidamente pen 
sassem, fielmente quisessem .realizar, e de facto expri 
missem com Infalível verdade tudo e só aquUo que ele 
maindava». Desta forma, Deus é  causa principal, e o 
homem a instrumental, como Já  ensinou S. Tomás. 
O Instrumento conserva a  sua forma própria: o estilo, 
as Imperfeições, as qualidades, etc. A inspiração esten 
de-se a  todos os assuiutos,— tem universalidade real — , 
como se diz em teologia.

Alguns teólogos pensam que tamhém se estende a 
todas as palaviras, Isto é, que tem univei-salidade verbal, 
mas esta opinião é re.iei tada por outixis.

Oada passagem deve ser entendida dentro do con 
junto em que se enquadira e de acoi-do com o gênero lite- 
TáJrio a  que o livro pertence. Assim, nas obras poéticas 
deve ter-se presente o uso de figuras, próprio de todos 
Os povos, e especialmente característico dos orientais.

Em todos os assuntos, mesmo nos clentificos, de 
acordo com os princípios de Leão X I I I ,  emprega-se o 
falar co^mum, acessível a todos os homens: Deus utiliza 
o «modo humaino» para falar com os homens.



Interpretação

Na Bíblia há vários sentidos: o literal pròpriamente 
dito, expiresso Imediatamente pelas palavras; o literal 
impròpriamente dito, ou metafórico, quando 'as palavras 
se entendem figuradamente; o típico ou espiritual ou 
místico, se é extraído, n5o das palavras, m̂ as das perif 
soas ou coisas por elas significadas (v. g. o Oordelro 
Pascal era o tipo de O risto); o acomodatíclo, quando 
0 texto se toma mum sentido diverso do Intentado pelo 
aglógrafo (v. g. o texto D em  mi/rabiUs in  m n ctis  avôs 
aplicado aos justos em geral, é-o i>or adaptação, pois foi 
escrito acerca dos justos que serviam o santuário).

Importa conhecer bem o significado e o uso das 
palavras nas línguas em que o autor sagrado esoreveu, 
as características do escrever e viver dos orientais, 
especialmente dos Hebreus, etc.

Deve-se ver o nexo entre um* frase e as 'anteceden 
tes e ooinsequentes. Oonvém igualmente ler os lugares 
paralelos.

Quanto ao próprio livro é mister nao perder de vista 
a ocasião redacção da obra e  'a sua finalidade. Nos 
textos duvidosos deve ter-se ^  eonta a  opinião moral 
mente unânime dos Padres, qüe é um critério Inflalível 
em matéria de fé e  'de costumes.

Conforme floou declarado nos concilies de Trento 
e do Vaticano, e  autêntica e  infalível interpretação de 
qualquer texto obscuro será dada pela Igreja.

A Igreja, todavia, 'pode ensinar não eó pelo magis 
tério solene oomo também pelo ordinário.



PENTATEUCO

Pentateuco é o conjunto des cinco primeiros livros 
da Bíblia, em que Moisés conta a  história do povH> de 
Israel, desde a criação do mundo até à entrada na Terra 
da PiPoiDissão.

Estes livros sã o : G ênesis, Êxodo, L ev itieo , Números 
e  D euteranóm io.

O Gênesis serve de inti-odução ao® outros quatro 
livros, e conta a  história do povo de Israel, desde a  sua 
origem até  ã  morte de José.

O Êxodo abrange desde a morte de José até ao 
segundo ano depois da saída dos Israelitas do Egipto. 
Descreve as trlbulações do povo sob o domindo dos 
Faraós, e  os prodígios operados por Deus para o liber- 
tar. Refere a  promulgação da lei sobre o Sinai, e  a  
construção do Tabernáculo.

O L ev itieo  encerra a s  leis relativas ao culto divino.
O livro dos N úm eros conta a  história do povo de 

Israel, na sua peregrinação pelo deserto, diesde o Sinai 
até  ao momento em que está para entrar na  Terra da 
Promissão.

O D euteronõm io  consta principalmente de discursos, 
em que Moisés procuaa levar o povo à observtt;ncLa da 
lel, recordando-lhe os benefícios recebidos e prometidos 
por Deus. Contém uma recapitulação dos principais 
preceitos divinos.



G Ê N E S I S
P R I M E I R A  P A R T E  

I  — CRIAÇÃO DO MUNDO

1 — 1 No principio criou Deus o céu e a terra. 2 A 
terra, porém, estava inionne e vazia, e as trevas cobriam 
a face do abismo, e o Espírito de 'Déus movia-Se sobre as 
águas.

3 E  Deus disse: Exista a luz. E  a luz exiStiu. 4 E  
Deus viu que a luz era boa, e separou a luz dais trevas. 
5 Chamou à luz dia. e às trevas noite. E  tez-se tarde e 
manhã, (e [oi) o  primeiro dia.

6 Disse também Deus: Faça-se o firma'metito no meio 
das águas, e separe umas águas das outras águas. 7 E  fez 
Dleus o firmamento, e separou as águas que estavam por 
baixo, das águsts que estavam por cima do firmamento. 
E  assim se fez. 8 E  Deus chamou ao firmamento céu. 
E  fez-se tarde e manhã, ( e  fo i)  o  segundo dia.

9 Disse também Deus: As ãgUas, que estão debaixo 
do céu, juntem-se num só lügar, e apareça o  (elemento) 
árido. E  assim se  fez. 10 E Deus chamou ao (elemento) 
árido terra, e ao conjunto das águas chamou mares. E  Deus 
viu que isto era boim. 1 1 Deus disse: produza a terra 
verdura, plantas germinadoras de semente e árvores fru 
tíferas, que dêem 'fruto segundo a sua espécie, cuja se 
mente esteja nelas mesmas (para se reproduzirem) sobre 
a  terra. E  assim se fez- 12 E  a terra produzSu verdura, plan- 
Oa's genminadoias de SemeUtc e árvones que dão 'fruto, e cada 
uma das quais tem semente segundo a sua espécie. 'E -viu 
Deus que isto lera bom. 13 'E fez-se tarde e manhã, (e  fo i)  
o terceiro dia.

1, 2. O E spirito  d e  Deus, a terceira Pessoa da Santíssidia Trindade.
É  esta a melhor interpretação, atemdendo aos lugares paralelos da 
Escritura ( Gtn. 41 , 38; Ex. 31 , 3; e tc :) , e à  tradição,

4. A luz era boa. islo 'é, correspondia perfeitamente ao íim para 
que a tinha criado. O mesmo se dexe dizer relativamente a todas as 
outras obras da criacão.

5- E  fe z ,s e  tarde. . . o pensamento do escritor sagrado t  que o 
dia natural consta de um período de luz: desde a aurora ao crepúsculo 
vespeitino: e de outro de trevas: desde o crepúsculo vespertino ao 
matutino.

Principio.

Primeiro 
dia da 

criação.

Segundo 
dia da 

criacão.

Terceiro 
dia da 

criacão.



Qiiaiío 14 Disse também Deus: Sejam feftDs luZeiros no fir-
mamento do céu, que separem o dia da aoire e sirvam para 
sinats, e que distingam as estações, os dSas e os anos, 
15 e que resplandeçam no firmamento do oéu, para alu- 
miar a terra. E  assim se fez. 16 Deus fez bs dcds grandes 
luzeiTbs: o luZeiro maibr para presidir ao dia, e o luzéiro 
menoi para presidir à noiCe, e (fez também) as estrelas. 
17 E  cblbcou-as no firmamento do céu, para luzirem sobre 
a terra. 18 e ptesidirem ao dia e à noite, e sepaiaiEm 
a luz <fas trevas. E  Deus viu que isto era bom. 19 E  fez-se 
tande e manhã, (e  fo i)  o quarto dia.

Qiiinto 20 DiSse também Deus: encham-se as águas dé seres
dia da vivos, e vocm aves sobre a terra, debaixo do firmamento

cnatao . 21 Deüs 'CTiou OS graiufes animais aquátidos, e
todbs os animais que têm vida e movimento e que abun 
dam nas águals, Segundo a süa lespécié, e txjdas as aves se- 
guiido a sua eiSpécie. E  Oeus viu qiie isto era íbom. 22 E  
DS abençoou, dizendo: Crescei e multiplicai-^vos, c enchei 
as águás do mar: e as aVes se mutipliquem sobre a terra. 
23 E  fez-Se tarde e manhã ( e  fo i)  o quinto ífia.

Se.íto 24 Disse também Deus: Produza a terra animais vi-
dia da ventes segundo a  sua espédle, animais domésticos, e répteis,
criacão. g aHimais selváticos segundo a sua espécié. E  assim se 

Fez. 25 E  fez Deus os animais selváticos, segundo a sua 
espécie, e ois animais domésticos, e todos os répteis da 
terra (cada um) segundo a sua espécie. E  viu Deus que 
isto era bom, ,26 e (por fim) 'disse: Façamos D homem à  
nossa imagiem e semelhança, e presida aos peixes do mar, 
e ãs aves do Céu, e aos animais selváticos, e a toda a 
terra, e a  tòdos os répteis, que se movem sobre a terra. 
27 E  criou Deus o  homem à sua imagem; cribu-o à ima 
gem de Deus, Varão e fêitíea os criou. 28 E  Deus os 
abençoou, e disse: CresCei te multSplicai-vos, e enchei a 
terra, e suJeitai-a, e diomíniai sohre os peixes do mar e 
soibre as aves do céu, e sobre totíos os animais que sc 
mo Vem sobre a terra. 29 E  Dteus disse: ESs que vos dei 
todas as ervas, quc dão semente sobre a terra, e todas as 
árvores, que encerram em si mesmas a semente do seu 
gênero, para que vos sirvam de aliménto, 30 e a todos 
OB atíimais da terra, e a  todas as atvtes do céu, e a tudo o

14. E  sirvam para sinais, que auxiliem os viajantes, navegantes, 
agricultores, etc.

17. E  colocou-as. No hebreu o pionome rejeie.,se ao sol. à lua c 
às estrelas.

27. Moisés para mostrar a grandeza 'do honen. insiste várias 
vezes em que íoi criado por Deus, e à imagem de Deus.



quc se move, sobre a terra, e fem que há alma vivente, para
que tenham que oomer. E  assim se fez. 31 E  Deus viu
todas as coisaS que tinha feito, e eram muito boas. E  fez-se 
tarde e manhã, (e  fo i)  o sexto dia.

2 — 1 Assim foíam atíabados o céu e a terra, e todlos Repouso 
os seus ornatos. 2 E  Deus aciabou no sétimo dia a obra
que tinha feito: e deBcansoü no sétimo dia de toda
obra que tinha tdto. 3 E  abriiçoou o dia sétimo, e o san- ® 
tificou, porque nlele tinha cessado dc toda a sua obra, 
que, ao operas, tinha criado.

II  — p a r a í s o  t e r r e s t r e

4 Tal é a história da criação do céu e da tena. No Ciíaçâo
dia em que o  Serihor Deus fez a terira e o  céu, 5 nenhum do
arbusto campéStre existia sObre a terra, e nenhuma erva do 
campo haivia ainda brotadio, porque o Senhor Deus não 
tinha (ainda) Feito chover sobre a terra, nem havia homem 
qUe a cultivasse, 6 embora da terra subisse um vapor
que regava toda a sua superfície. 7 O Senhor Deus for 
mou, poSs, o homem do barro da terra, e ínspinou no seU 
rosto um sopro dc vida, c o hcmíem tornou-se alma (pessoa) 
vivente.

8 Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Eden, Paiaiso. 
a Oriente, no qual pôs o  homem qu'e tinha formado.
9 E  o Senhor Deus tinha produzido da terra toda a casta 
de árvores formosas à vista; e de frUtois doces para comer; 
e a árvore da vida no meio do paraísb, e a árvore da 
ciência do bem e do mal. 10 Do 'Eden saía um rio para 
regar o jardim, o qual dali se dividiU cm quatro braços.
11 O nome do primeiro é Fison, e é aquele qUe torneia 
todo o pais de Evilaih, onde se encontra o ouro. 12 E  o 
ouro deste páis é óptimo; ali (também) Se acha o bdélio e 
a pedra ónix. 13 O nome do sergundo rio é Gcon, este 
é aqude qué torneia toda a terra da Etiópia. 14 O nome, 
porém, do terCeiro rio é Tigile, que corre para a banda dos 
Assírios. E  o quatro rio é o Eufrates.

15 Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e colOcou-o Preceito 
no jardim do 'Eden, para que o cultivasse e guardasse, divhio. 
16 E  deu-lhe este preceito, dizendo: Come de todas as

2, 9. Arvore <ía vida. porque os seus frutos, por lívre vontade dc 
Deus. tir.liani a virtude de conservar a vida presente do homem, até 
ser chamado ao céu. A rvore da  cíêic/a. . . porque, tendo Deus proibido 
comer dos seus frutos, ela devia mostrar ao homem desobediente a 
diferença entre a felicidade prometida à obediência e o castigo 
imposto à desobediência.
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árvores do paraíso, 17 mas não comas do fruto da árvore 
da ciência db bem e  do mal, poícjue, em qualquer diá que 
cbmerteB dele, morrerás indubStàvelmelnte.

18 Disse mais o Senhor Deus: Não é bbm que o 
homem esteja só: façamos-lhe um adjutcrrio semelhante a 
eíe. 19 Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos 
os animais terrestres, e todas as aves do céu, levou-os 
diante de Adão, pana este ver como os havia de chámár: 
e todo o nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é 
o seu verdadeiro nOme. 20 E  Adão pôs ríomes CQDrve- 
rüenfles a 'todos os anhnais (dom ésticos), a todas as aves 
do céu, e a  todos os animais selváticos: mas não se achava 
para Adão um adjutõrio semelhan'te a ele.

21 Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sonb 
a Adão, e. enquanto ele estava dormindo, tirou utna das 
suas costelas, e pôs came no lugar dela. 22 E  da costela, 
que tinha tirado de Adão, Formou o Senhor Deus uma 
mulher, e a levou a Adão. 23 E  Adão disse: eis aqud 
agora o osso de meus ossos e a came da minha came; ela 
se chamará Virago, porqüe do varão Boi tomada. 24 Por 
isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e s e  unirá 
a sua mulher, e os dois serão uma só came. 25 Ora um 
e outro, isto é, Adão e sua mulher, eStavam nus, e não 
se envergonhavam (porque ainda eram inocentes).

I I I  — QUEDA DO HOMEM

iTentação. 3 — 1 Mas a serpente era o mais astuto de todos os
animais da terra que o Senhor Deus tinha feito. E  ela 
dissé à mulher: por que vos mandou Deus que não comésseis 
de toda a árvore do paraíso? 2 Respondeu-lhe a mulher: 
nós comemos do fruto das árvoKes, que estão no paraiso, 
3 mas do fruto da árvote, que éstá no meio do paraiso, 
Deus nos mandou que não comêssemios, e nem a tocássemos, 
não suceda que morramos. 4 Porém a serpente disse à 
mulher: vós de nenhum modo morrereis; 5 mas Deus sabe 
que, em qualquer dia que oomerdes dele, se abrirão os 
vossos olhos, e seTeis como deuses, conhecendo o bém e 
o mal.

Queda. 6 Viu, ipois, a mulher que (o  fruto) do árvore era bom
para comer, formoso aos olhos e deséjável para alcançar 
a sabedoria, e tirou do fruto dela, e comeu: e deu a seu 
marido, que também comeu. 7 E  os olhos de ambos se 
abriram: e, tencío conhecido que estavaim nus, coseram 
folhas de figueira, e fizeram pata si cinturas.



8 E, tendo ouvido a voz do Senhor Deus, que pas- Encontro 
seava pelo paraíso, à hora da brisa, depoiis do mâo-dia,
Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus 
no meio das árvores do paraíso. 9 E  o Senhor Deus cha 
mou por Adão, e disse-lhe: onde estas? 10 E  ele respon 
deu: ouvi Q tua voz no paraiSo, e tive medo, porque estavá 
nu, e cscondi-me. 11 Disst-lh'e Deus: mas quem te fez 
canhecer que estavas nu? acaso comeste da árvtote, de qxie 
eu tinha ordenado. que não comessas? 12 Adão disse: 
a mulher, que me deSte por oomponheira, deu-me (do [rufo) 
da árvore, e comi. 13 E  o Senhor Deus disse para a mulher: 
por que fizeste isto? Ela respondeu: a serpente enganou-me, 
e comi.

14 E  o Senhor Deus disse à  serpente: pois qUe fizeste Maldição 
isto, és maldita entre todos os animais c btestas da terra: ®“ -
andarás de rastos sobre o teu peito, e comerás tterra todos 
os dias da tua vida. 15 PtUTei inimizades entte ti e a mu 
lher, e entre a tua posteridade e a posteTidaidé çiela. Ela 
te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar.

16 Disse taimibém à mulher: mUÍtiplfcareí os teus tra- Castigo 
balhos, e (especialmente os d e)  teus partos. Darás à luz*'® 
com dor oS filhos, e desiejarás com ardor a teu marido, que te 
dominará. 17 E  disse a Adão: porqufe deste ouvidos à voz 
de  tua mulher, e comeste da árvore, de qUe eu te tinha orde 
nado que não comesSes, a Cerra será maldita por tua causa: 
tirarás dela o sustelito com tra'balhos penosos todos os 
dias da tua vida. 18 Ela tc produzirá espinhos e abrolhos, 
e tu comerás a erva da terra. 19 Comerás o  pão com o 
suor do teu roSto, até que voltes à terra, de que foste 
tomado, porque tu és pó, e em pó te hás-de tomar.

20 E  Adão pôs a sua mulher o nomfe dfe Eva, porque Nome de 
feia era a mãfe de todos os viventes. '̂'®‘

21 Fez também o Senholr Oeus a Adão e  a sua mulher Expulsão 
umas túnicas de pe>fes, e os vestiu- 22 E  disSe: Eis que paraíso
Adão se tomou como um de  nós, conhecendo o bem e o
mal; agora pois (expulsemo-lo do paraíso), para que não
suceda que ele estenda a sua mão, tome também da árvore 
da vida, coma e  viva eternamente. 23 E  o Setnhor Deus

3» 8. A voz e o tuido duna pessoa que passeava, foi, segundo 
Santo Agostinho, de um anjo. que repre'sentava Deus em forma de 
homem.

Í8. Comerás a erva da terra, isto é. os cereais e legumes que ela 
produzir mediante o teu trabalho.

22. A dão  se tornou com o utn d e  n ós. Há nestas palavras uma 
referência à SS . Trindade, c, ao diesmo tempo, uma ironia. Adão 
quis ser como Deus. e tornou-se semelhante ao demônio.



la-nçou-o fora do jardim db Eden, para que cultivasse a 
Cerra, de que tinha sido tomadb. 24 E  expulstou Adão, e 
pôs diante do jardim do Edten Querubins brandindo uma 
espada de fogo, piara guardar o caminho da árvore da vida.

IT  — PRIMEIROS DESCENDENTES DE ADÃO E  EVA

Nascimea., 
to de Caím 

e Abef.

Sacriifclos 
dos dois 
irmãos.j

Inveja dc 
Caim. 

e morte de 
Abel.

Castigo 
J e  Caim.

Posteri 
dade de 
Caim e 

origens da 
poligamia.

á  — 1 E  Adão conheceu sua mulher Eva, a qual con 
cebeu e deu ã luz Caim, dizendo: a lc^ cei um homem por 
(auxííio de) Deus. 2 E , depoils, deu à luz seu irmão Abel. 
Abe] foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador.

3 Passado muito tempo, aronteceu oferecer Caim, em 
oblação ao Senhor, dos frutos da terra. 4 Abel também 
ofereceu dos primogênitos do sfeu rebanho, c das gorduras 
deles. O Senhor olhou para Abel, c para os Seus dons;
5 não olhou, poiêm, para Caim, nem para os seus dons. 
Caim inou-se extremamente, e o Seu Semblante ficou abatido.
6 E  o Senhor disse-lhe: por qiie estás iratíP? e por qüe eStá 
abatSIdo o teu iSfemblante? 7 PtOventuTa, Se tu obraries bem, 
não receberás (por isso galardão)?  Se obraies mal, estará 
logo o pecado à tua porta, Mas sob ti festá o teu desejo, 
e tu o dominarás. 8 Caim disse a seu iimão Abel; saiamos 
fora. E, quando estavam nb campo, inivestiu Caim contra 
seu irmão Abel, e matou-o.

9 E  o  Senhor disse a Caim: onde está teu irmão 
Abel? E  ele respondeu: não Sei. Pbrventura sou eu o  guarda 
de meu irmão? 10 E  o Senhor disSe-lhfe; Qufe íizfeste? A  vOz 
do sangue dte teu irmão .ergUc o seu damoT da terra até 
mim. 11 Agora, pois, serás maldito sobrte a terra, que abriu 
a sua boca, e recdbfeu da tUa mão o sangue de teu irmão. 
12 Quando a cultivares, ela não te dará os seus Frutois; 
serás vagabundo e fugitivo sobre a terra-, 13 E  Caim disse 
ao Senhor: Insuportavelmente grande é o meu castigo, grande 
demais para que eu mereça perdãto. 14 Eis que tu hoje 
m.e expulsas desta terra, e eu mte esconderei da tua faoe, 
e Serei vagabundo e fugitivo na terra; portanto todo o que 
me achar, me matará. 15 E  o Senhor disste-lhfe: nâo será 
assim; mas qualquer qUe matar Caim, será castigado sete 
Vezes mais. E  o Senhor pôs um sinal em Caim, paia que 
o não matasse ninguém que o encOntra'sSe. 16 E  Caim, 
tendo^se retirado de diante da face do Senhtar, andou errante 
sobre a teira, c habitou no pais de Nod, que está ao nas 
cente do lEden.

17 E  Caim conheceu sua mulher, a qual concebeu e 
deu à luz Henoch. E  edificou uma cidade, que chamou 
Henoch, do nome de seu filho. 18 Ora Henoch gerou Irad,



Irad gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael 
gerou Eainlech. 19 E  este tomou duas mulheres, uma cha 
mada Ada e outra Sela. 20 E  Ada deu à luz Jabel, que 
foi pai dos que habitalm sob tendas 'e lentre rebanhos.
21 O  dome de seu irmão 'foi Jubal, que'foi o pai (oa  mestre) 
dos que tocam citara e orgão. 22 Sela tamhém deu à luz 
Tubalcaiin, que foi artifice de todos Os instrumentos de bronze 
c de fenO. E  a  irmã de Tubalcaín foi Noema. 23 E  Lantech 
disse a suas mulheres, Ada e Sela:

Ouvi a minha Voz, mulheres de Lantech, 
escutai as minhas palavras: 
eu matei um homem que me feriu, 
e um adolescente qtíe me contundiu.

24 Caim será vingaldo sete veZes, 
mas Lamech setenta vezies sete.

25 E  Adão conheceu Outra vez sua mttlher, a qual deu Scth c a 
à luz um filho, c pôs-lhe O nome die Seth, diZendo: o  Senhbr 
deu-me outro filho em lugar de Abel, que Caim matou.
26 E nasceu também um filho a Seth, qrie ele chamou Enós.
Este começou a invocar o nome do Senhbr.

5 — 1 Este é o livro da posteridade de Adão. No dia Posteri- 
em que Deus criou o homem, fê-lo à semelhança de Deus.
2 Varão c fêmea os criou, e ahençobu-os; e deu-lhes o nome 
de Homem no dia em que fOram criados. 3 Tinha Adão 
cento e trinta anos quandtt gerou um filhb à sua imagiem e 
semelhança a que pôs b name de Seth. 4 E , depois qUe 
gerou Seth, viveu Adão bitoCentos anos, e gerou filhbs e 
filhas. 5 Todo o tempo que Adão vivieu foi de novecentos 
e trinta anos, c morreu.

6 Tinha Seth cento e cinco anos, quando geroü Enós, Seiĥ
7 Depods que gerou Enós, vivéu Seth oitocentos e sete anos,
e gerou filhos e  filhas. 8 E  toda a vida ide Seth foi de 
novecentos e doze anos, e morreu.

9 Era Enós de noventa anos, quando gerou Cainan. Enós. 
10 Depois do nascimento de Cainan, viveu oitocentos e

4, 19. E  este tomou dues m alheres. Lamech foi o primeiro que 
violou a urúdade do matrimônio, estabelecida por Deus no principio 
(2g 2 1 1. Tertuliano chama-lhe por isso um homem maldito.

5, 5. E  todo o  tem po. etc. O s anos dos antigos patriarcas são anos 
ordinários, compostos de doze meses com trinta dias cada um. A 
pureza do clima, a frugalida<Le do alimento, e a vontade que Deus tinha 
de propagar rapidamente a e^ é c ie  humana e conservar perfeitas as 
tradições religiosas, são ontros tantos motivos que evplicam a notável 
longevidade dos primitivos patriarcas-



Cainan.

Malâleel.

Jercd.

HcDoch.

Matusalèm.

Lamech.

quinze anos, e gcnou fllhots e fLlhns. 11 Todo o tempo da 
vida de Eüós fod die novecentos e dnco anos, e morreu,

12 Tinha Cainan setenta anos quando gerou Malaleel. 
13 Depois de ter gierado Malaleel, viveu Cainan oitodentos 
e quarenta anos, e gerou filhos e filhas. 14 Toido o tempo 
da vida de Cainan foi de novecentos e dez anos, e morreu.

15 Era Malaleel de sessenta e cinco anos, quandO gerou 
Jared. 16 'Dapofs de ter geradta Jared, viveu Malaleel oito- 
ceatos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. 17 Todo o 
tempo da vida de Malaleel foi de critocentoB c noventa e 
cinco anos, e morreu.

18 Tinha Jared cento e sessenta e dois anos, quando 
gerou Hienoch. 19 Depois dfe ter geraido Henoch, viveu 
Jand oitocentos anos, e gerou filhos e filh'as. 20 E  toda 
a vida de Jared foi novecentos e sesBOita e dois anos, e 
morreu.

21 Era Henoch de sessenta e cinco anos, quando gerou 
MatuSalém. 22 E  Henoch andou com Deus; e, depois de 
ter gerado Matusalétn, víVeu trezentos anos, e gerou filhos 
e filhas. 23 E  todo o tempo da vida de Henoch feri die tre 
zentos ie sessenta e dnco anos. 24 Andou constantemente com 
Deus, c desapareceu, porque Deus o  levou.

25 Era Matusalèm de cento e oitenta e sete anos, quando 
gerou Ifamech. 26 Depois de ter gerado Lamech, viveu 
Matusalèm setecentos e Oitenta e dois anos, e gerou filhos 
e filhas. 27 E  toda a vida de Matusalèm foi de novecentos 
e sessenta e nove anos, e moTTeu.

28 Tinha Lamech cento le oitenta e dois anos, qUando 
gerou lun filho, 29 ao qual pôs o nome de Noé, dizendo: 
eSte nos ccmsialará nos trabalhos e nas fadigas das nossas , 
mãos, pela terTa qule ò SenhOT amaldiçoou. 30 Lamech, de 
pois de ter gerado NOé, viveu quinhentos e noventa le cindo 
anos, e gerOU filhos e filhas. 31 Toda a vida de Lamech foi 
dte SeleCenltos e detenta te sete anos, c morréu. Noé, tendo dc 
idade quinhentos anos, geróu Sem, Oam e Jafeth.

V — DILÚVIO

Depravação 6 — 1 Ora, terido os homens come ç̂ado a multiplicar-se 
sobre a terra, e tendo gerado filhas, 2 vendo os filhos de 

costumes. 3 ^  filhas dos homens eram formosas, tornaram pOr

24. E  desapareceu , ctc. Eslaa palavras mostram que Henoch não 
morreu, mas foi Jevado por Deus para íora do mundo.

6 , 2. F ilb os  d e  D eus, os filbos de Seth, dotados de carácter reli 
gioso. "  F ilhas dos homens, descendentes de Calm. as quais esquecidas de 
Deus. sòmcntc se preocupavam com as coisas terrenas.



suas mulheres as que, dentre todas, lhes agradaram. 3 E
Deus disse: o meu espirito não permanecerá para sempre 
no homem, porque é came. Os seus dias serão cento e
•vinte anos. 4 Ora, naquele tempo, havia gigantes sobre
a terra, e também depois, quando depois os filhos de Deus 
tiveram comércio com as filhas dos htmtens, e elas geraram 
filhos, que foram homens possantes e desde há muito afa 
mados.

5 Deus, Vendo que era grande a malida dos homens Deus
sobre a terra, e que todos os pensamentos do seu coração «solve
estavam continuamente aplicados ao mal, 6 arrependeu-se 
de ter feito o homem sobre a terra. E, tocado de íntima dor
de coração, 7 disse: extermlnareã da face da terra o ho 
mem que criei; desde o homem até aos animais, desde os 
répteis até às aves do céu, porque me peSa de os ter feito.

8 Porém Noé aChou graça diante do Senhor. Noé justo.
9 Esta é a posteridade de Noé. Noé foi um homem 

justo e perfeito entre os Homens do seu tempo, e sempre 
andou com Deus. 10 Gerou três filhOs: Sem, Cam e Jafeth.
1 1 Ora a terra leStava corrompida diante die Deus e cheia de 
iniqüidade. 12 Vendo, pois. Deus que a terra estava cor 
rompida (porque toda a came (todo o homem) tinha cor- 
rompicfo o seu caminho sobre a terra), 13 disse a Noé: Deus
o fim de todos chegou diante de mím; a ferra, por suas anund® o
obrais, está cheia de iniqüidade, e eu os exterminarei cbm 
a terra. 14 FaZe uma arca de madeiras resinosas: farás manda 
na arca uns pequenos quartos e calafetà-la-ás com betume ooDstruir 
por dentro e ipor fora. 15 E  hás-de fazê-la do seguinte a arca.
modo: o  comprimento da arca será de trezentos côvados, a 
largura de cincoenta côvados, e a altura de trinta côvados.
16 Farás na arca uma janela, um cõvado abaixo do steu 
cume; porãs a porta da arca a Um lado; farás nela um andar 
em baixo, um Begundo, e um terceiro andar. 17 E is que 
estOu para derramar as águas do Idiilúvio sobre a terra, para 
fazer morrer toda a came em que há sopro de vida 
debaixo do céu; tudo p que há sobre a terra peTecerã.

18 Mas contigo estabelecerei a  minha aliança: e en- Deus con- 
trarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres 
de teus filhOs cotttigo. 19 De cada espécie de animais, ®a'ârca'. 
farás entrar na arCa dois, macho e fêmea, para que vivam 
contigo. 20 Das aves, segundo a sua espéci'e, e daS 
bestas, segundo a sua eSpécie, de todOs os répteSs da terra, 
segundo a sua espécie, de toldbis entrarão contigo dois,

13. Chegou diante d e  mim. isto é. foi decretado por mim. — Por 
suas obras, pelas obras dos bomens.



para que possam conservar-se. 21 Tomarás também con 
tigo de todas as coisas que se podem comer, e as levarás 
junto 'de tí. fna arca), e servirão de altmfento a ti e aos 
animais. 22 Fez, pods, Noé tudo o  qufe Deus lhe tinha 
ordenacfo.

7 — 1 G o Senhor disse-lhe: entra na arca tu e toda 
a tua casa, porque te reconheci justo diante de mim no 
meio diesta geração. 2 Toma de todbs os animais puros 
sete pares, macho e fêmea: e dos animaSs impuros um par, 
maicho e fêmea. 3  Toma talmbém das aves do céu sete jJares, 
macho e  fêmea, para se cbrlServar a raça sobre a faCe de 
toda a terra, 4 porque, daqui a sete dias, farei chtavfer sobre 
a terra, durante quarCnta dias e quarenta noites, e  extermi 
narei da superfície da terra toldos seTés (v ivos) qufe fiz. 

Entrada 5 Pe2, pois, Noé tudb o qUe o Senhor lhe havia orde 
na arca. „a.do. 6 Tinha seisCentos anois de idade, quando aS águas 

do düúvio inundaram a terra. 7 Noé entrou na arca com 
seus filhos, sua mulher e as mulheres die sfeus filhos, 
para se salvarem das águas do dülúvio. 8 Também dos 
animais puros e impuros, e das aves, e de tudo o que se 
move sobre a terra, 9 entraram na arCa com Noé, dois 
a dois, macho e fêmea, conforme o Senhor tinha mandado 
a Noé. 10 'E, passados os Sete dias, cairam sobre a terra 
as águas do dilúvio. 11 No ano sfeiscentos da vida d)e Noé, 
no segundo mês, aOs deZaSsete do mês lomperam-Se todas 
as fcxntes do grande ablSmo, abriiam-se as cataratas do 
céu, 12 e caiu chuva sobile a teTra durante quarenta dias e 
quarenta noites. 13 Naquele mesmo dia entrou Noé na 
aroa cOm seus filhols Sem, Cam fe Jafeth, sua mulher e as 
tiés mulheres de Seus 'Êlhtís, 14 e com eles entraram 
todos os animais (selváticos), segundo a sua eSpécle, todbs 
os animais (dom ésticos). Segundo a suá espécie, tudo o que 
rasteja Sobre a  terra, segundo a sua espécie, tudo o que voa, 
segundo a sua espéde, todas as aves, e tudo o que tem 
asas; 15 (todos estes animais), entraram com Noé na arca, 
dois a dois, de foda a espécie, em que havia sopro de vida. 
16 Os que fentraram eram macho e ‘fêmfea de foida a cspécSe, 
conforme Deus tlinha mandado a  Noé; e o  Senhor aí o 
fechou por fora.

inuudacão. 17 Veio D dilúvio sobre a teira durante quarenta diás, 
e as águas crésceraim e elevarám a arca muibo alto por cima 
da terTa. 18 Inundaram tudo com violência e cobriram tudo 
na sUpérfície da terra; a arca, porém, era levada sobre as 
águas. 19 Tanto cresceram as águas qufe todbs os mais 
elevados montes, que há sob todo o  Céu, Bcaram oobbttos. 
20 À água felevou-Se quinze côvados acSnta dfelas, 21 Toda



a came que se movia sobre a terra pereceu: as aves, os ani 
mais doniestiicados, as feras e todos os répteis que andam 
de rasítos sobre a terra, e tioidos os homens. 22 Tudo o que 
respira e tem vidb sohflc a terra, tudo morreu. 23 F b r ^  
exferminadtos todbs os sereis (v ivos) que havia sobre a terra, 
desde o homem até às bestas, tanto os répteis como as aves 
dq céu, tudo 'foi exterminado da terra: fioou somente Noé, 
e os que estavam com ele na arca. 24 As águas cobriram 
a terra durante Cento e cinqüenta dias.

Fim do dilúvio

8 — 1 Ora Deus lembrou-Se die Noé. de todos bs ani- Diminui- 
mais selváticos e de todos os animais domésticos, que esta- «ã® 
vam com ele na arca, e fez soprar um vento sobre a terra, 
e as águas diminuíram. 2 Fecharam-se as fontes do abismo 
e as cataratas do céu, e foram retidas as chuvas (que caiam) 
do céu. 3 As águas, agitadas dtutía parte para outra, rctí- 
raram-se de cima da terra e começaram a diminuir, depois 
de cento e dnquenta dias. 4 No séffimo més, no vigésimo 
sétimo dia do mês, parou a arca sobre os montes de Ara- 
rat. 5 Entretanto as águás iam diminuindo até ao décimo 
més: no décimo mês, no prim'eiro dia do mês, apareceram oS 
cumes dos montes.

6 Ao fim de quarcrtla dias, abriu Noé a janela, que O corvo e 
tinha feito na arca, e soltou um Corvo, 7 o  qual ia e vinha, ® pomba, 
até que as águas secaram 'sobre a terra. 8 Mandou talmbém 
uma pomba (sefe dias depois) dele, para Ver se as águas 
teriam já Cessado db cobrir a faCe da tierra. 9 E  ela; não 
encontrando onde pousar o seu pé, tbmou a vir a ele para 
a arca, porqUe (ainda) as águas estavam sobre a terra:
(N oé)  estendeu a mão, e, tendo-a tomado, a recolheu na 
airca. 10 DepOis de ter esperado Outros sete díaS, novamente 
deitou a pbmba fora da arca, 1 1 a  qUal voltou a ele pela 
tarde, trazendo no bico um ramO de oliveira com as folhas 
verdes. Entendeu, pois, Noé que as águas já não cobriam a 
terra. 12 Contudo esperou outros sete dias e mandou a 
pomtja, qUe não tomou mais a ele.

13 Portanto, no ano seisCentos e lu n  (da vida de N oé). Fim
no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas deixa- dilúvio,
vam a tena: Noé, descoberto b  teto da arca, olhoü e viu 
qule a superficde da terra Sc eStava a secar. 14 No segundo 
mês, no vigésimo sétimo dia do mês, a térra fiCou seca.

8, 1. Deus Umbrou,.se d e  N oé. para Ibe conceder um novo benefício, 
c não porque o tivesse esquecido.



Saida da 
aica e 

sacrifício 
de Noé.

15 Então Deus falou a Noé, dizendo: 16 sai da arca,
tu e tua mulher, teus filhOs é as mulheres de teus filhos 
contigo. 17 Faz sair' contigo todos os animais qué lesião 
contigo, dé tòdas as espécies, tanfo de aves como dc bestas, 
e de todos os répteis, que andam de raStos sohre a tenra; 
enchei a terra, crescei e multijjlicai-vos sobre ela. 18 Saiu, 
pois, Noé com seus 'filhos, sua mulher e as mulheres .de 
seus filhos. 19 Também sairam da arca todos os animais 
selváticos e dbméSticos, e os répteis, que andam'de rastos 
sobre a terra, e todas as aves, segundo a sua espécie. 
20 E Noé edíficou um aftar ao Senhor, e, tomando de todos 
os aniimais e de todas as aves puras, ofereceu-as em holo 
causto sobre D altar. 2 1  E  (com  isfo) recebeu o Senhor 
um süaVe odor, e disse em seu coração: não amaldiçoarei 
mais a terra por causa dbs homens, porque os seaüdos e 
os pensamentos do coração do homem são inclinados para 
o mal desde a sua mbdidade: não tornarei, pois, a ferir 
tòdos os Seíes vílvos como fiz. 22 Durante todbs os di'as da 
terra, a sementeira e a messe, o frio e o  calor, o verão e 
o tavemo, a ncíte e o dia não mais cessarão.

V I — DESDE 0  DILÚVIO ATÉ ABRAÃO

Deus
abençoa

Noé.

Aliança.

9 —̂ 1 Deus abençoou Ntaé c seus filhos, e disse-lhes: 
crescei c  multiplicai-vos, c eHchei a  terra. 2 Temam e tre 
mam na vossa presença todos os animais da terra, todas 
as aves do céu, tudo o  que se move sobre a terra c todos 
ols peixes do mar; tòdlos ficam sujeitos ab vosso poder. 3 Tudo 
o que Se move e vive será vosso alimento: éu vos dou tbdas 
eStas coisas, como ( vos dei) os legumes verdes. 4 Sò- 
mcnte não coméreis came oom sangue, 5 porque eu vinga 
rei o vosso sangUe da mão dle todois bs animais (que o der 
ramarem); e  ao homem que matar Seu irmão, pedirei contais 
da Vida deste hamem.

6 Todo o que derramar o sangue humano, (será cas 
tigado) com a  efusão db seu prâprib sangue, porque o 
homem foi feito à imagem de Deus. 7 Crescei, pois, e mul 
tiplicai-vos, espalhai-vos sobre a terra e enchã-a.

8 Disse tambéim Deus a Noé e a seus filhos com ele: 
9 eis qüe vou faZer a minha aliança convosco, com a vossa 
posteridade, 10 e com todos os seres viVentes que estão

2.1. Porque os seníicfos... , O pecado original deÍKOir en  nós » 
rnstiiLlo do mal. a concupisccncia. fonte de todos os pecados.

9, 4. O desígnio de Deus foi inspirar aos homens c  espirito de 
doçura, afastã-Ios dc derramar o sangue humano.



convosco, tanto aves, conto animais dwmésticos c selváticos, 
que sairam da arca. Í1 FareS a minha aliança convosco, 
e não tornará mais a pcneOer nenhuma criatura pelas águas do 
dilúvio, nem haverá malis para o futuiio dilúvio que assole 
a terra.

12 E  Deus disse: eis o Sinal de aliança, que faço con- Arco-íris. 
vosco e com todos os anímaüs viventes, que eStão conVosco, 
por todas as gerações futuraS: 13 porei o meu arco naS
nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra.
14 Quando eu cobrir o céu de nuvens, o meu arco apare 
cerá nas nuVens, 15 e me lembrarei da mlinha aliança con 
vosco e com todos os setes vivois da terra, e não voJtarâo 
as águas do dilúvita a exterminar toda a came (qtie v ive).
16 O  arco estará nas nuVeds, eu o verei e me lembraitei 
da aliança etema que foi feita eUtre Deus c todlas as almas 
viventes e toda a came que exiSte stibre a terra. 17 E  Dfeus 
disse a Noé: este será o sirial da aliança que eu constituí 
entre mim e toda a came (que vive) sobre a terra.

18 Ora os filhos de Noé, que sairam da arca, eram 
Sem, Cam e Jaféth. Cam é o pai de Canaan. 19 Estes 
são os três filhols dle Noé, c por cies Se propagou todo o 
géUero humano sobre toda a terra. 20 Noé, que era agri 
cultor, comfeçou a culti'var a terra e plantou vinha. 21 Tendo 
Bebido Vinho, embriagou-se e 'apareceu nu na sua tenda.
22 Cam, pai de Canaan, teUdo viSBo a nudez de seu pai, 
saiu fora a dSzê-lb a seus dois irmãois. 23 Porém Sem e 
Jafeth puseram uma -capa sobfe os seus ombros, e, andando 
para trás, cobriram a nudez de seu pai: assim, teUdo o rosto 
voltado, não viram a sua nudez. 24 Quando Noé, desper 
tando da emhriaguiez, soube o que lhe tinha feito o seu 
füho mais novo, disse: 25 maldito seja Canaan! Ele será o
servo dbs servos de seus Jrmãos. 26 DcpOis diSSe: Bendito 
Seja o Senhor Deus de Sem, e Canaan seja seu escravo.
27 Dilate Deus a Jafeth, e habite Jafeth nas tendas de Sem, 
e Canaan seja seu escravo.

28 Ora Noé viveu aSnda delpois do dilúvio trezentos e 
cinqüenta aitos. 29 Todo o tempo da sua vida foi dfe 
novecentos e dinquenta aWos, e morreu.

10 — 1 Eis a posteridade dois filhos de Noé: Sem, Cam Fühos dc 
e Jafeth. A  estes nasceram filhOs depois do dilúvio. Noé.

Maldição 
e bênção 
de Noé 
aos seus 

filhos.

Morte dc 
Noé.'

13, O arco-íris já  existia antes, mas daqui por diante tornou-se o 
simbolo celeste da paz, como o ramo de oliveira da pomba se tornou 
o SCU simbolo terrestre.

21. E . tendo bebido, etc. Noé não pecou, embriagando-se. pois 
não conhecia a acção do vraho.



Desceaden. 
tes de 
lafcth.

Desceoden- 
tes de Cam.

Descen 
dentes de 

Sem.

Torre de 
Babel e
coDÍusão

das
líaguaa.

2 Filhos de Jafeih; Gomer, Magog, Madai, Javan, 
Tubal, Mosoch e Tiras. 3 Filhos de Gomér: Arceniez, 
Rifath e Togorma. 4 Filhos de Javan; Elisa e Tarsis, Cetim 
c 'Dodanim. 5 Destes saíram (os habitantes) das ilhas das 
nações nas suas (diversas) regiões, cada um segundo a sua 
língua, segundo as suas famílias, segundo as suas nações.

6 Filhos de Cam: Cus, Mesraim, Futh e Canaan. 
7 Filhos de Cus: Saba, Htvila, Sabata, Regma e Sabataca. 
Filhos de Regma: Saba c Dadan. 8 Cus gerou Nemrod, 
o qual começou a ser poderoso na terra. 9 Era um robusto 
caçador diartte do Senhor. Daqui veio este provérbio: Ro 
busto caçador diante do Senhor como Nemnod. 10 O prin 
cípio do seu reino foi Babilônia, Arach, Acad e Calane, na 
terra .de Senaar. 11 Daquela terra foi para Assur, e edifi 
cou Nínive, e Rechòboth-Ir, ic Calé, 12 e também Resen, 
a grande cidade, entre NfnliVe e Calé. 13 Metsraim gerOu 
Líidim, Anamim, Laabim, Neftuim, 14 Fretusim e Casluim, 
dos quais saíram os Filisteus e os Caftoreus. 15 Canaan 
gerou Sidónio, seu fdho primogênito, 16 Heüe, (sendo tam 
bém  o pai dos) Jebuseus, Amorreus, Gergeseus, 17 Hdveus, 
Araceus, Sineus, 18 Airadieus, Sa'mareus e AmateuS. Depois 
disto, espalharam-se as famílãas dos Cananeus, 19 indo os 
limites dos seus territórios, desde Siidónia, na direcção de 
Gerara, até Gaza, e, na direcção de Sodoma, Gomorra, 
Adamam e Seboim, até Lesa. 20 ‘Estes são os filhos de 
Cam, segundo as suas famílias, linguas, regiões e nações.

21 De Sem, pai de todos ois filhoS de Heber e irmão 
mais velho de Jafeth, nasceram também filhos. 22 Filhos 
de Seirt: Elam, Assur, Arfaxad, Lud e Arão. 23 Filhos de 
Arão: Us, Hul, Geter e Més. 24 Arfaxad gerou Salé, de 
quem nasceu Heber. 25 A Heber nasceram diois filhos: um 
diamou-se Faleg, porque em seu tempto foi dividida a terra, 
e seu irmãio chamou-se Jectan. 26 Este Jectan gerou Elmo- 
dad, Saleph, Asarmoith, Jaré, 27 Adurão, Usai, Decla, 
28 'Ebal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Hévila e Jobab; todos 
eistes sSo filhos de Jectan. 30 O país onde eles habitaram 
eStendia-se desde Messa até Sefar, monte que está ao oriente. 
31 Estes são os filhos de Sem, Segundo as suas famílias, 
línguas, regiões e nações. 32 Estas são as familias dos 
filhos de Noé, segundo as suas gerações e nações. Delas 
saíram todos os povos da terra depois do dilúvib.

1 1  —1 Ora toda a terra tinha uma só língua e um 
mesmo modo de falar. 2 Mas (os homens), tendo partido

10* 5. Das ilhas .... Os hebceus chamavam ilhas a todas as terras 
aíluadas além do mar.



do oriente, encontraram uma planície na terra de Senaar 
e habfitaram mela. 3 Disseram uns para os outros: vinde, 
façamos tijolos e cozámo-Ios no fogo. E  serviram-se de 
tijolos em Vez de pèdras. e de betume êm vez dc argamassa.
4 Disseram ainda: vinde, façamos para nós uma cidade e 
uma forre, cujo cimo chegue até ao céu, e tomemos célebre 
o nosso nome, antes que nos espalhemos por toda a terra.
5 O Senhor, porém, desceu a ver a  cidade e a torre, que os 
filhos dos homens edificaVam, 6 e disse: teis que são um 
só pOvo c têm todos a ni|esma lingua: começaralm a 
fazer eSüa obra, e não desistirão do seu intento, até que a 
Tenham de tddo executado. 7 Vamos, pbis, desçamos e 
cOnlfundamos de tal sorte a sua linguagem, que um não 
compreenda a palavra do oUtrO. 8 Assim o Senhor os dis 
persou daquele lugar por todos os paíSes da terra, e cessaram 
de edíficBr a cidade. 9 Por isso, lhe foi posto o nome de 
Babel, porque ai fbi confundida a linguagem de toda a 
terra, e dai os espalhou o Senhor pOr todas as regiões.

10 Eis as gerações de Sem; Sem Ifinha cem anos, quando Descea_ 
geitou Arfaxad, dois anos depois do dilúvio. 11 Depois que 
gerou ArfaXad, Sem viveu quinhentos anos e gerou Hlhos 
e filhas, 12 Arfaxad viveu trinta e cinco anbs, e gerou 
Sblé. 13 Dépois qUe gerou Salé, viVeu Arfaxad trezentos e 
três anos, e gerou filhos e filhas. 14 Salé viveu trihta 
anos. e gerou Heber. 15 'Depots qUe gerou Hebér, viveu 
Salé quatrocentols e três aiios, e gerou 'filhos e filhas.
16 Heber viVeU trinta e quatro anos, e gerou Faleg, 17 De 
pois qufe gerOu Faleg, viveu Heber quatrocentos e trinta 
anos, e gerou filhos e filhas. 18 Faleg viveu trinta anos, 
e gerou Reu. 19 Depois que gerou Reu, viveu Faleg 
duzeritos e nove anOs, e gerbu filhos e filhas. 20 Reu viveu 
trinta e dois anos, e gerou Sanig. 21 Depois que gerou 
Sarug, viveu Reu duzentos e sete anos, c gerou filhos e 
fUhas. 22 Sarug viVeu trinta anos, c  gerou Nacor. 23 De 
pois que gerou Nacor, viVeu Sarug duzentos anos, e gerou 
filhos e filhas. 24 Nacor viveu vinte e nove anos, e gerou 
Taré. 25 Depois que gerou Taié, viveu Nacor cento e 
dezanove anos, e gerou filhos e filhas. 26 Taré viveu 
setenta anos, e geiOu Abrão, NacOr e Atan.

27 Eis as gerações de Taré: Taré gerou Abrão, Nacor Dcscen- 
e Aran. Aran gerOu L/olth. 28 Aran morreu antes de sieu pai de

Taré.
11, 4. Cujo cimo chegue até ao céu. isto é. que seja extraordinà- 

riamente alta.
5» D esceu a ver. Expressão metafórica para indicar que Deus 

viu perfeitamente tudo, como se íosse um homem que tivessé descido 
do céu para presencear as coisas mais de perto.



Taré, na terra do seu . nascimento, em ll r  dos Caldens. 
29 Abrão e Nacor tomaram mulheres; a  mulher de Abrão 
chamaivia-se Sarai; e a de Nacor, Melca, filha de Aran, 
pai <fe Mdca e de Jiesca. 30 Sarai, porém, era estéril e não 
tinha fihos. 31 Tomou, pois, Taré a  séu fiho Abrão e a 
Loth, seu neto, filho de Aran, e  e Sarai, sua nora, mulher 
de Abrão, seu filho, e fê-los saii de Ur dos Caldeus, afim 
de irem piara o país de Canaan; foram laté Haran, e aí 
habitaram. 32 Taré viveu duzentos e cinco anos, e mor 
reu em Haran.

S E G U N D A  P A R T E  

I  — HISTÓRIA DE ABRAÃO 

Primeiro período da vida de Abrão

Vocaçõrs 12 — 1 Ora O Senhor dlSse a Abrão: saí da tua terra, 
dc Abrão. j a  ty g  parentela, da casa de teu pai, e vem para a terra 

quc eu te mostrar. 2 Farei (sair) de ti um grande povo, 
'€ te abençoarei, engrandecierei o teu nome e serâs bendito. 
3 Abençoarei eus que te abençoarem, amaldiçoarei os quc 
te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as nações da 
terra. 4 Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha 
ordenadlo, e foi com ele Loth. T iíh a  Abrão setenta e cinco 
anos, quando saiu de Haran- 5 Levou consigo Sarai, sua 
mulher, Loth, filho de seu inmãO, todos os bens quc pos 
suíam e as pessoas que tinham adquirido em Haran. Par 
tiram, a caminho da terra dé Canaan, e lá chegarafn. 6 Abrão 
atravessou eSte pais até ab lugar d e  Siquém, até à cadeia 
de Moré. Os Cananeus estavam então naquela terra. 7 O 
Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esla terra aos 
teus descendentes. Naquele lugar, (A brãoJ edífícou um altar 
ao Senhor, que lhe tinha apaTecidD. 8 PasSando dali ao 
monte, que estava ao oriénte de Betei, ai levantou a sua 
tendb, tendo Btetel ao oddente, c Hai ab oriCnte. Aí fedificou 
também um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. 9 Abrão 
continuou a sua viagem, andando c avançando para o 
meio-dia-

Abrão vai 10 Sobreveío, porém, uma fome no país, e Abrão
ao Egipto. desceu ao Egipto, para ai vi-vter algum tempo, porque a 

fome era muita no (seu) pais. 11 Quandb estava perto

12, 3. E  em ti seeão  benditas, na tua dezcendêacia. príncipaL 
mcfile em Jesus Cristo.

5- E  as p e s s o a s .  os escravos que tinham comprado em Haran.



de entrar no Egipto disse a Sarai, sua mulher: conheço que 
és uma mulher íonnosa 12 e quc, quando os Egipcios te 
virem, dirão: é sua mulher — e matar-me-ão, conservando-te 
a ti. 13 Dize, ptns, te peço, qUe és minha irmã, para que 
eu seja bem tratado por causa de ti, e me conservem a.vida, 
cm atenção a ti. H  Tendo pois Abrão entraldo.no Egipto, vi 
ram os Egípcios que aquela mulher era muito formoSa. 15 Os 
grandes, de Faraó, vendo-a, galbaram-na muito diante dele: 
e a mulhér foi Ieva'da ao palácio do Faraõ- 16 TrataZam 
hem Abrão, por causa dela, le el'e teve òvelhaS, bois, jumen 
tos, servos, servas, jument^ e camelbs. 17 O Senhor, 
porémj Feiüu Faraó e a sua casa com grandíssiimas pragas, 
por causa de Sanai, mulher de Abrão. 18 Então Faraó 
chamou Abrão e disse-lhe: por que te hóuvcste comigo 
desta sorte? Por que , não declaraste que ela era tua mu 
lher? 19 Por qUe dissesíe que ela era tua irmã, paia que 
eu Q tbníasáe por minha mulher? Agora, pois, aí tens a tua 
mulher, toma-a e vai-te. 20 E  'Fáraó dleu ordens a seus 
homCns para cuidarem de Abrão, e  feles o acompanharam 
(afé à saida do E gipto) cOm sua mulher e com tudo o qUe 
possuía.

1 3 — 1 Abrão, pcris, saiu do Egipto com sua m ulherA brão volta 
e com tudo o que possuía, e  LOth com ele, c caminhbu ® Canaan. 
para a parte meridional- 2 Era Abrão muito rico em gado, 
ouro e prata. 3 Voltou pelo danúnho, por onde tinha vindo 
do meio-dia até Betei, até ao lugar onde primeiro tinha 
levantado a (sua) tenda, ehtre Betei e Hai, 4 no lugar 
onde estava o altar que tínha 1'eVantado antes, e ai invo 
cou o nome do Senhor.

5 Mas também Loth, que estava com Abrão, tinha Scpara.se 

rebanhos dé ovtelhas, manadals e tendas. 6 E  a terra não tinha 
capacidade para poderem habitar 'juntos, porque os seus 
bens eram grandes 'demais para viverem um com o outro.
7 Daqui nasceu uma contenda entre os pastores dos re 
banhos de Abrão e os de Loth. Cananeus e Fereseus habi 
tavam, então, naqUela terra. 8 'Disse, pois, Abrão a Loth: 
peço-'te que não haja contendas entre mim e ti, nem entre 
os meus pasitores e os teus pastores, porque somos irmãos.
9 Eds diante de ti 'todo o país, rogo-te que te a'partcs de 
mim; se fores para a esquerda, eu tomarei para a direita: sc 
escolheres a direita, eu irei para a esquerda. 10 Loth, pois,

13. D ize que és minha irmã. Eram íilKos do mesmo pai (20* 12).
Quanto ao modo de proceder de Abrão nada bà de censurável. E x  
posto a perder a v-ida e a ver víoiarem a castidade de sua mulber. 
tomou o partido quc lhe paieccu mais próprio para evitar o primeiro 
destes males e conjurar o segundo* Sobretudo confiava em Deus.



Promessas 
de Deus.

dos reis 
Elamitas.

Uvantando os olhos, contemplou toda a região do Jordão, 
a qual, antes que o  Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, 
eta toda regada de água, como o paraíso d'o Sfenhor, c como 
o EgSpto, do lado de Segor. 11 Lbth escolheu para si a 
região do Jordão, e retirou-se para o  oriente: assim se sepa 
raram um do outro. 12 Abrão habitou na terra de Canaan, 
e Loth nas cidades que feStavam ao redor do Jordão, e fixtou 
a sua residêntía em Sodoma. 13 Ora os homens de Sodoma 
eram péssimos, e grandes pecadores diante de Deus-

14 O  Senhor dls.íe a  Abrão, depois que Loth se sepa 
rou ddfe: levanta os teus olhos e repara, desde o  lugar em 
que -agora estás, para o setentrião e para O meio-dia, para 
o oriente fe para o ocidente. 15 Toda a terra que vês, eu a 
darei para sempre a  ti e à tua posteridade. 16 Multipli 
carei a  tua descendência como o pó da terra; se algiun 
dos homens pode 'contar o pó da- terra, poderá também 
contar o número dos teus descendentes. 17 Ee-vanta-te e 
percorre o  pais em todo o Seu comprimento, pbrque eu to 
hei-de dar. 18 Portanto, levantando Abrão a sua tenda, 
foi habitar ao pé da cadda de Mambré, que está em Hebron; 
e aí edíficou um altar ao Senhor.

14 — 1 Naquele tempo sucedeu que Amrafel, rei de 
Senaar, e Arioch, rei do Ponto, e Codorlaomor, rei dbs 
Elamitas, e Tadal, rei de Goím, 2 fiZeram guerra contra 
Bara, rei de Sodoma, e contra Bersa, rei de Gomoira, e 
contra Senaar, rei d!e Adama, e contra Semeber, rei, de 
Seboim, e contra o rei de Bala, isto é Segor. 3 Todos 
estes se juntaram no vale 'de Sidim, que agora é o mar 
saílgado. 4 (O  motivo fo i)  porque, tendo estado sujeitos 
doze anos a Codorlabmor, nO décimo terceiro ano revol- 
taram-se.

5 Por isso Godorlaomor foí. no ano décimo quarto, 
oom os reite que Se lhe tinham unido, e desbarataram os Re- 
faim em AstarOth-Camaim, os Zuzim em Ham, os Emim 
na planicie de Cariataim, 6 os Horreus nOs montes de 
Scdr, até aos campos de Faiian, qUe está no deserto. 7 E , 
voltando (estes reis da sua expedição), 'íotam à fonte de 
Misfath, que é a meSma qUe Cades, e devastaram todos os 
países dos Amalecitas e dos AmOrreus, que habitavam em 
Asason-Talriar. 8 Entãb o te i de Sodoma, o rei de Go- 
morTa, o rei de Adkma, o rei de Seboim e também o rei 
de Bala, isto é SegOr, puSeram-sc em campanha, e ordena 
ram a batalha nb vale dfe Sidim contra aqueles (príncipes), 
9 isto é, con'tra Codorlaomor, rei dos Elamitas e Tadal, rei 
d'e Goim e AnraM, rfei de Senaar, c AriOque, rei de Elasar: 
quatro reis contra cinco.



10 Ora o vale de Sidim tinha muitos poços de betume.
Os reis de Sodoma e de Gomorra voltaram as costas e caí 
ram lá dentro: os que escaparam fugitám para o monte.
I] (O s vencedores) levaram todaS as riquezas de Sodoma 
e Gomorra, e todos os víveres, c  retiraram-se; 12 leva 
ram) também Loth, filho do irmão de Abrão, que morava 
em Sodoma, e os Seus bens-

13 Um dos fugitivos foi dar parte disto a Abrão, V itória
Hebreu, que -vivia na catíeiá de Mambré, Amorreu, irmão Abrão.
de Escol, e irmãO de Anér, os quais tinham feito aliança 
com Abrão. H Abrão, tendo ouvido que Loth, seu irmão, 
ficara prisioneiro, escolheu os mais corajosos dos seus ser 
vos, em número de trezentos e dezoito, c fod no alcance dos 
inimigos até Data. 15 Aí, repartidos em destacamentos, deu 
sobre eles, de noite, e deábaratou-os: e persegui-os até 
Hoba, que fica à esquerda de'Damasco. 16 Recobrou todos os 
Seus bens, e Loth, iSeu irmão, com tudo o que lhe pertencia, 
assim como as mulheres e o povo-

17 Quando voltava de derrotar Codorlaomor e os reis Abrão « 
qiJe eslCavam com eíe, saiu-lhe ato encontro o  rei dé Sodoma, 
no vale de Save, que é o vale do Rei. 18 E  Melqpisedech, “
rei de  Salém, trazendo pão e vinho, porque era sacerdote 
do -Deus Altíssimo, 19 o abençoou c lhe disse: bendito steja 
Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra,
20 e bendito seja o Deus Altíssimo por cuja protecção os 
inimigos estão nas tuas mãos. E  (A brão) deu-lhe o dizimo 
de tudo.

21 O  rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me os homens, Abrão e o
e Doma para ti o resto. 22 Abrão respondeu-lhe: levanto 
a minha mão para o Senhtor Deus Altíssimo, possuidor do 
céu e  da terra. 23 (e  juro) que não receberei nada de 
tudo o que te pertence, desde o fio de trama até à correia 
dos sapatos, para quie não digas: eu enriqueci Abrão; 24 há 
a exceptuar aquilo que eiStes jovens comleram, e a porção 
dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré: 
estes hão-de reÇeber a sua parte.

Segundo período da vida de Abião

15 — 1 Passado isto, falou o Senhor a Abrão numa Fé admi. 
Visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu protector e

Abrão. c

14, 18. Trazendo p ão  e vinho, não só para restaurar as forças dos 
combatentes, mas também. £ principalmente, para oferecer em acção  ̂ ^
de graças a Deus, porque e ia  sacerdote.

24. A  p orção  dos homens . isto é. o que toca aos bomens que 
vieram comigo.



a tua recompensa (será) excessivamente grande. 2 Abrão 
respondeu; Senhor Deus, qué me darás tu? Eu ireS sem 
filhos, e o  herdeiro da minha casa é este Eliezer de Da 
masco. 3 E  acrescentou AbrâO: a mim não me deSte Mhos. 
e meu escravo será meu herdeifo. Imediatamente o  Senhor 
lhe idlríglu a  palavra, dizendo: eSbe não será o teu herdeiro, 
mas berás por herdeiro aquele que nalscer de ti. 5 'Dlepois 
cooduZiu-o 'fora, e disse-lhte: olha para o  téu e conta, se 
podes, as estrelas. Depois acTílscenlíou; assim Serâ a tua des- 
tíendêhcia. 6 Creu Abrão lem Deus, e (este acto de fé )  
lhe Boi imputado como justiça.

7 Disse-lhe mais o' Scnhor: eu sou o Senhor que te tirei 
de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra, e a possuíres. 
8 Abrão respondeu: Senhor Deus, por onde poderei eu 
conhecer que a hei-de possuir? 9 E  o Senhor continuou: 
toma-me (para sacrificar) uma Vaca de três anos, uma cabra 
de três an'os, um carneiro de três anos, e também uma rola 
e uma pomba. 10 Ele, tomando todos estes animais, divi 
diu-os pelo meio e pôs as duas partes uma defronte da 
outra, mas não dividiu as aves. 11 Ora as aves (de rapina) 
desciam sobre os cadáveres, e Abrão as enxoitava.

12 Ao pôr do sol, veio um profundo sonto a Abrão, 
e um horror grande e tenebroso P acometeu. 13 E  foi-lhe 
dito: sabe, desde agora, que a tua descendência será pere 
grina numa terra não sua, e será reduzida à escravidão, 
c afligida durante quatrocentas anos. • 14 Mas eu exercerei 
os meus juízioB sobre o povo ao qual estiverem sujeitos: e 
sairão depois (desse país) com grandes riquezas. 15 Tu, 
porém, irás cm paz para teus pais, 'e Serás sepultado numa 
dlitdsa velhice. 16 Mas, à quarta geração, (os teus) vol 
tarão para aqui, porque as iniquidades dos Amiorrcus não 
estão ainda completas-

17 Quando, pois, se pôs o sol, formaram-se densas tre 
vas, apareceu uim forno fumegante e um facho ardente, 
que passavam pelo meiio dos animais divididos.

Atiança dc jg Naqucle dia fez o Scnhor aliança com Abrão, di 
zendo: darei à tua descendência esta terra, deside o rio do 
Egipto até ao grande rio 'Eufrates, 19 os Cineus, os Cene- 
zeus, os OedmoneuS, 20 os Heteus, os Ferezeus e também 
os Rafaim, 21 os Amorreus, os Cananeus, os Gergeseus e 
os Jiebuiseus.

15* 2. Eu irei, isto é. morrerei, H o herdeiro . Com estas 
palavras Abtão quer frizar a ideia dolorosa de &e ver obrígad> a deixar 
os seus bens a um servo, visto ainda não ter filhos.

6. E  lhe foi imputado. . Por este acto dc fé e por outras acçôes 
boas anteriores. Ueus concedeu a Abrào a graça santificanle.

Deus com 
Abrão.



16 — 1 Ora Sarai, mulher de Abrão, não tínha gerado Abrão toma 
filhos; mas, tendo uma escrava egipcia, chamada Agar,
2 ,disse a seu marido: eis que o Sfenhor mte Bez estéril, para 
que não dé à luz; toma, pods, a  minha escrava, a ver se, 
ao menos por lela, pOsso ter 'filhbls. Como Abrão anuissfe aos 
seus rogos, (Sarai) 3 tomou Agar cgípdfe, sua escrava, 
passados dez anos desde que tinham começadp a habitar 
na terra de Canaan, e deu-a por mulher a seu marido- 4 E  
ele aproximou-se dela, que conCebeu; ela, vendo que tínha 
ccmctebído, dfelspnezou sua Senhora.

’ 5 Sarai disse a Abrão: tu trbtals-me dum modo injusto: 
ea dei-te a  minha escrava para tua mulher, e éla, -vtendo 
que conCebeu, despreza-mle: o Senhor seja juiz entre mim 
e ti. 6 Abrão reSpondeu-lhe: eSs qUc a tua escrava está 
em teu podter, usa dfela COmo te aprouver. -Então Saiai a 
maltratou e Agar fugiu.

7 Tendo-a o aüjo do Senhor achado no deserto junto Agar no 
da Bonte, quie está no caminho d)e Sur no deSeilO, 8 dissc-Ihe:
Agar, eiscrava de Sarai, dlonde vens e para onde vais? 'Ela 
respondeu: fujo da face de Sarai, minha senhora- 9 E  o 
anjo do Senhor disse-lhe: volta pata a tua senhora, e humi 
lha-te debaixo da sUa mão. 10 'E acresCentbu: multiplica 
rei extraordinàriamtente a tua descenldênda e a farei tão 
numlerosB que se não ipoderá contar. 11 Dissfe ainda mais: 
eis que concebeSte, darás à luz um filho e lhe porás o nome 
de Ismael, parque o Sfenhor te ouviu na tua aflição. 12 Este 
será como uim cavalo selvaglem: a sua mão (se levantará) 
contra todois, e ais mãos dfe toldos (se levantarão) contra ele; 
levantará as suas tendas defronte de toldos os seus irmãos.

13 Então (A gar) in-vOcou o nOmte do Senhor qu’e lhe 
falava, chamando-lhfe Atta-E-l-Roi- porque, dizia ela, não 
vi eu, aquii mesmo, o 'Deus gue me via? 14 Por esta razão 
chamou ela àquele poço o Ptoço Ladh'ai-Roi, o qual fica 
situadb letatre Cadeis e Batad.

15 Agar deu ã luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs Nascimcn- 
o nome de Ismalel 16 Tinha Abrão oitenta e steis anos, <1® 
quando AgaT lhe deu à  luz Ismael. Ismael.

Terceiro período da vida de Abrão

17 — 1 Mas, quando (A brão) chegou à idade de no- Muda-nça
venta e  nove anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu “I» "o™®

de Abrão.
16, 2, Tom a pois. . , Segundo as Leis antigas a mulher estéril podia 

oferecer,, como esposa, a seu marido sua própria escrava, e os filhos* 
que nascessem pertenciam, nâo à escrava, mas à senhora.

13 A fta-E L R o i: Tu és um Deus de visão,
14 Poço L achai-R oi; Poço do vivcnte que vê.



CircuncL.
são.

(sou) o Deus tmmipe>teiite; aada em minha presença e sê 
perfeito. 2 Farei a minha aliança entre mim e ti, e te mul 
tiplicarei extraturdlnàrianlente. 3 Abrão prostrou-se com 
o rosto por terra. 4 Deus disSe-lhIe; Eis minha aliança 
contigo: tu sferás pai de muitas gentes- 5 e não mais serás 
chamado com o nome de Abrão, mas chamar-be-âs Abraão, 
poiqtie te destinei para paS tíe muitas gíentes. 6 Eu te 
farei cresCer (na tua posteridade) extraordinàiiamente, farei 
de ti nações, e die ti sciirão reis. 7 E  estabelecerei a minha 
 qüe eu Seja o teu Deus, e da tua -descendência, depois de ti. 
no decurso das suas gerações, por um pacto eterno, para 
que -eu seja o teu Deus, e da tua diesceudêBcia, depois de ti. 
8 Darei a ti e ã tua posteridade a terra da tua peregrina 
ção, (que é )  toda a terra de Oanaan, em possessão eterna- 

9 EXsse mais Deus a Abraão: tu, pois, guardarás a 
minha aliança, tu e os teus descendentes depois de ti, nas 
. juas gérações. 10 E is  o  paCto, qüe haveis de guardar, tu 
e a  tua posteridade, depois de ti:- todo o varão será cir- 
cimcidádo. 11 Circunddarfeis a came do vosso prepúcio, e 
este Será o siríal da aliança entre mim e vós. 12 O  menino de 
pito dias sierá circunddado entre vós, nas vosSais gerações: 
os escravos, tanto o escravo (nascido em casa), como o 
qu!e comprardles, mesmo que não iSeja da vossa linhagem, 
Serão circuncidados. 13 Bste meu pacto fserá m arcado) na 
vossa carrie para (sinal d e)  aliança etema. 14 O in 
divíduo do sexo masculino, cuja carne não tiver sido dr- 
cuncidada-, será exduido do seu povo, porqute violou a 
minha aliança.

15 Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, 
do Mme ugQ chantaràs mais Sarai, mas Sara. 16 Eu a abençoarei,
® e dela- tg darei um filho, o qual abençoarei, e Será chefe

de nações, c dele Sairão reis de povos. 17 Abraão pros 
trou-se com o rdSto por terra e rlu-Se, diaendo no seu ccwa- 
ção: é possível qua a um homem de cem anos nasça um 
filho? e quc Sara dê à luz elos novienta? 18 E  disSe a 
Deus: Oxalá que Ismael viva em tua presença! 19 Deus 
respondeu a AbraãO: Sara, tua mulher, te dará à luz um

17» 5. A hraão. em hebreu a6-rabam. significa pai d a  m altidão.
8, A  terra da tua peregrin ação , a terra onde agora vives como 

estrangeiro.
10, E is  o  rnea pacto, eis o sinal externo da aliança que fiz con 

vosco: a  circuncisão. A circuncisão, diz BossueC, «ra o testemunho
imortal da maldição das gerações humanas e da mortificação que é 
preciso íazer das paixões sensuais que o pecado tinha introduzido.

17. E  riu-se. O riso de Abraão, diz Santo Agostinho. íoÍ de 
alegria e não de desconfiança.

Mudança



filho, e lhe porás o ncnte de Isaac, e farei o  m‘cu paCto 
com ete e com a sua descendência, depois diele, por uma 
aliança eterna- 20 -Eu te ouvi também acerca de Ismael: 
abençoá-lo-ei, 'fá-lo-ei cresder e o multSplicanei extrabrdinà- 
riameUte; gérará d'oze príncipes le farei dete uma grande 
nação. 21 Mas o meu pacto, firmá-lo-ei Com IsaPc, qule 
Sara te dará ã luz no próximo ano, nesta mesma época.
22 Acabada qule foi esta sua conversação com ete, reti 
rou-se Deuis de Abraão.

23 Tomou, -pois, Abraão seu filho Ismael, todos os Abraão 
escravois nascidos 'em sua casa, todois os qufe tinha com- circuncida 
prado, e, em geraJ, tiodos os homens ide sua casa, e os dr- ® 
cunddou logo no mesmo dia, como 'Deus lhe tinha orde- 
nado. 2-4 Tinha Abraão noventa e novie anios, quando se 
circundklou- 25 Ismael, Seu filho, tinha tTeZe anos, quando 
foi drcuncídado. 26 Abraão e seu 'filho Ismael foram cir- 
cuncidados no mesmo dia: 27 todbs os homens da sua 
caSa, tanto os escravos (nascidos nela), como os comprados 
e os estrangeiros, foram drcunddaldos com ele.

1 8 — 1 O  Scnhor apareceu (a  A braão) na cadeia de Aparição de 
Mambré, quando ele eStava assentadò à porta da sUa tenda, Anjos 
no malior calor do dia. 2 Tendo (A braão) levantado os ® >>' 3=°-
olhos, aparteceraim-lhe três homens que e-stavam em pé junto 
dele; logO que os viu, correu da porta da tenda ao Seu 
encontro e prostrou-se pOr terra, 3 diZerido-lhes; Senhor, sie 
achei graça diante dos teus olhos, nãb ipasSes (sem parar 
junto do)  teu Servo; 4 trarei um pouco dfe água para 
lavar vossos pés, e -descansai debaixo deista árvore: 5 ser-
-vir-vos-ei um pedaço de pão. refarieis as vossas ‘forças e 
depois ccmtinuareis o vosso caminhb, porque para ísso vies- 
tes até junto do vosso servo. Etes responderam; faze oomo 
disíeislle. 6 Foi Abraão depreissa à tenda dfe Sara e dlisse- 
-Ihe: amassa já  trêS medidas de fltor de farinha fe faze coZfer 
pães ao borralho- 7 Elfe corTeu ã manada, tomou um no- 
vilho dos ma'is tenros e melhoreis, e deu-o a um criado, o 
qual se apressou a cozê-lo. 8 Ttemou tembém manteiga c 
leíté, e o novilho cozido, e pôs (tudo) diante deles: enquanto 
comiam, estaVa de pé juntb deles debaixo da árvoTe.

9 Então disseram-lhe: oüdfe éstá -Sara, tua mulhfer? Ele Deus 
respondeu: está, ali, na tenda. 10 E  (um deles) disSe-lhfe: anuncia 
tornarei, a vir ter contigo nldste mesmo tempo no próximo 
ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, ao Ouvir istb,

20. D oze  príncipes, que são nomeados no cap, 26* 13-15,
18* 3-5 Scnhor. se achei. ... Abraão começou por se dirigir a um 

sõ dos personageoa, que lhe pareceu ser o mais nobre, e que representava 
Deus dum modo especial. Em seguida dírigíu.se a todos trfis.



riu-se detrás da porta da tenda- 11 Ambos eram -vfelhos,
de icMe avançada, e o  que é ordinário às mulheres tinha 
osssadto 'para- Saià. 12 lEla, ipois, riu-se secretaraentíe, di 
zendo: depoSs que sou Velha, e meu senhtor avançado cm
anos, en (ícgaT-me-eí ao defeite? 13 Mas o  Senhor disSe
a Abraão: Por que Se riu Sana, dizendo: slerá verdadfe qUe 
eu possa dar à luz, senido já Velha? 14 Há porventura 
alguma coisa (que se ja)  dCfícál a  Deus? Voltarei a ti, 
segundo a promtessa feita, Ueste mesmo tempo nb próximo 
ano, e Sara (crá um filho.

15 Sara (cheia de m edo) negcnx, dizendo: cu não -nie ri. 
Mas o  Senhor disSe: não é assim; tu riste-te.

Detis 16 Tendo-se, pods, levantado dali aqueles homens, diri-
anuacia a giram-sfe 'para Sodbma; Abraão ia oóm elels, acompanhan- 

<Je's^oia'r ^  Senhor disSe: acaso poderei eu ocultar a
e o oma. ^  g g - j .  g s t Q Q  para faZer, 18 ha-Vendo de ser, comb

será, pai duma nação numleroisíssima e poderosíssima, e ha 
vendo todas as nações da terra de ser benditas nele?
19 Escblhi-o, com efeito, para ordenar a Seus filhos e à 
sua casa, depois dele, quie gUardlem os caminhas do Senhor 
e que pratiquem a equidade e a jUStiça, para qUe o  Senhor 
cumipra- a favor die Abraão tudo b que lhe prorneteu.
20 Dissfe, pods, o Senhor; b  clamor de Sodoma o de Gomorra 
aumentou, e o seu pecado agravou-se extrabrdinàriameate.
21 Descerei e verei se as suas obras correspoadem ab 
clamor que chegou até mim; ou, se assim nâo é, para o 
saiber.

Abraão 22 Partiram dali e 'foram para Sodbma; mas Abraãb
pede por estava ainda diante do Senhor. 23 Aproxímando-se (dele), 
Sodoma. - disse; perderás tu o justo com o impio? 24 Se houver 

cinqüenta justos na cidade, perecerão todos juntos? E  não 
piendoarás àquele lugar por causa die dinquenla juStois, se 
aí os houVer? 25 Lbngc de ti que faças tal coisa, que 
mates o justo oom o ímpio, e o justo seja tratado com o 
ímpio- Longe isso de ti! Tu qUe julgas tcida a tleria, de 
nenhuma sorte faráis tal juizo. 26 O  Senhor disse-lhe: se 
eu achar no imeío da cidade de Sodoma dnqucnla justos, 
perdoarei por amor deles a toda a cidade. 27 Réspon-

21. D escerei. . . Deus, tcTido aparecido sob a forna humana, usa 
a linguagem dum juiz humano, que se quer informar autes rde dai a 
sentença; porèn jã  conhecia perfeitamente os crimes de Sodoma, como 
se vê no versículo 20.

22. Partiram dali dois daqueles personagans, porque o principal, 
que era ou representava Deus. ficou ju-nto de Abraão.

23. P erderás  tu. etc. No diálogo sublime que se vai seguir vê..se 
dum modo claro a eficácia da oração e a bondade de Deus.



dcndo Abraão, disSe: uma vez quc coiriedei, falarei ao meu 
Senhor, ainda que eu seja pó c  cinza. 28 Que sucederá, 
se faltarem cinco para os cinqüenta justos? Destruirás toda 
a cidade, porque nela Be acham sòmente quarenta e cinco?
E (o Senhor) disse: não a dteStruirei, Se achar nela quarenta 
e cinco.

29 (A braão) continuou e disse-lhe: e se nela houver 
quarenta (justos), que fatás tu? Não a castigarei, disse o 
Senhor, por amor dos quarenta- 30 Rogo-be, Senhor, diz 
(A braão), qiíe te nãb inidignes, se feu (ainda continuo a) 
falar. Que farás tu, se lá houiver trinta (justos)? Res 
pondeu: se eu achar nela’ trttnta-, não faTei (a  sua des 
truição). 31 Visto que colnecei, diSSe Abraão, falarei 
(ainda) ao meu Senhor. E  s e  ali forem achadoB vinte? Res 
pondeu: não a arruinarei por amor dos vinte- 32 Eu, te
conjuro. Senhor, continuou Ahraão, não te enfades, se feu
te falar ainda uma vez: que será, se lá forem achados dez 
jusCoB? E  jo  Senhor) disse; não a deStruitfei por amOr dos 
dez.

33 O  Senhor retirou-se, depois que cessou de falar com 
Abraão, e Abraão voltou para caSa.

19 — 1 Sobre a tarde chegaram os dois anjos a So- Os dois
doma, quandb Loth estava assentado às portas da cidade. ®”los em
Ele, teiidb-ois visto. levantou-Se, foi áo Seu encontro, pros- 
trou-se poT terra, 2 e disSe: vinde, vos peço. Senhores, 
para casa de vosso Servo, e íicaá nela: lavareis os vossos 
pés e, pfeJa manhã, continuareús o vosso caminho. Eles res 
ponderam: não, nós ficaremos na praça. 3 Loth instou com 
eles para qUe fossem para sua casa: depois qufe entraram, 
preparou-lhes um banquete, fez ooZer uns pães ázimos, e 
eles oomeram.

4 Mas, antes qufe se foSSem deitar, os homens da ci- Pcrversi, 
dade, os homens de Sodoma, deSde Os meninos até abs dadc dos 
Velho.s, todos, sem exofepção. Cercaram a casa. 5 Chama- ®odomistas. 
ram por Loth le disseram-lhfe: onde estão aquieles hbmens 
qute entraram cm tua casa ao cair da noite? Faze-os sair 
paTa que os cotahfeçamos. 6 Saiu Loth, fechando nas suas 
coStas a  porta, e disse-lhes: 7 nãb qüeirais, vos rogo, meus
irmãos, não queirais fazer este mal. '8 Tenho duas filhas, 
que 'ainda são virgens; eu vo-las trarei, e abusai de'las como 
vos agradar, contando que não façais mal algum a estes

19, 6-8, Loih emprega todos os cstorços 
pedes. Chega a sacrificar os seus deveres 
modo a Deus, embora a sua culp>a possa ser 
perturbiiçâo em que se encostrava, segund

defender os seus hós- 
de pai. ofendendo deste 
um pouco atenuada pela 

diz Santo Agostinho.



homeins, iporque se  aooUieram à sombra do meu telhado. 
9 Eles, f»rém, disSeram: retira-te para lá. E  acrescentalrant: 
tu entraste aqui como estrangeiro: será talvez para nos 
julgarels? A ti, pods, trataremos piOr do que a eles. E  for 
çavam Loth com grande Violência; e já  estavam a ponto de 
arrombar a  porta. 10 E  eis que os (dois) homens fque 
estavam dentro) eaüenderam a mão, introduziram Exrth em 
casa, e fecharam a  porta. 11 E  feriram de cegueira os que 
estavam fora, deside o mais pequieno até ao maior, de sorte 
que não pbdiam lencontrar a porta- 

Loth sal da 12 E disseram a  Loth: tens aqui alguim dos teus? genro
cidade filho, OU filhas, faze Isair desta cidade todos os que te
fimilu? pertencem, 13 porqUe nós vamos destruir eíte,lugar, visto 

que o  clamor (dos seus crimes) aumentou diantie do Serihor, 
o qual nois lenviou para que ols eXtermániemos. 14 Loth, polis, 
tendo saído falou a seus (futuros) genros, que lelítavam para 
casar com suas filhas, e disse: levantai-vos. Saí destie lugar, 
porque o SenhoT destruirá leSta cidade. E  paredeu-lhes que 
(Loth) falava zombando. 15 Ao amanhecer, instavam ois 
anjciis coon Loth, diZendo: levanta-be, toma tUa mulher e as 
duas filhas qUe tens, não suceda qUe 'talmbém pereças na 
ruína da didade. 16 Como ele helsitasse, pegaram pela mão 
a elle, a sua mulher e ãs suas duas (ühas, porqUe o Se'nhor 
queria salvá-lo, 17 e o  tiraram de caSa, e o pUSeram tora 
da cidade- Uma Vez fora, falaram, dizendo: salva a tua 
vida, não olhes para trás e não paTels 'em parte alguma dbs 
arredores deste país; mas salva-te no monte, para que não 
pereças com os outros. 18 Lòth dísse-lhés-: rogo-te, meu 
Senhor, 19 visto que o teu Servo achou graça diante de 
ti, e usaste comigo da grande mlisericórdia de salvar a 
minha vida, ‘(consideres) quie feu me não posso salvar no 
mointc, s;em correr o perigo de ser apanhado pelo mal e 
morrer. 20 Eis qué está perto uma cidade pequena, para 
a qual posso fugir, e salvar-me-ei nela. Não é ela pequena, e 
nela não eStará segura a minha vida? 21 E  o Senhor 
disse-lhe: ainda nisto eu ouvi bs teus rogos, para nãO des 
truir a cidade a favoir da qual me falaste. 22 Apressa-te 
e salva-te lã, porqule não poderei fazer itada, enquanto tu 
lá não tiveres entradb- Por isso puseram àquela cidade o 
nome Ide Segor. 23 0  sol íevantaVa-se sobre a terra, quando

i
IH. Rogo^U  mcü Scnhor. Loth reconheceu que quem lhe falava

representava Deus. e por
20. Uma cidade p 

pequena a cidade, para 
povoação. Deus podia ex 

22. Scpor significa

*iê:'£o diríge^se-lhe conio a Deus. 
qutna. Loth insiste na circunstância de ser 
lar a entender que. tratando-se duma pequena 
;eptuá-la do castigo.
pequena.



Origem 
dos 

moabitas 
dos

Loth entrou «m SégoT. 24 Fez, pois, o Senhor da parte db Casiígo de 
Senhor chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre te fogo Sodoma. 
(vindo) do céu, 25 e destruiu esBas cidades, todo o pais 
cm roda, tbdos oS habitantes das üdadès e toda a verdura 
da terra. 25 A mulher de Lbth, tendb olhado para trás, 
ficou convertida numa estátua de sal. 27 Ora Abraão, 
ten'dO'Se levantado dte manhã, fbS ao lugar onde antes tinha 
estado com o Senhor, 28 e oJhou para SodOma e Gomorra, 
e para tbda a BCrra daqutela região, e viu que se elevavam 
da terra cinzas Snilamadas, como o fumo duma fornalha.
29 Quanido destruía as cidades daquela região, lembrOu-se 
de Abraão e livrou Loth da ruína destas cidadCs, em que 
tinha habitaldo.

30 Itoth partiu dte Segbr e retirou-se para o mOnte com 
suas duas filhas (porque temia ficar em Segbr), e habitou 
em uma caverna com as suas duas filhas. 31 A mais velha 
disse à mais nova: nosso pad está Velho, e na terra não ficou amonítas. 
homem algum com quem nos possamos casar. Segundo o Cos 
tume de tòdos os países. 32 Vem, embriaguêmO-lo com vinho, 
e durmamos com ele, para qUe poSsamos conservar a linha- 
qem de noisso pai. 33 Deram, pois, a beber vinho a seu pai 
naqueia nOite, e a mais velha entrou e dormiu com o pai: 
ele, porém, não setiBu nem qUando ela Se dteiüou, nem quando 
se levantou. 34 No dia seguinte disse a mais Velha para a 
mais nova: eis que leu ontem dormi com imeu pai: demos-lhe 
também esta ncúbe a beber vinho- e dormirás tu oom ele, 
para salvarmos a linhagem de nosso pai. 35 Também, 
naquela noite deram a beber vinho a seu pai, e a filha niais 
nova entrou e dormiu oom tele: nem então ele sentiu quando 
ela se deitou, rtem quando ste levantou. 36 E  as duas filhas 
dle Loth conceberam de steu pai. 37 A  mais Velha deu à 
luz um filho e ipôs-lhe o niomle de Moab: este é o pai dos 
mbabitas (que existem) bté ab dia de hoje. 38 A mais 
nova também deu à luz um filhb e pôs-lhe o nome de Amon, 
quie qUet dizer filho do mleu povo: teste é o pai dbs amo- 
riitas, (que existem) até ab dia de hoje-

20 — 1 Abraão partiu dali paia a parte do meio-dia. Sara é pro- 
habitou enCTte Cades e Sur, e vivteu como peregrino em Po®

Deus.

26. F icoa  convertida numa estátua d e  sal. quer por uoia rápida 
incrusiação de matérias salinas, quer por uma pr«cipit(ação de sal 
proveniente da evaporação do M ar Morto. Foi o castigo da sua deso 
bediência e desconfiança. ;

31..38. Foi abomiaável o procedex das filhas de Loth. A Sagrada
Escritura, narrand'o factos desta natureza, pòmcnte quer mostrar até
onde pode descer a malicía humana, e o i cuidado que devemos ter
oom as nossas más inclinações.



Gerara. 2 Falando de Sara sua mulher, dizia: é minha 
iTmã. Mandou, pois, Abimelech, rei 'de Gerara, buscá->a. 
3 Mas Deus aparetfeu de noite em sonhos a Abimelech e 
disse-lhe: Eis qüe morreiás por causa da mulher que rou 
baste, porque ela tem marido. 4 Abimelech, que não a tinha 
tocado, disse: Senhor, matarás tu assim mesmo um inocente? 
5 Porventura não me ddsSe ele: ela é minha irmã? e não 
rrie disse ela: ele é meu irmão? Fiz iSto na simplicidade do 
meu coração, e com pureza das minhas mãos. 6 Deus 
cfisse-lhc: Sei que procedesfle CJom um coração simples, e, 
por isso, te predervei de pecar contra mim, e não permiti 
que a locasSes. 7 Agora, pois, entrega a mulher a seu 
marido, porque ele é profeta, rogará por ti, e viverás; 
se, porém, não quiSeres restitui-la, sahte qufe morrerás indu- 
bitàvelmente, tu e tudo o  que é teu.

8 Abimelech, levantando-se logo, Sendo ainda noite, 
chamou todos os seus servos, oontou-lhes todas estas codsas, 
e leles ficaram tauito atemorizados. 9 'Depois Àbimelecli 
chamou também Abraão e disSe-lhe: que nos fizeste tu? 
Que mal te fizemos nós para atraires sohre mim e sobre 
o meu reino um (tão) grande pecado? FiZeste-nos o que 
não deveras fazer. 10 E , continuando ainda as suas 
queixas, disse: o que tivcste em vista fazendlo isto ? 
11 Abra'ãb respondeu-Ibe: pensei comligo mesmo: com 
certeza, neSta terra não há temor de Deus e me matarão 
por ca'usa de minha mulher. 12 Por outra parte ela é 
verdadeiramento ntinha irmã, (com o) filha de meu pai, 
(em bora) não (seja) filha de minha mãe, e eu a recebi por 
mulher. 13 Depois que Deus me tirou da casa de meu 
pai, eu dísSe-lhe: fazc-me esta graça: em qualquer lugar 
Onde entrarmos, dirás que eu Sou teu irmão.

14 Tomou, pois, AbmteBech ovelhas e bois, escravos 
e escravas, deu-os a Abraão, restituiu-lbe Sara, sua mulher, 
15 e disse-lhe: esta terra eStá diante de ti, habita onde te 
agradar. 16 E  disse a Sara: eis qUe dei mil moedas de 
prata a teu irmão, c eSte dinheiro Será para ti um véu
Sobre os olhos, diante de todos os que esfiverem contigo:
eSs-te justificada- 17 E, olrando Abraão, Deus sarou Abi 
melech, sua mulher e suBs escravas, que tiveram (nova 
mente) filhos. 18 Com efeito, o Senhor tinha tomado 
estéreis toda's as mulheres da caisa de Abimelech, por causa 
de Sara, mulher de Abraão.

20» 2. D isse : é  m itha irmã, como tinha dito ao entrar no Egipto 
vinte anos antes.

5. Eu fiz  isto. etc Naquele tempo a poligamia «era llcita e
Abimelech desejava unir>s; com a familia de Abraão.



21 — 1 Ora o Senhor Visitou Sara, cxmio tinha p ro  Nascimento 
mictido, e cumpriu o que tinha dito. 2 Ela conCebeu e deu 
à luz um filho, na sua velhice, no tempo qule Deus lhe 
predissera. 3 Abraão pôs o nomie de Isaac lúo filho que 
nascera -de Sara, 4 e circuncidou-o ao oitavo dia, como 
Deus lhe tinha ordenado- 5 Tinha Abraão cem anots, 
quaiido lhe nasceu seu filho Esaac. 6 E  Sara disse: Deus 
nie deu (am motivo d e ) )  riso, e  todo aquele qufe ouVír
(a nova) rirá juntamente comigo 7 E  acrescentou; quem
acreditaria qule Abraão havia de ouvir diZer que Sata 
amanifehtaria um filho, que lhe havia de dar à luz, sendo 
ele já velho?

8  Entretanto cresceu o menino e foi desmamado; no Expulsão 
dia em que foi desmamado, deu Abraão um grande ban- rie Agar. 
qufete. 9 Sara. porém, tendo visto o filho de AgaY Egípcia, 
que escarnecia de seu filhb Isaac, disse para Abraão:
10 expulsa esta escrava fe o seu fiUib, porque o  filho d!a 
escrava não há-ide sfer herdeiTo colm meu filho Isaac.
11 Este falar foi duro para Abraão por causa de seu filho
(Ism ael). 12 Deus, porém, disse-lhe: nãb te pareça áspero 
tratar assim o menino fe a tua escrava. Atende Safa em 
tudo o qUe ela tte disser, poirque de Isaac Sairá a descen 
dência que há-de ter o teu nome. 13 Mas também do filho 
da escrava farei um grande povo, pOr ser teu sangue.

14 Abraão, pois, levantcm-Se de manhã, tomou pão e Agar no 
um odfc de ãgua, pô-lo ãs costas de Agar, entfegou-lhe «Userto. 
o  meníao e despediu-a. Ela, tendo partido, andava errando 
pelo deserto de Bersabeia. 15 Quando se acabou a ãgua 
do odre, deixou o menino deítaldo debaixo duma das árvo 
res. que ali havia, 16 afaiStou-se, e Sentou-Se defronte, à 
distância dum tiro de ffecha, dizendo: não verei morreir o 
menino. Sentando-se em frente, levantou a sua voz e cho 
rou. 17 Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus 
chamou Agar db céu, dizendo: que faZes, Agar? Não temas, 
porque Deus ouviu a voz do menino do lugar em que 
está. 18 Levanta-te, toma o menino, tem-no pela mão, 
porque eu farei dele um grande povo. 19 E  Deus abriu- 
-Ihe os olhos, e ela, venldo um poço de ágUa, foi a ele.

12..13. Deus vê a necessidade que há de Ismael se retirar, para 
se evitarem no futuro lutas en&e os dois irmãos, mas promete que o
há'de cumular de bênçãos.

H. Custou muito a Abraão tratar duramente Agar e Ismael.
toda\ia obedece a Deus. que protjegeu com todo o carinho os dois 
expulsos. Deus nunca nos abandona.

19. A bnu-lhe 03 o lhos. A dor como que tinha cegado Agar. de
medo a ímpedi-Ia de ver a fonte que estava perto dela.



Aliança <le 
A liaão 

<om 
Abiniclech.

encheu o odre e deu de ibeber ao menino. 20 E  (Deus) foi 
com lefe, que ctesteu, habitou no deSerto e qute, depbds 
de crescido, se tomou frecheiro. 21 Habitou no deserto 
de Faran, e sua mãe tomou para ele uma mulher do pais 
do Egipto.

22 Por aquefe fflesmo tempo, Abilmelech, acompanhado 
de Rcol, genleral db seu exército, disSe a Abraão: Deus 
é contigo em tudo o que fazes. 23 Portanto jura pbr 
Deus que me nãb farás mal, nem abs níeus descendentes, 
nem à minha estirpe, mas qUe usarás comigb e com a 
terra onde tens vivido como estrangeiro, da mesma bene 
volência com quie te tratei. 24 Abramj disse: eu o jurarei.
25 Mas Abraão qUeixou-Se a Abimelech por cousa dum 
poço dte água, que os seus servos lhe tinham tirado à força.
26 Albimetech respbndeü: eu não soube quem fer lal 
cbisa, nem tãb pouco tu me informaStte, e eu não ouvi 
falar (disso) senão hoje. 27 Tomou, pois, Abraão ovelhas 
e bois, deu-os a Abimelech e fizeram ambos aliança. 
28 Abraão ipôs à paite sete cordeiras do rebanho 29 e 
Abimelech perguntou-lhe: que queZehi dizier estas sete 
cordeiras, que puseste à parte? 30 E le respcmdeu; tu rece- 
BeráS estas séte cOrideiras da minha mão, para que elas 
me sirvam dte testemunho de como cu caviei este poço. 
31 Ptar isso foS aquele lugar rdiamadb Btersabeía, porque ali 
jniaram ambbs. 32 E  (fo i assim que) fizêram aliança junto 
do poço do juramento. 33 Abimelech leVantOu-s'e, cota 
Piool, qeoeral do Seu exército, e voltaram para a terra dos 
filiSteus. Abraão plantou uma tamargueira tem B'eTsabeia, 
e aí invOcou o  nome do Senhor Deus iteterno. 34 E  foi por 
lonqo tempo morador na terra dos filisteus.

Quarto período da vída de Abraão

Sacrifido 22 — 1 Passado iSto, quis DeuS tentar a Abraão, e 
de Abraão. JísSc-lhe: Abtaão, Abraãol Ele respondteu: aqui estou.

2 (E  Deus) disSe-lbe: toma Isaac, teu filho único, a quem 
amas, vai ab país de Moriab, te aí b  oferecerás em holo 
causto sobre um dos monteis, quie eu te miostrar. 3 Abraão, 
pois, lvan'tan!db-ste de noSte, pôs a  sela ao seu jumiento,

27. E  dcu .os  a A bim elech  cooib penhor da Aliança. Abimelech 
não ofereceu dons por se encontrar tios seus estados, nas, aceitando os 
de Abraão, comprometeu-se a guardar a aliança.

33. Uma tam argueira. Arvore sempre verde e muito duradoura, 
dévia ser um sinal da aliança com Abimelech.

23, 1. Tentou D eus a  A braão, isto é, põ..lo à prova, não pata o 
fazer cair. mas para que cie íosse um modelo acabado da mais perfeita 
obediência ao Senhor.



levando donsigo dois jóvens (severos), e  Isaac, seu filho; 
cortioiu a lenha para o holocausto e partiu para o lugar 
que Deus lhe tinha dito. 4 Ab terceiro dia, levantando 
os olhoB, viu o lugar de longe, 5 e disse aos seus servos; 
esperai aqui com o juirtento: eu e o menino vamos até 
aoolá, le, depois de adorarmos, voltaremos a vós. 6 T o  
mou também a lenha do htolócauSto, e pô-la sobre Isaac, seu 
filho: ele, porém, levava nas mãos o fogO e o  cutelo. En 
quanto aníbos caminhavaim juntos, 7 disSe Isaac a seu 
pai: meu pai. Ele respondéu: que quWes, filho? Eis, disse 
(Isaac), o fogo e a lenha, (m as) cóid'e está a vitima para 
o holocouSto? 8 Abraão respondeu: meu filho. Deus depa 
rará a vítima para o seu holocausto. Caminhavam, pois, 
ambos JunBos. 9 Chegaram (finalmente) ao lugar que 
Deus lhe tinha- designado, no qual levantou um altar, e 
sobre ele prepaiOu a lenha; tendo ligado Isaác seu filho, 
pô-lo no altar sobre o feixe da lenha. 10 Estendeu a mão 
e pegou no cutelo, para imoJar seu filho. 11 Então o 
anjb do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão.
Ele respbndeu: aqui estoii. 12 E  (o  anjo) disse-lhe: não
eStendas a tua mão sobre o menino, nem lhe faças mal
algum; agoTa conheci que temels a Deus e não perdoaste 
a teu filho único por amor de mim. 13 Abraão levantou 
os ol-hOs e  viu átrás de ã  um carneiro pTeso pelos chifres 
entre os espinhos, e, pegando nele, o ofereceu em holo 
causto, em lugar de seu filhb. 14 Cha-mou àquele lugar 
o Senhor providênoi-a. Conde até ao tí'ia de hoj-e se diz: o 
Senhor providenciará sobre o monte.

15 Segunda vez chaUiou o  anjo do Senhor a Abraão Deus
do céu, diZendb: 16 por mim mesmo jurei, diz o Senhor, confirma

que, porque 'fizaSte tal doisa e não perdoaste a teu filho 
único 'pOr amor de mim, 17 eu te abençoarei e multi- ““AbraãV. 
pliCaléi a tua esünpe como ais elstrelas db céu, e como a 
areôa das praias: a tua dcsoéndêncila possuirá as portas de 
seus ínimigbs, 18 e na tua descendência serão benditas 
toldas as nações d!a terra, porque obedeceste à minha voz.
19 Abraão voltou para (onde estavam) es seus Servüs, e 
foiám juntos a Bersabelia, e aí habitou.

5. V oltarem os. Abr.i."ío, embora torturado pela dor. conserva em 
sua aliaa uma esperança viva. estando convencido de que Deus pode 
ressuscitar os mortos. V er sobre isto as palavras de S. Paulo (Hcb,
11, 19).

9. E . tendo ligado Isaac, Neste momento Isaac cstà convencido 
de que vai ser imolado, mas conforma-se com a vontade de Deus. mere 
cendo por isso ser uma figure de Jesus, o qual, por obediência, sc 
deixou crucificar sobre a cruz.

17. A s  portas, isto ê. as cidades.
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de Nacox.

Morle de 
Saca.

Abraão 
compra um 

sepulcro.

20 Depois desías coisas, foi anunciado a Abraão que 
Melca também tinha dado à luz filhos a Nacor, irmão delfe: 
21 Hns, o  primogênito. Bus, Seu ürmâo, Camuel, pai dos 
Siros, 22 Cased, Azau, Ffeldas, Jedlaph, 23 e Batucl, de 
quem nasceu Rebeca. Estes são õs oito filhbs que Melca 
deu à luz a Nacor, irmão de Abraãb. 24 E  sua mulhter 
secundária, chamada Roma, deu à luz Tabee, Gaam, Taas 
e Maaca.

23 — 1 Sara viveu cento e vinte e sete anos, 2 e 
morreu na cídatfe de Arbeia, que é Hebron, na terra de 
Canaan. Abraãb veio para a prantear e chorar.

3 Quando se levantbu, depois de acabado o prahio 
fúnebre, falou aos filhos de Heth, diZendo: 4 sou foras 
teiro e perogrSno entre vás: dai-me o direito da sepultura 
entre vós, para eu Sepultar a minha defunta. 5 Os filhbs 
dfe Heth responderam, dizendo: 6 senhor, ouve-nos: tu 
és entre nós um principe de Deus: sfepulta a tua defunta 
nas nossas mails belas sepulturas, que nlehhum de nós tc 
proibirá que a sepultes no seu túmulo. 7 Abraão levan- 
tou-Se e 'inclinou-Sc diante Üo povo daqUelà terra, isto é. 
diante dos filhos de Heth, 8 e disse-lhe: se é do vosso 
agrado que eu sepulte a minha defunta, ouvi-me e inter 
cedei por mim junto de Efron, ‘filho de Seor, 9 para quc 
ele me Ceda a- dupla cavtema, que tem na extermidade do 
seu campo: pelo seu justo preço ma ceda diante de vós, 
para qiíe eu seja seu demo, e dela faça um sepulcro. 10 Ora 
Efron estava (sentado) no rtteio dos filhos de Hfeth. Efron 
respondeu a Abraão, ouvindo-o todbs bs que entravam pela 
porta da cidade, assim: 11 de nenhuma sorte, meu
Senhor, mas antes ouve b  que digb: dou-te O oampo e a 
cavenia quie nele há, cm presença dos filhos do meu povo: 
Sepulta a tua defunta. 12 Abraão inclinou-se, outra vez, 
diante do povo daquela ferra, 13 e disse a Efron, em pre 
sença da multidão: pcço-tfe quie me ouças: eu te dar'ei o 
dinheiro pelo campo; rfecfebe-o, e assim sepultarei nele a 
minha defunta. 14 Efron respondteu: 15 meu Senhor,
ouve-me: a tena, que tu pedes, vale quatrocentos sicloe 
de prata: eistc é o (seuj pteço entre mim e ti; mas que é 
isto? Sepulta a tua defunta. 16 Tendo ouvido isto, Abraão 
pesou na 'presença dos filhos de Heth o dinheiro que Efron 
tinha pedido, isto é, quatrocentos siclos de prata de boa 
moeda corrente 17 E  o campo, outrora de Efron, no qual 
estava uma dupla caverna, que olhava para Mambré, tanto

23t 2. Veto. Não se podè concluir que* estl-vesse ausentè. A  esta 
palavra podem dar-se duas interpretações: ccm eçoa  a  pranteã^la. ou 
veio  â tenda de Sara para a prantear.



o campo como a caverna, e todas as árvores que estavam
em redor dentro dos seus confins, 18 tudò foi cedido cm
pleno domínio a Abraão, na presença dos filhos de Heth
e de todos os que entravam pela porta daquela cidade.

19 Deste modo, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na Scpuitura 
dupla caverna dò campo qile olha para Matabré, que é dc Sara. 
Hebron, na terra dc Canaan. 20 E  foi confirmado a Abraão 
pelos filhos de Heth o domínio do campo e da caverna, 
que havia nele, para servir dle Sepulcro.

24 — 1 Ora Abraão, já velho e de idade avançada, m í s s í o  de 
vendo que o Senhor em tudo o tinha abençoado, 2 dissfe ao Eliezer. 
servo mais antigo da sua casa, que governava tudo o que 
possuía: Põe a tua mão por baixo da minha coxa, 3 para eu 
te fazer jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não 
tomarás para mulher de mcu filho (nenhumaJ das filhas dos 
Cananeus, eritre os quais habito, 4 mas que irás à minha 
Cerra e aos meus parentes, e daí tomarás mulhér para meu 
filho Isaac. 5 Respondeu o Servo: Sc a mulher não quiser 
vir conUgo para testa lerra, porventura devo eu fecònduzir 
teu filho para- o lugar donde saiste? 6 Abraão disSe: Guar 
da-te de reconduzir jámais para lá o meu filho. 7 O Senhor 
Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da teria 
do meu nascimento, quc mie falou e me jurou diZendo: A 
tua estirpe darei esta terra — ele mandará o seu anjo diante 
de ti, e tomarás lá uma mulher pana meu fillho. 8 Porém, 
se a mulher não quiser segUir-tc, não estarás obrigado ao 
juramtento: sòmente não ZeConduzas para lã o niCu filho.
9 Pôs, portanto, o Servo a mão debaixo da coxa de Abraão, 
seu Senhor, e jurou-lhe faZer o que lhe tínha sido dito.

10 TomOu dez camelos do rebanho de seu senhor, c Partida dc 
partiu, levando consigo d:e todos os seus btens; pôs-se a Eüczcr 
caminho, andando para a MesOpOtâmia, para a cidade dIeP®®® ® 
Naeor. 11 E, tendo pela taitdte feito descansar os camelos 
fora da’ Cídáde 'junto a um poço de água, na ocasião em 
que as mulheres costumam sair a ürar água, disse: 12 Ó
Senhor Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te me auxilies | 
hoje, e uses de misericórdia para com meu sCnhor Abraão.
13 'Bis que eStou ao pé dléSta fonte de água, e as filhas dos 
habitantes desta cidade sairão a vir tirar água: 14 portanto

24, 2. Põe a tua m ão. elc. Com este acto simbólico a pessoa, 
que íazia o juramento, comprometia-se não só com aquele em favor 
do qual o fazia, mas também com os seus descendentes; ou. segundo 
outros, invocava como vingadores do jurame'nto os descendentes da,̂  
quele em favor do qual era feito.

3. D b s  f i ih a s  d o s  C ananeus, que eram idólatras de costumes 
•corrompidos.



a donzela a quem leu disser: Inclina o teu cântaro para eu 
befeer — e ela responder: Bebe, e também daTeS de bfeber a 
teus camelos — tesa é aquela que destinaste para teu stervo 
[saac: por 'isso oonhecereí que usaste de misericórdia com 
o meu senhor. 15 Ainda não tinha acabado de díZer no 
síeu interior lestas palavras, quando Rebeca, filha de Ba- 
tuel, filho de Melca. mulher de Nacor, irmão de Abraão, 
saía com um cântaro aos Olmbros. 16 Era ulma dtanzela 
linda em extremo, vlrgiem 'JbrmOsíssima não conhecida por 
homiem algum: tinha descldb à fonte, enchi'do o cântaro, 
e já  voltava. 17 'Mas o Servo saiu-lhe ao encontro e 
disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. 
18,'Ela respcmdeu: Bebe, meu senhor: e prontamente incli 
nou o cântaro sobre o seu biiaço, e lhe deu de beber. 
19 Tendo ele bebido, ela acrescentou: Também para os 
teus camelos tirarei água, a'té que todos bebam. 20 E>es- 
pejando o cântaro nas pite, cOrreu (dle noivo ao poço a 
tirar água, e, tirada, deu a tbdos bs camelbs.

21 Ora ele contemplava-a em silêncio, querendo'sa'ber 
se o Senhor teria ou não tornado feliz a  sua viagem. 
22 Oepbis que os camelos beberam, tiiOu um anel de 
ouro, de meio Sido d'e peso, e dois braaeletes, que pteaieam 
dez siclos, 23 e perguntou-lhte: De quem és filha? 'Dize- 
-me: Hâ em casa de teu pai lugar em que sfe fique? 24 Ela 
respondeu: Sou filha de Batuel, filho de Melca, o qual ela 
deu à luz a Nacor, 25 E  acrescentou: 'Em nossa casa há 
niuita palha e feno, e lugar espaçoso 'para ficar. 26 Aqufele 
homiem inclinou-se, e adorou o SenhOT, 27 dizendo: Ben 
dito o Serihor Deus do meu Senhor Abraão, que não íeltitou
a sua misericórdia e a sua verdáde db meu senhor, e me
conduziu por um caininho diüeito à casa ifo irmão db meu 
senhor. 28 A donzela, poSs, correu, e  cbniòu em caSa de 
sua mãe tudo o qüe tinha ouvido.

Hospita- 29 Ora Rebeca tinha um irmão, chamado Labão, o
lidade em q tía ] , apressado, saiu a ir ter oom aquele homean, onde

casa dc egjaiva a fonte. 30 Tendo visto as arrecadas e os bra-
celetes nas mãos 'de sua irmã, e tléndo ouvido todas as 
pálavras que ela referia: Aquele homfem disse-nos estas e 
estas coisas — foi ter com ele, qUe estaiva junto dos camelos 
e perto da fonte, 31 e disse-lhe: Entra, bendito db Senhor; 
porqüe estás fora? Eu já 'prepaTei a casa (para ti}, e um 
lugar para bs Cainelos. 32 Introduziu-o, pois, na habita-

21. C ontem pláva-a cm s i l ê n c io . . .  para ver sc ela fazia tudo 
o que ele ti-nha pedido a Deus para conhecer a futura ntilhcr dc Isaac.

22. O s id o  era ao mesmo tempo uma moeda e uma unidade de
peso. quivalente a cerca dc dezasseis gramas.



ção, descarregou os camelos e deu-lhies palha e feno, e 
(trouxe) água para  lavar os pés dele e dos homens que 
com ele tinham vindo. 33 Depois serviu-lhe de comer.
Ptorém (o  servo) disSe: Não cometei enquanto não expuser 
o que tenho para dizer. (L abão)  responÜeu-lhe: Fala.

34 Então ele disSe: Sbu senvo de Abraão: 35 o Senhor Eüeicr fa:
encheu de bênçãos o meu Senhor e o engrandeceu, dando- ° pcdiJ»-
-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, criados e criadas, came 
los e jumentos. 36 Sara, mulher do meu Senhor, deu-lhe 
na sua vielhioe um filho, a  quem ele 'deu tudo o que tinha.
37 O meu senhor fez-me jurar, dizendo: Não tomarás para 
 meu filho mulher das filhas 'de Cananeus, efn cuja terra 
habito, 38 mas irás a casa de meu pai e tomarás da 
minha parentela mulher para nícu fíUio. 39 Respondi ab 
meu Senhor: E  se a mulher nâo quiSer vir comigo? 40 O 
Senhor, me disse ele, em cuja presença ando, mandará o 
Seu anjo cOntigo, dirigirá b teu caminho, e tomarás para 
meu Hlho uma mulher da minha parentela; e da casa de 
meu pai. 41 Serás isento da minha maldição, quandb 
tiveres ido a casa dbs nteus patentes, e eles não ta derem.

42 Eu. pois. cheguei hoje à fonte, e disse: Ó Senhor
Deus do meu senhor Abraão, se tu dirigiste o  caminho 
cm qüe eu agora vou, 43 eis que estou ao pé (desta) 
fonte de água: se a dbnzela que sair para tirar água, e 
ouVLr de  mim: Dá-me de beber um pouco de água do teu 
cântaro, 44 me disSer: Bebe, e eu tiratei também para oa 
teus camelbs — seja essa a mulher que o Senhor destinou 
para o  filho do meu senhbr. 45 Ora, enquanto eu con 
siderava comigo em silêncio Ostas coisas, apareceu Rebeta, 
qUe vSnha com o cântaíb ao ombro, descfeu à fonte e 
tirou ãgua. Eu disse-lhe: Dá-me Um pouco de beber. 46 Ela 
aprassando-sc, dfesdeu o cântaro do ombro e disSe-me:
Bebe, e eu darei também de beber abs teus camelos. Bebi 
e ela deu (tamlsém) água aos camelos. 47 Interroguei-a:
De quem és tu filha? Ela respondeu: Sou filha de Batucl, 
filho de Nacor e dc Melca. Eu, então, coloquei-lhé o anel 
no nariz c  pus-lhe nos pulsos os braceletes. 48 Depois, 
inclinado, adnfrei o Senhor, bendizendb o  Senhbr 'Deus.do 
meu senhor Abraão, o qual me conduziu por um caminho 
direito, a fim de tomar para Seu filho uma filha do irmão 
de meu senhor. 49 Por isso Se usais de bondade e lealdade 
com o níeu senhbr, dedarai-mo: se porém, outra coSsa é 
do vosso agrado, diZci-m» também, para que eu vá para 
a direita ou para a Csquenda.
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50 Labão e Batuel responderam: Do Sienhor sairam 
estas palavras, e nós não pDidfemtos dire.r-te outra cPisa 
fora da sua vontade. 51 Eis Rebteca na tua preáença, 
toma-a c parfe, e  sleja esposa do filhb de teu senW , con- 
EonHe D Senhor falou. 52 O  sCnvo de Abraão, tendo ou 
vido tóto, prodtratodo-Se por terra, atíoirou o  Senhor, 53 e, 
tendo tirado vaisOs de prata e de ouro, e vtestidos, deti-ois 
a Rebeca de presente, e também ofereceu dádivas a seus 
irmãos e à mãe. 54 Prepaitado o  banquete comeram e bebe- 
ram, e ficaram ali (aquela noite). Levantando-se pela ma 
nhã, disse o servo: DeixaS-mc ir, para quc vá ter com o 
meu senhor.

55 Mas os irmãos dela e a mãe responderam: Fique 
a donZela connosco ao menos dez dias, e depois partirá. 
56 Não queirais, respondeu-lhes, demorar-me, porque o 
Senhor dirigiu o m‘eu caminho: OeixaS que eu vá para o 
meu senbor. 57 Eles disseram: Chamemos a donzela e sai 
ba mois qual é a sUa vontade. 58 Chamaram-na. pois, e 
perguntaram-lhe: quteres ír cotn este homem? Ela respon 
deu: Irei. 59 iDeixaram-na. pois. plaitir juntamente com 
a sua ama de lelíe, e O senvio de Abraão e seus ooimpa- 
nheíros, 60 fazendo votos pelas prosperidades de sua 
iimã, dizendo: Es no>ssa irmã, cresCe em milhares dé milha 
res, e a tua posteridade possua as portas de seus inimigos. 
61 Então Rebeca e suas criadas, montadas nos cameibs. 
seguiram aqUele homem, o qual a toda a pressa voJtaVa 
para o  seu Senhor.

62 Ora, naquele tempo, Isaac passeiava pelo caminho 
que conduz ao poço, chamado (poço) db quc "tive e do 
que vê, porque habitava no pais meriidiOnal. 53 Tinha 
saido ao campo para meditar, ao cair da noite, e, levan 
tando os olhos, viu ao lonqe vir os camelos. 64 Rebeca 
também, tendo visto Isaac* destíeu do camelo 65 e disse 
ao ser.vo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao 
nosso encontro? Ele respOndeu: É  o meu senhor. Ela tomou 
depressa o véu e oobriu-Se. 66 O  Servo contou a Isaac 
tudo o qUe tinha feito. 67 E le  introduziu-a na tenda de 
Sara, sua mãe, recebeu-a por mulher, e tão extremosa 
mente a amou, que mpderou a dor que lhe ocasionara a 
morte de sUa mãe.

56. Dirigiu o meu caminho. . .. fez com que eu fosse fc-li: na
minha viagem, conseguindo o que desejava, por isso desejo partir
quato antes.

65. Tomou d epressa  o véu. etc. Era costume, como é ainda boje
entre 05 árabes, que a noiva se apresentasse velada ao seu futuro
esposo.



25 —̂ 1 Abraãto, porém, tomou outra mulher chamada Abraão
— casa com

Cetura.Cetura, 2 a qual lhe deu à luz Zanram, Jecsan, Madan, Ma- ®°"'
dian, Jesboc e Sué. 3 Jecsan gerou Saba e Dadàn. Os fiUios, 
de 'Dadan foram Assurim, Latussim e Laomin, 4 D c Ma- 
dían nasúetaim Efa, Ofer, Hfeuoch Abida e Eldaa. Estes 
são todos os  filhbs de CetuTa. 5 Abraão deu tudo o que 
possuía a Isaac; 6 pelos filhos das mulheres secundárias 
distribuiu dádivas, mas Separou-bs de Isaac, seu filho, 
ainda em sua vidb, (mandando-os) para as partes do 
oriente.

7 Ora os dias da vida de Abraão foram cento e sc- Morte e 
tenta e cinco anos. 8 Faltarido-Ihe as forças, morreu numa 
ditosa velhice, em avançada idaide, cheio de dias, e foi 
unir-se ao seu povo. 9 Isaac e Ismael, seus filhos, sepul 
taram-no na dupla cavema que está situadá no campo de 
Efron, filho de Seor Heteu, defrohte dle Mambré, 10 o qual 
(cam po A braão) tinha comprado aos filhos de Heth; aí foi 
sepultádo com Sana, sua mulher. 11 E , depois da sua 
morte. Deus abençoou Isaac, seu füho, o qual habitava junto 
do poço chamado (poço)  ,do que vive e do que vé.

12 Esta é a posteiSdáde de Ismael, filho de Abraão, Desccn- 
que Agar EgipcSa, criada de Sara, lhe deu, 13 e esteS são d®"''® dc 
os nomes de seus filhos, segundo os seus nomes, e nas 
suais gerações. O primogênito de Ismafel foi Nabajoth; de 
pods (nasceram) Cédar, Abdelel, Mabsam, 14 Masma, Du 
ma, Massa, 15 Hadar, Temia, Jetur, Nafds e Oedma.
16 lEstes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes 
segundo as suas aldeias e os seus acampamentos; eles foram 
os doze chefes das suas tribos. 17 Os anos da vida de 
Ismael foram Cento e trinta e sete. Faltando-lhe as forças, 
morneu e foi unir-se ao seu povo. 18 Seus filhos habita 
ram desde HeVila até Sur, que olha paia o Egipto, cami 
nhando para a Assíria, em 'frerite de todos bs seus irmãos.

I I — HISTÓRIA DE ISAAC E DE JACOB 

Até ao casamento de Jacob

19 Esta é a descendêucda de Isaac, filho de Abraão: Nascimcn, 
Abiaão gerou Isaac, 20 o qual, 'tendo quarenta anos, se ‘“ 
casou com Rebeca. filha de Batuel Siro, da Mesopotâmia, c '  '  •
irmã de Labão. 21 Isaac orou ao Senhor por sua mulher, 
porque ela ena estéril, e ele o ouviu, e permitiu que Rebeca

25, 8. E  fo i unir-se ao seu povo. isto é. aos justos do liobo.



concebesse. 22 Mais as diaOças lutavam nio seu ventre, e 
ela dísse: Se assim me havSa die acontecer, que necessidade 
havia de que eu concebesse? Foi consultar o Senhor. 23 o 
qiml Ibe disse: 'Duas naçõ'eS eStão no teii ventre, dois povos 
(ao sair) do teu ventre se dividirão, e um povo vencerá o 
outro, e o  mais VeDio servirá ab mais novo. 24 Quando 
chegou o tempo de dar à luz, Boram acbados dois gêmeos 
no seu ventre. 25 O que saiu primeiro era ruivo e tbdo 
peludo, como uma peliça: e 'foi-lhe posto o nome de Esaú. 
Imediatamente saiu o outro, que agarrava com a  mão o 
pé de lEsaú, e por isso ela o chamou Jacob. 26 Era Isaac 
sexagenário quando os meninos Ihte nascteram.

27 Tendo crescido, lEsaú tomou-se perito caçador e 
dirc!to de do campo: Jacob, homiem Simples, habitava nas ten 

das. 28 Isaac amava Esaú, porqUc obmla dais suas caça 
das: Rebeca amava Jaoob. 29 Ófa, tendo Jacob feito um 
cozinhado, çhegOu Esaú do cainpo, (muito) cansadb,_ 30 e 
disse (a Jacob ): Dã-me dcsse corinhado vermelho, porque 
estou mmto Cansado. Púr eSta razão lhe puseram o nome 
Edom, 31 JaCob dfsse-lhe: Ve!nde-níe o teu direito de pri- 
mogenitura. 32 Ele respondeu: Eis qUe vou morrer: de que 
me aproveitará o dffreíto de primogenStura? 33 Jacob disse: 
Jura-mo pois. Esaú jurou-lho te Vendeu o direito de primo- 
genítura. 34 E  assim, rectehidb o pão e o cozinhado de len- 
Blhas, comeu, bebeu e fafi-se embora, dando-se-lhe pouco de 
ter vendido o seu direito de primogenStura.

2 6 — 1 Sobrevindo, porém, Uma fome naqu'da terra, 
depOis da esterilidade que tinha havido nos dms de Abraãb, 
Isaac foi ter com Abiinelech, rei dbs filisteus, a Gerara. 
2 O Senhor apareceu-lhe e disse: Não vãs ao Egipto, mas

Esaá

pricnoge'
 nitura.

Isaac em 
Gerara.

22. Rebeca ficou perturbada por se lembrar de que. se as criaoças 
já  assim lutavam, muito pior seria no futuro, Recorreu, porém, ã ora. 
ção. indo junto de qualquer altar pedir a Deus que lhe fizesse conhe 
cer a sorte das duas crianças.

23. Duas n ações, isto é. os pais de dois povos: os Israelitas e 
os Edomitas.

25. fa co b . hebr, ya aq ob . do verbo 'aqab. que significa segurar 
o calcanhar, suplantar.

30. Por esta razão , isto 6, porque chamou coisa verm elha  ao 
alimento, e também pelo motivo indicado no versiculo 25. Esaú rece 
beu o nome de Edom, que signiíica vermelho.

32. E is que vou morrer. Eis que morrerei em breve, visto estar 
constantemente exposto a perigo de morte, por causa de ser caçador: 
que me importam, pois, os direitos da primogenitura? Com esta con 
sideração tão superficial, Esaú prefere a satisfação presente da sua 
gula aos privilégios de primogênito, Isto mostra-nos o cuidado que 
devemos ter com os sc*3tidos, que muitas vezes nos podem levar a 
perder a herança do céu.



fica na terTa quie eu te disder. 3 Habita nela conío estrangeiro: 
eu serei ccmtigo e Ce abençoarei, porque darei a ti e à tua 
descendência todas festas regiões, cumprindo o juranifento 
que fiz a  Abraão, teu paS. 4 Multiplicarei a tua dfescendên- 
cia como as estrelas do céu, e daifei à tua posteridadie todas 
estas regiões: nela serão abençoadas todas ais nações da 
terra, 5 porque Abraão obedeCeu à minha voz, guardou 
os meus preCcitos, os meus mandamentos, e observou as 
cerimônias fe leis. 6 Isaac, pois, ficou em Gérarq. 7 Sendo 
interrogado pelos homens daqriele país acerca de sua mu 
lher, respondeu; É  minha irmã: oom efeito, tinha medo de 
confessar que eStava unido com ela em matrimônio, suspei 
tando que o matariam por causa da sua beleza. 8 Tendo 
passado largo tempo, e habltandb (sempre) no mesmo lugar, 
olhando Abimieíech, rei dbs filisteus, por uma janela, viu-o 
acariciando Rebeca, sua mulhfer. 9 Tendo-o chamado, dissc- 
-IHe: Está visto que ela é tua mulher; por qufe mentiste tu 
(dizendo) que é tua irmã? Rtespondeu: Tive medo que me 
matasslalm por sua causa. 10 Abifflelfech disse: Por que 
razão nos 'enganaste? Podia sucader que alguém db povo 
abusasse de tua mulher, 'e tu terias atraído sobTe nós um 
grande pecado. Então deu esta ordleni a todo o povo:
11 Quem quer qUe tocar a mulher deste hbmfem Setá punido 
de morte.

12 Iisaac, pois, semeou naquela tenra e recolheu no Riqueza 
mesmo ano o cêntuplo. O Senhor o abençbOu, 13 e este '
homem tomou-se rico e fbi cTescenido em bens, até quc sfe 
íez  muito poderoso. 14 Tevie rebanhos de oVelhas e ma 
nadas, e muitos servos. Por isto, tendo-lhe os filisteus inveja,
15 entulharam-lhe naquele tempo tddos os poços que os 
sepvxis de seu pai Abraão tínham aberto, enchendo-oS dc 
terra: 16 (chegou a coisa a )  tanto que o miesmb Abimelech
disSe a Isaac: Aparta-te de nós, 'porqule te tomarite muito 
mais poderoso do qute nõs. 17, Ele a'partou-Se paTa o vale 
de Gerara e  ai habitou. 18 De novo abriu aquelés poços, 
que os servos de seu pai Abraão tinham aberto, os quais, 
morto, ek, os 'filisteus ünham antecedentemente entulhado, 
e põs-lhies Os mesmos nomles, que já  seu pai lhes tinha 
posto. 19 Ckvaiam na depressão e acharam água viva.
20 Também ai os pastores de Oerara contenderam com os 
pastores de Isaac, dizendo: A  água é noissa. Por esta razão, 
cm virtude do que haviá acontecido, chamou àquele pbço 
Contenda. 21 Abriram ainda Outro poço: também, por 
cariSa dele, houvte rixas, e o chamou Inímizlaide. 22 Partindo

•
26, 7. Ê  minha irmã, niiiba parenta próilma (V er cap. 12, 13 ).



dali, abriu outro poço, pelo qual não con.Ceaderam, e por 
isso lhe pôs o  nOme de Làrgura, dizendo: Agora o Selnhòr 
nos pôs ao largo, e pnosperarcmos neste terra.

D«»s 23 Daquele lugar subiu a Bersabela, 24 onde, na níesma
abtaĉ oa noíte, lhe apareceu o  Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de

Abraão, teu pai: não temas, porque sou contigo; eu te
abençoarei e multiplicarei a tua descendência por causa do 
meu servo Abraão. 25 Pbrtanto letvantou ai lun altar, e, 
invocado o nome do Senhca-, ergueu a sua tenda e ordenou 
abs Sleus sfervtos que abrissem um poço. 

cvíe l^ac Abimelech, cOm Ocozath, sieu amigo, e Ficol,
e” Akimf” ATeneral do seu exército, tendo ido de Genaira àquele lugar,

lech. 27 dlisse-lhés Isaac: Por qiíe vieSteS vós a milm, a um homem
que odiastes ,e CxpuIsaStes de vós? 28 Eles Sflesponderam:
Vimos que o Senhor é contigo, e por isso disstemos: Haja 
juramento entre nós e façamos aliança, 29 de maneira que 
tu nos não faças m'al algum, aBSim como também nós não 
temos tocado em nada do qde é teu, nem fizemos coisa que 
te prejudicasse, mas te deixámos partir em paz, cheio da
bênção do Senhor. 30 Deu-lhes (Isaac) uin banquete, e,
depois de terem comido e b'ebi'do, 31 levantando-se pela 
manhã, juratam de parte a parte (a  aliança). Depois Isaac 
os despediu e deixou ir em paz. 32 Ora, no mesmo dia, 
vieram os servos de Isaac, dando-lhe a nOtida do poço quc 
tinham aberto, dizéndo: Achámos água. 33 Pelb que (Isaac) 
o  chamou Abundância; à cidade foi posto o nome de Ber- 
sabcSa, (que conserva) até ao dia de hoje.

Casamento 34 õ r a  'Esaú, tendo quarenta anos, tomou por mulheres
de Esau. f i j l ja  jig, ,B'eeri Heteu, e Bademath. fdha de Ekm do

mesuno pais, 35 ambas as quais amarguraram o ânimo de 
Isaac e de Rebeca.

Jacob 27 — 1 O ra Isaac envelheceu, a vista eácureceu-se-lhe e
°̂ '̂ ™sa°a podia Ver. Chamou 'Esaú, s!eu filho mais velho, e dísBe-
biTcjo^de 'Wie: Meu filho! Ele respondeu: Aqui estou. 2 O pai disse-lhe: 

Isaac. Tu vês qiíc elstou Velho e que SgnOro o  dia da minha morte. 
3 Toma as tuas armas, a aljava e o  arco, e sai f̂ ao cam po); 
quando tiveres caçadp alguma coisa, 4 faze-mle um guisaido 
oomo sabes que eu gosto, traZe-mo para eu comer, e (para  
que) a minha- alma te abençoe antes dc teu expirar. 5 Re 
beca ouviu isto, e, tendo Esaú idb para o  campo para cum 
prir o  mandato do pai, 6 disse a Seu filho Jacob: Ouvi teu 
pai -fafar eom -Esaú, tieu Srmão, e direr-Ihte: 7 Traze-me da

3H-35. Esaú casou-se com duas mulheres cananeias. qiie e ian  
idólatras, e que, por seu modo de proceder, tinham desgostado Isaac 
e Rebeca. «Oíendeu a Deus. tornando.se indigno das bêaçãos e pro 
messas messiânicas.



tua caça, e faze-me um guisado para eu comer e (para que) 
tc abençoe na presença do Senhòr anteí de mbrrer. 8 Agora, 
pois, meu Hlho, siegUe os mteus conselhos: 9 Vai ao Zebanho,
traze-me os dois melhores cabritOs, para que eu faça deles a 
teu paí (um daqueles) pratos, de que ele come com vontade, 
10 a fim de que, quando lho apresen tares e ele tiver comido, 
te abençoe antes de morZer.

11 Ele Zespbndieü: Tu sabes que Elsaú, meu irmãb, é 
um homem peludo, e eu não; 12 se meu pai me apalpar e 
me reconhecer, temo que ele julgUe que eu o quis enganar, 
e que assim eu atraia sobre mim a maldição em lugar de 
bênção. 13 Sua mãe disSe-lhe: SobZe mim caia essa maldi 
ção. meu filho: ouve somente a minha voz, e, partindo, 
traZe o  qüe eu disste. 14 Eíe fOi, trouxe (os cabritos) e 
deu-os a sua mãe. Ela preparou o guisado, como sabia ster 
do gOsto do pai dele. 15 Vestiu Jacob com a melhor roupa 
de Esaú, que tinha juríto dte si, elm casa; 16 com as peles 
dos cabritos envolveu-lhe as mãos, e cobriu a parte nua 
do pascoço. 17 Deu-lhe o  guisadb, e entZegou-lhe os pães 
que tinha cbzido. 18 Jacob, tendo levaldo tudo a Isaac, 
disse-lhe: Meu poi! Ele respondeu: Aqui estou. Quem és 
tu, meu füho? 19 jactob disse; Sou o teu fílho primogênito, 
Esaú; fiz como me Ordenaste: levanta-te, senta-te e come da 
minha caçada, afim de qUe tua alma me abençoe.

20 Isaac disse outra vez a seu filho: Como pudestc 
encontrar tãb dtepZeSsa, meu filhb? Ele respondeu: Foi von 
tade de Deus que depressa se  me apresentasse o que eu 
queria. 21 ISaac disse; Chega-te aqui, mteu füho, para que 
eu te apalpe e reconheça S te  és o meu füho Esaú, ou não. 
22 AproXimou-se ‘db pai que, tendo-o apalpado, disse: A 
voz Verdadeiramiente é a voz de Jacob, mas as mãos são as 
mãos de 'Esaú. 23 E  não o cbnheceu, iporqute as mãos p»eludas 
eram Semelhantes às do mais velho. Portanto, abençoandb-o, 
24 diSSe: Tu és o meu filho Esaú? Respondeu: Sou. 25 Isaac 
dfsse; Serve-me os guiSados da tua caçada, meu filho, para 
que a minha alma te abençoe. Jacob serviu-lhos, e, dtepois 
de ele dbmer, ofereCeu-lhe também vinho, bebido o qual, 
26 (Isaac) Ihte disse: Aproxima-te de mim e dá-mé Um beijo,

27, 16-24. Jacob, instigado por Rebeca. mentiu a seu pai Isaac, 
não só com palavras, mas lambem com acções, fazendo com que ele 
julgasse que era Esaú. Oro a mentira, por sua natureza, ‘é sempre 
ilícita e pecado, Todavia pode ser que, taato Rebeca como jacob. pen. 
sassem, embora erròneamente. que, neste caso, a mentira cra lícita, 
visto ser empregada para alcançar os direitos de primogenitura, quc 
Esaú já  tinha vendido por um prato de lentilhas, Houve grandes 
Padres da Igreja que julgaram este proceder isento de culpa; não 
admira, pois. que Jacob e Rebeca erròneamente o considerassem lícito



meu filho. 27 Alproxiiiiiou-se er beijou-o. Logo qute Isaac 
aentíu a fragrânda de seus vestidos, abençoBnJdo-o, disse:
Eis que o perfulnte de meu filho é como o perfilmte dui»
campo fforido quie o Senhoír abençoou.

28 Oeus te dé do orvalho Ido céu,
da fertilidade da terra, 
e abundânda de tnigo e de vinho!

29 Que os povols te sirvam,
e as nações te reverenceítem;
sê o  Senhor de teus irmãos, 
e inclinem-Se diante de ti os filhos de tua mãe.
Aquele qüe te aimaldíçoar, Seja amaldiçoaxlb, 
e o qtie te abençoar, steja cumulado de bênçãosi

Volta dc 30 Apenas Isaac tinha acabado de dar a bênção, e 
Jacob tinha saído, ditegou Esaú. 31 LevOu Bò pai os gui 
sados preparados da sua caçadia, dizendo: E,evanta'te, meu 
pai, e come da caça de teu filho, parB que a tua alma me 
abençoe. 32 IsaBc disse-lhe: Mas quem és tu? Ele respon 
deu: Sou o teu filho primogênito Esaú. 33 Isaac, possuido de 
uma violenta emoçãO, dlisSe: Quem é, pbis, aquele que há 
pouco me trouxe a caça qüe apBnhou? Comi tk  tudo antes 
que tu viesses. abtençoei-o, e ele Será bendito. 34 Esaú, ouvi 
das as palavras db pai, gritou com grande tlamór, e, conster 
nado, dísSe: 'Dá-m'e tambéim.a mlim a bênção, meu pai. 35 Ele 
disse: O  teu irmão veio 'frauduleritemente e rectebeu e tua 
bênção. 36 Esaú prosseguiu: com razão lhe fbi posto o 
nome de Jacob, porqüe pela segunda vez mte suplahlxrti: 
Primeiro, tirou-me o direito da primogenituta, e, agora, 
novamente me roubou a minha bênção. Disse de novo ao 
pai: Porventura não reservaste mna bênçãio também paia 
ntirn? 37 Isaac respondeu: Eu o constitui teu senhbr, e 
sufeitei à sua servidão todos os áeus irmãos: esltabeíeci-o 
na -posse do trigo e do vinho; depois dirto, meu filho, qute 
te posso eu 'fazer? 38 Esaú dlsSe-lhe: PorventuTa ó pai, 
tens uma só bênção? Rbgo-te qüe me abençoes também a 
mim. E , como rompesse num grande .praPto, 39 Isaac, 
comovido,' disse-lhe: Sem a abundância da terra, e sem o 
orvalho db alto do céu será a tua bênção. 40 VWerâB

27, £ ,  í^go gue sentiu a fragrâucía, devida ás plantas aromáticas 
dos campo-s, colocadas nas caisas onde se guardavam os vestidos.

30-40. Esaú procura obter para si a benção reservada aos primo 
gênitos; Isaac. porém, persiste em não retirar a bênção dada a Jacob. 
reconhecendo que é essa a vontade de Deus. Tiodavia, comovido pelos 
logos e lágrimas de Esaú, deu.lhe também uma bênção, mas de natu 
reza muito inferior à que tinha dado a Jacob.



da espada., e servirás a teu irmão; porém virá tempo em 
qde sacudas e desates o Beu jugo da tua Cervíz.

41 Por isso Esaú oditou JacOb por causa da- bênção Ameaças 
Com que o pai o abençoara, e  disse no seu coração: Virão de Esaú. 
os dias do luto por meu pai, e  eu matarei Jacob, mteu Rebeca 

irmão. 42 -Estas coisas foram rCferidas a Rebeca, a qual, ,3“ b”''ara 
mandando chamar seu filho Jacob, lhe disse: Eis que Esaú. a Mesopó!
teu irmão, ameaça que te há-de matar. 43 Agora, pois, tãmia.
meu filho, OuVe ‘a  minha voz, e foge ligeiro para (casa de)
Labão, meu irmão, em Haran; 44 habitarás com ele 
algum tempo, até que se aplaqule o furor do teu Srmãb,
45 Cesse a sua cólera e se esqueça db que lhe fiaeSte: de 
pois mandarei (lá alguém), e te farei oobduzir de lá paia 
aqid. Por que hei-d'e cu perder ambos os meus filhos num 
só xba?

Viagem de Jacob à Mesopotâniia

46 E  Rebeca disse a ISaac: 'Estou desgcêtosa da vida
por causa das filhas de Heth, Se Jacob tomar mulher da 
linhagem deBta terra, não quero mais -viver..

28 — 1 Portanto Isaac chamou Jacob, abençoou-o, ejaaac manda 
deu-lhe esta ordem: Não tomes mulher da geração de Jacob à 
Canaan, 2 mas parte, vai para a McsopOtâmia da Siiia, Mesopo- 
para casa de BatUel, pai de 'tua mãe, e toma de lá espoSa «anua.
entre as filhas dte Labão, teu tio. 3 Deus omnipotente te 
abençoe, te faça cTescer e te multiplique, para que sejas 
pai duma mulüdão de povOs. 4 Ele te dê a ti e  à tua 
posteridade, depois de ti, as bênçãos de Abraão, para que 
jDossuas a terra ohde -vi-Ves como peregrino, a qual ele prome 
teu a teu avô. 5 E, tendo-o Isaac despedido, Jacob partiu e 
dirigiu-Se para a Mesopotâmía da Siria, para casa de La 
bão, filho de -Batuel Siio, irmão de Rebeca, sua mãe.

6 Ora Esaú, vendo qiie seu pai tinha abençoado Jacob, Novo 
e o tinha mandado para a MatopOtâmia- da Síria, para lá 
tom'ar mulher; que, depcfls da bênção, lhe tinha dado esta '
oídem: não tomarás mulher das filhas de Canaan; 7 que 
Jacob, Obedecendo a seus pais, fora para a Síria; 8 reco 
nhecendo lambém que seu pai não via com bons olhos as 
filhas de Canaan, 9 foi a casa de Ismael, e, além das 
qiíe já tinha, tomou por mulher a Maleleth, fiha  âe Ismael, 
filho de Abraão, ittmã de Nabajoth.

.  45. Porque h ei-de eu perder am bos os  meus filhos. . . 'Jacob será
moito pela mão criminosa de Esaú. e esté pela mão da justiça vlnga^ 
dora (Gn. 9* 6 ) .

46. Nâo quero m aÍJ viver. Os meus dias serão tão tristes que 
prefcTirei morrer.



Viugem ]0  Ja'cob, poLs, tendo paítido de Bersabeia, ia para
'  ucôb '  Haran. 11 Tendo chegado a Um Ceirto lugar e queiiendo 

nele descansar porque o sol leisitava nio ocaso, tomou uma 
das pedras qu/e ali estavam, e, pòndo-a debaixo da cabeça, 
dormiu naquele mesmo sitio. 12 Viu (então) em sonhos 
uma escalda iposta sobre a terra, cujo cimo tocava t> céu, 
e os anjtois de Deus subindo e descendo por ela, 13 e o 
Senhor apoiado na escada, que lhe dizia: Eu sou o Se 
nhor Deus de AbraãO, teu pai le o Deus de Isaac: darei a ti 
e à tua descendência a terra em quie dormes. 14 A tua 
posteridade Será como o pó da terra; dilatar-te-ás para 
o ocidente, para o oriente, para o setentrião te para o 
melo-día, e serão abençoadas em ti e na tua geração 
todas as tribos da terra. 15 Eu Serei o teu protector, para 
onde quer que fores, e le reconduzirei a cita terra, e não 
te abamlonartei sem cumprir tudo o que disse. 16 Tendo 
Jaoob despertado do sono, disse: na Verdade o Senhor está 
nfeste lugar, e teu nãb o sabia: 17 e, cheio de pavor, acres 
centou: quão terrível é eSte lugar! Não é aqui outra coisa 
senão a casa de Deus te a porta do céu. 18 Levantando-se, 
pois, Jacob, ao amanhecer, tirou a pedra, que tinha posto 
debaixo da cabeça e  terigíu-a em padrão, derramando óleo 
sobre ela. 19 E  pôs o nome de Beüel à cidade que antes 
se chamava Lusa.

20 Também fez voto, dizendo: Se Deus for comigo 
c me protegier na viagem que empreendi, se me der pão 
para comer, vestido para me cobrir 21 e teu voltar feliz 
mente a casa de meu pai, o Senhor Será mteu Deus, 22 e 
esta pedra, que erigi em padrão, será chamada casa de 
Deus: de todas as coisas que me deres, te oferecerei (ó 
Senhor) o dízímo.

3 9 — 1 Tendo partido (daquele lugar), Jacob diri- 
dc Jacob giu-3e pala o  pais do oriente. 2 Viu um poço no campo, 
a Haran. e, rêpousando junto dele, três rebanhos de cvelhas, por-

Voto de 
Jacob.

Chegada

28, 12-13. A escada, vista em sonhos por Jacob. 'é um símbolo
das coDSoladoras relações do céu com a terra. Os anjos, como meosa^ 
g«ros dc Deus. sobem para lhe levar as orações e necessidades dos 
homens, e descem trazendo os seus auxílios e consolações.

16. N a verdade, etc. Jacob sabia que Deus estava em toda a
parte; ignorava, porém, que aquele lugar estivesse consagrado ao
Senhor, e não esperava nele nma tão solene manifestação de Deus.

18. D erramando ó leo  sobre ela  para a consagrar.
21, O  Senhor será meu D eus. Promete honrar a Deus com unx 

culto especial.
22. Casa d e  D eus. isto é, lugar onde Deus manifestou, dum 

modo especial, a sua presença. — Porfa d o  céu, porque tinha visto o 
céu aberto, e os aajos entrando c saindo.



<fiíe dele se dava dte beber aos rebanhos. A sua boca es 
tava tapaicfa com uma grande pedra. 3 Era costume (só)  
tirarem a ptedra dtepOis de testarem reunidos todbs os reba 
nhos, e, dapoiiB qute eles tinham bebido, tornavam-na a 
colocar sobre a boca do pbço. 4 (Jacob) disse aos pas 
tores: Irmãos, dohde sois vós? Eles rtesponderam: De Ha 
ran. 5 Perguntou-lhes: Conheceis porventura Labão, filho 
de NacOr? Disseram: OanheCembs. 6 Está de saúde? per 
guntou ele. Está bom, responderam, e até aqui vem Ra 
quel, sua filha, com o  seu rebanho. 7 Jacob dSSse; Ainda 
é muito dia, e ainda não é tenípo de se rtecolhterem os 
rebanhos aos currais: dai primeiro de bebter às ovelhas, 
e depois reconduzi-as ao pasto. 8 Eles responderam: Não 
o podemos fazter tenquanto não estejam juniás todas as 
ovelhas, e não tiremos a pedra da boca dò poço, para 
darmos de beber a todòs os rebanhos (conjuntamente).

9 Ainda eles estavam falando, quandb RaqUel chegava 
com as oVelhas de Seu pai, porqule ela pastoTeaiva o re 
banho. 10 Jacob, tendo-a visto e sabendo que era sua 
prima, te que as oVelhas eTam dte Labão, Seu tio, tirou a 
pedra que tapava o  poço. 11 Depolis de ter dado de beber 
ao seu rebanho, beijou-a, e, levantando a voz, chorou,
12 e dedarou que era irmãb de seu pai, c  filho dte Rebeca,
Ela, correndo, foi npticiá-lo a seu pai, 13 o qual, tenído 
ouvildo qute tinha. chtegado Jacob filho de sua irmã, correu 
ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o muitas vtezés e le 
vou-o a sua casa. Ouvüdos os motivos da sua viagem,
14 respondeu: Tu és meu osso te minha carnte. E, tendo pas 
sado Jacbb um mês intídroí com Labão, 15 dSsste'-Ihe 
este: Ácaso, porque és mteu irmão, me servirás dte graça?
Dize-me que paga queres.

16 Ora Labão tinha duas filhas: a mais vtelha cha- Casamento 
mava-se Lia, e a mais nova Raquel. 17 Lia, porém, tinha de Jacob 
os olhos remelosos, enquanto qute Raquel era fbrmosa de ®
rosto, e de gentil prestença. 18 Jacob, felndo-lhe amor, 
disSe (a  L abão); Eu te servirei sete anos por Raquel, tua '
filha mais nova. 19 Labão respondeu: Melhor é que eu 
a dê a  ti do que a outro homem; fiCa comigo. 20 Jácob, 
pois, serviu Sete anos por 'Raquel, e leStes lhe pareceram 
poucos dias pela grandeza do amor (que lhe tinha). 21 E  
disse a LabãO: Dá-me a minha mulher, poS's já está com-

29» 11. Bcijou-a, como é  costume fazer-se no oriente entre os 
parentes próximos.

12. Irm ão, parente.
H . Tu es meu osso, etc.. eu e tu somos da mesma familia, tu 

és um outro eu.



Priaeiro 
filho de 
Jacob.

plet» o tempo de eu a tomar por esposa, 22 (L abão)  fez 
a's bodas, tendo convidado para o banquete uma grande 
turba 'de amigos. 23 À noíte, levou sua filha Lia a Jacob, 
24 dando à filha uma escrava chamada Z‘effa. JaCob, 
tendo ficaldo com efa segundo o costume, viu pela manhã 
quie eTa Lia, 25 e dissie ao sieu sogro: Que é isto que 
me quisieste faZer? Porventura não te Bervi eu por Raquel? 
Porque razão mé enganaste? 26 Labão reapondeu: No 
nosso pais não é costume casarem-se as maSs novas primeiro. 
27 Acaba a semana destas núpcias e dar-te-ei também a 
outra pelo trabalho que me prleStarás durante outros sete 
aniols, 28 Acomodou-se (Jacob)  à projjoíta, e, passada 
a semana, casbu-Se com Raquiel, 29 à qual o pai tínha 
daldo a (sua) escrava Bala. 30 E  (Jacob), tendo enfim 
alcançado as núpcias desejadas, preferiu no seu amor a 
segunda à primeira, e continuou serVindo Labão outros 
sete anos.

3 f  Mas o Senhor, Vendo que ele desprezava Lia, tor 
nou-a 'fecunda, 'permanecendo estéril a irmã. 32 Lia con 
cebeu e deu à lúz um filho, e pôs-lhe o nome de Ruben, 
dizendo: O SCnhOr Viu a minha humilhação, agora o meu 
marido me amará. 33 E  Concelbleu novamente e deu .ã 
luz um filho, e dissfe: Porque o Senhor OuViu que eu era 
tratada cOm désprezo, me deu também eSte (filho); e 
pôs-lhe o notate de Slmteão. 34 Concebeu terceira vez 
e deu à luz um outro filho, e disSe: AgOra se unirá ( ainda 
mais) a mim o meu marido, porqufe Ihfe dei à luz três 
filhos: fe por Isso chamOu a este Leivi. 35 Concebeu quarta 
vez e deu à luz um filho, e disse: Agora louvaTei o  Seinhor 
e por isso pôs-lhe o nome de Judá. E  cessou de dar á luz. 

'30 — 1 Ora Raquel, vendo-se inf'ecunda, teve inveja 
mento de j g  gua irmã e disse a seu marido: 'Dá-me filhos, senão mor- 

reZei. 2 Jacob, enfadado, ZeSpondeu-lhe: Acaso estou eu 
®' em lugar de Deus, que 'te 'privou ,do fnito Ido teu ventre?

3 Ela disse: TlenhO (minha) serva Bala: toma-a, para que ela 
dê à luz sobre os meus joielhos, e eu tenha filhbs dela.
4 E  deu-lhe Bala por mulher, a  qual, 5 depois que Jacob 
a tomou, concebeu, 'e deu ã luz um 'filho. 6 Raqufel disse: 
D Senhor julgou a meu favor, e ouviu a  minha vbz, dan 
do-me Um 'filho; pdr isso o chamou I ^ .  7 Concebendo

30, 1. T ev e  inveja de sua irmã. Embora a poligamia íosse per 
mitida, v ê-sc'bem  por este versículo c pelos seguintes, os seus grande^ 
inconvenintes, não só para conservar a paz no seio das familias. 
mas também para a educação dos filbos,

3. Receber um recem-nascido sobre os foellios era considerã,.!* 
como filho próprio, adoptã-lo.



ala segunda vez, deu à Ijiz outro filho, 8 do qual Ra- 
uel dissie: O  Senhor irte fez entrar em competênda com 
iSnha irmã, e  'eu Vend: e chamou-o Neftali,

9 Lia, vendo que tinha Cessado de ter filhos, deu a CaM-
ni marído sua escrava Zelfa. 10 E , tendo ela conce- 
ido e dado à luz um filho, 11 Lia disse: Em boa hora:

por islso lhe pôs o norrte de Gald. 12 Zelfa deu à luz
inda outro 'filhto. 13 LSa disse: Isto é por minha dita, 
orque as mulheres me chamarão ditosa:' por isso o cha- 
lou Aser.

14 Oia Ruben, tendo saído ao campo no tempO da Outros 
eifa do trigo, aChOu Umais mandrágoras e levou-as a 
ia, sua mãe. RaqUel disse (a  L ia ) :  iDà-me parte das man- 
rágoras db teu filhb. 15 Ela re^ndeu-lhe: Porventura 
arece-te poucO teres-me rOubadb o  marido. Senão que tam- 
ém m!e queres levar as mandrágoras de meu filho? Ra- 
uel disse: (consinto que ele)  durma esta noite contigo 
telas man!drágoras de teu lilho. 16 Quandb Jacob à 
ufde vtoltava do campo. Lia saiu-lhe ao encontro e disse- 
lhe; Virás comigò, porqUe eu te tameJ pelb preço das man- 
rágoras de m'eu filho. E  (Jacob)  doltníu aqUela noite 
pm ela. 17 Oeus ouviu os síelus rogos, e ela concebeu 

deu à luz o quinto filhb, 18 :e disse: Deus m'e deu o 
ago, dei a minha escrava ao itíeu maiíldo; e pôs-lhe o 
oiríe de Issacar. 19 Ooncebendb novamente Lia, deu à 
iz o sexto 'filho, 20 e disSe; Deüs me dbtou com um 
om dote; niten marido eStará comigo ainda esta vez, por- 
ue eu lhe dei Seis filhos; por isso lhe pôs o nome de 
tabuleta. 21 DepOis disto (L ia)  deu à luz uma filha, 
hamada Dina. 22 O Seiihor lembrOu-se também de Ra- 
uel, ouviu-a le tornou-a fecunda. 23 Concebeu e deu 

luz um filho, diZendb: Detis tirou o meü oprbbrio;
4 e pôs-lhe o nome de Jbsé, díZendb: o  Senhor me dê 
inda outro filho.

25 Nascido, porém, foSé, disSe Jacob a seu sogro: Conven- 
>eixa que leu volte para a (minha) pátria, para a minha 
srra. 26 Dá-me as mulheres e os meus filhols, pteloS quais Labão' 
u tenho servido, para que eu me vá: tu Sab'es que serviços 
e tenho prelStado. 27 Labão disSe-lhe; ache eu graça 
liaríte de teus olHos. RecOühIeci, pOr texperiênCia, quc Deus 
le abençoou por cauSa de ti. 28 'Determina tu a recom- 
lensa qUe devetiei dar-te. 29 Mas ele respondeu: Tu sabes 
le qu'e moldo te servi, c  quanto Os teus bens aumentaram

14, Mandtãgora è uma planta, à qual os antigos atribuíam a vir^ 
jd e de fazer cessar a esterilidade,



nas minhas mãos. 30 Tinhas pouco, antes que leu vitesse 
para ti, e agora tomaste-te rido; o Senhwr te abtençoou 
com a rrtinha vinda. É, pois, juSto qüe eu peUse também 
agora (em estabelecer) a minha casa.

31 Labão disSe-lhe; Que te heí-dc eu dar? Rtespotadeu- 
'Ihfe Jadob: Não quero ríada (em dinheiro); mas, ste fize 
res o  qiie vou pédir-tc. continuarei a apasctentar e a  guar 
dar OB teus rebanhos. 32 Passarei, hbjte, pelo méib de 
todOs os teus rebanhos, e porei à parte todas as ovelhas 
negras ou de diversas coites e de pêlo malhado; tutíò o 
que fbr negro, malhado e vário, tanto tentre as OVelhas 
comb 'en‘tre as dabras, slérá a minha recompensa. 33 E  
amanhã mie tfará testemunho a minha justiça, quando che 
gar O tempo combinado entre nós; tudo o que não for de 
cores váriegadas, malhado ou negro, tanto entre as oVe 
lhas cOmo lentTe as cabras, me arguirá de furto. 34 Labão 
disse: agrada-me o que pedes. 35 E, naquele dia, Labão 
saparou as cabras, as oVelhas, os bbdes e os carnleirDS va- 
ríegados e manchados: e entregOu nas mãos dle seus filhos 
todo o rebanho qute era duma só cor, iSto é, de pêlo branco 
e negro. 36 E  pôs a distância de três dias de jornada 
entre Si e o genro, o qual apascentava o reStalite dos seus 
rebanhos.

Estratage, 37 Jacob, pois, tomandb varas verdes dte choupo e  de
mas de amendOeira e de plátano, tirou-lhes parte da casca; tirada
Jacob. g  casca, (nos lugares) onde as varas tinham sddo descas 

cadas, apa:receu o branco; e dnldte tihham fiCado intactas 
permaneceram verdes; e isto causou (nas varas) uma va 
riedade die cores. 38 E  pô-las nos canais, ondte se lan 
çava a água, para que, quando os rtebanhos fosBtem be 
ber, tivteíssem as varas diante dos olhbs, e concebessem
olhando para elas. 39 E  acbnteoeu que, no mesmo calor
do coito, as oVelhas olhavam para as Varas, te davaln à 
luz cordeiros manchados e variegaidbs te pintados dte di 
versas cores. 40 Jacob separou o  seu gaido, e pôs as varas 
nos canais diante dos alhos das cabrias; tudo o que era 
branco ou nlegro pertencia a Labão, e o  restante a Jacob, 
tendo os rebanhos sieparados cntite si. 41 Quando, pois, 
na primavera, as ovelhas deviam conceber, Jacob punha

33. E  amanhã, isto é. no futuro, eu receberei os animais que
 nascerem com cores variegadas. c se algum for encontrado no meu 
rebanho com uma só cor, considcra-o como tendo sido roubado por mim,

36. O  restante dos  seus refcan/tos, com o pêlo todo bra-nco ou
todo negro.

39. Este fenômeno íunda-sc na grande influência que a imagi 
nação excitada exerce no acto da geração.



as varas nos caiiais da água diante dos olhos doS car 
neiros le das ovelhas, para quie elas concebessem olhando 
para as varas. 42 Mas, quando as ovelhas concebiam no 
outono pela Segurida vez, não pünha as varas. Assim o 
que eia concebido no outono, era para Labão, e o que 
era concebido na primavera,' eTa paia Jacob. 43 Assim 
tortiou-Se extiaordinàriaimlente rico, üeVe muitos rebanhos, 
escravas e escravos, camelos e jumentos.

31 — 1 Ora, dlepois qufe Jacob ouviu as palavras dos Jacob foge 
filhos de Labão, que diziam: Levou Jacob tudo o que era Mcso- 
de nosSo pai, e, enriquecido de seus bens, se tornou po- p®'*™'®- 
deroso, 2 observou também que Labão lhe não mxystrava 
a mesma cara que a principio: 3 além disso, o Senhor 
dizia-lhe: Volta jmra a terra de ‘teus pais, para a tua pa 
rentela, e eu serei Contigo. 4 Mandou, pois, vir Raquel 
e Lia ao campo, onIde leJle apascentava os Zebanhos, 5 c 
disse-lhes: Vejo que vosso pai não me mostra a mesma 
cara qUe a prihcipib: pOrém o  Deus de mieu pai tem estado 
comigo. 6 Vós mesmas Balbelis como eu tenho sOrvido 
Vosso jJaí com todas as minhas forças. 7 Porém o vosso 
pai enganou-me, c mudou dez vezes a núnha recompensa; 
nem por isso permitiu Deus que ele me fiZesáe algum dano.
8 Se ele uma Vez dizia: Os cordeiros manchados serão a 
tua recompensa, todas as ovelhas davam à luz coideiros 
manchaÜOis: quando, pelo contrário, dizia: Recteberãs por 
recompensa todos os cordleiiOis brancos, todas as ovelhas 
davam à luz cOidcirOs brancos. 9 Deus tirou a fazenda 
de vosso pai, e deu-ma a mim. 10 Chegado o tempo em 
qUe as ovelhas haviam de conceber, levantei os meus olhos, 
e vi em sonhos que os machos, que Ccbriaim as fêmeas, 
eram variegados e manchados, e de diversas cores.

11 E  o anijo de iDeus disáe-me em sonhos: Jacob. 
Respondi: Aqui estou. 12 Ele disse: Levanta os teus olhos 
e vê que todos os machos,, que cobrem as fêmeas, são 
.variegados, manchados, e de diverSaS cores. Oom eifeito.
V i tudo o que te fez labão. 13 En sou o Deus de Betcl, 
onde tu ungiste a ptedra e me fizeSte um vòto. Agora, 
pois, levanta-te, e sai deSta terra, voltando para a terra 
onde nasceste. 14 Raquel c  Lia responderam: Porventura 
resta-nos alguma coisa dos bens e da herança da casa 
de nosso pai? 15 Não nos tratou elc como estranhas, e 
vendeu e comeu o que nos era devido? 16 Mas Deus

42, N ã o  punha as varas, porque os cordeiros concebidos na pri 
mavera e nascidos no outono exara mais robustos que os concebidos 
no outono e nascidos na primavera,
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tomou as  riquezas de nosso pai e as entregou a nós e aos 
nossos Eilhos: faZe, portanto, agora, tuldo o quc Deus te 
mandou, 17 Levorítou-se, pois, Jaoob, e, fazenxlo mcmtar 
sobre cantclos os deus filhos e as suas mulheres, partiu, 
18 levandb toda a sua faZehda e rebanhos, e tudo o que 
tinha adquirido na Mesopritãmia, e encaminhou-se para 
Isaac, scu pai, na terra de Canaan.

19 Quando Labão foi 'fazter a tosquSa das ovelhas, 
Raquel furtou os ídolos de seu pai. 20 Jacob não quis 
partioipaT a Seu sogro a sua fugida. 21 Tendo, pois, par 
tido com tudo o que lhe pertencia, e enquanto, passado 
jã o rio, caminhava para a. banda do monte de Galaad, 
22 foi Labão avisado ao terceiro dia de qUe Jadcrir ia 
fugindo. 23 Então ele, tendo tomado oonsigo seus irmãos, 
foi no Seu encalço durante sete dias e apanhou-o no monte 
Galaad. 24 E  viu em sonhos a 'Deus, que lhe dizia; 
Não digas nada a Jacob. 25 Jacob já  tinha assentado a 
sua tenda no monte: Labão, tendo-o alcançado com seus 
irmãos, pôs a sua tenda no mesmo monte de Galaad.

26 E  disse a Jacob: Por que proCedeste assim 1'cvan- 
rcpreende Jo-mc furtivamente minhas filhas oomo (se  elas fossem ) 

prisioneiras de guerra? 27 Por que razão quiseste fugir 
sem que eu o soubesse, nem quiSeste avisar-me, para que 
eu te acompanhasse com alegria e com cânticos, ao Som 
de timpanos e de citaras? 28 Não (me deixaSte beijar 
meus filhos e minhas filhas: proCedeste como um néscio. 
Agora certamente 29 eStava na minha mão farter-te mal: 
porém o Deus de teu pai disse-me antem: Não digas nada 
a Jacob. 30 Que dleSejasses voltar para os teus e te esti 
mulasse o desejo da casa de teu pai, (com preendet-se-ia); 
(mas) por que nte 'futtaSte os meus deuses?

31 Jacob respondeu: Parti sem tu o  saberes, porque 
tive medo que me tirasses à força as tuas filhas. 32 Po 
rém quanto ao furto de que me acusas, qualquer que seja 
aquiele, em cujo poder achares os teus dêuses, steja morto 
em presença dte nossos irmãos. Busca e leva tudo o que 
achares teu junto dte imim. Efcztendo isto ignorava gue Ra 
quel tivesse furtado os idoJos. 33 Labão, pois, tendo en 
trado na tenda de Jacob e de Lia, e das duas escravas, 
nada encontrou. Mas, tendo entrado na tenda de Raquel, 
34 ela, muito à pressa tescondeu os idollos debaixo da sela 
dum camelo, e assentou-Se em cima. Revistando ele toda

31, 19, Furfoo os ído los, para tirar ao pal, segundo aíirma S. Do- 
siliOs uma ocasião de idolatria,

28. M eus filh os , isto é, meus aetos.



a tenda sem achar nada, 35 disse ela: Nãb se agaste o 
meu senhor, se eu me não posso levantar na tua presença, 
porque presentemente me achb com a indisposição que cos 
tuma vir às mulheres. Deste modo foi iludida a ansiedade 
com quie ele procurava.

36 Então Jaoob, todo alterado, disse com enfado a 
Labão: Por que culpa minha, ou por que pecado meu cor 
reste atrás de mim com tanto calbr, 37 c revistaste todos 
os meus móveis? Que achaste tu aquí de todas as coisas 
da tua casa? 'Põe-nas aqui diante dos mleus irmãos e dos 
teus irmãos, e sejam eles juíZes entre mim e ti. 38 (Poi) 
por isto que eu estive vihte anos contigo? As tuas oVelhas 
e as tuas cabras não abortaram e eu não comi ós carnei 
ros do teu rebanho. 39 Não te ia levar o (animal) quie era 
despedaçado pelas 'feras, mas ipagava todo o dano. Tudo o 
que lera roubado de mim o lexigias. 40 Eu era, de dia e 
de nbite, queimado db calor le do gelo, e o sono 'fugia dos 
meus olhos. 41 Deste moído te dervi em tua Casa vinte anos: 
catorze pelas (tuas) filhas, e seis, pelos teus rebanhOs: tü 
mudaste também dez vezes a minha recompensa. 42 Se o 
Deus de meu pai Abraão, e  (o  Deus) que Isaac teme, me 
não tivesse aSsistido talvez me tivesses despedido nu: (mas) 
Deus olhou a minha aflição e  o trabalho das minhas mãos, 
e te ameaçou ontem.

43 Labão reSpondeu-lhe: As minhas filhas, os filhos 
delas, os teus rebanhos e tudo o que vês, tudo é meu; que 
posso eu faZer contra miniias filhas e eis meus netos? 
44 Vem, pois, e façamos, uma aliança, qute sirVa dc teste- 
mvmhb entre mim e ti. 45 Jacob tOmou, pois, uma pedra, 
levantou-a por padrão 46 e disse aos seus irmãos: Tra 
zei ptedras. Tendo juntado muitas, fiZeram (com  elas) um 
cabeço e comeram sobre ele. 47 Lahãb chamou-o Gabeço 
da testemunha, e Jacob Cabeço db testemunho, cada um 
segundo a propriedade tí'a sua lingua. 48 Labão disse: 
Este cabeço será hbje testemunha entre JnÜD e  ti, e, por 
isso, este cabeço se chambu Galaad, istb é, o Cabeçb do 
testemunho. 49 O Senhor nos veja e nos julgue, quando 
nos tivermos Separado um do outro. 50 Se tu maltratares 
minhas filhas, e se tomares outras mulheres além delas, 
ninguém é testemunha dás nOssas palaivras. Senão Deus, 
.gue está preSente (e  que nos) vc. 51 Disse mais a Jacob:

Justifica 
ção de 
Jacob.

Aliança 
entre 

Labão c 
Jacob.

35. S e eu não me levanto, como devia fazer dia âtfe de meu pai. 
47. E  L abão  chamou-o. etc. Segundo o texto hebraico traduz-se* 

Labão o qhamou y^^gar-sah^duta’ e Ja cob  G aV ed. Estes dois nomes, 
dos quais o primeiro é aramaíco e o segundo hebraico, têm a mesma 
.significação: ca b eç o  d a  testemunha ou do testemunho.



Eis qiíc o cabego e a peldra, quie eu Icvaatei entre mim 
e ü, 52 Berá testemunha: esíte cabegn bem cdmo esta pe 
dra dêem teStemunho de qUe o não passarei, indo oontra 
ti, nem tu o passarás ctím intento de mé fazeres mal.

5.3 O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus 
de seus pais, seja juiz enlTe nós. Jurou,' pods, Jacob por 
Aquele qUe era temido por Seu paí Isaac. 54 E , imola 
das as vitimas sdbrc o monte, convidou Seus irmãos para 
cdrner pão. Tendo comido, ficaram ali fa passar a noite). 
55 Labão, porém, tevantando-se antes de amanhecer, beijou 
os 'filhos e as Mhas, abeinçoou-os e  vodtou para sua casa. 

Encontro 33 ^  1 Jacob prosSeguiu o caminho que levava, e
de lacob iajran,-lbe ab encontro uns anjos de Deus. 2 Tendo-os 

com ao|os. disse Estes são os acampamentos de Deus; por
isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim, isto é, acam- 
pamlentas.

Ptecau- 3 'Jacob mandou mensageiros adiante de si a Esaú,
ções de ggu irmão, à terra de SeSr, na região de EdPm. 4 c brde-

jacob para n o u . j i jg j .  Falai assim a Esaú, meu Senhor; Jacob, teu ir-
cilior com '™ão, disse isto: Morei com Labão como estrangeiro, e (com

Esaú. ele) estive até aó dia- de hoje. 5 Tenho bois, jumentos,
ovelhas, servos e  sCrvas, e mando agora uma embaixada
ao meu senhor, para achair graça <lLan'te dele. 6 Os
mensageiTos voltaram a Jacob e disseram; FomoS ter oom
teu irmão Esaú, e eis que vem a tóda a pressa- encontiar-se
contigo com quatrocentos hOmens. 7 Tcvie Jacob muito 
meido, e, assuStado, -dividiu o povo que estava com de, 
assim como os rtebanhos e as oVelhas, os bods e os ca-
melPs em duas partidas, 8 diZeadO: Se 'víer Eisaú a uma
paxtilda, e a  desbaratar, a outra -partida, que resta, Se sal 
vará.

9 Disse Jacob: Õ Deus de meu pai Abraão, Deus de 
meu ipai Isaac! Ó Senhbr, que me disSeiSfe: Volta para 
a  tUa terra, plaia b lugar do teú naSdmento e eu te be 
neficiarei — 10 eu sou indigno dc tbdas as tuas miseri 
córdias e da fidelidade que üveáte com o teu stervo. PaSsei 
este (rio) Jbrdão só com o meu c^adò fe agora volto com 
duas partüdas. 11 Livra-me das mãos de meu irmãb Esaú, 
porque o 'liemo m'uito', não sudeda quci chegando ele. 
mate a mãe com os filhols. 12 Tu disseste quc me bfene- 
ficiarias e dilataiias a minha descedência como a areia 
do mar, a qiíal, peta sua multidão, não se  pode contar.

13 Tendo passado, pois, aquela noite naquele lugar,

32, 4-5 M eu senhor. Jacob trata com todo o tespeílo seti Itnão, 
c a única coisa que deseja dele -é amizade e perdão,

11. A  mãe com os  filhos, isto é. toda a minha familia.



separou das coisas que tinha, presentes para steu irmão 
Esaú: 14 duzentas cabras, ivínte bodes, duzenfás ovelhas,
vinte carneiros, 15 trinta camelas oom suas crias, qua 
renta Vacas, vinte touros, vinte jumentas e dez das suas crias.
16 E  mandou pelas mãoB dòs seus siervos cada um destes 
rebanhois separadàmtente, dizendo atos seus servos: Ide 
adiante de mám, e haja um intervalo entre rebanho e re 
banho. 17 Ordenou ab puimeíro, diZendo: Se te encon- 
trares com meU irmão 'Esaú, e ele te perguntar: De quem 
és? ou. para onde vais? ou, de quem são estes animais 
que conduzes? 18 Responderás: São do teü servo Jacob, 
que os mandou de presente a  níeu senhor Esaú; ele miesmo 
vem atrás de nós. 19 As mesmas Ordens deu ao segundo, 
ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos, 
di2'endo: Por estas mesmals palavras falai a 'Esaú, quando o 
encontrardes. 20 Acrcscentarels: O  mesmo teu servo Jacob 
vem também atrás de nós. Oom efeito (Jacob)  disse (con 
sigo): eu o aplacarei cotn os presentes que vão arliante, 
e depois o Verei; talvez m'e será propicio. 21 Foiiam, por 
tanto, os presentes adiante dele, e ele ficou naqutela noite 
no acampamento.

22 Tendo-se levantado mUito cedo, tomou as suas duas jacob luia 
mulheres, 'e as duas escravas com os onze filhois, e passou 
o vau de Jacob. 23 Depois' de passar tudo o que lhe 
pertencia, 24 ficou ele só, te um homem lutou com lele até 
jiela manhã. 25 Esse (homem) vendo que O não podia 
Vencer, tocou a articulação da sua coxa, te logo esta .se 
deslocou. 26 E  diSSe (a Jacob ): Largá-me, porque já vem 
vindo a aurora. (Jacob)  responídeu: Não te largarei, Se me 
não abençoattes. 27 Disse-lhe pois (aquele homem): Qual 
é o teu nome? Respondeu: Jacob. 28 Porém ele disse: De 
nenhuma sorte te chamarás Jaoob, mas Israiel, poiqUe lutaste 
cotn Deus e com os ho'm'ens e ficaste vitorioso. 29 Per- 
guntou-lhe Jacob: DiZe-mle, Clomo te chamas? ReSpondeu:
Por que me perguntas o  irieu noirie? E  abtençoòu-o no mesmb 
lugar. 30 Jacob pôs àquele lugar o nomte de Fahuel, di 
zendo: V i a Deus faCe a facte, e a minha alma foi salva.
31 E  logo o sol lhe nasceu, dtepois qute ultrapassou Ftenuel: 
ele, porém, coxea^va dum pé. 32 Por esta razão os filhbs

24-26. Apareceu a Jacob um a-ajo, sob a aparência humana, e 
travaram entre si uma luta real. Deus. porém, não quis que o anjo 
utilizasse toda a sua íoiça contra Jacob. permitindo que este vencesse, 
para lhe dar a esperança de que com maior facilidade ptidia vencer 
Esaú.

30. A minha alma, isto é, a minha vida.
32. Não comem  o n erro  dos animais correspondente ao que lol 

tocado cm seu pai Jacob, para recordarem este acontecimento.



du Israel até ao dia de hoje não comem o nervo da articu 
lação da coxa, porque o anjo tinha tocado Jacob nesse 
nervo.

Encmitro 33 — 1 J'acob, levantando os seus olhos, viu Esaú que
de^Moh' e com el'e quatrocentos homens. Repartiu os filhos

fpelos grupos de) Lia, de Raquel e de ambas as escravas, 
2 e pôs as duas eScravas com os seus filhos na frente; 
em Segundo lugar, Lia e ds Seus filhtos; e ctn último 
Raquel e José. 3 Ele, adiantando-se, prostrou-se sete ve 
zes por terra, áté Seu irmão se aproximar. 4 Então, cor 
rendo Esaú ao enOOntro de steu irmão, o abraçou, e, aper 
tando-lhe o peScoçD e beíjando-o, chorou. 5 Em seguida, 
levantando os othOs, viu as mulhteres « os seus filhos, e 
djsSe: Quem são estes? Porventura pertencem-te? Respon 
deu: Sâo os filhbs que 'Deus me deu a mim, teu servo, 
6 Aproximando-Se às escravas e os seus filhos, indinaram-se 

' profundamente. 7 Chegou ta'mbém Lia com seus filhos, 
qUe se indinaram do mesmo modO; em último lugar se 
inclinaram José e Raquel.

8 Esaú disse: Que significam estas partidas que encon 
trei? Respondeu: (Enviei-as) para achar graça diante do 
m!eu senhor. 9 Esaú, porém, disse: Tenho muitos bens. 
meu irmão, guarda para ti o que é teu. 10 Jacob disse: 
Não procedas assim, tc peço, mas, se achei graça diante 
de tteus olhos, recebe das minhas mãos esta pequena dádiva, 
pbrqiie eu vi a  tua face, como se visse o rosto dte Deus: 
sê-me prtípício, 11 e aCeíta a bênção que eu tte trouxe c que 
Deus me deu, o qual dá tddas as coisas. Forçado pelo irmão, 
Esaú aceitou com dificuldade 12 e disse: Caminhemos 
juntamente, e eu serei companheiro na túa viagem. 13 Jacob 
nespondeu: Tu vês. meu senhor, qúe tenho comigo meninos 
tenros, ovelhas e vacas prenhes: se eu as cansar, faZendo-as 
andar mais, morrerão num dia todos os rebanhos. 14 V á 
o meu senhor adiante do Seu servo: eu seguirei pouco a 
pouCo OB Seus passots, oomo vír que os meus maiinos podem, 
até chegar à casa de mteu Senhor em Seir. 15 Esaú res- 
pbndieu: 'Peço-te que, do povo qtíe está tdmigo, fiqute ao 
menos qúem te acoimpanhe na viagem. Jacob respondeu: 
Nãb é necessárib: de uma única cdisa necessito, meu senhor,

SS, 4. Portanto, vencido pela humilhação de Jacob. recebeu-o com 
a maior manifestação de afecto.

lO -ll- Porque cu vi, etc. Há aqui uma híp&rbole. Jacob sòmente 
queria dizer: A tua face apareceu-me cbcia de boadade. Ora. assím 
corno aquele que se apresenta a  Deus bom e aíscTÍcordioso leva co d - 
sigo dons para lhe oferecer, assim eu me apresento a ti e te ofereço 
estes dons, pedindo que os aceites. — R cceb c  a  b ên ç ã o ,  isto è, estes 
dons com os votos de toda a felicidade.



qiíe é achar graça em tua presença. 16 Voltou, portanto, Esaú 
rtaqilele dia para Seir pelo caminho 'por onde tinha ivindo.
17 Jacob foi para Socoth, onde, tenklb edificado uma casa, 
e levantado as tendas, pôs àquele lugar b rtome de Socoth 
isto é, tendas.

18 E. depois que voltou da Mesbpotâmia da Síria, Jacob cm 
passou para Salém, cidade dos Siquimitas, a  qual está na 
Cerra de Canaan, e habitou junto da cidade. 19 Comprou 
parte do campo, onde tinha levantado as tendas, aos filhos 
de Hemor, pai de Siquem, por cem coideiros 20 e, tendb 
levantado ai um altar, invocou sobre ele o Deus fortíssimo 
de Israel.

3 4 — 1 Ora DiUa, filha dc Lia, saiu para ver as mu- Rapio dc 
Ihcres daquele país. 2 Tendo-a visto Siquem, filho de 
Hemor Heveu, príncipe daquela terra, enamorou-se dbla, 
raptou-a e dormiu com ela, desflorando à força a virgem.
3 A sua alma se prendeu a ela, e, vendo-a triste, a acariciou 
com meiguices. 4 E , indo ter com seu pai Hemor, tíisse:
Toma esta donzela para minha mulher.

5 Jacob, tendo ouvido isto enquanto os filhos estavam Estraiagc- 

ausentes e ocupados em apascentar os gados, não disse 
nada enquanto não voltaram. 6 Mas, tendo Hemor, pai Dína. 
de Siquem, ido faJar a Jacob. 7 os filhos deste vinham do 
campo, e, tendb sabido o que acontecera, iraram-sfe muito, 
porque (Siquem) tibha feito uma acção vergonhosa contra 
Israiel, Violando a filha de Jacob, co9sa que se não devia 
fazer. 8 Hemor 'falou-lhes asãm: A alma dè meu filho 
Siquem a'feiçoou-se fortemente à vossa filha: dai-lha por 
mulher, 9 e façamos matrimônios reciprocamente: dai-nos 
as vossas filhas, reCebei as nosSas, 10 e habitai cohnosco: 
a terra eátá ao vosso dispor, cultivai, nCgOciai, e adquiri 
possessões.

11 Siquem também disse ao pai e aos irmãos dela:
Ache eu graça diaeíte de vòs, e darei tudo b que dieterminar- 
des. 12 Aumentai o dbte, pedi dádivas, e eu, de boa von 
tade, darei o que pedirdes: sòmente me dai esta donzela 
por mulher. 13 Os filhos de Jacob, enfurCcidos por causa 
do ebtupro da irmã, responderam dolosamente a •Siquem 
e a seu pai: 14 Não pOdIemos fazer o que pedis, nem
dar nossa irmã a um homem inoircuncidado, porque isto 
é ilícito e abominável entre nós. 15 Mas pbderemos fazer 
aliança, se quiserdes ser semelhantes a nós, e se entrfe vós 
se circuncidar todo o indiViduo do sexo masculino. 16 En 
tão daremos as n'ossas filhas e receberemos reciprocamente 
as vossas; habitaremos convosco e  seremos um só povo.



17 Sc, porém, não quise!iid'eB circuncidar-vos, levaremos 
nossa filha e  nos retinanenios.

18 O  Seu bfered-mento agraidou a Hemor e a Siqucm, 
seu filho. 19 O jovem não demoiou em executar logo o 
qUe lhe era exigido, porque amaiva extremamente a donzela, 
c  ele mesmo era muito respeitado em toda a  casa dfe seu 
pai. 20 Tendb HTemor e SiqUem entrado a porta da cidade, 
disseram ab povo: 21 Estes homens sãb pacíficos e que 
rem habitar connbsco; negocdiem nleSta terra e cultive(m-na; 
seffldo ela espaçosa c vasta, necessita de cultivadbifes: itece- 
bertemos por muthbres as suas filhas, e dar-lhfes-'cmos as 
nossas. 22 Uma só coisa faz dilatar tanto b'em: é o cir- 
cuncJdlarmos bS nossoB varõès imitando o rito deles. 23 Com 
Isto, a sua riqueza, gados e tudo o qiíe possuieta serâ noSso: 
sôrnente aCtedamos (ao seu desejo) e, habitando junta 
mente, formaremos um só povo. 24 Assentirain todos, 
sendo drcuncidados todos Os vairões.

Vingança 25 Ab terCcdro dia, quando a dor das feridas é mais
'd'e violenta, os dois filhos de Jacob, Simeão e Lte\ã, irmãols de

Dina, empunhadas as espadas, 'entraram resolutamente na 
driade, e, mortos tòdos os varõtes, 26 truddaram igual 
mente Hemor e SiqUem, Hianido sua irmã Dina da casa de 
Siqcem. 27 Tendo estes saidb, os outros fdhoB de Jacob 
caíram impetuosamente sobre bs mortbs, c saquearam a 
cidade, por haver sido deisonrada a irmã. 28 Tomaram as 
ovelha.s, os rebanhois, os jUmentos, desvastaram tudo o que 
haVia nas casas e nos campos. 29 e kvaram cativols os 
(seus) filhos e (as suas) mulheres. 30 Praticado isto com 
tanta audácia, dísSe Jacob a Simeãb e Levi: Vós mfe afligis- 
tes e me tomaStes odioso aos Cananeus e aos FcrcSeus, ha 
bitantes deste país. Somos pbucos, E les,. congilegadbls, me 
acometerão, e serei destruído eu e a minha casa. 31 Eles 
responderam: Porventura deviam eles abusar da nossa irmã, 
como uma prostituta? '

Jacob em 3 5 — 1 EntretaMo disse 'Deus a Jacob: Levan'ta-te, vai
para Betei, fica aí fe erige um altar ao Dem que te apare 
ceu quando fugiUs de Esaú, teu Irmâto. 2 Jacob, convo 
cada toda a sua família, disse: Lançai fora ois deusfes estra 
nhos que estão no meio de vós, purificai-vos e  mukfai os 
vossos ves'tidos. 3 Levantai-vos e subamos para Betei, para 
erigirmos ai um altar a Deus. que me ouviu no dia da

S t ,  25-29. Todos os intérptelos condenam a vingança dos filhos 
de Jacob. «Pecaram, diz M artioi, por mentira, perfidla, iniiistiça, sa 
crilégio, e vingança bárbara e desumana. Pelo pecado dum sò 
trucidaram muitas pessoas, e, para realizarem o seu horrível intento, 
abusaram dum rito sagrado e religioso».



minha tribulação, e ine acompanhbu na minha jornada.
4 Deram-lhie, pois, todos os dfeuses estranhbs que binham, 
e as arrecaldas que tinham nas brelhas, e ele enterrou estas 
Cbisas debaixo de um terebinto, qüe está por detrás da 
ci'dade de Sâquem. 5 Tendb eltes partido, b terror de Deus 
invadiu todas as cidades cfircunvizinhas, 'e nãb se atreveram 
a perseguir os que se retiravam. 6 Chegou, portanto Jacob, 
com toda a sua gente, a Luza, por apehldb Betei, a qual 
está (situada) na terTa de Canaan. 7 Edificou ai um altar, 
e pôs àquele lugar o nome de Casa dé Deus, porqüe ali 
lhe apareceu 'Deus, quando fugia de seu irmão. 8 Nb mèsmò 
tempo morreu Débora, ama de Rebeca: fbi ali sepultada 
debaixo die Um carvalho ao pé 'de Betei, e aquele lugar foi 
chamado o Carvalho do pranto. 9 E  Deus a'pareceu nova 
mente a  Jacob, dtepbis que voltou da Mesopotâmia da Siria, 
e o abençoou 10 dizendo: Não te cbamarás mais Jacob, 
mas teu nome será IsraeJ. E  chamou-O Israel. 11 DisSe-lhe:
Eu sou o Deus omnlpotente: cresce e  multiplica-te; nações 
e multidão de povos nascerão de ti, de ti procederão reis.
12 Dar-te-ei a ti e à tua posteridalde, deptOis de td, a terra 
que dei a Abraão e a Isaac. 13 Deus afastou-se do lugar 
em que lhe tinha falado e 14 ai levantou Jacob um padrão 
de pedra, fazendo sobre ele li'bações e derramando óleo.
15 À esse lugar pôs o nonte de Betd.

15 Partindo dali, chegou, no tempo da primavera, a Nasci-
um lugar junto da estrada qUe conduz a Efrata, onde Ra-
qüel, tendo as dores do pailto, 17 e sendo o parto difícil 
começou a estar em perigo (de vida). Disse-lhe a parteira:
Não temas, porque ainda terás este filho. 18 Estandb 
pTestes a render o espirito, sob a violência da dor, estando 
iminente a morte, pôs ao seu filho o nome de Benoni, isto 
é, filho da minha dor: o pai porém, chamou-o Benjamim, 
isto é, filho da- mão direita.

19 Raquel morreu e foi sepultada na estrada que con- Morte c
duz a Efrata, a qual é Belém. 20 Jacob levantou um
nuiriento sobre o seu sepulcro: eSte é o monumento do se 
pulcro de Raquel, que airida hoje existe.

21  Saindo dali, levantou a sua tenda da outra parte Pecado de 
da Torre do rebanho. 2 2  Enquanto habitava naquela re- Ruben. e

enumera 
ção dos

35, 4. A rrccpdas. amuletos que ti-nham esculpidos sinais fihos de
imagens idolátricas. Jacob.

IS. A m ão d ireita c ia  simbolo da felicidade e da força, e Jacob, 
depois da morte de Raquel. d,ando ao seu filho o nome de Benjamim, 
queria significar quc suportou com resignação a morte de sua mu 
lher. e que esperava que Benjamim fosse sãb c  robusto.

21. T orre d o  rebanho, assim chamada, porque era nela que o8
pastores, poz turno durante a noite, guardavam os rebanhos.
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gião. foi Ruben e dormiu com Bala, mulher secundária de 
seu pai, e este vefo a sabê-lo. Os filhos de Jacob eram 
doze. 23 Filhos tfe Lia: Ruben, o primogênito, Sioneão. 
Levi, Judá, Issacar e Zabulon. 24 FiJhos d'e Raquel: José 
e Benjamim. 25 Efilhos dc Bala, escrava de Raqufel: Dan 
e Neftali. 26 Filhos d e  Zelfa, escrava de Lia: Gad e Aser. 
ELstes são os filhtos de 'Jacob, que lhe nascferam na Mesopo- 
tâmia da Síria.

27 Jacob foi depois ter com seu pai Isaac a Mambré, 
ã cidade de ArbeSa, que é Hebron, na qual Abraão e Isaac 
Viveram como peregrinos. 28 TodoS os dias de Isaac 
foram cento e oitenta anos: 29 exausto (de forças) pela
idade, morreu, e Uniu-se ao seu povo, velhb e chfeiò dc 
dias. Esaú e Jacob, seus filhos, Bepultaram-no,

36 — 1 'Esta é a descendência de Esaú chamado lam 
bem Edom. 2 Esaú tomou (as suas) mulheres entre as 
filhas de Canaan: Ada, filha de Elon Heteu, e Ooldbama, 
filha de Ana, filha de Sebeon Heveu: 3 (tomou) também 
Basemath, filha de Ismael, irmã de Nabajoth.

4 Ada deu à luz ElSfás; Basemath gerou Rauel; 5 Ooli- 
bama gerou Jeus, Jelon e  Coré. Esltes são os filhos de 
Esaú, qUe lhe nasceram oa terra de Canaan. 6 De 
pois Esaú 'tombu suas mulheres, filhbs e filhas, toda a gente 
da sua casa, rebanhos e gados, e tudo o que tínha na terra 
de Canaan, e foi ipara outro país, e apartou-se do seu 
irmão Jacob. 7 Com efeito, eram muito ricos c  não podiam 
habitar juntamente, nfem os podia sustentar a terra em que 
eram peregrinos, por causa da multidão dos rebanhos. 
8 Esaú. por outro nome Edom, habitou sobre o monte de 
Seir. 9 Esltes são os descendentes de Esaú, pai dos Idu- 
meus, no monte Seir, 10 estes os nomes dc seus filhos: 
Elifás, filho dfe Ada, mulher de Esaú; Raiiel, filho de Ba 
semath, mulher de Esaú. 11 Os ‘filhos de Elifás fbram: 
Teman, Ornar, Sefo, Catam e Ccnez. 12 Tamna era mu 
lher secundária de Efifás, filho d'e 'Esaú, e ela deu-lhe à 
luz Amalech. Esfes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. 
13 Os 'filhos de Rauel foram; Nabath, Zara, Sarna e Meza. 
Estes foram os filhos de Basetaalh, mulher de 'Esaú. 14 Os 
filhas de Oolibama, filha de Ana, filha de Sebeoh, mulher 
de Esaú, foram; Jeus, Jelon e Coré. 15 Estes são os che 
fes (das tribos oriundas) dos filhos de Esaú: filhos de 
Elifás, primogênito de Esaú, foram o chefe Teman, o chefe 
Omar, o chefe Sefo, o cheíe Cenez, 16 o chefe Coré, o

22, Por causa do seu grande pecado, Ruben loi privado d» <! - 
reito de prímogenitura (4 9 , 4 ).



chefe Gatem, o chtefe Amalech. 'Esítes (são) Os 'filhos de Eli- 
fás, na terra de 'Eldom, e estes os filhos de Ada. 17 Estes 
(são) os filhos dte Rand, filho de Esaú: o chefe Naath, o 
diefe Zara, o chefe Sama, o chefe Meza: estes (são) os 
chefes (descendentes) de Rauel, na terra de Edom: estes 
(são)  os filhos die Basemath, mulher de Esaú. 18 E  estes 
são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: o chefe Jfeus, 
o chefe Jelon, o chefe Coré: eátes os cheifes quc procede 
ram de Oolibama, 'filha de Ana, mulher de Esaú. 19 Estes 
são os filhos de Esaú, iSto é, de Edom; e estes os seus 
chefes.

20 Estes são os filhas de Seir Horreu, que habitavam 
aquela terra: Lotaji, Sobal, Sebeon, Ana, 21 Dison, Eser 
e Disan; estes os chefes Hbrreus, filhos de Seir, na terra de 
Edom. 22 Os filhos de Lotan foram: Hori fe Hemon. Ta- 
mna era irmã de Lotah. 23 'Estes (foram ) os filhos de 
Sobal: Alvau, Manaatli, 'Ebal, SeBo e Onam. 24 E  estes 
os filhos de Sebeon: Aía e Ana. Esbe Ana é o que achou 
umas águas quterites no deSerto, enquanto apascentava os 
jumentos de .seu pai Sebeon: 25 teve um filhb (cham ado)
Drson, e uma filha (cham ada) Oolibama. 26 E  estes (são) 
os  filhos de Dison: Hamdan, ÉBeban, Jetrão e Gharão. 27 Do 
mesmo modo estes (são) os filhos de Eser: Balaão, Zavan 
e Acan. 28 'Disan teve estes filhos: Hus e Arão. 29 Estes 
são os chéfes dos Hoireus: o chefe Lotan, o  chefe Sobal. 
o chefe Sebeon, o chefe Ana, 30 o  chefe 'Dison, o chefe 
Eser, o chefe Disan; estes os chéfes dbs Horreus, que go 
vernaram na terra de Seir. 31 Os reis, porém, que reinaram 
na terra de Bdom, antes que os filhos Ide Israel tivesSem rei, 
foram estes: 32 Bela, filho de Beor, rfeinou em 'Edom, e o
nome da sua cidade (fo i) Denaba. 33 Morreu, porém. 
Bela, e reinou em seu lugar Jobab, filho de Zara de Bosra. 
34 Tendo falecido Jobab, reinou em seu lugar Husão, da 
terra dos Tcmanitas. 35 Morto tam'bém este, reinou em 
seu lugar Adad, filho de Badad, o qual derrotou os Madia- 
nStas no país de Moab; o nomfe da sua cidade eTa Avith. 
36 Tenldo falecido Adad, reinou em seu lugar Semla de 
Masreca. 37 Morto este também, réiniau ém seu lugar Saul, 
dc Rooboth, que está perto do rio. 38 Tendo este também 
falecido, sucedeu no reino Batanain, filho de Acobor. 
39 Morto também 'teste, reinou em seu lugar Adar: o nome 
da sua cidade cra Fau, e sua mulher chamava-se Mefetabel, 
filha de Matretí, (qa e  era) filha de Mezaa'b. 40 Estes são, 
pois, os nomes dos chtefes que procederam de Esaú, segundo 
suas estirpes, seus lugares c seus nomes: o chefe Tamna, o 
chefe Alva, o chefe Jeteth, 41 o chéfe Oolibama, o chefe



Ela. o chefe Fincai, 42 o ch'efe Cenez, o chefe Teman, o 
chefe Malsa, 43 o chfePe 'Magdíel, o chrfe Hirão. Estes (são) 
os chefes de Edom (isto é, de Eáaú, pai dois Idumeus) se 
gundo a residência dos mesmos, na terra que ocupavam.

I I I — História de José

Ciume dos 37 — 1 Habitou, pois Jacbb na terra de Canaan, na 
® qual Sen pai tinha Vivido como peregrino 2 Esta c a sua 

posteridade: Quandb José, ainda jovem, tendo dezasseis 
anos, apascentava o rebanho com seus irmãos, filhofe de 
Bala le de Zelfa, mulheres de seu pai, fez saber a  seu pai 
a péssima fama deles. 3 Ora Isráel almava José mais que 
todos os áeus (outros) filhos, iporque o geraia Ua velhice, 
e fez-lhe uma túnica de várias cOres. 4 Vendo, pois, seus 
irmãos que de era amado ptelo pai mais quc todos os 
(outros) filhos, odiávam-no, e não lhe podiam falar com 
bom modo. 5 Sucedeu também que ele referiu a seus 
irmãos um sonho qUe tivera, o que fod cauSa de maior 
ódio. 6 Disse-lhes: Ouvi o sonhO que. eu tiVe: 7 parfecia-
-me que atávamos no campo os feixes, e qUe o meu feixe 
como que se erguia, ficava de pé, e qUe Os vossos, eStando 
em roda, se prosltravam diante do meu. 8 Respon 
deram seus irmãos: 'Porventura serás nosSo rei ou seTcmos 
sujeitos ao teu dominio? Estes sonhos e estas conversas 
acailderam mais a inveja e o ódiio. 9 TeVe ainda OUtro 
sonho, o  qual referiu a Seus irmâos: Vi lem sonhos que o 
sol, a lua e ónze estrelas como qUe me adoravam. 10 Ora, 
tendo ele coritaldo iisto a seu pai e aos irmãos, seu pai re 
preendeu-o e disse: Que quer dizer este sonho, que tiveste? 
Porventura eu, tua mãe, e teus irmãds te adoraremos, pros 
trados por terra? 11 Seus irmãos, por isito, tinham-lhe in 
veja; porem o pai meditava a coiSa  em silêncio.

José mau- \2 Como seus irmãos estiVessem em Slquem apascen-
Dotain* tando ols rebanhos do pai, 13 Israel disse-lhe: Teus irmãos 

apascentlam as ovelhas 'em SiqUem; vem, envíar-te-ei a eles. 
Respondeu (José): 14 Estou pronto. (Jacob)  ditee-lhe: Vai,
vê se tuHd Corre bem a teus ínnãos e aos rebanhos, e 
traze-me noticias do qufe sfe paSsa. (Sendo) mandado do 
vale de Hfebron, (José) chegou a Siqucm, 15 e, andando' 
errante pelo campo, um homem eiocontrou-o e jjerguntou- 
-Ihc o que procurava. 16 Ele respOndieu: Procuro ineus

37, 4 . Odiavam -no. . Para evitar esles giaades inconveaientes os 
país devem amar igualmente os seus filhos, não tendo preferências.



irmãos; indiCa-me onde apasaentam os rebanhos. 17 O 
homem díss'e-lhe: Retiraram-Se deSte lugar, e ouvi-lhies dizer:
Varnos para 'Dotain. Partiu, poiS, José atrás de seus irmãos 
e encontrou-os em Dotain. 18 Eles, porém, tendb-o visto 
ao longe, antes que se aproximasse, resolveram matá-lo.
19 Diziam entre si: Ers ai Vem o sonhador; 20 vinde, mate- 
mo-lo, lantemO-lo em Uma cisterna velha, diretnos: Uma fera 
cruel o devorou; então se Verá de que lhe aproveitam os seus 
Eonhos. 21 Ruben, porém, ouvindo isto, esforçava-se pOr o 
livrar das suas mãos, dizetodo: 22 Não lhe tireis a vida, nem 
lhe derrameis o sangue, mas lançaá-o nesta cSsHerna, que 
está no deserto, e conservai puras as vossas mãos. Diria 
isto porquie queria livrá-lo das suas mãos e restí'tui-lo a 
seu pai. 23 Logo que (José)  chegou junto de seus irmãos, 
despiram-no da túnica talar die várias cores 24 e lança 
ram-no na cisterna velha, que não tinha água.

25 Depois, sentando-se para comer pão, viram uns via- josé vcn- 
jantes Ismaelitas, que vinham de Galaad, coto seus camelos ® 
carregados de aromas, resina e mirra, para o Egipto. I  Egipõí" 
26 Judá então disse a seus irmãos: de que nos aproveita 
matar o nosso irmão e ocultar a sua morde? 27 Ê  melhor 
que se venda aos Ismaelitas, e que se não manchem as nossas 
mãos, porque é nosso irmão, é nossa came. Concordaram 
os irmãos com o que ele diria. 28 Quando p ^ aram  os 
negociantes Madianitas, tiraram-no da cisterna e venderam-no 
por vinte dinheiros de prata aos Ismaelitas: estes leva- 
ram-no para o Egipto. 29 Tendb Voltado Ruben à cisterna 
não encontrou José. 30 Rasgadas as suas vestes, foí ter 
ccm seus irmãos-e disse: O  rapaz não aparece, e eu para 
onde irei? 31 Tomaram então a sua túnica, tingiram-na 
no sangue de um cabrito, que mataram, 32 mandaram-na 
levar ao pai, e diZer-lhe: -Encontrámos esta túnica: vê se 
é -a túnica de teu filho, ou não. 33 O pai, tendo-a reconhe 
cido, disse: A túnica é de meu filho, uma cmel fera o 
comeu, Uma beSta devoTou José. 34 Rasgadas as suas 
Vestes, cobriu-se de cilído, chorando seu filho por muito 
tempo. 35 E , tendo-se juntado todos os seus filhos para 
suavizarem a dor db pai, ele não. quis aldmitir consolação, 
mas disse: Chorando, deScCrei até junto de meu filho, à mo 
rada dos mortos. 36 Enquanto ele peTBeverava no pranto,
37 os Madianitas venderam José no 'Egipto a Putifar, eunuoo 
de Faraó, general dos exércitos.

30. E  cu para onde irei? Eu que, como primogênito, devia 
velar pox meu irmão José. como terei coragem de aparecer diante de 
meu pai?
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38 — 1 No mesmo tempo, apartando-se Judá de seus 
irmãos, foi ter a ca'sa de Um homem òdolamita, chamado 
Hirão, 2 e viu ali a füha de um homem cananeu, chamado 
Sue, redebeu-a por mulher e viveu cotn ela. 3 Ela con 
cebeu e deu à luz um filho, a que pôs o nome de Her. 
4 Concebendo outia ver, pôs ao filho nascido o nome de 
Onan. 5 Deu à luz ainda um terceiro filho, a quem cha 
mou Sela. Nascido este, cessou de dar à luz. 6 Judá deu 
uma mulher, chamada Tamar, ao seu primogênito Her. 
7 Her, primogênito tíe Judá, foi um homem mau, na pre 
sença do Senhor, e (o  Senhor) o fer morrer. 8 Dsse, pois. 
Judá a Onan, seü filho: Desposa a mulher de téu irmão, 
vive com ela, para stsci'tares diescendênüa a teu irmão. 
9 Elle, porém, sabendo que os filhos que nascessem não 
sieriam seus, quando Se juntava cOm a mulher de seu irmão, 
impedia que ela concebesse a fim de que não nascessem 
filhos em nome de seu irmão. 10 Por isso, o Senhor o 
feriu de morte, porqUe fazia uma cOisa detestável. 11 Pelo 
que Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em 
casa de teu pai até que cresça Sela, meu filho. Com efeito, 
temia qUe ele também morresse, como seus irmãos. Ela 
retirou-se e habitou em casa de seu pai.

12 Passados muftos dias, morreu a filha de Sue, mulher 
de Judá, o qual, depois de a ter chOrado, e termiuialdo o 
luto, foi a Tanmas ter com os tosquia'dores das suas ove 
lhas, juntamente com Hitas ctdolamita, pastor d<w reba 
nhos. 13 Noticiaram a Tamar que íeu sogro ia a Tamnas 
para- tosquiar as ovelhas. 14 Então ela, depondO os vesti 
dos de viúva, ttomou um Véu e, disífarçada, sentou-se na 
encruzilhada do caminho, que conduz a Tamnas, porque 
(via que) Sela tinha crescido, e (o  pai dele) não lho tinha 
dado por marido. 15 Judá, tendo-a visto, julgou que era 
meretriz, porque tinha coberto o seu rosto para não ser reco 
nhecida. 16 Chegando-se a ela, disse: 'Deixa que me junte 
contigo. De facto ignorava que fosse sua nora. Ela disse: 
Quc me darás por isso? 17 Ele respondeu: Mandar-te-ei

38, 8-9. D esposa. Esta ordem dc Judi mostra qoe )â aeste tempa 
existia o costume, que mais tarde se converteu em lei ( Deut. 25 , 5), 
en virtude do qual. para impedir a extinção completa da familia. 
quando um homem casado morria sem fillios. seu irmão ou parente 
mais pióximo devia desposar a viúva. O primogênito deste segunda 
casamento era considerado como filho do falecido e  herdava seus 
bens. Onan. porém, desejava toda a herança; dai o horrível pecado 
que cometeu e que depois tomou o seu none,

13-19. O procedimento de Judâ e de Tamar (ol gravcmeolê peca 
minoso. embora alguns Santos Padres procurem diminuir a  culpa de 
Tamar, afirmando quc ela procedera assim, levada por um grande 
desrjn de pertencer à familia quc tinha recebido as promessas . divinas.



um cabrito dos (meus) rebanhos. E la replicou; Consentirei 
no que qUeres, OOntanto que me dês um penhor, até que 
mandes o que prometes. 18 Judá disse; Que queres tu que 
te dé por penhor? Respondeu: O teu anel, e o cordão e o 
cajado qu'e tens na mão. Ele deu-lhos, esteve com ela,
e a  mulher conCebeu cOm csSe ajuntantento. 19 Depois,
levantando-se, rCtiitou-Se, c, deposto o trajle que havia to 
mado, vestiu-se com os vestidos de viúva.

20 Ora Judá mandou o cabritb pelo seu pastor odo- 
lamita, para receber o penhor que tinha dado à mulher; 
ale; porém, não a tendo encontrado, 21 perguntou aos
habitantes daquele lugar: onide Se ePcontra aquela mulher 
quc estava sentada na encruzilhada? Responderam-lhe todos:
Neste lugar não esteve mcTetriz alguma. 22 Voltou para 
Judá, e dísse-lhie: Não a encotítrci; além disso, os homens 
daquele lugar disseram-me qUe nunca ali eStiVera Séntada 
mcretriz alguma. 23 Judá disse: Guaidte feia fo penhor que 
lhe d ei); ao menOs não pode acusar-ime de mfentira: man 
dei o cabrito qUe tinha prometido e tu não a enoontraste.
24 Mas, três meses depois, ‘foram dizer a Judá: Tainar, lua 
nora, iprostituiu-se, e vé-Se que 'eStá grávida. Judá disse:
Tirai-a para fora para ser quWimada. 25 Enquanto era con 
duzida ao suplício, mandou diZer a seu sogro: Eu concebi 
do varão, de qUem são estas Cdisns: vê de quem é o anel, 
e o cordão, 'e o cajado. 26 Ele, reconhecidas as dádivas 
disse: Ela é mais justa do que eu, pois que a não entre 
guei a meu filho Sela. Elfe, todavia, não a conheceu mais.
27 Mas, quando estava para dar ã luz, aipareceram dois 
gêmeos no ventre: e, na saída dos mfeninos, um dteitou de 
fora a mão, na qual a parteira atou um fio vermelho, 
dizendo; 28 Este sairá primeiro. 29 Porém, recolhendo 
ele a mão, saiu o outro: e a mulher disse: Que brecha tu 
abriste! Por este mOtivo pôs-lhfe o nome de Farés. 30 De 
pois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio vermelhb, e 
chamou-o Zara.

39 — 1 José foi, pois, conduzido ao Egipto, e Putifar josé 
Egípcio, eunuco de Faraó c general db exército, comprou-o 
aos Ismaelitas, que o tinham levado. 2 O Senhor era com ,.353
ele, e tuldo o qtíe fazia lhe sucedia pròsperamente: habitava Putifan
em casa do seu senhor, 3 o qual conhecia muito bem que o

24. Para ser queim ada- No oriente as (altas das mulheres contra 
05 bons costumes foram sempre severamente punidas. Tamar estava 
noiva de Sela. e por isso foi condenada por Judá, que o faria como 
chefe de família. •

27. D eitou a m ão d e  fora . Era este o primog'énito, e por isso a 
parteira quis constatar o facto» li^gando a mão do menino com um ílo 
vermelho.



Senhor era com ete, o qual (Deus) faãa prosperar em suas 
mãos tudo o que José fazia. 4 ijosé adiou graça diante 
do Senhoi, a quem prestava serviço: teUdo recebido dele 
a superinüendência de todas as c o ^ s , governava a casa 
que lhe tinha sido confiada, e tudo o que lhe foTa entregue. 
5 O Senhor abençoou a casa do Egípcio, por causa dc 
José, e multiplicou todos os Beus benls, tanto em casa como 
no campo. 6 (Putifar) não tinha outro cuidado que pôr-se 
à mesa a comer. José era de roSto formoso le aspecto g'entil.

Casti- 7 Pelo qUe, passados muitols dias, lançou sua senhora os
d l̂osé olbob sobre JoSé e disse: Dorme comigo. 8 Mas de, não

consentindo de modo 'algum na execrável acção, disse-llhe: 
Se o  meu Senhbr, tendo entTegUe tuÜo nas minhUs mãos, 
nâo pede contas do que tem em sua casa, 9 e nada hã 
que não esteja em meu pOder, ou que me não tenha sido 
conRalda, excepto tu, que és sua mulher, como posso eu 
comcHer esta maldade, e pecar contra o  meu Deus? 10 Ainda 
que, toldos os dias, a mulher falasSe (no mesmo assuntoj
ao jovem, ele recusava estar com ela.

11 Mas aconteceu que, um dia, entrando José em casa, 
para fazér o  steu serviço, sem que ninguém o visSe, 12 ela, 
segurando-o pela Orla db seu vestido, disste-lhe: Donne 
comigo. Mas ele, deixando a capa na sua mão, fugiu e saiu 
para fora. 13 A tnulher, vendo a capa na suas mãos, e 
(vendo) que era desprezada, 14 chamou a  si a gente da 
casa e disse: Vede, trouxe-nos este hombm hebreu para zom 
bar de nós; veio ter comigo para me seduzir, e, tendo 
eu gritado, 15 ele, ao ouvir a nrinha voz, deixou a capa, 
em que «u pegava, e fugiu para fora. 16 Em prova da 
sua fidelidade mostrou ao marido, quando ele voltou para 
casa, a capa com que tinha fiCado, 17 c disse: AqUele servo 
hebreu, que trouxeste, veio ter comigo para abusar de 
mim: 18 'porém, ouvindo-me gritar, deixou a capa, em que
eu pegava, e fugiu pára fora. 19 Ao ouvir isto, o senhor, 
demasiado crédulo nas palavras da mulher, irOu-se ean ex 
tremo 20 e lançou José «no cárdere, onde estavam detidos 
os presos do rei, e ali ficou ele éticarCerado. 21 O Senhor, 
porém, foi com José; cotnpadfetídb dèle, fê-lo encontrar 
graça diante do governador da prisão, 22 o qual confiou 
à sua vigilância todos os presos que estavam no cárcere: 
tudo o que Se fazia, era feito por sua ordem. 23 Nem 
sequer f"o governador) tomava cOnhedmeaío de coilsa al 
guma, depcris qüe lhe confiou tudo, porque o Senhor cra 
com 'ele e fazia prosperar todas as suas obras.

S9, 9-1 ft. A admirável resposta de José mostra que ele não queria 
ofender nem o seu senhor nem o seu Deus.



4 0 — 1 Depois disto, aconteceu que dois eunucos, o losí 
copedro do rei do Egipto e o padeiro, pecaram dontra o seu 
senhor. 2 Faraó, irado contra eles (um cra cheíe dos dos pri- 
cdpeíros, e outro dos padeiros) 3 manldiou--os m'eter no sionciios. 
cárcere do chefe da guarda, oo qual éstava também preso 
José. 4 O  guarda do cárCere entregou-os a José que tam 
bém OB servia. Estiveram um certo tempo, ali, encarcerados.

5 Ambos, numa noite, tiveram um sonho, que, por sua 
interpretação, se referia a des. 6 Tendo ido José junto 
ddes, pela manhã, e vendo-os tristes, 7 interrogou-os;
PoT qüe razão «stá hoje o vosso Semblante mais triste que 
de costume? 8 Eles reeponderam: Tivetaos um sonho, c 
não há quem no-lo interprete. Jósé disse-lhes: Porventura 
não pertence a  Deus a ínteipretaçãp? Contai-m'e o que vistes.

9 O  copeiro-mor foi o primeiro que contou o seu 
sonho: Eu via diante de mim uma cepa, 10 na qual halvia 
três varas, crescer pouco a pouco em gomos, e, depois das 
ffores, amadurecerem as uvas. 11 (Eu. tinha) a  taça de 
Faraó na minha mão; tomei as uVas, espremi-as na taça, que 
tinha na mão, e aptesentei de beber a Faraó. 12 José res 
pondeu: A interpretação do sonho é esta: As três varas são 
três dias ainda (que aqui estarás), 13 depois dbs quais 
Se lembrará Faraó dbs teus serviços e te restituirá ao antigo 
cargo: tu lhe apteSentarás a taça conforme o teu oficio, 
cbnto costumalvas faZer antes. 14 Sòmente lembra-te de 
mim e usa para comigo de compaixão, quando fores feliz; 
solicita a Faraó que me tire deite cárcere, 15 porque, por 
fraude, fui tirado da terra dos Hebreus, e, estando inocente, 
fui lançado neSta prisão.

16 Veridb o padeiro-mor que (José) tinha interpretado 
sàbiamente o sonho, disse: Também eu tive um sonho: 
(parecia-m e) ter três cestos de farinha sobre a minha ca 
beça, 17 e que, no deito que estava mais alto, ‘levava 
todos os manjares, que a arte de padeiro pode preparar, e 
que as aves comiam dele. 18 José respondeu: A interpre 
tação do sonho é eslta; Os três Cestos são três dias ainda 
(que te restam), 19 depois dos quais Faraó mandará tiiar-te 
a cabeça, te suspenderá em uma forca, e as avés devorarão 
as tuas cames.

20 (Com  efeito) três dias depois, era o dia do nasci 
mento de Faraó, o qual, dando üm grande banquete aos 
Seus criados, se lembrou ã mesa do copeiro-mór e do pa- 
deiro-mór. 21 Restituiu um ao seu lugar, para Ihte minis 
trar a taça, 22 e mandou suspender o outro num patíbulo, 
pelo que foi comprovada a Verdade do intérprete. 23 Não



Sonhos de 
Faraó.

josé 
interpreta 
os scphoB 
de Faraó-

obstante suc<Meifem-lhe prôsperamebte as coisas, o copeiro- 
-mór esqueccu-se «lo seu tatétpTCCe.

41 — 1 DoSs aiíos <lepois Faraó teve um sonho. Pare- 
cia-lhe qúe estava na majgeim do rio, 2 do qual saiam 
sete vacas, muitb formosas e goTdas, as quais paâtaivam nos 
lugares palusttes. 3 -Saiam também outras Sete do rio, 
desfiguradas e consumidas de magreza, as quais pastavam 
na mesma margiem do rito, em lugaCes cheios de erva: 
4 f'csías) devoravam aqUelaa que eram belas dle aSpecto e 
gordas -de cõrpo. Tendo Faraó despertado, 5 adormeceu 
n-ovamenfe, e teve outro sonho; sCte leSpigas saiam do mesmo 
caule, cheias de grãos e formosas; 6 e nasciam taimbém 
Outras 'tantas eSpigas delgadas e queima'das do vento, 7 as 
quaü devoravam tòdas as primeiras quie eram tão belas. 
Despeitando Faraõ db sobo, - 8 de manhã, cheio de pavor, 
mandou chamar todos os adivmhos do -Egipto e todos -os 
sábios; eStaddb reunidos, contbu-Ihes o sonho e não havia 
qUem lho eipKcasSe.

9 Então, finalmente, letubrando-Se o copeiio-mór (de  
José)  disse: ConfessO a níinha falta. 10 Tehdo-se o rei irado 
contoa ós seus servos, mandbu que eu e o padeíro-mór 
fôssemos metidos no cárCere do chefe da guarda; 11 ai, 
uma noite, ambos nós tiVemos um sonho que presagiava o 
futuro. 12 Achava-se lã um Jovem hebrteu, dervo do mesmo 
chefe da guB-itía. Tendo-lhe nós referidos os sonhos, 13 ou 
vimos tudo o  que depois os factos coinprovaram: Eu fui res- 
tituídb ao meu oifício e o tfUtro foi pendurado em uma forca. 
14 Imediatamente José foS tirado do cárcete por mandado db 
rei. Barbeou-se, mudOu de roupa e foi ter oom Faraó. 15 Este 
disse-lbe; TiVe uns sonhos, c nâo há quem os interprete; 
ouvi dizer que tu sabes explicar os sonhos que te contam. 
16 José respondeu: Nâo sou eu, é Deus quem dará uma 
resposta favorável a Faraó, 17 Faraó, pois, contou b que 
tinha visto: -PareCia-me eStar sbbre a márgetn do rib, 
18 e qUe saíam do rio sete vacas, em extremo formosas, e 
muito gordas, as quais paStavam a  erva Veide nos lugares 
palustres; 19 a sleguir, atrás deStas, vinham outras s'Ctc vacas 
tão disformes c magras, qüe nnnca as 'ví semelhantes na 
terra do 'Egipto, 20 as quais devoraram e consumiram as 
primeiras, 21 Se'm que parecessem tê-las engolido, pois 
ficaram tão macilentas e feias coíHo dantes. Acordei, fui 
novamente oprimido pelo sono, 22 e ti-ve este sonho; sete 
eBpigas saíam do triesmo caule cheias (de grãos) e  formo 
sas: 23 oUtras áe'te, delgadas e queimadas do Vento nas 
ciam doutro caule, 24 as quais devoravam as primeiras, 
que eram tão belas. Referi aOs adivinhos o sotnbo, e nãb há



quem o texpliipie. 25 José fespondeu: O sotiho do ifeS re- 
dur-Se a um só: Deus mostrou a Faraó o  quc eStá para fazer.

26 As sefce vacas formosas, e as sete espigas cheias,
(de grãos), são sete anoB de abundância: no sonho têm a 
mesma significação. 27 As sete vacas magras e  macilen 
tas, que subiram (do rio) após as primeiras, e as Sete espi 
gas delgadas e queimadas do vento, são Sete anos de fome 
qUe estão para vir. 28 ISto cumprir-sc-á por esta ordem:
29 virão sete antte de grande fertilidade por toda a terra do 
Egipto, 30 depois dos quais se seguirão outros sete anos 
de tanta esterilidade que será esquecida toda a abundância 
passalda; com efeito, a fome há-de consumir toda a terra.
31 e a granideza da penúria há-de absOrVer a grandleza da 
abundância. 32 Quanto ao Segundo sonho que tiveStes, 
que se rrfeTe à mesma coisa, é um sinal certo de qüe se há-de 
executar a palavra de Deus, e prontamente Se cumprirá.
33 Agora, i>ois, escolha, o  rlei um homem sábio e activo, 
a quem dé autoridade sobre a terra do Egipto: 34 este
(homem) eiStabeteça superintendentes por todas as provín 
cias: a quinta parte dos 'frUtos nos Sete anos de fertilli<fade,
35 que já eStão para começar, seja reòoilhida nos celeiros: 
guarde-se toldo o trigo debaixo do poder do Faraó, conser 
ve-se nas cidades, 36 e tenha-se preparado para a futura 
fome dos sete anos, que há-de oprimir o Egipto. Assim o 
país não será consumido peJa fome.

37 Agradou o conselho a Faraó e a todos os Seus mi- José 
oiStroB. 38 DisSe-lhes: Poderemos nós encontrar um hOmem 
como esfe, que eSteja (tão) cheio de espirito de Deus?
39 Disse, poiS, a José; Visto que Deus te manifestou tudo o do Egípto. 
que disSesCe, podterei eu ericdUtrar alguém mais inteligente e 
sábio do qUe tu? 40 Tu goVemarás a minha casa, e, ao mando 
da tua voz, obed'ecierá todo o povo; eu não Iterei Sobre ti ou 
tra precedência além do trono. 41 Faraó disse mais a José:
Dou-fe autoridade sobre toda a tenra do Egipto. 42 E  tiirou o 
anel da sua mão, meteu-o aa mão dele, mandou-lhe um há 
bito branco de linho fino, e põs-lbe ao plescoço um colar 
de oiro: 43 fê-lo subir para o seu segundo coche, clamando 
o pregoeiro qUe todbs ajOelhassiem, díaJíte dele, e soubessem 
que era o superintendente de totía a tetra do Egipto.
44 Disse também o rei a José: Eu sou Faraó; sem o teu 
marido ninguém moVevá mão ou pé em toda a terra do 
Egipto. 45 Mudou-lhe o nome, e chamou-o, na lingua 
egípcia. Salvador do Mundo. Deu-lhe pOr mulher a Ase-

41, 25. O sonho do rei. . . isto è. os doís sonhos tem sòmente uma 
significação.



neth, filha de Piltifar, sacerdote dc Heliópolis. Saiu, por 
tanto, José a correr a terra do Egipto, 46 (tinha trinta 
anos quando se apresientou dianite do Ttà Faraó), e percor 
reu todas as provindas do Egipto. 47 Vieio a fertilidade 
dos sete anos, «, atado o  trigo aos molhos, foi reccdhido 
nos celeiros do Egipto. 48 Recolbeu-se também em cada 
uma das ddades Coda a abundância de frOtois. 49 Poi tanta 
a abundância do Crigo, que igualava a areia do mar, e a 
quantidade exCedia toda a  medida. 50 Nasceram a José 
dois filhos antes de chegar a fOmIe, os quais Ihie foram da 
dos à luz por ASedeth, filha de Putifar, saterdote tíe Helió 
polis. 51 Ao primogênito pôs o nome de Manassés, di 
zendo: Deus me fez esquecer de todos tos meus trabalhos, 
e da casa de nleU pai. 52 Ao segundo pôs o nome de 
Efraim. dizendo: Deus me fez creíCer, na terra tía minha 
aflição. 53 PasSadoB os sete anOs da abundância, que houve 
no Egipto, 54 cOMeçaram a vir Os sete anos de esCassez 
que José progntoigticara. Em todo o mundo, se fez sentir 
a fOme: porém em toda a teiira do Egipto havia pão. 
55 Quando também o Egipto sentiu a fome. o povo cla 
mou a Faraó, pedindo sustento. Ele respondeu-lhes: Ide a 
José e fazei tudo o  que ele Vos dissfer. 56 Ora a  fome 
crescia todbs os dia.s em tbda a terra, e Jbsé abriu todos 
os céledros, e vendia aos Elgipcios. pdrqUc também a eles 
oiprimia a fome. 57 De todais as partes vinham ao Egipto, 
para comprar de comer porque a fome era grande em toda 
a tena.

Os irmãos de José no Egipto

Jacõb 4 2 — 1 Jacob, temdo ouvido dizer que no Egipto se
mauda vBndiá de comer, disse a seus filhos: Por que eStais a olhar 

^Ejlpto' Uns para os oUtrols? 2 Ouvi dizer que no Egipto se vendia 
tiügo: ide e comprai-nos o netíessátio, para que possamos 
viver e não sejambs consumidos pela fome. 3 Os dez 
irmãos de José foram, pois, ao Egipto para comprar trigo. 
4 Benjamim ficou retido bm casa por Jacob, o qual tinha 
dito aos teus irmãos: É  de temer que Ibe aconteça alguma 
desgraça na viagem. 5 Eles tói'traram na terra do Egipto 
com oUtros qUe km  comprar (trigo), porque existia a 
fome na terra de Canaan.

Enconuo 6 José era governador na terra do Egipto, e, confbnne 
de Josí a sua vontade, te venrfra o trigo aos povos. Tendo-se pros-

com seus

irmãos.  ̂ m ando, expressão hipecbòllca para eipTÍnir todas as
terras vhiohas do Egipto.



trado diante dele os seus irmãos, lele os reconhecen, 7 e
falava-lhes cbm aspereza, oomb a estrangeiros, perguntabdo- 
-Ihes: Donde vilodes? Eles responderam: -Da terra de Canaan,
a fim de comprar o necessáiíò para o sustento. 8 Embora
ele reconhecesse os irmãos, todavia não fcâ retonhècido por 
eles. 9 Lembrado dos sonhbs quie em oUtro tempo tivera, 
disse-lhes: Vós sois eSpiões; vieStes reconhecer os lugarts 
mais 'fracos do pais. 10 Eles respbnderalm: Nãb é assim, 
senhbr, mas bs teus Servos vibram para compríu dc comer.
11 Somos todbs filhos de um mesmò homem; vimos com 
sentímentos pacificos, bem bs teus servos maquinam mal 
algum. 12 Ele respondeu-lhes: Isso não é assim; vós vies- 
tes observar os lugares não fortificados deSte país. 13 Eles 
pbPém disseram: Nós, teus Servbs, somos doze irmãòB, fi 
lhos de um rniesmo homem na terra de Canaan: o mais 
peqUeno está com nosso pai, 0  outro já não existe. 14 E 
o que eu diSSe, toimou (Jo sé); soiS baiões. 15 Desde já 
Vos poifei à proiva: pela Saúde de Faraó nãb saireis daqui, 
áté qUe venha vbSsD irmão mais nbvo. 16 Mandai um 
de vós qUe o traga: vós ficareis prisioneiros, até quC se 
prove se é Verdadeiro ou falso o que dissestes: aliás, pela 
saúde de Faraó, sois espiões. 17 Meteu-os, pois, cm pri 
são, durante três dias.

18 Tendb-bs mandado tirar do cárdere no terCeiro dia. Simeão 
disse: FaZei o qiíe vos disse, e viveTeis, por quanto temo a 
Deus. 19 Se Sois dfe paz, um vosso irmão fique hgaldo no 
cárcere: vós ide e levai para vossas cãsas o trigo que com- 
prastes. 20 TraZei-me vosso irmão mais novo, para qufe 
eu possa verificar ás vossas palavras, e não sejais condena 
dos à morte. Eles fizeram cbmo (José)  lhes tinha dito;
21 disseram uns para os outros: Justamente sofremos estas 
coisas porque pecámos ccbtra o nosso irmão, vendo a angús 
tia db Seu coração, quandb nos siipUcáva e nós o não aten 
demos; por isso Veio Sobre nós esta tribuhçãb. 22 Ruben, 
um deles, disse: Parventura não vos disse eu: Nâo pequeis 
contra o  menino? E  vós não me ouvistes. -Eis que Se requer 
(de nós) o seu sangue. 23 Ora eles não sabiam que José 
DS entendia, porque lhes falava 'pbr intérprete. 24 (José) 
retíiDu-se, um momento, e chorou: e, voltando; falou com 
eles. 25 Tendb mandado tomar e 'hqar Simeão na preSença 
deles, mandou aos dfidais qUe enchessem os seus sacos db 
trigo e repusessem o dinheiro de cada um no Seu (respectivo) 
saco, dando-lhes, além diSSo, mantínientoS para o caminho.
E  assim se fez.

42, 7. P ãlava-lhes com aspereza  paca os experimentar, a íim de 
ver quais eram as saas disposições para com seu pai e Benjamim.



°i1h°ŝ de ® trigo sobrte os seus jumentos, partiram.
Jacob̂ vol- 27 Abrirido ura deles o  saco, para' dar de comer ato (seu) 
laia a  seu jumento tia leBtalagem, «Vendo o dinheiro, na boca do saco, 

pa*« 28 disse para sfeus irmãos: Tornaram-mc a dar o dinheiro, 
ei'lo aqui no (meu) saco. 'E, pasmados e perturbados, dis 
seram uns pata os outros: Quc é isto que DeUs nos fez? 
29 Chegaram a casa de Jacob, seu pai, na terra de Ca 
naan, e con'taram-Ihe tudo o  qUe lhes tinha a'contecido, di 
zendo: 30 O  Senhor daquela terra falou-nOs com dureza 

” e julgou que nós eialnOs eSpíôes do pais. 31 Nós rcs- 
ptíndemOs-lhes: Somos homens pacificos, não maquinamo.s 
traição alguma. 32 SOnlIos doze irmãOs gferrilos de um 
mesmo pai; um já naio existe, e O mais novo está com nosso 
pai na Berra de Canaan. 33 Elfe disse-nos: Provarei deste 
modò se seis homens pacificOs: Deixa, um vosso irmão em 
meu poder, tomai os mantimentos necessários para as vossas 
familias, fe parti: 34 traZei-me (depois) o vosáo irmão 
mais nOvo, para qUe eu saiba que não sois espiões e pos- 
sais, rfetUperar eirte, qufe fica em prisão, e telihais licença de 
comprar o que quiSeldes.

35 'Dito íí/lio, 0o Idespfejar o trigo, cada um deles en 
controu na boca ido (seu) saco o dinheiro embrulhado; ao 
verfem isto, elfes fe seu pai ficaram aterrados. 36 Jacob dissfe; 
Vós levastes-me a ficar sfem filhbs: «Jbsé já não existe, Shncão 
cStá em cadeias, e haveis de 'levar-me Bfetajabiun. Stobtfe mim 
caíram tddbs eSteS males. 37 Ruben respondeu-lhe; Matá 
os meus dois 'filhos, se feu to não trouxer outra vez; entre 
ga-to nas minhas mãos e  cu Bo reStituirei. 38 Elle, pcrém, 
dissfe: Meu filho não irá cowvolsco: seu irmão moiTeu, e ele 
ficou só; Se lhe ácontccter alguma desgraça na terra para 
onde ides, 'fareis 'deiscter os mieus cabfelois brancos com (essa) 
dar à habitação dos mortoS.

 Jacob 4 3 — 1 Entuetatíto a fdme dprimia orUelmente toda a
novamCTte *«Ta- 2 Ootasumidos OS viVetes que tínham levaidto do 
reus filhos Egipto, Jacob disSe a seUs filhos: Voltai e comprai-nos um 
« E g i p t o ,  pouco de viveifeS. 3 Judá ifesptoUdeu: Aqufele homiem inti- 
'  -lhes mou-nos cbm juramento, dizendo; Não veifeis a minha face. 
Benjamim, se não tTOuXerdles convolscD o voSso irmão mais ntovo.

4 Se tu, pOi's, querfes mandã-lo connosco, iremos juntos e 
tc oompraremos o necSessário: 5 mas, se não queres, não
'liemos, porque aquele htomfem, como temos dito muitas ve 
zes, tíedarou-nbs: Não vereis a minha faCe sfem (trazerdes) 
o   vosSo irmão mais novo.

6 Israel disse-lhes: Para rainha desgraça fizesBes-lhe sa 
ber que tínheís ainda um outro irmão. 7 Eles, porém, 
responderam: Aquele hoiriem interrogou-nos insisten teímeate



sobre a nossa familia; se vivia o  pai, se tínhamos foutroJ 
irmão, — e nós Tespondemos-lhe segurido o que ele pergun 
tava. Porventura podiamos nós saber qUe ele iria dizer:
TraZei vosso irmãO convosco? 8 Judá dísse também a seu 
pai: Mabda o menino cOmigo, para partirmos e podermos 
viver, e não moTTermos nós c  os nossos meninos. 9 Eu me 
encarrego dele; requcre-to da minha mão: se eu o não 
trouxer, e to não restituir, serei setapre réu de pecado 
para contigo. 10 Sc não tivesse havido (tanta) demora, 
já teríamos vindo Segunda vez.

11 Então Israel, seu pai, disSe-lhéls: Se assim é neces 
sário, fazei o qüe quereis: tdmai dos melhores frutos db 
pais nos vosSOs vasos, e levai de presente a csse homem 
um pouco de bãlSamo, de mel, de estoraque, de mirra, e 
de terebinto, e  de amêndoas. 12 Levaí também convosco 
dobrado dinheiro, e tomai a levar aquele que encontrastes 
nos sacos, colocado neles talvez por engano. 13 Tomai 
também o vosso,irmão e ide ter com esse homem. 14 O meu 
Deus omnipotente vo-lo torne propicio, e remeta convosco 
D vosso irmão que retém piteso e este (meu) Benjamim.
Quanto a mim, se me hei-de ver privòdo de meus filhos, 
seja!

15 Eles, pois, tomaram os presentes, o dinheiro dohraldb Enconero 
e Benjamim, descenam ao Egipto e apreáentarani-se a José.

16 Este, tenldo-os visto, e a Benjamim 'com eles, deu 
oídens ab deSpenseiro de sua casa, diZendo: Manda enhiar 
para dentro de casa (esses) homens, mata alguns animais 
e prepiara um baüqqete, potque hão-de comer comigo ao 
meio-dia. 17 Fez ele o  que lhe Hnha sido ordenado, e 
introduziu os homens em casa (de José). 18 Ai, amedron 
tados, disseram uns para os oUtros: Por causa daquele di 
nheiro, qüe fevamxw em nossOs sacos, somos introduzidos 
aqui para 'faZer dair Sobre nós esta calúnia e sujteitar 
violentamente à escravidão nós e os nossos jumentos. 19 Por 
isso, ao entrar a pbrta, nproximaram-Se do despenseiro 
da casa 20 e disseram: Rogamos-te, senhor, que nos ou 
ças. Já uma vez viemos Comprar víveZes: 21 depois de os 
termos comprado, quando chegamos à lestalagem, abrimos 
os nOssos sacos e encontramos na boca dos sacos o dinheiro,
D qual tornamos a traZer agbra no miesmo pteso. 22 (Além  
deste) trouxiembs outro dinheiro, para cOmprarmOs o que 
nos é necessário: não sabemVjs quem pôs aquiele nos nOssos 
sacos.

23 Ele, porém, resporideu: A paz seja convosco: não

43, 16- V itim as, isto 'é. animais destinados a ser comidos.



teanais. O vosso Deus, o Deus de vosso pai, pôs-vos ( aque 
les} teBOTiros nos vossos sacioB, porque o vosso dinheiro, 
eu o recebi. E  trouxe-lbes Símeâo. 24 Introduzidos em 
casa, deu-lhes água para lavarem os pés, e deu de comer 
aos seus jumentos. 25 Eles pneipaiavam os presentes, para 
quando José entrasSe ao mteSo-di'a, porque tinham ouvido 
que ai haviam de comer. 26 José entrou em. sua casa, e 
efes ofereceram-lhe Os presentes, qUe tinham nas suas mãos, 
e saudaram-no, indEnando-se até à teira.

Josí lala 27 Ele perguntou se eStaVam bons e, a seguir, inCerro- 
irniãos. 8<>u: O VOSSO vielho pai, de quem me falaStès, ebtá de 

saúde? Ainda vive? 28 Eles responderam: Nosso pai, teü 
servo, eis tá de saiidle, aincb vivie. E, inclinando-se, o sau 
dariam. 29 José, fevantando os olhos, viu Benjamm, seu 
irmão, Jilho de sua mãe, e dÍsSe: .Ê  Idste b vOsso irmão mais 
novo, de quem me tinheis falado? E  acrescentou: Deus se 
comfradéça de ü, meu fdho. 30 Então apressou-se (a re 
tirar}, porque o deu íntimo Sc tinha counovldo pOr causa 
dc seu irmão, Procuranidb Onde choíar, entrou no (seu} 
quarto e aí chorou. 31 Saindo ouira vez, depois de lavado 
o rosto, conteve-se e dlsSe: Traaeí de comer. 32 E  foi 
poSta a mesa à  parte para José, ã parte pUiia os ínnãos, à 
parte também para os Egípcios, qUe comiam com ele por 
que não é licito aos Egípcios, comter com os Hebrfeus, pois 
consideram isso abominável. 33 Séntaiam-se na- sua prte- 
Sença, o  primogênito segundo o seu privilégio de primoge- 
nitura, e o mais novo segundo a sua idade, olhando-sé es 
pantados uns para os ouPos. 34 Ào reCebercm as rações 
que lhes mandava, (viram que) a de Benjamim era cinco 
vezes maiis abundante. E  beberam e alegiaram-se oom ele. 

,Os iimãos 44 _  1 José ordenou ao tíedpetaseiro da sua caisa: En- 
«cusa?os sacos, quanto eles podem levar, e põe
de furto. O dinheiro de cada um na bocà do saco. 2 Põe, também, 

na boca do Saco tk> mais novo a  minha taça de prata, e 
D dinheiro que deu pelo trigo. Assim foi feito. 3 Chcgacfa
a manhã, foram despedidos cOm os iseus jumentos. 4 Jâ
haviam saido da c£da'dé e tinham caminhado um pouco, 
quando José, chamando o despenseiro da casa, dissé: Le 
vanta-te, vai atrás daqueles homens, e, quando os tiveres 
alcançado, diz-lhes: Por quie razão tornaStes raal por bem?

31. D epois d e  lavado o rosto, para que aioguèm soubesse que 
tinba chorado.

32. José comia só. cm mesa separada, poc cavsa da sua dJgaídade.
4 4 , í .  E  ordenou, elc. Com esta última prova José quís ver se

seus ínnãos amavam sinceramente Benjamim. S e  c  amassem, ao vé^lo
acusado de fnrtc» íntercedeclam por ele, de contiário. abandonâ-lki-iam.



5 (A  taça que roubastes) é  aquela pela qual bebe o itíeu 
senhor, e da qual Se serVe para as suas adivinhações: vós 
fizeStes uma ‘péssima cotsa. 6 (O  despenseiro) fez como 
lhe foi mandado. Ten'do-os alcançado, 'falou-lhes nos ter 
mos ordenados. 7 Eles responderam: Por que fala assim 
o nosso senhbr? Longe de nós, íeus Servos, tão grande 
crime. 8 Voltamos a trazer da terra de Canaan o dinheiro 
qite tinhamós achadb no cimo dos sacos; ora como é que, 
depois disto, pOde ser que tenhamos fuZ&adO da casa do 
teu senhor ouro e prata? 9 Aquele dos teus servoS, em 
cujo poder Sfe encontrar o qUe procuras, morra, e seremos 
escravos dO nosso senhoir. 10 Ele disse-lhés: Faça-st se 
gundo as vOBsas palavraB: aquiele em cujo pbder se encon 
trar (o  que ea  procuro). Será nteu escravo, c os outros
irão em liberdade. 11 Portanto, pondo à pressa os sacos 
em terra, calda imi abriu o  seu. 12 E  (o  despenseiro), 
tendo-os examinado, principiando desde o maibr até ao 
mais peqUenO, encontrou a taça no saoo de Benjamim.
13 Então des, rasgadas as vestes c carregados outra vez 
os jumentos, vcdtaram pata a ddade.

14 Judá 'foi o primeiro qtíe entrou com seus irmãos na judá
cafst de José, o qnal alndb se não tinha retirado de lá, e •»‘ercede.
tbdos Se proStraram por terfa diante dele. 15 José disse-lhes: d ^ “°pái. 
Por que quiBcBte proceder assim? PorveUtura ignorais que em favor 
não há semelhante a mim na ciência de advinhar? 16 Judá é' ,
dlsSe-Ute: Que responderemos nós ao meu senhor? ou que 
codsa diremos, ou que justa desculpa poderemos apresentar?
Deus encontrou a iniqüidade de teus servos: eis que somos 
tOdos eScráivos do m(eu senhor, nós e aquiele junto do qual 
foi encontrada a taça.

17 José respondeu: Longe de mim proceder desSe mòdo: 
aquele 'que roubou a taça, seja meu escravo, e vós ides livres 
para 1x1380 pai. 18 Então Judá, aproxiinando-Se (de José). 
cheio de ãnimO dissfe: Peço-te, meu senhor, que permitas ao 
teu servo dizer uma palavra aOs teus ouvidos, e  que não 
te agastes com o teu servo, porque tu és depois de Fbraó,
19 o meu senhor. Primeiramente perguntaste a teus servos:
Tendes pai ou irmão? 20 Nós respondemos-te, meu senhor:
Temos Um  pai já velho, e um menino mais pequeno, que 
(lhe) nasceu na sua velhice, um irmão utcrino daquele que

5. E  d a  qual se serve. etc. Não é provável que Joaè se ser>*isse 
da taça adivínbatória. ele que tinha atribuído explicitamente a Deus 
as suas interpretações dos sonbos (.40, 8; 41 , 16). Manda, pocém. falar 
segundo a opinião que dele fom ava o povo, o qual julgava que se 
servia da taça para conhecer es coisas futuras e ocultas.

16. D eu s encontroiL. isto è. Deus puniu hoje o pecado que come> 
temoa contra José.
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nolonreu; é o único que reSta de sua mãe, e o pai ama-o ter 
namente. 21 E  tu disseste a teus, servos: Trazei-mo, e porei 
os meus olhV>s sobile ele. 22 NÍ3s replicámos ao meu se 
nhor: O m'etiino não potíe deixar seu pai, porque se o 
deixar, (seu pai) morrerá, 23 e tu disBeste a teus Seirvos: 
Se nâo vier cbnvctedo volsso Irmão mais novo, não Verteds 
mais a minha face- 24 Tentío nós, pois, ido pafa nosso 
pai, teu Servo, contámois tudo o que o meu senhor tinha 
dito. 25 E (passado algum tempo) nosso pai disse-nois: 
Voltai c comprai-nos mais algum trigo. 26 Nós distíemos- 
-lh'e: Não podemos ir; se nosso irmão mails novo fbr con- 
nosco, partiremos juntamente, mas de oútra maneira, sem 
ele, não nbs atrevemos a ver a face d'aquele homón. 
27 Ao que ele respondéu: Vós sabeis que rainha mulher me 
deu ã luz dbis filhas. 28 Um deles saiu dte casa, e vós 
dissestes: Uma fera o deVorou; c até agora não apartrce. 
29 Se levardes também eíte, e Ih'e acontecer alguma desgraça 
no caminho, fareis descer com tristeza os meus cabelos 
brancos à habitação dos mortos- 30 Pórtanto, se éu entrar 
em casa die noisso paS, teu servo, e 'faltar o menino, Como a 
sua vida depende da dele, 31 vendo que elé não está con- 
nosco, morrerá; e teus servos farão descer com tristeza os 
seus cabéBos brancOs à habitação doh moütos. 32 Seja eu 
mesmo teu próprio escravo, eu qUe, sob minha fé, o recebi, e 
obriguei minha pessba, diZebído: Se eu o não 'ddmar a tra 
zer, seréi para sempre réu die pecado contra meu pai. 
33 Portanto eu fiCarei ueu eScZavo, çm lugar do mlelnino, 
ao Serviço do meu senhor, e o menino Volte com geús ir 
mãos. 34 Não poisso tornar para meu pai sém o menino, para 
que eu não Seja testemunha da aflição quc o oprimirá.

Jofé dá-se 45 — ] José ,nã» se 'poldia conter mais diánte dos mui- 
® tos CircunstanBes, pelo quc bidenou -que todos saíssem, e

irmãos, itenhum estranho a'ssistissc ao reconhecimento mútuo. 2 JOsé 
levantou a voz tão alto chorando, que c ouviram o Eg.ipcios 
e tada a casa de Faraó. 3 Efisse a seus irmãos: Eu sou 
José; vive airida meu pali? Não pbdiam responlder-lhe seus 
irmãos, possuidos 'dum exCess'ivo flenror. 4 Ele, porém, 
oom benignS'dáde. dSsSe-lheS: Aproxiinai^os de mim. E, 
tendo-se eles aproxilmado, disáe: Eu s-ou Johé, vosso irmão, 
a quem vós veridestes ipata o Egipto. 5 Não temais, nem 
Vos pareça Ber 'coisa dura o tierdes-me vendido para este 
pais, pOrque para vosisa salvação me 'man'doú Deus adiante 
de -vós para o Egipto- 6 Portanto há rfo-is anos que prin 
cipiou a haver 'fome neste ipaíls, >e ainda rertúm cinco anos, 
iLos quais liem se poderá lavrar, nem ceífat. 7 Deus en- 
'vioti-mé adiante para que sejáis conservados sobre a terra,



e pCssais ter alimento para Vivrer. 8 Não (fo i)  por vosso 
conselho que fui mandadp para aqui, mas por vontade de 
Deus, o qual me tomoti quaSe paS de Faraó, stenhor de tóda 
a sua casa, e (príncipe em tóda a tema do Eqdpto.

9 Apresíiai-vos, ide a meu pai e lhe direis: Isto te 
manda dízter 'teu filho José: Oeus 'fez-me senhor de toda a 
tema do Egipto: vem para a minha companhia, não te de 
mores, 10 le hlabitaiás ila terra de Gessten; estarás perto 
de mim, com teus filhos, ós filhos de teus 'filhos, aS tuas 
ovelhas, os teus rebanhos, e tudo o quie possuis. 11 Aí te 
suHterttarei, porqUe ainda testam cinco anos de fome, para 
que não pereças tu, a tua caiSa e tudo o que possuis- 
12 Eis que os vossos olhós e Os oJhós de mleü irmão Ben 
jamim vêem que é a minha bóca  que Vos 'fala. 13 Contai 
a meu pai todá a minha glória e tudo o qufe vistes no -Egipto: 
apressai-vos le 'trazei-mo. 14 E, ten'do-Se lançaldo ao pes 
coço de seu irmão Benjamim para o aibraçar, chorou, cho-  ̂
rando também (Benjamim) sobre o Seu pescoço. 15 José 
beijou tddos os Seus irmãds, e chorou sobre cada ura deles.
Depois disto, afoutaram-se a falar com ele-

16 Ouviu-Se e divulgou-se de boca em boca no palá- Os irmãos 
cio do rei: Chegaram os irmãOs de Jdsé. Faraó e todòs o.s 1“ '
Seus cortesãos se aliegraram com isso. 17 'Disse Faraó a 
foBé que ordenasiste a seus irmãos: Carregai os vosdos ju- 
nientos, ide pa-Ta a terra de CaUaan, 18 'tirai de lá vosso 
pai e família, e vinlde para jun‘to de mim; eu voS daitei o 
que há de melhor no Egipto, e comieTcis o melhor dá Herra.
19 Ordena também que ‘fom'em carros da terra do Egipto 
pana a condução dfe seus filhOs e muíheres, e dSz-lhels; To 
mai vosso pai, e apressai-vois a vír quanto aHtes- 20 Não 
tenhais peha de não trazfer todas as vossas alfaias, porque 
todas as riqUezas do Egipto serão vossas. 21 Os filhios de Is 
rael fizeram coinO lhes foila mandado. Jbto deu-lhfes carrqs, 
segundo a órdem de Faraó, e maritimentas para o caminho.
22 Mandou também dar a cada um duas vestes: a Benja 
mim, porém, deu trezentas moedas de prata com cinco 
òpümas Véstes, 23 mandando a Seu pai outro tanto de 
dinheiro e de roUpa, acrescentando dez jumentos, que leva 
vam ide todais as riquezas do Egípto, e outras tantas ju 
mentas, que leVa-Vam trigo e pão ipara o caminho- 24 Des 
pediu, pois seus irmãos, e, ao partir, dissfe-lhes: Não alter- 
qUeis 'durante a 'viagem.

25 'Eles, paitirido do Egipto, chegaram à  terra de Ca- Alegria 
naan, a Casa de seu pai 'Jacob, 26 e dferam-lhe a nova, de
dizendo: José, teu filho, Vive, e governa toda a terra do 
Egi'p'to. Otcvirido iSfo, Jacob não Se comoveu, ipbi's não os

partem
pata

Canáah.



acrédttava. 27 Eles, porém, contavam toda a sérte dos 
accatecimfentos- Quando (Jacob)  viu ois carros e tudo o 
que (José) tin ia tnanda'db, íeViveu o seu espírito, 28 e 
d sse: Basta-me que ainda viva meu- Pilho José: irei, e vê- 
'io-ei antes de morrer.

Jacob com sua familia vai para o Egipto

Partida 46 — 1 Paitiu, po4s, Isratel ooon tudo o que poBsuia’,
É ^ t°  e -foi ab poço do juramertto. Tlendo Imolado a í vítimas ao 

Deus dle seu pai Isaac, 2 ouviu-o numa visão dfe noSte, 
que o chamiava e lhe dizia: Jacob, Jacob! Ao qual elfe res 
pondeu: Eis-me aqui. 3 Deus disse-lhe: Eu sou o Deus 
fortíssimo de fieu pai; não Bemas, vai para o Egipto, porque 
eu 'te fareti ser Uma grande nação- 4 Eu ifiéi pana lá oon- 
tigo e te reconduzirei -de lá quanido voltares: e José porá 
as suas mãos sobre Os teus olhos. 5 Jacob partiu do poço 
do juialmento, e seus filhos colbcaram-no ccmi sfeUS meninos 
e suais mulheiies sohre os carnos -que Baraó  tinha mandado 
para o transportar, 6 com tudo o que tele possuía na terra 
de Canaan, e foi para o Egipto com toda a sua família, 
7 com seus filhos, netos fe filhas, e tOda a sua descendên 
cia juntamente.

Filkos dc 8 Eis os nomes dos fittibs de Israel, que entraram no
que*foráin quaiido élfe para lá foi com seus filhos. O  primo-

para'o gcnito fera) Ruben. 9 Os filhos de Ruben (eram ) Henoch, 
E jip to . Faliu, Hesron e Carmi. 10 O s filhos de Si'ineão (eram) 

JamUel, Jaiuin, Aod, Jaquin, Soar e Saul, filho duma Ca- 
naneia. 11 Os filhos de Levi (eram ) Gerson Caath 
e 'Merari. 12 Os filhos de Judá (eram) Her, Onan, Sela, 
Farés c Zara: mas Her e Onan morreram na tenra de 
Canaan- À  Farés nasceram as filhas Hesrbn e • Hamul. 
\3 Os filhbs de Issacar (eram ) Tola, Fua, Joh é SeUiion.
14 Os filhos de Zabulon (eram ) &red, Elon e Jaelel.
15 lEstes são Os filhas de Lia-, que ela gerem na MlfesOpotâ- 
mia da Síria, com D na, sua Hlha. O s seus ftilhos e filhas 
(eram ), ao tódo, trinta e três- 16 Os filhos de Gad (eram) 
Sefion, Hagi, Suni, Elsebon, Heri, Arodi, e A rei. 17 Os filhos 
de Aser (eram) Jame, Jesua Jessui e Béiia, e também Sara, 
irmã deles. Os filhos de Béria (eram ) Heber e Melquiel.

4 5 , 26. B a s ta -m e  q u e  a in da v iva. ^otico me im porta que este ja  cer- 
<ado de honras e g lórias.

46. 1- A o p o ç o  do juramento. 4?to è. a Bersabcia, onde costumava 
ir invocar a Deus (31 , 53; 36 , 25).

+. £  t c  reconduzirei d e  lá . na p.essoa òos tcws dcM Codcatcs. — 
jo sé  porá a s  suas m ãos sobre os  teus olhos, is to  é ,  assistirá  ã tua n o rte , 
Há aqui urna alusão ao uso de Fechai os olhos dos mortos.



18 Estes são os filhos de Zélfa, (a criada) que Labão tinha 
dado a sua filha Lia; ela os deu à luz a Jacob: (ao  todo) 
dezasseis pessoas. 19 Os filhos de Raíquel, mulher de 
Jactá}, (eram ) José e Benjamim- 20 A José, na terra do 
Egipto, nasceram oB filhos Manassés e 'Efraim, que lhe deu 
à  luz Asencth, filha de PuHfar, sacerdote de Heliópolis.
21 Os filhos de Benjamim (eram) Bela, B'ecor, Asbel. Gera,
Naaman, Equi, Ros, Mofim, Ofim e  Ared. 22 Estes são 
os filhos que RalqUel deu à luz a Jacob: aO todo catorze 
pessoas. 23 FUhos de Dan: Husim. 24 Os filbos de Nef 
tali (eram ) Jasiel, Guni, JéSer e Salem- 25 'Estes são os 
filhos '.de B ^ a, que Labão tinha dado a sua filha Raquel; 
ela os deu à luz a Jacob: aio toldo sete pessoas.

26 Ttildas as pessoas que eiítraram com Jacob no Egi- Resumo, 
pto, e que déscendíate dele, não contando com as mulh'eres 
de seus filhos, teram sessenta e seis. 27 Os filhOs dc 
Joisé, que lhe tinham nascido nO 'Egipto, eram dois. Todas 
as pessoas da caSa de Jacob, que entraram no Egipto, foram 
setenta.

28 (Jacob)  enviou Judá adiante de si a  José. para o José vai ao 
avisar que lhe saísSe ao encontro lem Gessen. 29 Quando ^^acob 
chegou, José tendo mandado laparelhar o seu coche, íod '  '
ao encontro de Seu pai no mesmo lugar, e, quando o viu, 
lançou-se ao seu pescoço, e, abraçando-o. chorou. 30 O 
pai disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a 
tua faCe e tu vivies ainda. 31 (José), poiém dissfe a seus 
irmãos e a toida a familia de seu pai: Irei levar a nova 
a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e toda a familia de meu 
pai. que estavam na terra de Canaan, vieram para mim.
32 São homicns pastores de ovelhas, que se ocupam cm 
apascentar rebanhos: trouxeram consigo o seu gado e os 
rebanhos, e tudo o que podiam ter. 33 Quando (Faraó)  
vos chamar e vos disser: Que ocupação é a vosSa?
34 Responder-lhes-eiS: Nós, teus servos, somos pròprie- 
tãríbs de geldo, deSde a nossa infância até ao presente, 
assim nós, como noSsos país. Dirrís iSto, para poderdes 
habitar na terra de Gessen, porque os Egípcios detestam 
todos os pastores.

47 — 1 José foi, pois, 1'evar a nova a Faraó, dizendo; José apre- 

 Meu paí e meus irmãos, cOm as suas ovelhas, rebanhos e 7rm5o3'e* 
oom tiido o que poSsuem, vieram da terra de Canaan: e « u  pai a 
eis quc eStão parádiols na terra de Gessien. 2 Apresentou Farao. 
também aO rd os cincD últímOs de seus irmãos. 3 (Faraó) 
perguntou-lhes: Que ocupação tendes? Eles rcspondelram:
Nós, teus servos, somos proprietários dc gado, (com o o 
foram ) nossos pais. 4 Viemos habitat cOmo peregrinos



na tua tterra, pOrque não há erva para os rebanhos dos 
teus servxos, c a fotne «vai crescendio; suplicamos-te que or 
denes que íiós, teiLS Servos, habitemos na terra de Gesfen.

5 O iteí disse, pois, a José: Teu pai e teus irmãos vie 
ram ter contigo. 6 A terra do Egipto está diante de ti: 
faze-os habítiéte no melhor lugar: Cntrega-lhes a terra de 
Gessen. Se sabes qUe há entre lefes homens de capacidade, 
constitui-os supeiirítcnddnlJes dbs 'metis rebanhos. 7 De 
pois disto José conduziu Seu pai ao rei, e apresentou-lho. 
ijacob ab'ençoou o rei, 8 que lh.e perguntou: Qutantois são 
os teus anos? 9 Respondeu: Os días da minha peregri 
nação são cento e trinta anos; pouccte e trabalhosols, não 
chegaram aos dias da pcniegriuaçãb de meus pais. 10 Aben-
çdado o  rei, retilOu-se. 11 José deu a acu pai e a seus 
irmãos uma propriedade, em um óptimo lugar dó pais,
em Ralmsés, cotao Faraó tinha ordenado, 12 e susten- 
tava-Ds a eles e a toda a familia de Seu paí, dando a cada 
um o Seu sustento.

A dm inis- ]3 Oró O pão faltaVa em toda aquela terra, a fome 
'^josé"*' niuito grande, principalmente n» Egipto e em Ca- 
diirante a naan. 1 4  (José) recolheu destes países todo o dinheiro

foras. pela venda do trigo, e meteu-o no .'erário do jei. 1 5  Fal 
tando o dinheiro aos compradores, todb o  Egipíto foi ter 
com ijbsé, dizervdo: Dá-nois pão; por qUe razão morreremos 
nós na tua .presença, por 'falta 'die dinheiro? 1 6  Ele res 
pondeu-lhes: Traacd os VcísSos gados, e eu vos darei por 
eles dte comer, se não tándcs (mais) dinheiro. 1 7  Trouxe 
ram-nos a iJoBé le el'e deu-lhes alimento em troCa de cavalos, 
de ovelhas, dle bois e d'e .jumentos, e suStentou-Os aquelé 
ano pela troca de gados. 18 VoltaTam também no ano se 
guinte e disseram-lhe: Nãb encobriremos ao nosso senhor, 
qUe, 'faltando o dinh.eiro, nos 'faltaram juntamente os ga 
dos; riem tu ignoras que não temos mai's nada, além dos 
(nossos) corpos c da (nossa) terra. 19 Por que morrere 
mos, 'pois, à tua vista? Nós e a nossa terra seremos tteus; 
C0mpra-nc>s para sermos esCriaivCils do rei, dá-nos sementes, 
para que não marramos e a Berra ste não reduza a um 
deserco. 20 Portanto José comprou tóda a terra do Egipto, 
vendendo cada um deles as suas posSIessõís por causa do 
rigor da ’fo'irie: assim a sujieitou a Faraó, 21 com todos 
ós áeus povos, deside uma extremidade do Egipto até à 
outra. 22 Sòmente não comprou a terra dos sacerdotes, 
porquie os sbCerdOtes tinham uma determinada provisão dc

4 7 , 7. Jacob  abençoou  o rei, isto è, fez volos a D eus pelo seu beni' 
-estar. A mesma s ig n ificação  têm  as pala-vras do *ycrs. 10: A ben çoado  

o  rei.



Faraó, e comi'am a provisão que lhes dava Faraó. Por isso 
não ven'dferam as  sulas terras,

23 (D epois d i^ o) disse José aos povos: como vedes.
Faraó é  o Sehhor de vós e da vosSa terra: tomai Sementes 
e semeai os caimpos, 24 para que passais Cother frutos.
Dareis ao rei a  quinta parte: as outras quatro deixo-os a
vós para semente e para sustento das vossas familias e
filhos. 25 EleS responderam: A nossa conservação está 
nas tuais mãos: que c nosso senhor apenas volva para 
nós o seu olbalr, e alegres sierviremos o rei. 26 Desde
aquiele tempo até ao dia de hoje, em toda a terra do
Egipto, Se paga abs reis a çfuinta parte; iSto fomou-.se
lei (para todos) exCeptualda a terra saCerdotal, quc ficou 
livre desta sujeição.

27 Istbel hahdtou, 'pOis, no Egipto, na terra do Ges- últimas 
Sen, e adquiriu, ali, bens, aumentando e multiplicatido-sfe ‘' j J ’
extraordinariamente. 28 ViVeu nela dezasséte anos; e 
todo o tem‘po da suO vida foi !de cento e quarenta e sete
anos. 29 Vienda que se aproximaiva o dia da sua morte,
chamou seu filhO José le disse-lhe: Se achei graça diante 
de ti, põe a tua mão debaixo da minha coxa; usarás co 
migo de bbndaldle le fideMafde, e não me sepulterás no 
'Egipto. 30 Qucindo for dbrmir oom os meUs país, tu 
irte tirarás deSta terra e me sepultarás no túmulo dos meus 
antepassados. José reapcmdieu-lhe; Farei o qufe mandaste.
31 Ele acrescentou: Jura-mo. José fez o juramento e Israel 
(adorou a Deus) prostrado sobre a cabeceira do leito.

48 — 1 Passadas assim estas coisas, foi anunciado a jacob 
JOsé que Seu pai 'eStava doenlte, le ele, tomando consSgo os 
dbis filhos, Manassés e Efraim, foi vê-lo. 2 Dsseram 
ao Velho: Teu filho José vem visitar-te. Ele, rexmidas as 
suas forças, sentou-Se sobre o leito. 3 Logo que (José) en 
trou, disse-lhe: O Deus Omnipotente apareceu-me em Luza, 
que é a terra de Canaan, abençoou-me 4 e disse; Eu te 
aumentarei e multiplicarei, e farei de ti uma multidâO de 
povos: darei esta terra a ti e à tua descendência depois de 
ti, para sempre. 5 Portanto os teus dois filhos, que te nas 
ceram na terra (do Egipto, antes qUe eu para aqui viesse 
ter contigo, serão meus: Efraim e ManasSés serão consíde-

29. P õ e  a fua m ão. (ver Cap. 24, 2),
4 8 , 5. Como Ruben e  .Simeão. os teus dois filhos terão cada um 

uma parte separada na divisão da terra prometida, e formarão duas tri 
bos e Tiáo uma só. como aconteceria se fossem considerados como filhos 
de José. Ao primogênito pertencia a primazia sobre seus irmãos, uma 
bênção especial, e o duplo na divisão da herança paterna. Visto que 
Hubea e Simeão se tinham tornado indignos de progenitura, Jacob deu 
a primazia e a bênção a Judá. e a dupla parte da herança a josé.



raxíos meuis (filhosj, como Ruben e Simeão. 6 Mas os ou 
tro®, que tiVeres 'depOiS destes, serão teus, e serão chamados
com o nome de seus irmãos nas suas possessões. 7 Quando
eu voltava da Mesopotãmia, moireu-mh Raquel na terra 
de Canaan, mesmo durante a viagem, na Pritoavera; eu es 
tava para entCar em Efialta, e enterrei-a jiínto do cabninho 
de lEfrata, que, por outno nOme, se chama Belém, 

lacol 8 Vendo Israel os filhos (d e  Jo sé), disse-lhe: Quem
abençoa os sgQ gstes? 9 (José) reSpoudeu: São os meus filhos, que
êoráê”  Deus me deu aqui. Faze-os aproximar de mim, disSe (Jacob), 

para que eu os abençoe. 10 Com efeito. Os olhos de Is 
rael se tinham escurecido por causa da grande velhice, e
não podia ver claramente. José aproximou-oS, e ele, bei-
jarido-os, e abraçando-os 11 disSe a seu filho: Não ,'ui 
privado de te Ver, e, além disso, DeUs mostrou-me a tua 
geração. 12 JoSé, teodo-os UTado de entre os joelhOs dò 
pai, inclinou-se profundamente por terra.

13 Em Segi^a pôs Efraim ã sua direita, isto é, ã es 
querda de Israel, e Manassés à sua esguerda, isto é, ã 
direita de seu pai, e fez que ambos se aproximassem dele. 
H Israfel, estenidetodo a mão direita, pô-la sobre a cabeça de 
Efraim, irmão mais movo, e a esquerda Sobre a cabeça dfe 
Manassés, o mais velho, cruzando, assim as mãos. 15 Ja 
cob abençoou JoBé (nos seus filhos), dinendo: O Deus, etoi 
cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac. o Deus que 
me sustentou desde a minha mocidade até este dia, 16 o 
Anjo, que me hvrou de todbs os malés, abençoe estes me 
ninos; qUe eles Sejam chamados com o meu nome, e tam 
bém com os nOmes de meUs pais Abraão e Isaac, e se mul- 
tiphqüem em abundância stobre a terra.

17 José, vendo que o pai tinha posto a mão direita 
sobre a cabeça de Efraim, tteve oom isBo grande pena, e, 
pegando na mão de seu pai, procurava a'faBtá-la da cabeça 
<le Efraim, e leVá-la sobre a cabeça de Manassés. 18 Disse 
ao pai; Não está assim bem, pai: viSto qufe este é o primo 
gênito, põe a tua direita sobre sua cabeça. 19 Ele, porém, 
recusando, diSSe: Eu o sei, m'eu filho, ,cu o sei: este também 
será chefe de povos, e se multiplicará, mas seu ürmão mais 
noVo será maitor do que ele, e a  sua descendência se tor 
nará uma multidão de nações. 20 Então os abençoou, 
dizendo: Pòr ti sçrá bendito' Israel, quando Se disSer: Deus 
te faça como Efraim e como Manassés. E  pôs Efraim adiaate

6. Os outros serão  teus, isto ê. nâo foimarão tribo separnda. nas 
serão coniados numa das tribos de Maaassés e  de E íra ía .

16. Oue e le s  sejatn cham ados. . . islo 'é. que eles sejam xeconhe' 
cidos como leigítimos descemdcnC^s dos patriac^cas, eaiú>ra' tenliam 
nascido no Eflip to 'c duma egípcia.



de Manassés. 21 Dissé a sleu filho Jodé: Vou morrer, mas 
Deus será convosco e vos reconiduzirá à terra dc vossos 
pais. 22 Eu te dou, de mais qüe a teus irmãols, aquela 
parte que ganhei da mão dos AmorreuS, com a  espada e 
oom D meu arco.

49 — 1 Jacob chamou seus filhos, e disse-lhes: Juntái- 
-«vos, para que vOs annntíe o  que vOs a'contederá nos dias 
futuros.

2 Jxmtai-vos e ouvi, filhos de Jacob, 
ouvi Israel, vosso pai:

3 Ruben, meu primogênito,
tu, a minha 'fortaleza e  o primeiro fruto do meu vigor, 
o primeiro na Idignídadc, o maior no império,

4 derramaste-te como a ágUa. Não terás a preemi-
nêncía,

porqUe subíste ao leito do teu pai, 
e profanaste o áeU látamo.

5 Sim eão e Levi (são) irmãos.
(A s suas espades são) iBstruntentoS mortíferos de 

iniqüidade.
6 Que a minha alma não tehha parte noS áeus Con 

selhos.
e que a minha alma não Se uoa aos seus cooluios, 
porque, no seu 'furor, mataram homens, 
e na sua voUtade (criminosa) Cortaram os jaTretes 

dos touros.
7 'Maldita a sua cólera pOrqUe (fo i)  violenta,

e o seu furor, pOrqUe (fo i)  cruel.
Eu os xlividirei em Jacob, 
e os espalharei em Istael.

8 Judá, teus irmãos te louvarão:
a tua mão estará sobre as cervizes de teus inimigos: 
os filhos de teu pai Se prostiarão diante d'e ti.

9 Judá é um cachorro de leãb.
Correste, meu filho, para a pitelsa, 
deitaSte-te para descansar como o Ifeão, 
e como a leoa, quem o deSptírtará?

49» 6. Que a minha alma não tome parte. . . detestei e detesto os
seus pérfidos e sanguinários designlos. Cortaram os Jarretes doa toaros. 
toinaadO'OS inúteis, levados só por vingança, depois de se terem apo-' 
derado dos que quiseram (34, 28. 29)|.

9. É  om cachorro d e  leão . O principado de Judá é descrito sob 
a imagem de leão. De principio humilde (cachorro d ê  le ão )  irá cres 
cendo em força (correste à p resa ), e toniar-se-ã insuperável (quem o 
desp  ertará)?

Jacob 
abençoa 
!todos os 

seus 
filhos.



10 O cetro não será tirado <te Iiidã,
nem o bastão soberano de entre os seus pés, 
até que Venha aquele de quem é o mando, 
e a  quem os povos devem obediência.

11 E le a'tará à vinha o Seu jumen'tinlio,
e à  videina, ó meu filho, a suá jumetita,
'Lavará a sua túnica no vinho, 
e a sua catpa na sangue da uva.

12 Qs seus olhos são mais escuros que o
vinho,

e os seus dentes mais brancos do que o 
lefte.

13 Zabulon  habitará na praia do mar, 
e no ancoradouro dos naviOs, 
estendendo-iste até Sidónia.

14 Issacar é  (com o) jumento rohuSto
que está deitado dentro do seu eBtábulo.

15 Viu que o repouso era bom,
e que a (sua)' tenra era ^ tim a ; 
curvou Os seus ombrob pára levar pesos, 
e  sujeitou-se aos tributos,

16 Dan julgará o seu povo,
como qualquer outra tribo de Israel.

10. O cetro n ã o  l e r á  tirado d e  J a i i .  . T o êa  a  tiadição jadalca 
e cristã reconhece nestas palavras de Jacob una profecia messiânica, 
que determina com mais precisão as profecias dos capítulos 9» 15* 
9 , 26: Z%, 18; 26 , 4: 2B, H.

11. E le  ãtarà. O  sujeito pode ser Judá ou o Messias. Ê  mais
provável, poi’ém. que seja o Messias, e que aqui se descreva a  abundân 
cia de favores espirituais, que Jesus trará aos seus fiéis. Quase todos 
os Intérpretes católicos dizem qtie a vinha ou a videira representa a 
Igreja à qual o Messias ligará com o vinculo da fé o povo pagão e o 
povo judaico, figurados no jumentinho e na jumenta. ^  Lavará  a  sua 
túnica nc vinha. . . Esta profecia verlíicou-se em Jesus Cristo, cujos 
vestidos foram tintos de sangue na p airio .

12. Os seus olhos. etc. Há aqui una referência á beleza de Jesus
Cristo.

13. Sobre a tribo de Zabulon. Jacob limita-se a descrever o tei" 
rltóclo ocupadc- por ela. Este território estava situado entre o M edi- 
leriâDeo, o lago de Genezaret e a Fenlcía, e a sua capital ez^ Sidónia.

14-15. Jumento robusto para o trabalho. Atendendo aos costumes 
do orleotie esta comparação não é humilhaiite. E sté  deiéado. . . A tribo 
de Issacar, ficando com a parte mais fértil da Palestina, preferiu o sos 
sego â guerra, pagando um tributo ao estrangeiro paia não combater.



17 Dan é como uma serpente no canúnho, 
uma víbora no atalhto,
que morde as unhas do cavalo, 
para que o cavaleiro caia para trás.

18 A tua salvação esperarei, ó Senhor.

19 G ad: salteadores o assaltam, 
e ele fete-os nos calcanhares.

20 Aser: Suculento é o seu pão, 
e ministrará delidas aos reis.

21 N eftali é uma corsa veloz, 
pronunda palavras gradosas.

22 José é  D rebento duma árvore fértil,
o rebento duma árvore fértil junto düma fonte, 
cujos ramos passam por dma dò muro.

23 Os aiqueiiòs pro/vocam-no, 
lançam-lhe flechas,
os arquehios o atacam,

24 O seu arco apodou-se no foSrte;
os seus braços e as mãos permanecem ãgds, 
pela mão do Poderoso de Jacob, 
por aqiiele qim é o Pastor 
e a  Rocha de Israel.

25 O  Deus dc teu pai será o teu auxilio, 
e o Omnipotente te abençoará
com as bênçãos do alto céu,
com as bênçãos do abismo, qtle jaz em baixo,
com as bênçãos dos Beios maternos e dos úteros.

17. Uma serpente no caminho, que, inesperadamente, morde o 
viajante. Jacob profetiza e astúcia dos descendentes de Dan, que haviam 
de alcançar vitória sobre inimigos muito mala poderosos que eles. 
como se vê no livro dos .'Juizes, cap. 13» e 18» 26 e aeguintes.

18. A  tua sa lv ação . . . Jacob, sentindo que as forças lhe faltavam, 
interrompeu por um momento a sua bênção e soltou um suspiro messiânico, 
invocaado para si e para seus filhos a verdadeira salvação. Isto ê. o 
Salvador que trará aoa homens a verdadeira paz.

20- Suculento é o  seu pão . . . O território ocupado pela tribo de 
Aser, Indo do Carmelo atè à Fenicia, cra fertilisslmo em grão e azeite 
<Deut. ‘33» 24 Reis. 5» 11). Os seus deliciosos frutos eram as delicias 
dos reis de Judá. de Israel e de T iro.

21. Corsa veloz , imagem do guerreiro valente. Talvez haJa aqui uma 
alusão à vitória alcançada por Barac (Juizes. A). Pronúncia. . . PiO" 
vàvelmente estas palavras referem-se ao cântico de Débora, que perten 
cia â tribo de Neftali (Juizes 4 , 10).

25. Com as b ên çãos  dos seios maternos. . . Alusão à fecundldade 
das mulheres e dos animais.



26 As Jjênçãos de teu piai, que excedem as que ele
lecebeu de seus pais, 

e as Idelíchas das colinas eternas. 
derrainem-Se sobte a cabeça idfe José, 
sdbre a Cabeça daqule que é 'Prindpe dos seus 

irinaos.

27 Benjamim, lobo arrebatador.
Pela manhã devorará a presa, 
e, à tarde, repartirá os detópojos.

Conclusão. 28 Todos eítes são. os chéfes das dbzé tribos dfe Israel.

Fbi aSSim que lhes felou seu pal, foi assim que aben 
çoou cada um deles, cOm bênçãos próprias,

üliim as Oepbis otridenou-lhes: Vou imir-me ao meu povo;
palavras e sepultai-m'e com meus pais na caverna que está no campo

Efrom, o Helteu, 30 em frente de Mambré na terra ã e  
“   Canaan, e qüe lAbraão comprbu a Efrom, o Heteu, com o

campo (onde ela está) para ter um sepulcro. 31 All se 
pultaram Abraão e Sara, sua mulher: ali foi sepultlaldo Isaac 
com sua mulher Rebeca; ali jaz também sepultada Lia.

32 Tfendo (Jacob )  acabado de dai cStas ondfens a  seus 
filhbs, recolheu oS seus pés para o  1'eito, e morreu, e foi 
reunido ao séU po'vo (no Lim bo).

Sepultura 50 — 1 IJotíé, -Vendo iáto, lançou-se sobre o rosto do 
de (acob. pai, choiBndo e bfeijando-o. 2 Ordenou aos médicos que

o serviam, que embalSamassem o seu pai. 3 'Enquanto cies 
cumpitiam a ordem, palssaram-ide quarenta dias, porque 
este é o tempo gasto para embalsamar (um cadáver). O 
Egipto chbrou-o duTante setenta dias. 4 Terminado o 
tempo ido luto, dissfe José à família dc Faraó; S e  eu achei 
graça diante de vós, fazei chegar ads ouvidos de Faraó 
5 qüe méu pai me obrigou a jurar, qUando disse: Vbu mor 
rer, sepul'tax-mfe-ás no meu sepulcro, que mandei abrir para 
mim na 'terra de Canaan. Irei, pcãs, isepultar meu pai, c 
depois voltarei. 6 Faraó reispondeTi: Vai e sepulta teu pai, 
como prometeste com juramento. 7 Partindo ele, acompa 
nharam-no todos os anciãés da casa de Faraó, e todos os 
principais da terra do Egipto, 8 a  'caSa de Jbsé com seus 
irmãos, e a casa de seu pai, à excepção doe pequeninos, 
dos rebanhos, e dos armamentos, os quais deixaram na terra

27. Loho arrebatador. reíetência ao caiãctec btlicosu e  violenta 
da tiibo de Benjamini,

3^. R ecolheu  o s  seus pés. pois tinha-se semtado no leito con os 
pés para a  Ceirra a fím de ahençoar seus íilbos. Q*eriniiiada a bênção, re,- 
colheu os pés. estendeu-se no leito, e, com a tianquilídade de un 
Justo, entregou o seu espirito a Deus.



de Gessen. 9 Teve também (José) o acomjjanhametito de 
carros e cavaleiros, de fonna quie o cortejo eira enorme.
10 Chegaram à elra de Atad, que está situada além do 
Jordão, onde gastaram Bete dias a celebrar as exéquias com 
um pranto grande e profundo. 11 TeUdo observado isto os 
habitantes da terra de Canaan, disseram: Grande pianto é 
este dos egípdos. Por isdo, s!e ficou chambndo aquele lugar 
o Pranto do (Egipto. 12 Fizteram, pois, ots filhbs de Jacob
como ele lhes fflnha maridbdo: 13 levando-o à terra de
Canaan, o Se'pul'taram oa caVeltia, em frente de Mambré, 
que Abraão tinha comprado a Efron, o  Heteu, com o  campo 
(em -que ela está), para ter um sepulcro.

14 JOsé, sepultadb steu pai, voltou para o Egipto com Morte de 
seus irmãos e tdda a comitiva. 15 Depois da morte de 
Jacob, QS irmãbs (de José) ficaram temerosos, dizendo entite 
si: Quem sabe se José note galnhará âdio lembrado da injú 
ria que padecteu, e nos fará pagar todo o mal que lhe fize- 
mote? 16 Mandairam-lhe, pois, dizer: Teu pai antes de 
morrer ordénou-nos 17 que em Seu nome te disséssemos:
Peço-te que esqUeças o crime de teus irmãSos, o pecado e a 
maldade que usaram contra ti; nós te suplicamos também 
que perdoes eteta iniqüidade aos servos do Deus de teu.pai.
Ouvindo isto, José chorou. 18 Seus irmãos foram ter com 
ele, e, pifastráldote por terra, disseram; Nós sdmos teus 
servos. 19 Ele itetepondeu-lhes: Não temais: porventura 
podemos nós resistir à vontade dc Deus? 20 Vós tívteStes 
intenção de mte íazer mal, mas Deus o  converteu em bem. 
para me exaltar, como presentemente vedes, te paria salvar 
muitos irovoB. 21 Não temais: eu vos sustentarei a vós e 
a «vossos 'filhinhos. Assim os cOnsolou, falando-lhes com 
doçura e mansidão. 22 (José) habitou no Egipto, com 
tdda a familia de seu pai. ViVeu cento e dez anos, e viu 
Os filhos de Efraim até à terceira geração. Os filhos dc 
Maquir, filho de Manassés, nasCeram também sobre os 
jdelHois de 'Joteé. 23 Passado isto, disse a seus irmãoS:
Deus vote visitará, depois da minha morte, e vos fará sair 
desta terta para a terra ptometida com juramento a Abraão, 
a Isaac e a Jacob. 24 Joré obrigou ols filhos de Israel a 
jurar, dizendo: Deüs vos visitará, levái os meüs ossos con- 
vosco dteste lugar. 25 iMorTeu, tenldo completado os ctento 
e dez anos da sua vida, c foi embalsamado e depositado 
num caixão no (Egipto.



E XODO

P R I M E I R A  P A R T E

I  — ATÉ A SAÍDA DO EGIPTO 

Os Israelitas no Egipto

1 — 1 Esltes são os ncímes <tels filhos de Israel que en- Multipli- 
traram no Egipto com Jacob — cada um deles entrou com dos 
sua família — : 2 Ruben, Simeãb, Levi, Judá, 3 Issacar, „o“ Ê piÕ, 
Zabuloh, Benjamim, 4 Dan, Neftali, Gad e Aser. 5 Eram 
setenta tttías as pcissoas provindas de Jacob. José estava 
(jã )  no Egipto. 6 'Depois 'da sUa morte e da de todòs os 
seus irmãoB, e de toda aquiela geraçãO, 7 os filhos de Israel 
cresceram e multíplicaram-se: tendO-Se tornado extrema 
mente numerosos e fortes, enchéram aquela teirra.

8 Entretanto levantoti-sc no Egípiéo um novo rei, que Opressão 
não conhecia Jbsé, 9 e disse ao Seu povO: O povo dos 
filhos de Israel é mais numeCoSo e forte qué nós. 10 Vinde, .no Egipto. 
dprimãmo-Io oom aStúcia para que ele não se multiplique 
e para que, se sobrevier contra nós alguma guerra, se não 
una cota os nossos inimigos, e, depois de nos vencer; saia 
deste país. 11 Portanto estabeleceu sobre eles insp>ectores de 
obras, paia .os oprimirem com trabalhos pénosos; assim edi- 
fícaiam a 'Faraó, paia seivíiem de armazéns, aS Cídades de 
Fitom e RameSsés. 12 Mas, quanto mais os oprimiam, 
tanto mais se multiplicavam e cresciam. 13 Os Egípcios 
odiavam os filhOs de IsiOIel e Os afligiam oota insultos,
14 fazendo-lhes paBsar uma vida amarga com penosos tra 
balhos dc barro, de tejOlos e do campo, com totía a espécie 
de Serviço duramente imposto.

15 O  rei do Egipto falou também às parteiras dos 
hebCetts, uma das quais Se chataaVa Séfoira, e  a OUtra Fua,
16 ordenando-lhes: Quando assLstirdes às mulheres hebreias, 
e chegar o tempo do parto se for menino, matai-o, se for 
menina, conserVel-a. 17 Contudo as parteiras temeram a 
Deus e não obedeceram à oHdem do iCi do Egipto, mas 
conservavam os meninos. 18 Então, tendo-as chamadb, o 
rei disse-lhes: O que é que quiSeStes fazer, conservando os



tnenlnos? 19 Elas responderam: As mulheres hebreiaS não 
são cooio as egjpaas, pois .áahem aásrstir-se no seu paito, 
e, alntes de nós chegarmos, dão à luz. 20 Por isto. Deus 
fez bem âs parteiras: e o  povo cresceu, e s e  fortificou ex- 
traordinàiiamente. 21 Visto que as párteirás temeram a 
Deus, ele fez prdsperar as suas casas. 22 Então ordenou 
Faraó a tctío o  seu povo, dizendb: Tudo o  que nascer do 
sexo masculino lançai-o ao rio: tudo o (que nascer) dò 
Sexo feminino cOnServai-o.

Moisés e sua vocacão

Moisés 2 — 1 Depoãs disto, um homem da família de Levi par-
 ̂âguas  ̂ tiu e tomou para esposa uma mulher da sua estirpe. 2 Ela 

concebeu e deu à luz um filho, e, Vendo-o muito lindo, 
esoondeu-o por espaço de três melSes. 3 Todavia não po 
dendo mais tê-lo escondido, tomou um ceSto de junco, 
barrou-lo com bletume e pez, m'eteu dentro o meniho e ex 
pô-lo num canavial junto da matgem do rio, 4 estando 
ao longe a sua irmã a observar b  quie (lhe) sucederia. 5 A  
filha Ido Faraó Veio kvar-Se ab rib, e as suas donZelas ca 
minhavam ao loogo da margem. Tendo ela vüstb o cesto 
nio canavial, mandbu uma das Isuas diialdas trazer-lho: 
6 abrindo-o, e venido nele um níelimo que vagia, compade 
cida dele, disse: Eslte é um dbs nteninos dos hebreus.

7 A irmã do menino disse-Ihe: QuereS que vá e que 
te chame uma mulher hebTeia, que possa alritar o menMo?
8 Ela respondeu: Vai. A donzela partiu e chambu sua mãe.
9 E  a filha de Faraó disse-lht: Toma este menino e alei- 
ta-mo: eu te darei a paga. A mulhler tomjou, aleitiou o me 
nino, e, quando eSlava crescido, entregou-o ã  filha do 
Faraó, 10 qUe o ádoptou por filhò, e pôs-lhe o nome de 
Moisés, dizendo: eu o tirei da água.

11 Naquteles dias, sendo Modsés já grande, saiu a vi- 
í°paia” e irmâos e viu a sua aflição. Um dSa reparou que
Madiait. um humem egípdo maltratava um dos hebreus seus irmãos.

12 Tendo blhmlo para urna e outra' parte, vendo que não 
eStava ali ninguém, matou o  egípdo e esccmdeu-o na areia.
13 Saindo nb Idia Seguinte, viu docs hebreus rixando, e 
disse ao agressor: 'FVdt  qUe feres o teu próximo? 14 Elé 
respondeu: QUem te consHtuiu prindpe e juiz sobre nós? 
Acaso queres tu mátar-me, cdmo mátaste o  egípcio? Mbisés

Educação
de

Moísès.

Moisés

1, 19. P ois sabem . Desculpa èm. paitc verdadeira, visto que as 
mulheres orientais dispensasi muitas ve:es, '.\os seus partos, qualquer 
assistência. Onalã que todas as mulheres cristãs tivessem neste ponto 
a mesma delicadeza de consciência que tinham estas egipclas.



temeu e disse; Como é quc tal coisa Se descobriu? 15 Faiaó 
foi infcn-maido do acohtecimetito e procurava matar Moisés; 
ele, porém, fugindo da sua vista, parou oa terra de Madian 
e assentou-se junto de um poço.

16 Ora o  sacerdote de Madian tinha Sete filhas, as 
quais foram tirar água. Tendo enchido as pias, queriam 
dar de beber aos rebanbois de Seu pai, 17 mas sobrevieram 
os pastores e lançaram-nas fora dali. Moisés levantou-se, 
e, tomando a defesa das moças, deu de beber às suas oVe- 
Ihas. 18 Quando elas voltaram para casa de Raguel, seu 
pai, es'te di^e-lhCs: Por que vtestes mais cedo do que o 
costume? 19 ReSpOnderam: Hin homem eglptio liVrou-nos 
das mãos dos pastores, e, além disso, tiiou água connosco 
e deu de beber às oVelhas. 20 Ele disse: Onde está? Por 
qufe deixastes partir esse homem? Chamai-o para comer 
pão.

21 Consentiu Moisés em ficar em casa dele, e tomou Casamento 
por mulher a Séfora, sua filha. 22 Ela deu à luz um Moises. 
filho, a quem Moisés pôs o nome de Gersão, dizendo: Fui 
peregrino numa terra estrangeira.

23 Muito tempo depois, porém, morreu o rei do Egipto. Deus ouve 
Os filhos de Israel, geralendo debaixo do pesb dOs traba- 
lhos, clamaram, e o seu clamor, poir causa dos trabalhos, su- israelitas, 
biu até Deus, 24 o qual ouviu os Seus gemidos, c se 
lembrou da afiança quc tínha feito com Abraão, Isaac e 
Jacob. 25 O  Senhor olhou para Os filhbs dfe Israel e re- 
eombeceu-os (por seus filhos).

3 — 1 C te MoiSés apascentava aS ovelhas de Jetro, Aparição 
seu sogro, saceTdote de Madian. TCndo conduzido o  te- 
banho para o  interior do deSerto, chegou ao monte de 
Deus, a Horeb. 2 O Senhor apareceu-lhe numa chama dfe 
fogo ( que saia) d o  meio ide uma sarça, e (M oisés)  via que 
a sarça aTdia sem se consumir. 3 Disse, pois, Moisés:
Irei examibar (de perto) eSta grande visão, (e  verei) por 
que causa se não cOnsome a sarça. 4 Porém o Senhor,
Vendo qüe ele Se moVia para ir ver, chamou-o do meio 
da sarça e disSe: Mbisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui es 
tou. 5 E  fo Senhor) disSe; Não te aproximes daqui; tira 
as sandálias Ide teus pés, porque o lugar em que estás, é 
uma terra santa. 6 E  atrCsceritou: Eu sou o Deus de 
teu pai, o Deüs de Abraão, b Deus de Isaac e o Dteus Je  
Jacob. Cobriu Moisés o rosto, porque não ousava olhar 
para Deus.

7 O  Senhbr disse-lhfe: Eu vi a aflição do meu povo Moisés é 
no Egipto, oüvi o seu clamor cauSado pela crueza daque- '"xiado 
le® que têm a superintendência das obras. 8 Conhecendo “isiacl!"
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3  sua dor, dôsc! para o livrar das jnãos dos Egípcios e para 
o conduzir daquela terra para Uma tenra bca e espaçosa, 
paita uma Cerra omde corre o leite e o mel, nas regiões do 
Canancu, do HeCeu, do Amorreu, do Ferezieii, do Heveu e 
do lebuSeu. 9 O-damor, pois, dos Eilhos de Israel chegou 
alté mim, e eu vi a aíUção com que são opn'midds pelos 
Egípcios. 10 Mas vem e eu te enviarei a  Faraó, a fim de 
que tires do' Egipto o meu povo, os filhos de Israel.

11 Molsiés disse a Deus: Qilem sou eu, para ir ter com 
Faraó e tirar os filhos de Israel do Egipto? 12 Deus 
disse-lhe; Eu serei contigo; terás iSto por sinal de.que eu 
t!e mandarei: Quando tiveTes tiíaldo o  meu povo do Egipto, 
dfcrecerás sacrificios a Déus sohre eíte monte. 13 Modsés 
dísse a iDeus; Eu irei aos filbos de Israel e lheis direi: O Deus 
de vosisos pais enVibu-me a vós. 'Porém, se eJes me pergunta 
rem qual o seu nome, que lhes hei-de responder? H Dteus disse 
a Moisés: EIu sou o que sou. E  acrescentou: Assim Idírás aos 
filhds de Israel; Aquele que é, enviou-me a vós. 15 Deus 
disse novamente a Moiséis: 'Drás istio aos filhos de Israel: 
O Senhor Deus de vossos pais, o 'Deus de Abraão, o Deus 
de Isaac, o Deus de Jricob, enviou-uie a vós; teste é o meu 
nome por toda a eternidade, e com este (nome) serei recor 
dado de geração em geração.

15 Vai, ajunta os anciães de Israel c dize-lhes: O Se 
nhor 'Deus de vossos pais aparecèu-me, o  Deus de Abraão, 
o 'Deus de Isaac, o Deus de Jacob, e disise; Eu vos visitei 
atentamente e vi tudo o que vos tem sucedido no Egipto. 
17 Resolvi tirar-vos da opressão dos Egípcios e (conduzir- 
-vos) à terra do Cananeu, do Heteu, do  Amorreu do Fe- 
rezeu, do HeVeu e db Jebuseu, a uma terra onde cokre o 
leite e o miel. 18 Eles ouvirão a tua voz, e tu com os 
anciães de Israel irás ao rei do Egipto e lhe dirás: O Se 
nhor Deus dos Hebreus chamou-nos; nós fartemos viagem 
de três dias no deserto pára sadrificarmols ao SenhOr nossb 
Deus. 19 Bem sei que o  rei db 'Egipto não vOs deixará ir, 
se não for (obrigado) por mão fojte: 20 mas, por isso,
eu estenderei a minha mão e ferirei o Egipto cotn tolda a 
sojte de prodígios, que faibi no meio deles. Depois disto 
vos deixará partir. 21 'Farei que erite poivo encontre graça 
junto dos Egípcios; quando partirdes, não saireis com as

3, H . Ett sou 0 que sou. Eu sou aquele que existe por si nesinp 
e que em si possue toda a plendtude da existência: é  por mim que 
existem todos os seres.

21-22. Deus piomele muitos beas aos Hehieus, em compeasação 
dos seus tr.abalhos e aflições-. Os Egípcios, atetxados pelas dez plagas, 
darão de boa -vontade aos Hebreus tudo o que eles lhes pediiem. para 
que deixem quanto aotes o Egipto, prefeiiado iicar sem nada.



mãos varias. 22 Cada mulher pedirá à sua vizinha e 
àquela que mora na sua caisa, objeCtos de prata e de ouro, 
e vestidos: pô-loB-eis sobre vossos filhos e filhas, e despo- 
jareis o Egipto.

A — 1 Respondendo Moisés, disse: Não me darão cré- Milagres 
dito, nem ouvirão a minha voz, mas dirão: O  Senhbr não coiTrirmar 
te apareceu. 2  Disste-lHe, poiS (o  Senhor): Quc é o que a missão 
tens na mão? Ele reSpondteu: Uma vara. 3 O Se- Moisés,
nhor disse: Deita-a ao chão. iI>eitou-a, e ela converteu-se 
numa serpente, de sorte que Moiisés fugiu. 4 O Senhor 
disse: 'Estende a tua mão e pega-lbe pela cauda. Estendeu 
a mão, pegou-lhe, e (a  serpente) tiansformou-se numa 
vara. 5 (Assim [arei) disse b (Senhor), para que creiam 
qüe te apareUeu o  Senhor Deus de teus pais, o Deus de 
Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob. 6 Disse ainda 
o Senhor: Mete a tua mão no teu iseio. E le mteteu-a e  quando 
a tirou, estava coberta dfe lepra, (branca) cbmo a neve.
7 Torna a meter, diSse o (Senhor), a tua mão no tfeü seio.
Tomnu a metê-la e, quando a tirou dfe novo estava seme 
lhante ã outra carne. 8 Se te não acreditariem, prosseguiu 
(o  Senhor), nem ouvirem a voz do primeiro prodígio, 
acrfeditarâo na palavra do segundo prodígio. 9 Se nem 
ainda acreditarem nestes dois prodígibis, e não ouvirem a 
tua voz, toma água do ríb, derrama-a por terTa, e toda a 
que tirares do rio se convfertará em sangue.

10 MoiSés disse: Petdoa, Senhor, eu não sou de pala- Aarão 
vra fádl desde ontem e destíe ante-ontem, e, desde que 
falaste ao teu SeSvo, a minha língua está mais embaraçada 
e mais tarda. 11 O  Senhor disse-lhe; Qufem 'fez a teca
do homem? quem formou o mudo e o surdo, o que vê e
o ,qile é c!egb? Não sou eu? 12 Vai, pois, e eu cstatei na 
tua toca e te ensinarei o que deverâs dizfer. 13 (M oisés) 
porém d'islse: Rogo-te SenhoT, qufe envies a tua mensagem 
por quem quiseras enviar. 14 O Senhor irOu-se contra 
MoiSés e disáe: Eu sfei que Aarão, teu irmão Levita, é elo 
qüente; eis qUe ele sai ao teu encontro, e, vendo-te, se 
alegrará no seu coiração 15 Fala-lhe e põe as minhas pa 
lavras na sua boca: eu Serei na tua bbca e na dele, e vos 
mostrarei o que deveis fazer. 16 Ele falará por ti ao povo, 
e sferá a tua boca: tu. junto dele, farás as vezes de Deus

10. D esd e  ontem e d e sd e  ante-^ontem. Expressão hebraica para 
designar o tempo passado em geral.

13. Por qttem q a iser^ s enoíar, mas não por mim.
M . O S enhor iroü-*se. . A bondade de Deus manifesta-se mesmo

no meio do seu justo descontentamento, dando a Moisés Aarão como 
intérprete.



17 Toma também na tua mão eSta vara, com a qual Opera- 
rás os  prodígios.

Partida 18 MoiSés partiü, voltou para Jetro, sieti sogro, e dis-
de Moisés se-lhe; Peço-te qüe me deixes ir aos meus irmãos (que cs-

Egipto. éáo7 no Egipto, a ver se ainda são vivoB. Jetro dis9e-Ihe: 
Vai em paz. 19 Ora o Senhor disde a Moisés, eln Madian: 
Vai, e volta ao Egipto, porque morreram todos aqueles 
qüe procuravam a tua vilda. 20 Tomou, pois, Mbisés sua 
mulher e os Beus filhos, pô-los sobte um jumento e voltou 
para o Egipto, fcvando na mão a vara de Deus. 21 O 
Senhor disse-lhe enquanto voltava para o  Egipto: Cuida 
de fazer diante de Faraó toidois os ppodigios que eu pUs na 
tua mão. 'Eu endurecerei o steu coração, e ele não deixará 
partir o poVo. 22 Tu lhe diiás: Irto diz o Setihor: Israel 
é meu filho, meu füho primogénílb. 23 Eu te mando: 
'Deixa partir meu 'filhO, para que ele me sirva: Be não qui 
seres deixado partir, matarei o  teu Mho primogênito.

Encontro 24 Quando (M oisés) ia no caminho, o Senhor se lhe 
cora eus. .^presentou na pousada c qUcria matá-lo. 25 Tomou logo 

Séfora uma pedra aguditesima e circuncidou o 'prepúcio de 
seu filho, e totaiido os pés de Mòiisés, disse: Tu és para 
mim um esposo de Sangue. 26 E  (o Senhor) o  deixou, 
depois gue ela o disse, por causa da circuncisão, esposo de 
sangue.

Encontro 27 O Scnhor disSe a Aarão: V ai ao encontro de Mo5- 
com Aaiao sés no deserto. Ele saiu-lhe ao encontro no monte de Deus, 
anciães dc  ̂ °  héijOu. 28 Moisés doiíl!o.u a Aarão tddcis as palavras

Israel, do SenhOT cota as quais o  tinha cuviado, 'e os prodígios 
que lhe mandara que fizesse. 29 Foram juntos e congre 
garam todos os anciãles dos filhos ds Israel. 30 Aarão 
anunciou 'todas as palavras que o ISenhor tinha dito a 
Moisés, e (M oisés) fez os prodígios diante do poVo, 31 e 
o povo acreditou. Compreenderam qüe o Senhor Visitava 
os filhos de Isratí e quc tinha visto a sua aflição, e, pros 
trados, o 'àdoraram,

Moisés e 5 — 1 Depois disto Moisés e Aarão foram ter com
Aarão Faraó c disseram-lhe: Eítas coisias diz o Senhor iDeus de

diante dc
Faiao. 2 1 . Endurecerei o  seu  corapao. , Deus dà a todos as graças suíi-

cieiLtes para se salvarem. Muitos, poc'éin, alusam delas, tomando-se 
deste modo iadlguos de receber as graças eficazes, sem as quais é im 
possível perroaneter na amizade de Deus. Sem elas o coração eadure-
ce-se e permanece no pecado. Ê  nesle sentido qve Devs diz E a ia r e -  
cere i o  sea  coração , isto é, nãe lhe darei as graças eíícazes, visto que 
se tornou íadiguo delas.

24. E  queria m atâ-lo. por aãc ter ob^rvado a lei da circuncisão.
25. Tu é s  para mim esposo  d e  sangat. Salvaodo-le da motfte cont 

b sasgue que meu filho acaba de derramai na circuacisão. como que 
te adquiri de sovo para meu esposo.



Israel: Deixa ir o meu ptíVo, para que me ofereça sacri- 
cios nb deserto. 2 Ele, porém, respotídeu; Queta é b  Se 
nhor, para qUe eu obedeça à sua Voz e ddxe ir Israel? Não 
cdnheço o Senhor, e não deixarei ir Israel. 3 Eles dis 
seram: O  Deus dos Hebreus chamou-nos, para que andemos 
três dias de caminho pelo dleserto, e sacrifiquetaos ao Sie 
nhor nosso Deus, não suceda qUe venha sobre nós a peste 
ou a eSpada. 4 O rei do Egipbo respondeu-lhes: Moisés 
e Aarão, por que distraís o povo dos seus trabalhos? Ide 
para as vossas tarefas. 5 Faraó acrescentou: O vOsso 
povo é muito numeroso, e vós queteis interromper os seus 
trabalhos!

6 Naquele mesmo dia oídenou aos prefeitos das obras 
e abs exaCtcitreS do povo: 7 Não mais daneis palha, como
antes, ao povo para fazer tejolos, mas eles mesmos junta 
rão a palha. 8 Pbrém os obrigareis à mesma quantidade 
de tejbtos que antes (faziam ) Sem lhes diminuir nada, por 
que éStão ocSosos, e por isso gritam: Vamos, e sacrifica- 
refmois ao nosso Deus. 9 Sej'ata oprimidos com tralmlhos, 
eSfejam ocupaxtos, para qüe não atendam a palavras men- 
tirasas. 10 Saíram, pois, os pidféitos das obias e ots exac- 
üores, e disseram ao pbvo: Assim diz Faraó: Não vots dou 
mais palha: 11 íde e juniai-a onde a pudcrdes encontrar:
cOntudo, nem por isso se diminuirá alguma coisa tía vossa 
taieifa.

12 O povO, poiis, espalhou-Se por toda a terra do Eqi- 
pto a juntar palha. 13 O s prefeitos das obras juStavam 
com eles, dizendo: OotapléCai o vosso trabalhb todos os 
dias, como antes cobtumáVeiis fazer, quando vos davam a 
palha. 14 Foram castigaUbs os escribas dos filhos de 
Israel que Os exadtores tinham colocado à frente deles. 
Diziam-thteB: 'Por que não cotaipletastels vós nem ontem nem 
hoje a  mesma quantidade de tejolos que (fazíeis) antes? 
15 Então os que presidiam aos filhas de laraél foram é gri 
taram a Faraó, dizendo: Pbr que tratas assim os teiís ser 
vos? 16 Nãb nbs fornecem a palha, e exigtem a mesma 
quantidade de tejolos; eis que nós teus servos somos ba 
tidas com açoutes, é injustamébte se procede coritra b teu 
 povo.

17 Ele diSse: Estais ociosOs, e por isrò dizteis: Vamos 
a sacrificar ao Senhor. 18 Ide, pois, e trabalhai: não se 
vos dará palha, e entregaTeis o número costumado de tejo 
los. 19 Os escribas dos filhos de Israel viam-se ém má
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5» 7. N ã o  mais dareis  pa lha . Para maior consistência dos tejoIoS. 
costumavam os egípcios, na sua fabricação, misturar palba com argila.
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situação, porque lhes diriam: Nada se diminuirá (do nú 
mero) dos tejoJos f que haveis de dar) cada dia. 20 Saindo 
da presença de Faraó, encontraram Moisés e Aarão, que 
esperavam perto de lá, 21 e disseram-lhes: O Senhor veja 
e julgue, pois vós nOs tornastas Odiosos aos olhos de Fa 
raó e de sleus servos, e lhe meteStes a espada na mão para 
nos matar. 22 Moisés voltou-se para o Senhor e disse: 
Senhbr, por que afligiste esBe povo? que me enviaste? 
23 Dei^e qite eu me apTeSentei a Faraó para Ihc falar em 
teu notne, ede atormentou o teu povo, e tu não t> libertaste.

6 — 1 0  Senhor disáe a Mcfisés: Agolra verás b que 
eu farei a Faraó: (obrigado) por  mão poderosa, deixará 
sair (os filhos de Israel) (obrigado) por mão poderosa os 
expulsará da sua terra.

2 O  Senhor falou a Moisés, dizendo: Eu sou o Se 
nhor, 3 que apaZcci a  Ahraão, a Isatec e a Jacob, como 
o Deus oonnípotente: mas não lhes revelei o meu nome 
Javé. 4 Fir aliança com eles para Iheá dár a terra de 
Canaan, a terra da sua peregrinação, na qual foram fcjras- 
teiros. 5 Ouvi o gemido dos Iilhos de Israel, que os Egí 
pcios tém oprimido, e lembrei-me da minha aliança. 6 Por 
isso, dize aos filhbs de Israel: Eu sou o Senhor, que vos tira 
rei de sob o jugo dos Egipdos, vos livrarei da escravidão, 
vos resgatarei com o braço eStenidído e com grandes juí 
zos. 7 Farei d’e vós o meu povo, serei o «vosso Deus e 
sabereis que eu sou o Sienhor vbsso Deus, que vos tirarei 
de sob o jugo dos Eg.ipcios, & e vos introduzirei na terra 
qufe jurei dar a Abraão, Isaac e Jacob, terra quc entreguei ao 
«vosso domínio. Eu sou o Selnhor. 9 Moisés contou tudo 
isto axM filhos dc Israel; clCs, poTém, não o ouviram por 
cauSa da angústia do (seu) espirito e do seu traibalho 
duríssimo.

10 O Senhor falou a Moisés, dizendo: 11 Vai di 
zer a  Faraó, rei do Egipto, que deixe partir .da sua terra 
os filhos de Isiael. 12 Moisés respbndeu na presença 
do Senhor; Os fillios de Israel não me ouvem; ora, como 
me ouvirá Faraó, a itiim qUe tenho dificuldade cm falar? 
13 O Senhor falou a Moiisés e a Aarão, e deu-lhes ordens 
para os filhos de Israel e paira Faraó, rei dó Egipto, a 
fim de tirarem ols filhos de Israfel da terra do Egipto.

14 Estes são os chefes das caSas seguiido as Suas famí 
lias. Filhos de Ruben, primogênito de Israel: Henoch, Faliu, 
Hesron e Carmi. 15 Estas são as famílias de Ruben. Fi 
lhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aod, 'Jaquin, Soar, e Saul,

6» 6. Com o b raço  estendido, como vn guerreiio que mostra a sua 
IiM-ça. — Com grandes juízos, isto 'é. com graades castigos.



filho de uma cananeia. Esta é a progénic de Simeão.
16 E  estes são os nomes dos filhos de Levi, com as suas 
deBcendências: Gerson, Caath e Merari. Os anos da vida 
de Levi foram cento c trinta e sete. 17 Filhos de Gerson:
Lobni e Semei, cbm as suas gerações. 18 FilhOs de Caath,
Amrão, Isaar, HebiOn e Oziel. Os anos da vida de Caath, 
foram cento e trinta e três. 19 Filhos de Merari: Mooli 
e Musi: estes (são)  os descsnderides de Levi, segundo £is 
suas familias. 20 Amrão tomou por mulher a Jocabed, 
filha de seu tio patento, a qual lhe deu ã luz Aarão e 
Moisés. Os anos de vida de Amrão foram Cento e trinta 
e sete. 21 Filhos de Isaar: Cotré, Nefeg e Zecri. 22 Fi 
lhos de Oziel: Misael, Elisafan e Setri. 23 Aarão tomou
por mulher a Isabel, filha de Aminaldab, irmã de NaaSon, a 
qual lhe deu à luz Nadab, Ablu, EleazaT e Itantar. 24 Fi 
lhos de Coré: Aser, Elcana e Abiasai>h. Estas são aS fa-
míLas dos desdenld'entes de Coiré. 25 Eleazar, filho de 
Aarãb, tomou por mulher uma das filhas de FUtiel, a qual 
lhe deu à luz Fineias. Estes são oS chefes das linhagens 
dos levitas segundo as suas familias. 26 Estes sã o ' o 
Aarão e o Mbisés a quem o Selnhor ordenou que tirassem 
da terra do Egipto os filhos de Israel segundo os seus gru 
pos. 27 Este Mbisés c este Aarão são aqueles que falaram 
a Faraó, rei do Egipto, para tirarem do Egipto os filhos 
de Israel.

28 No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra Objccções 
do Egipto, 29 o Senhor disse a Moisés: Eu son o Se- Moises. 
nhor; dire a Faraó, rei db Egipto, tudo o que eu- te digo.
30 Moisés respondeu ao Senhor: Tenho dificuldãide em falar: 
como ouvirá Faraó?

7 — 1 O Senhor disse a Moisés: Repara que te cons- Aarão

titui deus à e  Faraó; Aarãb, teu irmão, será teu profeta.
2 Tu lhe dirás tudo o que cu te mando, e elé falará a Moisés. 
Faraó, para qüe deixe partir do seü pais os filhos de Israel.
3 Eu endurecerei o seu coraçãO, e multiplicarei os meus 
sinais e os meus piOdigiOs na terra do Egipto. 4 Faraó 
não vos ou-virá, mas eu estenderei a minha mão sobre o 
Egipto e farei sair do Egipto o meu exército, o meu povo, 
os filhos de Israel, por meio dos maiores juízos. 5 Os Egí 
pcios saberão que eu sou o Senhor, quaitdo eu estehder 
a minha mão sobre o Egipto, e fizer sair do meio deles os 
filhote de Isratel. 6 Fizeram, pois, Moisés e Aarão como o

7, 1. D eas d e  F a ra ó , Isto é. del-te poder de fazer diante dele os 
maiores prodígios, para que teoha medo de ti. — Teu profeta. O he 
braico nabi significa aquele que faía em nome de outro.



Prodígio 
da T a ra .

Senhor tinha jnandack»; fizterani-no exactamente. 7 Moi. 
sés tinha oitenta anos, e Aarão oitenta e três, quando fa 
laram a Faraó.

8 O  Senhor disSe a MoiSés e a Aarão: 9 Quando 
Faraó vos disster: Fazei um prodiglo —tu dirás a Aarão: Pega 
na tua vara, lança-a por terra dlattte de Faraó, e ela se 
converterá em serp^te. 10 Teindo, pois, Moisés e Aarão 
ido à  presença de Faraó, fizeram coiífarme o  Sénbor tinha 
ortfenado: Aarão lançou por terra a vara diante de 'Faraó 
e dós Seus servos, e ela cobveTteu-se em serpente. 11 Mas 
Fataó chamou os sábios e os magos, e eles fizeram tam 
bém coisas semelhantes por meio dos «ncantamentos egí 
pcios e de certos segredos. 12 Lançaram por tetra cada 
um deles as suas varas, aS quais se converteram em dra 
gões, mas a vara dte Aarão deVOiou aS vatas dteles.

Pragas do Egipto

Primeira 
praga: 

a t ra a s fo r -  
in a ç ã o  da 

ã g u a  en  
san g u e.

13 Endureceu-Se o coração de Faraó e oão os ouviu, 
como o Senhor tinha dito. 14 O  Senhor idisse a Mtxsés: 
Obstihou-se o  tíoração de Faraó; não quet deixar partir o 
(meu) povo. 15 Vai ter cotai elte pBla manhã. Ele sairá 
(para ír  ̂ ao rio, e tu critarás tem Erêutc IdeJe sòbre a mar 
gem do rio, tomarás na tua mão 'a vara, que Ste converteu 
em dtagão, 16 e lhe dirás; o Senhor Deus dos Hebreus 
enviou-me a ti para (fe)  dizer Oeixa sair o meu povo 
para que m!e ofereça sacrifícios no deserto. Até ao pre 
sente não quiseste twivir. 17 Olha, pois, o que diz o  Sc 
nhor: Nisto 'coinhecerás qüe 'eu sou o Senhor: ferirei com 
a  vara, que 'ttenho na minha mão, a ãgua do rio. e ela sc 
converterá em sangUe. 18 Qs peixes que há no rio mor 
rerão, as águas se corromperão, e os Egípcios sentirão 
repugnância de a bebter.

19 O Senhor disse também a Moisés; 'DiZe a Aarão: 
Toma a tua vara, e 'ésténde a tua mão sobre as águas do 
Egipto, sobre Os seUs rios, ribeiros, lagoas, e todos os reser 
vatórios Ide águas, paia quc se donvertam em salique; e ha 
verá sangue em toda a 'teila do Egipto, tanto nos vasos de 
madeira, como nos de ptedia. 20 MoiSés e Aarão FiZeram 
como o Serihor lhes mandará. (A arão), levantando a vaia, 
feriu a água do rio, na presença de Faraó e dos seus ser-

12. S c  conuerteram em  dragões. Oa magos, com o aaxllío do de 
mônio e por permissão de Deus, puderam contrafaren o milagre de 
Moísès. Deus, poièm, para mostrac que Moisés eia seu eaviado e 
muito superior aos magos, fez com qve a vara de Aarão deTOrasse as 
varas dos magos.



vos, e ela coiwerteu-áe em sangue. 21 O s peixes, que 
havia no rio, morreram, e o rio, corrompeu-se, e os Egí 
pcios nãb polüam béber da água do rio, e houve sangue 
por toda a terra do Egípto. 22 Porém os magos do 
Eqipto fiZeram coiSas semelhantes oom os seus encanta 
mentos, e o bcraçSb d'e Faraó eodureceu-Se, e não os 
ouviu, oomo D Senhor tinha predito. 23 CFaraó) voltou- 
-Ihes as costas, entrou em sua casa e não aplicou o seu 
coração (a estas coisas) ainda desta Vez. 24 Tbdos os 
Egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água 
potável, porque não pOdiam beber da água Idb rib. 25 Pas- 
saram-Se (entretanto) sete tfias, depois qite o Senhor feriu 
o rio.

8  —̂  1 O Senhor disáe novamente a Moisés: Vai ter Segunda 
oom Faraó e lhe dirás: iBstas coiáas diz o Senhor: Deixa 
ir o meu povo, para que me ofereça sacrificios. 2 Se, 
porém, o não quiseres deixar ir, flagelarei com rãs 
todo o teu país. 3 No rio fervílhairãb rãs, c elas subirão 
e entrarão em tua casa, na câmara onde dormes, sobie o 
ten leito, nas casas dos teus servos, no meib do teu püvo, 
nos teus fornos e nos sobejois dos teüs alimentos; 4 c  as 
rãs irão sobre ti, sobre o  teu povo e sbbre todos os teus 
Servos. 5 O  Smhor disáe a Moisés: Dize a Aarão: Es 
tende a tua mão sobre ois ribs, ribeiras e lagoas, e faze 
sair rãs sobre a teTra do Egipto. 6 Aarão estendeu a sua mão 
sobre as águas dn Egipto, e as rãs sairam e cobriram a 
ferra do Egípto. 7 Os magos, porém, fizelTam ctrisa seme 
lhante, por meio dos seus encantamentos, e fizeram sair 
rãs sobre a terra do Egipto.

8 Faraó chainou Moisés e Aarão, e disse-lheS: Rogai 
ao Senhbr qUe áfaste as rãs de mim e do meu povo, e eu 
deixarei ir o povb para que ofatteça sacrifícios ao Senhor.
9 MoiSés disse a Faraó: Determiira-me quandb deverei 
rogar por ti, pelbs teus séiVoB e pelo teu povo, a fim de 
que as rSs Sejam afastadas de ti, da tua casa, dos teus 
servos e tío teu povo, e sâmente fiquem no rib. 10 Elc 
respondeu: Amanhã. MoâSês disse: Farei Segundo a tua 
palavra, para que Saibas qUe nãb há quém seja cotao o 
Senhor nosso Deus. 11 As rãs afaStar-Se-ão de ti, da tua 
casa, dos teus servos e do teu povb, e sòmente ficarãb no 
rio. 12 MoiSés e Aarão saíram da presença de Faraó, e 
Moisés clamou ao Senhor pelo cumprimento da promessa

22. F izeram  coisa  sem elhante, por intervenção diabólica.
S, 7. B  fizeram  sair rãs. . . Não se sabe se fizeram sair as rãs do 

N ilo, nem em que proporções; o que é certo, porém, -é que não foram 
capazes de as ^ zer desaparecer, como se vé no versículo 8.



p raja: 
as moscas.

que tinha feiCo a Faraó relativaníente às t Ss . 13 O  Senhor 
fez conffortne a  palavra de Moiáés, e morrerain as rãs das 
casas, das granjas e dos campos. 14 Juntaram-nas em imen 
sos montões, c a terra fioou infecdonada. 15 Mas Faraó, 
Vendo gue lhe era dado alívio, enduredeu o seu coração 
e não os ouViu, como o Selnhor tínha mandado.

16 O Senhor disse a Moisés: Dize a Aarão: Esftende 
os”nio3. a  tua vara, fere o pó da terra, e haja mosquitos em todà a
quitos. terra do Egipto. 17 Eles íizeram assim. Aarão, pegando na

vara, estendeu a mão, feriu o pó da terra, e os mosquitos 
caíram sobro os homens e sobre os animais; todo o pó da 
terra se converteu em mosquitos pOr toda a terra do Egipto. 
18 'Os magos fizieram dum modo semelhante com os seus 
encantamentos para produzir mosquitlos, e não puderam. 
Os mosquitos exiStiam, tantb tedhre os horúens, como sobre 
ols animais. 19 Então os magos disSeram a Faraó: O dedO
de Deus está aqui. Porém o coração de Faraó endureCeu-se,
e nãb os ouviu, como o SenhoT tinha anunciado.

Qu^a 20 O Senhor tíisse outra vez a  Mo'isés; L‘evanta-te de
madrugada, e apreSebta-te a Fairaó, quando ele sair para 
ir junto da água, e dize-lhe: Assim fala o  Sfenhor: Deixa 
ir D meu povo, a fim de que trte Ofereça sa'crifícios, 21 P«w- 
que, sfe O não deixaifes ir, cu mandarei contra fi, contra 
os teus servos, contra o teu povo, corrtra as tuas casas, 
todo o génfero de moscas: e as casas dos Egipcios. e toda 
a terra qufe habitam, serão chfeias de moBcas de vários ge- 
nfercte. 22 Gmtudo eu, neisse dia, distinguirei a terra de 
Gessen, onde habita o mfeu povo, de modO qUe não haja 
aí mOscas, a ‘fim de que Baibag que eu, o Senhor, estou no 
mleio desta terra. i 23 Estabelecerei (assimJ uma disânçãO 
entre o meu povo e o teu povo: amanhã terá lugar este 
isiiial. 24 E  o Senhor aissim Fez. Vlefram mbscas rablfestis- 
simass sohre as Casas de Faraó c dos s'eus servos, e sobre 
toda a terra- do Egipto; e a terra foi devastada por tais 
moscas.

25 Faraó chamou Moisés e Àarão, e disse-lbes; Ide, 
e sacriRcai ao voisso Deus nesta terCa. 26 MoiUcs respon 
deu: Não se pode fazer assim, porque sacrificaremos ao 
Senhor nosso Dfeus coisas quc para os Egipcios é sacri 
légio matar; se nós-, diante dos Egípcios matarmos o quc 
eles adoram, nós apedrejarão. 27 Àndaremlois trés dias de 
viagem no deserto, e sacrífiCaremos ao Senhor nosso Deus, 
oomo ele nos ordenou. 28 Faraó disse: Eu vos deixarei 
ir para que sacrifiqueis ao Sfenhor vosso Deus no dfeSerto, 
mas não vos afalsteSs muito, e rOgai por mim. 29 Moisés 
disse: Logo qUe eu tiver saído da tua preSença, ro-garei ao



Senhor, e amanhã as moscas se afastarão de Faraó, dos 
stens stervdls e do seu poVo: ntas não queiras mais enga 
nar-me, não Idieixandò sair o pbvo a f^ e r  sacrifidos ao 
Serihor. 30 Terido Moisés saído da pTeSença de Faraó, 
orou ao Senhór. 31 Ele 'fez o que MoSãês lhe tinha pedido 
e tirou as moscaB de Faraó, dos steus Servos, e do seu pDvo: 
não ficou rima só. 32 Pbrém o coração de Fanaó endn- 
re'ceu-se de tal sorte, que riem ainda deBta vez deixou ir 
o povo.

9 — 1 0  Scnhor disse a Moisés: Vai ter com Faraó Qumta 
e dize-lhe; Assim fala o Senhòr Deus dos Hebreus: Deixa 
ir o  meu povo para que me ofereça Sacrifícios, 2 porque, aniMia”  
se ainda recusas e o reCtens, 3  a itdnha mão será sobre 
(o gado dos) teus campoB e ( virá) uma pestilência gra- 
visSima sdbre os caValos, jumentos, camelbs, bbis e oVe- 
Ihas. 4 O Stenhor fará a maravilha de steparar o  que per 
tence aos filhos dte Israel do que pertencte aos Egípcios, de 
sorte que não peTeça absolutamente nada da que pertencte 
aos filhos de Israel. 5 E  o Senhor determinou o tempo, 
dizendo: Amanhã cumprirá o Senhor esta palavra no país.
6 Ao oiitito 'dia, pois, fez o Senhor o que tinha dito, e todos 
os animais dos Egípcios morreram; dos animais dos filhos 
dte Israel não morreu nenhum. 7 Faraó mandou vter, e nada 
estava morto do que frássuia Israel. O coração dte Faraó, 
pcuteta, endureceu-se, c não deixou ir o pcvo.

8 O  Senhor diSse a Moisés e a  Aarão: Tomai mãos S e ita  
cheias de cinza dum forno, e Mbisés a lance ao ar diante 
de  Faraó, 9 para rjue se converta num pó fino, sobre toda 
a terra do Egipto, donde resultarão nos hbmens e nos ani 
mais úlcteras e tumores, por tbda essa terra. 10 Tòmaram 
cinza dum fomo, e aprestentaram-se a Faraó. Moisés lab- 
çou-a ao ar, e formarara-se úlceras e  tumOres nos hOmens 
e nos animais. 11 Os magois não podiam ter-se dte pé 
diarite de MoiSés, por Causa das úlcteras, que estavam 
sobre eiles, como sobre todos os Egípcios. 12 O Senhor 
eadurecau o coração dte Faraó, que não os ouviu, como o 
Senhor tinha dito a Moisés.

13 O  Senhor disse a Moisés: L'evanta-te de manhã Sétima 
cedo, apreStenta-fe a Faraó e dize-lhe: AsSim fala o Senhor °
Deus dos Hebreus: Deixa ;r o meu povo para que me ofe- 
roça sacrificios, 14 porque desta vez mandarei todas as 
minhas pragas sobre o teu coração, sobre oB teus servos,

S , 11. E  05 m agos não podiam ter~se d e  p é , e reconheciam agora 
a  sua inteira impossibilidade de contrafazer os prodigios de Moisés, 
vendo-se atacados pelo terrível flagelo. Do texto parece deduzlr-se 
que Faiaò. por permissão de Deus, não foi atingido pela praga.



sobre o  teu povo, paia que saibas que não há quem seja 
Semelhante a mim em tc»<la a terra. 15 Se eu tivesse es 
tendido a ininliH mão e te tivesSe 'ferido de peSte a ti e ao 
teu povo, haveríeis já desaparecido tía terra. 16 Porém 
conServei-te com vida, para mostrar em ti o meu poder 
c para que o  meu nome seja Celebrado em toda a Berra. 
17 Ainda reténs o  meu povio, e o não quertes deixar ir? 
1& Pois fica sabendo que amanhã, a  eSta mesma hora, fa 
rei choVér granizo abundantíssimo, qual se não viu iiunca 
no 'Egipto, désde o dia em. que foi fundado até ao presente. 
19 Manda, portanto, imadietamente junlar os teus animais 
e tudo o qué tens no campo, porque ois homéns e os ani 
mais que se achatem fora, qrie não estiverem tecolhidios, 
cairá sobre eles o  graüizo, e morrerão. 20 Aqueles dos 
tíeiintols .de Faraó, que temeram a palavra do Senhor, fiZcram 
retirar os seus servas e os seus an im ^  pata as casaá. 
21 Aqueles. pOiém, que desprezaram a palavra do Senhor, 
deixaram ficar os seus servos é os seus animais nós campos.

22 O  Senhor disse a Moiáés; Estende a tua mão para 
o céu, a  'fim de que chova granizo em toda a terra do 
Egipto sobíe os hómens, sobre os animais e sobre toda a 
verdura do campo, na terra do Egipto. 23 Mbisés 'eisten- 
deu a vara para o céu, e o Senhor despfediu trovões, gra 
nizo e raiiois, que se precipitavam sobrfe a terra. O Senhbr 
fez cair granizo sobre a terra do Egipto, 24 e, misturado 
com ele, caiu fogo; o .granizo foi de tal gJrandeza, que 
nunca 'antes ste viu igual tem tóda a terra do Egipto, desde 
que aquela nação foi fundada. 25 O  granizo feriu em 
toda a terra do Egipto tuldo o que estava nos campo.s, desde 
os homens até aOs animais, feriu toda a  erva do cam'po e 
deátroçou fodals as árvores do país. 26 Só na terra de 
Gessen, oiude estavam os filhOs dle Israel, não caiu granizo.

27 Faraó maiidou chamar MoiSés é Aarão e disse- 
-Ihes: Eu peqriei ainda desta vez; o Senhor é juSto; eu e 
o meu povo somos ím'pios. 28 Rogai ao Senhor para 
qüe Cessem oB Povões de Deus e o  granizo, a fipi de quc 
eu vos deixe ir, e não permanerçais mais aqui. 29 Moisés 
disse: Depbis qué eu tiver saído da cidade, estenderei Bs 
minhas mãos paia o Senhor, cessarão Os trovões e não cho 
verá mais granizo, a  fim de qüe saibas que (íodaj a  terra 
é do Senhor. 30 Más eu sei qrie nem tu nem d s  teus 
servos temem ainda o Senhor Deus. 3'1 O linho e a ce 
vada perderam-áe, pbrque a 'deVada éstava verde e o linho

19. M a n d a . . .  /uníar. , . Deus. cm sua inFinila bondade, lembra 
um meia de evitar o Flagela a todos os que crerem na sua palavra.



estava em flofes. 32 O trigo, porém, e o 'farro não foram
danificados, porque eram sterôdios. 33 Moisés, tenldo deixado 
Faraó e saído 'da cidade, ergueu as mãos para o Senhor, 
e cesisaram os ttOvSes e o  graniao, e não caiu mais chuva, 
sobre a terra. 34 Faraó, porém, vendo que tinha cessado a 
chuva, assim como o graliizO e os trovõeS, aumentou o  seu 
pecado: 35 o seu coração se òbstinou e endureceu eXtraordS- 
nãriataiente, e  não deixou partir os filhols de Isrã'el, como 
o Senhor tinha mandado por meio de Moisés.

10 — 1 O SenhOr disse a Moisés: Vai ter com Faraó, Oitava 
pKtrque eu eridureci o seu coração e o de seüs servos, a
fim de operar néle os meus ptódigios, 2  e para que tu
contes a teus fllhos e a teus netos qUantas vezes feri os 
Egipcios, e os pròdigios que operei no meio deles, e para 
que vós saibais que eu sou o Senhor. 3 Moisés 'e Aarão 
apresentaram-se, pcüs, a  FaTaó, e disseram-lhe: O  Senhor 
Deus dos Hebreus diz estas coisas: Até quando recusarás 
sujeltar-Se a mim? Deixa ir o  meu povo para que me ofe 
reça isacrifícibis. 4 Se ainda résistes, e não o queres deixar 
ír, amanhã maridarei gafanhotos sohre as tuas terras, 5 os 
quais cobrirão a superfide da terra, de soite qUe dela não 
apareça nada; será devorado o que escapou do granizo, por 
que eles roerão todas as plantais que crescem nos campei.
6 Encherão as tuas casais, as dos teus servos, as de todos 
os Egípcios: nem os teus pais, nem os teus a/ós viram 
tanta quantídaldie, desde que eles nasceram na terra até ao pre 
sente. Com isto Mbisés volCou-Se e saiu da presença de 
Faraó.

7 Mas ots servos de Faraó disseram-lhe: Até quando 
sofreremos nós este escândalo? Ddxa ir estes hOmens, a 
fim de que rifeTeçam sacrificios ao Senhor seu Deus; não 
vés que o Egipto está pefdido? 8 E  tomaram a chamar 
Moisés e Aarão à prfesença de Faraó, o qual Ihés disse:
Ide, oferecei sacrifidos ao Selnhor vosso Deus. Quem são 
os que hão-de ir? 9 Moisés respondeu: Havemos de ir 
cbm os nossos meninos, com os noSsos velhos, com filhos 
e filhas, com oVelhaS e com gados, porque é uma solenidade 
do Senhor nosso Deus. 10 Faraó reSpbndeu: Assim seja 
o Senhor convosco, como eu deixarei' ir a  vós e aos vossos 
filhos. Tomai cuidado, pois obrais com más intenções.
11 Não, não; ide sòmente vós, os homens, e oferecei sa 
crificios ao Sénhor, porque iSto é o que vós mesmos pedis- 
tes. E, imediatamente, foram expulsos da presença de Faraó.

10, 10. AsAím seja  o  Senhor conuosec. . . Ê  a piedosa saudação dos 
Hebreus empregada poi Faraó dum modo irônico. O Senhor seja con 
vosco como eu vos deixarei ir. isto é, nunca voa deixarei ic.



12 O Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre 
a terra do Egipbo, para que venham sobre ela os gafa 
nhotos, a fim de que subam pelo Egipto 'e devorem toda 
a erva, tudn o que tenha ficaido do granizo. 13 Moisés 
estendeu a vara sobre a terra do Egipto, e o Senhor man 
dou um veclto abrasador durante todo aquele dia e noite. 
Quando foi manhã, o Vento abrasador haVia trazido os 
gafanhotos H que avançaram sobre tdda a terra do Egí- 
pto, e pousaram em todo o território egrpcio, em tão grande 
número, como nunca antes daqUele tempo tinha havido, 
nem haverá. 15 Cobriram tolda a süpierfície da terra, 
obscurecendo tudo. Foi devorada a erva da terra, tudo o 
quc havia de fnitos nas árvores, que o granizo tinha dci- 
xaldo: Dão ficou nada de verde nas árvores e nas ervas d!a 
terra em todo o Egipto. 16 Pelo qu'e Faraó chamou a 
toda a pressa Moisés e Aarão, e disse-lhes: pequei contra 
o Senhor vosso Deus e contra vós, 17 mas agora per 
doai-me, ainda testa vez, o meu pecado, e rogai ao Senhor 
vosSo Deus que tire de mim esta morte. 18 Moisés, tendo 
saiído da presença de Faraó, orou ao Senhor, 19 o qual 
fez sopnar do poente um vetfto ‘fortiSBimo que arrebatou os 
gafanhdtbis te os lançou no mar Vermelhb: não ficou um só 
em toldos os limites do tEgipbo. 20 O Senhòr enduteceu o 
coração de Faraó, e ele nâo deixou sair os filhos die Israel.

Nona 21 O  Senhor dísse a Moistés: Estende a tua mão para
°  sobre a terra do Egipto trevas tãò espessas,
qUe Se pOsSiam apalpar. 22 Mbisés estendeu a sua mão 
para o céu, e houve trevas espeissas em toda a terTa dO  
Egipto duTainte trcs dias. 23 Um não via o outro, nem se 
movia do lugar em que estava: porém, em toda a parte 
onde habitavam d s  filhos d'e Isratel, havia luz. 24 Faraó 
chamou Mbisés e Aarão, e disse-lhes: Ide, oferecei sacri 
fícios ao Senhor: fiquem somente as vossas ovelhas e o 
voáso gado, os vosBos.meninos podem ir convosco. 25 Moi 
sés respondeu: Também nos darás o necessário para os 
sacrificios te holocaudtos que oferecermos ao Senhor nosso 
Deus. 26 Irão connosco todos os nossos rebanhos; não 
ficará deles nem uma unha, porque são necessários para o 
culto do Senhor nosiso 'Deus; nós próprios ignoramos o que 
se deve imolar, enquanto não chtegarmlos àquele lugar. 
27 Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não 
Os quis deixar ir. 28 Faraó disse a Modsés: Aparta-te de 
mim, e livra-te 'de mte toitoareis a ver a face; ,no dia ém que

17. Esta mcrte,. esta praga mortal para o Egipto.
21. Q ae s e  possatn apalpar. Eípcessão popular, cniilto usada em 

todas as Ifaguas.



me apareCeres, mòiTerás. 29 Moisés respondeu: Assim se 
fará como disseste: não vérei mais a tua facfe.

11 — 1 O Senhor disse a 'MbiSés: Flagelarei ainda ccm P «d ição  
uma praga a Faraó e ao Egipto, e, de'pois disso, vcfc dei-
xará partir, e alté vos ocntStrangerá a sair. 2 Dirás, pois, praga, 
a fodO o povo que cada homem peça ao seu amigo, e cada 
mulher à sua vizinha ohjectos dc praia e ovuo. 3 O  Senhor 
fez que o seu povo achasse graça diante dós Egipcios. O 
próprio Moisés foi um homem muito grande na terra do 
Egipto, aos olhoS dos servos de Faraó e dé todo o povo.
4 Moisés disse: Estas coisas diz o Senhor: A méia-noite pas 
sarei pelo Egipto, 5 e todo o primogênito morrerá na terra 
do Egipto, deáje o primogênito de Faraó que se assenta so 
bre o seu trono, até ao primogênito da escrava, quc está à 
mó, e até aos primogênitos dos akiimais. 6 Haverá em toda a 
terra do Egipito um grande daímoir qual mmca antes houve, 
nem haverá jamaiS. 7 Mas entre todos os filhos de ISraél, 
desde Os homens até aoS animais, nãb se ouvirá ganir um 
cio, para que saibais com que grabde milagre o Senhbr 
separa os Egipcios de Israel. 8 Todos estes teus servos 
virão a mim, e !se prostrarão diante de mim, dizendo; Sai 
tu e todo o teu povo, que te está sujeito: depois diSto sai 
remos. 9 E  Moisés saiu da presença dé Faraó muito iradO.
O Senhor disSe a Moisés: Faraó não voB oUvirá, para que 
SC multipliquem os meus prOdigios na teita do Egipto.
10 Moisés e Aarão fizeram diante de Fkraó todos os pro- 
digíos gue eStão escritos, mas o Senhbr endureceu o coração 
dé Faraó, e ele não deixou partir os fühos de Israel da 
sua terra.

12 — 1 O Selnhor disse também a Moisés e a Aarão 
na terra do Egipto: 2 Este més será para vós o princípio ® 
dos mosés, será o primeino dos meses do anb. 3 Falai a 
todo o ajuntamento dos filhos de Israel e dizei-lhes: No dé 
cimo dia deste mês cada um toime um cordeiro por familia
e por casa. 4 Se, poiém, o  número (de pessoas) for menor 
que o que pode bastar para comer o cordeiro, tomará o 
seu vizinho que estiver próximo da sua casa, segundo o 
número de almas que podem bastar para comer o cordeiro.
5 Ora o cordeiro será, sem defeito, macho, de um ano. Fm 
lugar do corde'iro, podeis tomar (nas mesmas condições)

U ,  4. Passarei p e lo  Egipto. Modo de dizer para significar que 
Deus la  intervir dum modo novo. infligindo directamente a última praga, 
enqaanto que as nove primeiras tinham sido infligidas por intermédio 
de Moisés e  Aarão.

32, 2. O  prin cip io  dos m eses, com ele começará o ano sagrado, 
por ele deverão ser reguladas as festas religiosas.



luii cabrito. 6 Vós o guardarfets até ao chá catorze deste 
mcs, e ‘toda a  multidSo dos filhOs de litael o imolará à tarde.
7 Tomarão do seu sangue, pô-lo-So st^re as d'uas òm.:' 
breiras e sobre a verga da porta das casas, em que eles o 
hão-de comer. 8 Nctssa mesma aoite comerão aS carnes 
(do cordeiro) asisadas no fogo, com pães ázimos e  ervas 
amargas. 9 Não comereis deíe nada cru, nem cozido em 
água, mas sõmeute assado ao fogo, com a cabeça, os pés 
e as eotralnhas.

10 Nada flcará dele para o dia seguinte; se restar al 
guma coiisa, queimã-la-eis uo fogo. 11 Comè-lo-eis deste 
modo: Cingíreis os vossOS rins, tereis as sandálias nos pés 
e os bordões na mão, e comereis à pressa, [xtrque é a 
Páscoa (isto é a passagem) do Senhor. 12 Nessa noite 
eu passarei pela terra do Egipto, e ferirei (de morte) todo o 
primogênito na terra do Egipto, deádc os homens até aos 
animaiis, e exercerei a minha juáüça contra txsdos os deuses 
do Egipto, eu que sou o Senhor. 13 O  sangtíe, porém, seíá 
para vós um sinal (em  vosso [avo i) nas casas em que mo- 
rardes, pois eu Verei o sangue e passarei adiante, e não 
haverá para vós a praga 'deáCruídora, quandto eu Perir a 
ferra do Egipto. H Este dia áerá para vós um dia memo 
rável, e vós o celebrareis nás volsSas gerações com um culbo 
perpétuo oomo dia soJene do Senhor.

15 Comereis pães ãZimoS durante siete dias; deisde o 
primeiro dia não se achará fermetato em vossas casas: todo 
o que comer (pão) fermentado, desde o primeiro dia até 
ao sétimo, Selrá eliminado de Israel.

16 O  primeiro dia sdrá santo e Solene, e o dia sétimo 
será 'festa igualmeiite venerável. Neles não fareis obra al- 
guima Servil, excepto aqUekis que 'pertencem ao comer. 
17 ObservaTeils, pois, a festa Itfois ázimos, porque nesse mesmo 
dia farei sair o vosso exército 'da terra do Egipto, e vós 
observareis este dia com culto perpétuo, de g'eração em 
geração. 18 No primeiTo mês, no dia catorze do mês, ã 
tarde, comereis os ázimos até à tarde do dia vüite e um 
do mesmo mês. 19 Ehiraute sete dias não se achará fer 
mento em vossas casas: todo o que comer pão fermen 
tado será eliminado do meio do ajuntamento de Israel, 
quer elé Seja estrangeiro quer natural do país. 20 N io  Oo- 
mer'c‘is nada fermcritado: comereis ázimos em todas as 
vossas casas.

Maisès 21 Moisés, pois, coivocou todos os anciães de Israel e
traifiiiiite (Jis^e-lhes: Ide, tomái um animal para cada uma das vossas
ao povo 
a ordem
divina. 2I .  F nolai a P á sco a , isto  é , o cord eiio  ou cabrito  pascal.



familias, e imolai a Páscoa. 22 Banhai um molhinho de 
h issc^  no sangue, contido numa bacia, e aspergi com ele 
a verga e ás dtías ombreiiais da poTta: nenhum de vós saia 
da poelá da sua casa até pela manha, 23 porque o Senhor 
passará ferínido os Egipdos, e, quando vir o sangue sobre 
a Verga e iSobre as duas ombreiras da porta, pasSará a 
porta da casa, e não permitirá quc o eXterminador entre 
em vossas casas e  faça dano. 24 Guarda este (preceito) 
como uma lei para ti e teus filhos perpètuartente. 25 Depois 
que tiverdes entrado na' terra qUe o Senhor vos há-de dar, 
como .prometeu, observareís estas cerimônias. 26 Quando 
os vossos filhols vos disserem: QUe ritb sagrado é este?  —
27 respondereís: Ê  o sacrificio da Páscoa do Senhor, quando 
ele 'paHsou adiante as casas dos 'filhos de Isra'el no Egipto, 
ferindo os Egípcios e livrando as nossas casas. Então o 
povo, 'ao ouvir isto, prostrando-se adorou (o  Senhor). 28 Os 
filhos tíe Israel, tentío saido dali, fizeram como o Senhor 
tinha ordenado a Moisés e a Aarão.

29 Aconteceu, pois, que, à meia-noite, o Senhor feriu Décima 
ttídois os primogênitos oa terra do Egipto, desde o  primo- dos 
génito de FaTaó, que se assentava sobre o seu tiono, até pcimogé- 
ao pri'mogéoito db escravo, qUe eSüava no cárcere e a todo 
o primogênito dbs animais. 30 Faraó levantòu-se dc 3*'’' “’ '̂ 
noite, assim como todos os steus servos, tpdos os Egípcios, 
e houve um grande clamor no Egipto, porque não' havia 
casa Oride não houveáse um mort».

31 Faráó, chamando MoíISés 'e Aarão naquela mesma Fara® 
noite, disse: Ltevaritai-vbs e sai do meio do meu povo, vóis 
e os filhos de Israel: ide, oferecei sacrifícios ao Senhor, a partir, 
como dizeis. 32 Tomai as vossas ovelhas e os vossos 
rebanhos, como pedistes, e, ao partir, abençoai-me. 33 Os 
Egípcios também aperta-vam com o povo parla que saísse 
depressa do país, dizetído: 'Morreremcs todos. 34 O poVo 
tomou, pois, a farinha amassada, an'tes que levedassé, le 
vando cada um aOs ombros a ceSta envolirida no seu manto.
35 Os filhos tíe Isráel fizeram como Mbisés tinha ordenado, 
e pediram aos' Egípcios vasos de prata e de ouro, e grande 
quantidade .de roupas. 36 O  Senlior fez com que o seu 
povo encontrasse graça diante dos Egípcios, para 'que estes 
lhe emprestasáem: e (assim, os Israelitas) despojaram os 
Egípcios.

32. A ben çoai-m e. Pedi a Deus que eu cão morra também deste 
Flagelo.

36. Em prestassem . O  verbo hebraico correspondente signiíica der.
Os Egípcios», ansiosos por ver partir os Hebreus, deram -lhes  tudo o que 
eles pediram.



I I  — SAÍDA DO EG IPIO

ftamesãés' filhos dc IsrafeI partiram de Ramessés por So-
ooth, sendo perto de seiscentos mil homens de pé, fora 
os meninos. 38 Partiu, também com eles uma inumerável 
multidão de toda a sorte de gentes, ovelhas, gados, animais 
de diversos gêneros em muito grande «juanticlade. 39 Co 
zeram a farinha, que tinham levado do Egipto já  amassada, 
e fizeram dela pães ázimos, cozidos no borralho, pods não 
puderam fazê-la fevédar, visto qué foram obrigados a par 
tir muito apressadamente, sem haverem podido préparar 
nadá de comer. 40 A duração do tempo que os filhbs de 
Isráel moraram no Egipto, fdi de quatrocentos e trinta anos, 
41 completos os quáis, todo o  exército do Senhor saiu 
no mesmo dia da terra do Egipto. 42 Esta noite, em que 
os tirou da terra do Egipto, deve ser .consagrada ao Se 
nhor; tòdos bS filhos de lírael a  devem celebrar nas suas 
gerações.

Novas 43 O  Sénhor disse a Moisés e a  Aarão: Eis um preceito
çBes'sobrc sobte a Páscoa: Nenhum estrangeiro .comerá dela. 44 Toldo 
a Fãscoa. O escravo oomprado será circuncidado, e então comerá.

45 O adventício e o mercenário não comerão dela. 46 fO  
cordeiro) há-de cora'er-se (todo) em cada casa, e daS suas 
cames não teVareis nada para Ibiá (d e  casa), nem lhe qUe- 
braTeis osso algum. 47 Tctda a multidão dbs filhos de Is 
rael celebrará a Páscoa; 48 porém, se algum estrangeiro, 
cjue habitar convosco, qüfser celebrar a Páscoa do Smhtm, 
a'ramcidém-se primeiro todois Os Seus Varões, todoB os va 
rões da sua casa, e então a celfebrará e será oomo natural 
do país: Se algum, porém, não for circuncidado, não comerá 
dela. 49 A mesma lei será pará o natural e para o  estran 
geiro quc vive convoScb. 50 Todos os 'filhos de Israel 
fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Aarão. 
51 Nacjuele mesmo dia, o Senhbr tirou da terra do Egipto 
os filhos dé Israel, repartidos naS suas turmas.

Caasagra- 13 — 1 O 'Senhor fatou a Moisés, dizendo: 2 Gonsa-
todo o primogérnio. Bodo o primogênito de entre os 

’  filhos de Isráel, tanto dos homens como dos animais, porque 
todos são meus.

Exortação 3 Mbisés disse ao 'povo: Lembrai-vos deste dia em que
saistes do Egipto e da casa da ésciavidãb, porque foi o Se 
nhor quem vois tirou desité lugar com 'mão 'forte. Não oome- 
réis pão ferméntado. 4 Vós sais htaje no mês dos trigos novos.

43. Ntnhum estrangeiro, isto ê. nechuin que nâo peiteaça â es 
tirpe e á leligiâo judaica.

de Molsês 
ao povo.



5 Quando o Senhor te tiver introduzido na terra do Ca 
naneu, do Heteu, do Amórreu, do HeVeu e dò JebuSeu, que 
ele jurou dar a teus pais, terra onde corre o  leite e o mel, 
celebrarás este rito sagrado neste mês. 6 Comerás ázimos 
durante sete dias, e, no sétimo dia, haverá uma festa solene 
(em  honra) à o  Senhbr. 7 Comereis ázimos durante sete 
dias; não haVerá em vossas casas coisa algiuna fermentada, 
nem em todo.s Os teus territórios. 8 Então dirás a teu 
filho: látto é em memória do que o Senhor fez por mim, 
quando saí do Egipto. 9 Isto Será como um sinal tia tua 
mão, e como um memorial diante dos teus olhos, a fim de 
que a  lei do Senhor ande sempre na tua boda, poiS que 
o Senhor te ürou do Egipto com mão forte. 10 Observarás 
eSte culto todos os anos no tempo fixado.

11 Quando o Senhxrr te tiver introduzido na terra do 
Cananeu, cotaio d e  jurou a  ti e a tetis pais, e ta üver 
dado, 12 separarás para o Senhor tXDdo o primogênito,
mesmo o  primogênito dós teus gariós, e consagrarás ab
Senbor tudb o que tiveres do séxo masculino. 13 Trocarás 
o primogênito do jumento por uma ovelha; se, porém, o 
não resgatateS, máta-lo-ás. MaS resgatarás com dihheirb 
tódo o primogênito de teus filhos. 14 E , quando teu filho 
fe interrogar um dia: Que é isto? — responder-lhe-ás: O Se 
nhor tirou-nos do 'Elgipto, da casa da escravidão, com mão 

  forte. 15 Viáto que Faraó, tcndo-Se obstinado, não quis 
deixar-nos partir, o Senhor matou todos os primogênitos na
terra do Egipto, desde" o primogênito db homem até ao
primogênito dos animaiS: por 'isso eu sacrifico ao Senhor 
todos os machos primogênitos (dos animais), e  resgato 
todos os primiogénitos de meus fühos. 16 Isto, pois, será 
como um Sinal na tua mãb, e como uma coisa pendente 
ante os teus olhos para lembralnça, porque o Senhor nos 
Ürou tío Egipto com mão forte.

17 Ora, qtiando Faraó deixou partir o pbVo, Deus não 
os conduzto pelo caminho do país dos Filisteus, que é 
(mais) vizinho, julgando que o poVo talVez se arrepen- José. 
desse, Se visSe íevantarem-se guerras contra ele, e retro- 
cèíesse para o Egipto. 18 Fê-los dar uma volta pelo ca 
minho do deSeito, até jurito do Mar Vermelho. Os filhos 
dfe Israiel sairam cm bba ordem do Egipto. 19 Moisés 
levOu consigo os ossos de José, pór eSte ter feito jurar aos 
•filhos de Israel qUe, quando 'Deus os visitasse, levassem 
com eles os iseus oSSbS para longe.

20 Tendo saído de Sbóoth, acamparam em Etam, na Coluna, 

extrentidáde do deSetto. 21 O  Senhor ia adiante deles, 
dfe dia numa coluna de nuVem para lhes mostrar b cami-
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nho, e de noite muna ooJuna de fogo para o!s aliuniar, a 
iLm de poderem caminhai núm e nouti© tempo. 22 Nunca 
se retirou de diarite do pdvb 'a coluna de nuvem durante o 
dia, nem a coluna de fogo durarite a noite.

*ao mS° 14 — 1 o  Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 Dize 
V crnclho. aos íilhos de Israiel que retrocedam e vão acam'par diante 

de Piairoth, que fi'da entTe Magdalum e o mar, defronte 
dc Bedsefon: asseutareis o acampamento defronte deste 
sítio junto do mar. 3 Faraó há-de dizer acerca dos filhos 
dc Israiel; Eles andam errantes pelo F>ais, cstão encerrados 
no rteserto. 4 Eu endurecerei o  seu coração, e ele virá no 
vosso encalço: eu Serei gibríficado em Faraó, e cm tbdo o 
seu exército; e os Egipcios saberão 'que eu stfu o Senhor. 
Eles assim fiZeram.

5 Entretanto foi anunciado ao rei dos Egípcios que o 
povo tinha fugicto. Então mudou-se o coração de Faraó e 
de seus Servos a respeito do povo, e disseram: Q ue iquise- 
mos nós fazer, Idieixando partir Israiel, para que ele nois não 
servisse? 6 (F araó), pois, mandou pôr os' cavalos ao 
seu carro, e tomori. cOnsígo todo o  Seu povo. 7 Tomou 
seiscentos carroS escolhidos, Oom homleris de guerra sobre 
cada um delCs. 8 O Se'nhor enduTeCeu o  coração é e  F a  
raó, T ci do 'Egipto, que foi no alcance dois filhos de Israel. 
Mas eles tinham saido debaixo da protecção duma pode 
rosa mão. 9 Como os Egípcios seguissem os vestígios dos 
(Tsraelifasj qute iam adiante, alcahçaram-nos quando esta 

vam acampados junto do miar. Toda a cavalaria e os car 
ros 'de Faraó e o exército estavam em Fiairoth défrbnte de 
BeelsCton,

10 Como Faraó se aproximasse, levantando os filhos 
de Israiel os olhos, viram os Egípcios nas suas coitas, ti 
veram grande mddo, e clamaram áo  ‘Senhor. 11 Dtss'eram 
•a Moisés: Não havia talvez sepulturas oo Egipto, e por 
isso nos tiraSle de lá para moirermos no deserto. Que 
fizeste, tirando-nos do Egipto? 12 Não é is'to que te dizía 
mos no Egipto: Rcfira-te de nós, a fim de que mrvamos 
os Egípcios, porque é muito melhor serivi-los do 'cpie morrer 
no deserto? 13 Moisés disse ao 'povo: Não temais: estai 
firmes, e considerai as mara'Vilhas qrie o Stenhor fará hOje, 
porque os Egipcios. que agora' vedes, nunca jamais os tor- 
nareis a 'ver. 14 O Serihor combaterá por -vós, e vós es 
tai tranqüilos. ’

Queixas
coutra

Moisés.

14 , 4. S erei g lo rificad e ,  porqiM todos os Egípcios, ao ver a dcs- 
trvtção do exército, reconhecerão o rncu poder.

é . Todo 0 oeu pooo. isto é, todos os guerreiros gue, naquela 
ocasião, pdde encontrar.



15 O Senhor disse a MbíSés: Por que damas tu a 
mim? D ite aOs filhos de Israel quie marchón. 16 E  tu 
levanta a tua vaTa, estende a mão sobre o mar e divíde-o, sam o mar. 
para que Os filhols de Isráel caminhem em sedo pfelo meio 
do mar. 17 Eu endurecerei o coração dos Egípdos, para 
que eles vos sigam, e serei glbrificádo em Faraó e em todo 
o exérdto, nos Seus carros e nos seus cavaleiros. 18 Os 
Egípdos saberão que eu sou o Selnhor, quando for glori- 
fica ^  em Faraó, nos seus Carros e nos steus cavaleiros.
19 O ' An'jb de Deus, qiíe caminhava na frente do acam- 
pamenlb Ide Isráel, levalntou-se e foi para detrás deles; com 
ele, ao mfesmo tempo, a coluna de nuvem, deixando a 
frente, 20 párou detrás Ideles entre o acampamento dos 
Egípcios e o acampamento de Israel, e eáta nuvem era 
tenebrosa (do lado dos Egipcios) e  tornava clara a noite 
(do lado dos Israelitas), de sorte que uns e outros não 
puderam aproximar-se durante o tempo da ntnte. 21 Tendo 
Moisés eStendido a mão sobre o mar, o Senhor, Soprando 
tóda a noite um vento fbite e ardente, o redrou e secou: 
e a água divídiu-se. 22 Os filhos de Israel entraram pclb 
meio do mar enxuto: a água eStava coSno um muro à di 
reita e à esquerda deles.

23 Os Egípcios, que os perseguiam, entraram atrás Su b m cr- 

delíls pelo meio do mar, e toda a cavalaria dc Faraó, os Eg®pcfos'. 
seus Carros e cávaJfeiroB. 24 E  já tinha chegado a vigília 
da manhã, quando o Senhor, olhando paTa o ácampamenlto 
dos Egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, per- 
hírBou o  seu exército. 25 Transtornou as rodas dOs canos, 
que só, a  muito custo, avançavam. Disseram, pois, os Egi- 
pcSOs: Fujamos de Israel, porqüe o Sehhor combate por 
eles ootítra nós. 26 O  Sfenhor disse a Moisés: EStende a 
tiia mão Sobre o  mar, para qáe as águaS sfe voltem para 
os Egípcios, sobre os seus carros e os sfeus cavaleiros.
27 Mcí'sés, teUdo estendido a  mão sobre o mar, (este)  ao 
romper da manhã, voltou para o lugar habitual, e, fugindo 
os Egípcios, foram as águas sobre elcS, e o Senhor os en 
volveu no meio das oindas. 28 Às águaS voltaram, e co 
briram os carros e cavaleiros dte tddo o  exército de Faraó, 
os quais, em seguimento (dos Israelitas), tinham entrado 
nb mar; fe não escápou um só deles. 29 Mas os filhos de 
Israel pciSsaram pelo meib db mar enxuto; as águas eram 
para eles coino um muro à direita e à esquerda.

Zt. Tinha ch eg ad o  a  oig ítia  d a  m anhã. Oa antigos Hebieus divi- 
diam a  noite em tiês  v ig ília s  de quatro hoias cada uma. começando a 
primeira às seis boras da torde, e terminando a últíma às seis da 
nanhã.



30 O Senhor, naquelfe dia, livrou Israfel da mão dos 
Egípcios. 31 Os Israelitas viram os Egípcios mortos sobre 
a praia do mar, c o grande pioder qiíe o  Senhor tinha mos 
trado contra eles; o povo tetaeu o Senholr, e acreditou nO 
Senhor e em Moisés seu servo.

1 5 — 1 Então cantou 'Moisé-s e os FUhos de Israel este 
e°d«' cântico ao Senhor, dizendO;

Is r a e l ita s .

Cantemos ao Senhor, porque íez  brilhai a sua glória, 
precipitou no mar o  cavalo e o cavaleiro.

2 O Senhor é a minha Boitalfeza, para ele o meu lou 
vor. Fdi a ntinha salvação.

Ele é o meu Deus, eu o glorificarei; 
o  Deifs de meu pai, eu o exaltarei.

3 O  Senhiar é como um guerreiro, 
o  seu nome é (Javé.

4 Precipitou no mar os calaos de Faraó e o  sleu
exército;

os melhores dos sfeus capitães fbram sepultados no 
mar Vermelho.

5 O s abisims ols cobriram;
ioram para o lundo como uma pedra.

6 A  tua deXtia, Senhor, se asisanálou pela fortaleza: 
a tua dextra, Senhor, destruiu o inimigo.

7 Na grandleza da tua glória, 
derrotas os teus adversários.
Enviaste a tua ira,
que os dievorou comb palha.

8 Ao sopro do teu furor, se amontoaram as águas; 
lévantaxam-se as oUdas como uma mUTalha; 
sobdificaram-se ás vagas nb meio do mar.

9 O inimigo Baha dito: Eu irei no seu encalço
e apanhá-los-ei, 

repartirei os despojos, Xeles se Satíará a minha 
alma;

desembainharei a espada, a minha mão 
os matará.

10 Soprou O teu espírito, e o  m'ar os sepultou;
afubdaram-se como chumbo na vastidão das 
águas.

11 Quem, de entre os outros deuses, ê igual a ti
Senhor?

Quem igual a ti, augusto em santidade, 
terrível eta actos gloriósols, realizador de 

maravilhas?
12 EsltendeSte a tua mão, c a terra os eugoliu.



13 PoT tua graça guiáste 
O poVo qfue libertaStes 
Por teu podex b conduzes 
à tua Saúta morada.

14 A esta nova, os povos, tremeram, o terror 
invadiu os Filisteus.

15 Ficaram aterrados os príndpes de Edom. 
a angústia invadiu os valentes dte Moab: 
todos os cananeus ficaram consternados.

15 O terror e a angústia caíram • sobre eles.
Foram petrificados pelo poder do teu braço, 
até que passou o teu pOvo, ó Scnhor, 
este teu povo que adquíiístte.

17 Tu o introduziste, e o eStabeíeceste no morite da
tua hterança, 

no lugar que escolheste para tua habitação, 
ó  Scnhor,

no santuário, SenhoT, que 'tuas mãos fundaram.
18 O  Senhor reinará eternamente.
19 Quando os cavalos 'de Faraó, ctom sieus cantos e Resumo

cavaleiros, entraraln no mar, o Senhor fez .
cair sobre eles as águas, canuco.

enquanto oB filhos dte Israel caminharam a pé 
enxuto pelo meio do mar.

20 Então Maria, a prdfetisa, irmã de Aarão, tomou Cântico 
na mão um adufe, e saíram toidais as mulheres dançando Man» 
após ela com adufCs. Israelftas.

21 E la respondia aos filhos de Israel:

Cantemos ao Senhor, porque fez brilhar a sua 
glória,

precipitou no mar o cavalo e o cavaldro.

I I I  — DO MAR VERMELHO AO SIN AI

22 Moisés fez partir Israel- do mar Vermelho. Saí- Em Mara 

ram pára o deSeTto do Sur, te caminharam três dias no tomtm̂ .sc 
deserto sem encontrar água. 23 Chegaram a Mara, mas doces, 
não podiam beber as águas de Mara, porque eram amar 
gas: por isto Se pôs àquele lugar o nome dte Mara, idto 
é, amargura. 24 O  povo murmurou contra MoiSés, di 
zendo: Qule havemOs de beber? 25 Ele, porém, clamou

15, 13. A taa santa m orada. Referência à terra dc Canaan, que 
já  trnlia sido santificada por várias aparições dc Deus.



ao Senhor, o  qual lhe moátrOu um pau; tendo-o lançado 
nas águPs, elas se 'toimaraín doces. Aí lhe deu (o  Senhor) 
preceitos e ordens, e aí o pôs à pfova. 26 Disse; Se obe-
decieres à voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reCt»
diante dele, obedeceTes aos seus mlapdanietitos, guardaTes 
todos os Beus preceitos, eu não manidarei sobre ti ne 
nhuma das enfermidades que mandei contra o Egipto, por 
que eu sou o Senhor que te sdra.

Elim . 27 Depois os filhos de Israel foram a Elim, oode
havia doze fonteS .de água e setenta palmãras, e acam 
param jutibo das águas.

No <l|serio id .— 1 Piarüram de Elim, e tcila a multidão dos fi-
qoeiiras Israel foi para d  deserto de Sin, o  qual está entre

doa Elim e  o Sinai, no dédino quinto dia do sèguifdo mês.
Israelitas, depuis que tinham saído da terra do Egipto. 2 Tolda a 

multidão dos filhoB de Israel murmulOu contra Moisés c 
Aarão no deserto. 3 Os filhbs dc Istael Idisseram-lhes: 
Antes fôssemos moTtos na terra do Egipto pela mão do 
Serihor, qualido eZtávamoB sentados junto às panelas das 
carneS, e camíataos pão com fartura. .Por que ntos trou- 
xtestfes a este desierto, para matar à ‘fome tóda esta mul 
tidão?

Deus 4 O Senhbr disíe a  Mdisés: Vo*u fazer chover, paia
coiomises ® povo fe colha o qUe balste paia
e mané. caida dia, a fim de que éu o ponha ã prOva (para ver)

se an'da tou não na minha lei. 5 Ao seXto dia, preparem
para leVar o dobro do qiie oostumam tolher lem cada dia. 
6 Moisés e Aarão disseram a todtos os filhos 'de Israel: 
Esta tarde recoPhecereis que o Sebhdr é quem vOs tirou 
da terra do Egiplio; 7 pela manhã vereis a glória do 
Slenhór, porqule touviu as vosSas muimurações cOntra Elfe; 
nós, porém, o qUc somos, para qiíc murmureis cOntra nóis? 
S Moisés 'disse: 'O Senhor vos dará esta tandfe carnes para 
comcT, e pela manhã pãtís ctom Eaiftura, pOrqfue ouviu 
a vioesa murmuração oonOa de. Cdm efeito, nõs o que 
Soimos? Não são contra nós as vosSas muimurações, mas 
Qontra o Senhor. 9 'Disse maSs MoiSéS a Aarão: Dize a 
toda a multidão dos filhos de Israd: Àpresentai-vos 'diante 
do Senhor, pdrqUe ele ouViu as volssas muimurações.

10 Ora, quando Aarão ainda falava a toda a multidão 
<íOs filhbs de Israel, eles olharam para o  deserto: e eis que 
a glória do Senhor apaieceu no m'eio da nuvem.

11 O Séahor falou a Moisés assim: 12 Eu ouvi as 
muimurações dos filhos dé Israel. Dizte-lhes pois: À  tande

14, 5 . Preparem , segundo o modo indicado nos Números (11, &)«



domereis carnes, e pela manha sereis saciados de pães, 
e sabereis que eu sou o Senhor vosso Oeus. 13 Aconte 
ceu, pois, de tarde, virem coidornizes, que cobriram os 
acampamentos: pela manhã, havia uma camada de orva 
lho em roda dOs acarapàtatentOs. 14 Quando esta camada 
de onalho apareceu no deSerto, uma Coõsa miúda, granu 
losa, se evaporou, à semelhança de geada sobie a terra.
15 Tendo visto isto os filhos de Israel, disseram entre si: Que 
é isto? De facto, não sabiam o que eTa. Moisés disse-lhes:
Este c o pão que o Senhor vos dá para comer.

16 Eis o que o Senhbr caídienoU: Cada um colha dele Prescri. 
quanto baste para steu 'alüneWto: tOmai um gOmor por ca- 
beça, conforme o número das pessoas que habitam em cada relativas 
temda. 17 Os filhos de Israel assim fizeram, e apanha- 
ram uns mais, oUtros menoB. 18 Mediram-no por um gomor, 
e ( verificaram que) nem o quc havia ajuntado mais dnha 
miaiar quantidade, nem o que tinha colhido menos, en 
contrava de menos: cada um tinha apanhado quanto podia 
cOmer. 19 Moisés disset-lbésl: Nünguém dteSZe dele áté 
(amanhã) de manhã. 20 Porém eles não lhe dleram ou 
vidos, e alguns conServaiam-no até de manhã, mas ele 
encheu-se de vermes, c apodreceu. Moisés irou-sfe contra 
des. 21 Cada um, pois,' colhia pela manhã quanto podia 
baStar para Seu alimento, c, quando o sol fazia sentir os 
Seus ardores, (o  maná restante) derTetía-se.

22 No stexto dia, colheram teles o dobro daqutele aJi- 
rtento, dois gomores por cabeça e todoe os principais do 
povo foram dar partte diSto a MoiSés, 23 o qual lhes 
disSe: Isto é o que o Senhbr ordenou: Amanhã é o des 
canso de sábado consagrado ao Senhor. Cozei o que ten 
des qUc cozter, ítervei o qute tendes que ferver, e o que 
sobefar, guaidai-o para amanhã. 24 Fizeram comb Moi 
sés ordenara,, e  (o  maná) não se corrompeu nem se acha 
ram vtermes nele. 25 Moisés disse: Comei-o hc^é, porque 
é o sábado do Senhor; hoje (o  maná) não sC achará no 
campo. 26 Oalhei-o durante seis dias: mas o dia sétimo 
é o sábado do ScnhOr, poT isso se nâo encontrará. 27 Che- 
gbu o  sétimo dia, e, tendo Saldo alguns do povo a apa 
nhá-lo, não o encontraram. 28 O Senhor disse a Moisés:
Até qpiando tecusarieds guardar os meus mandamentos e 
a minha lei? 29 Oonsideiai qute o Senhor vos deu o sá 
bado (paia  guardar), e que por isso vos dá ao sexto dia 
duplo suStento: cada um esteja na sua tenda, ninguém

16. Gomor: vaso com a capacidade de cerca de três litros.



Aspecto 
do maná.

Gomoi 
conser 
vado no 
Tabcr- 
T.áculo.

Duração 
do maoá.

Em Ra- 
fidia 

Mols'cs 
faz sair 

água dum 
rochedo.

Ataque 
dos Ama- 

lecitas e 
vitória 

alcançada 
sohre eles.

saia do scu^ugar no \sétiino dia, 30 E  o p<wo ol>s'ervou 
o rfepouso do sétitoa 'dia.

31 A  casa  de Israel deu àquele alimento o luome de 
mtatiá; era como a  semente de coentro, branco, e o seu sabor 
como o  da  ínrínha (amassada) com mel.

32 Moisés díáSe: Eis o que ordértou o Senhor: Enche 
um gomor dele, e guarde-Se para as gerações futuras, a 
fim de que saibam com que pão yos sustentei no deserto, 
quando fostes tiradas da teirra do Elgipto. 33 MoíSés 
disse a Àarão: Toma um vast>, mete ntele maná, quanto 
pdde conter um gomor, e põe-no diante db Senhor, para 
Se conservar pelas vossas gerações, 34 como o Senhor 
ordenou a  Moisés. Aarão o ,pôts no Tabemáculo para Ser 
conservado.

35 Os filhos de Israel cOmeram maná durante qua 
renta anos, até chegarem a um pais habitado: com esta 
'amida se alimentaram até chegarem aos confins do país 

J e  Canaan.
36 O gomor é a décima parte dt> efi.
17 — 1 Tendb, pois, partido toda a multidão dos fi 

lhos de Israél do deiserto de Sin, e feito as sUas paragens 
Segundo a ordem do Senhor, acamparam em Rafidim, onde 
não havia água de beber para o povo, 2 o qual, mur 
murando contra Moisés, disSe: Dá-nos água para bebeir- 
mols. Moisés respotadeu-lhbs: Ror que murmurais contra 
mim? Por que tentais ao Senhor? 3 Todavia ai mesmo, 
por causa da falta de água, o povo sequioso murmurou 
coiltra Moisés, dizendo: 'Por que nos 'fizeSte sair do Egipto, 
para nos fazer morrer à sede a nós e aos nossos filhos e 
aos nossos animais? 4 Moisés clamou ao S'cnlior, dizendo: 
Que farei eu a eSte jrôvo? Pouco Ealta paTa que me ape 
dreje. 5 O  Senhor disse a Moüsés: Caminha adiante do 
povo, toma contigo alguns dos anciães de Israel, toma na 
tua mão a vara com que feriste o rio e vai. 6 Eu estarei lá 
diante de ti sobre a pedra de Hoireb: ferírás a pddra e dela 
sairá água, para que o povo beba. Moisés assim fez na 
presença dos anciães de Israel. 7 Pôs àquele lugar o 
nome de Tentação, pOe caulsa da murmuração dbs filhos 
de Israel e porqUe eles .'tentaram ao Senhor, tfizendo; O 
Senhor está no meio de nós, ou não?

8 Ora Àmalec Veio é pelejava contra Israel cm Rafi 
dim. 9 Moisés disse a Josué; Escolhe homens e vai com 
bater contra Amalec: amanhã estarei no cimo da colina,

n ,  2. Porque tentais ao Senhor  quc lanCas vezes vos tem socor. 
rido. e quexeís que faça vm  novo milagre para vos mostraz que está 
no meio de vóa.



tendo na minha mão a vara de Deus. 10 Fez Josué como 
MoiSés tinha dito, e combateu contra Amalec. MòiSês,
Aarão e Hur Subiram ao cimo ‘da dollna. 11 Quando 
Motsés tinha as mãos 1'evantaidas, Israel vencia, mas, se 
as abaixava um pouco, Amalec leVava viitagém . 12 Como 
oS braços de Moisés estavam 'fatigaidos, tomando uma
pedra, pnseram-na por debaixo dele, na qual se sentou;
Aarâo e Hur sustentavam-lhe os braços de ambas as
patfes. Assim os seus braços não se fatigaram até ao pôr 
do sol, 13 e IJosué derrotou Amalec e a sua gente, à 
ponta de espada. 14 O Senhor dlsSe a Moisés: Escreve 
isto no livro pata memória, e faze Saber a Josué que eu 
hei-de extinguir a miemória dc Amalec die debaixo do céu.
15 Moisés edificou um altar, e pôs-lhe este nome;
O  'Senhor é a minha glória, tfizendo: 16 Visto qute se
levantou a mãb codtra o trono do Senhbr, Ele eStaiá em
guerra contra Amalec, de gelração em geração.

1 8 — 1 Ora, tendo ouvido Jletro, sacerdote de Ma- V isita dc 
dian, sogro de MoiSés, tudo o  que 'Deus tinha fteito a Moi- ôiséŝ . 
sés e a Israel, Seu povo, tirando-o do Egipto, 2 tomou 
Séfora, mulher de Moisés, a qtial ele lhe tinha deixado,
3 e os dtois fUhos dela, um dos qUais se chamava Gersão, 
por seu pai ter dito: «Eu fui peregrino numa terra estran 
geirai, 4 e o outro (se cham ava) Elieser, por seu pai 
ter dito: «O Deus de meu pai foi o meu defensor, e me 
salvOu da espada de Faraó». 5 Fod, pois, Jetro, sogro 
de Moisés, com seus filhos e sua mulher, ter com Moisés 
ao deserto, onde ele estava acampado junto ab monte dc 
Deus, 6 e mandou dizer a Mbisés: Eu, Jetro, teu Sogro, 
venho ter contigo cOm tua mulher e os teus dois filhos 
com ela.

7 MoSsés, saindo ao encontro de seu sogro, prostrou-se 
(diante dele) e o beijou, e saudaram-se mutuamente com 
palavras amigas. Tendo entrado na tenda, 8 Moisés con 
tou a Seu sogro tudo o que o Scnhor tinha feito contra 
Faraó e os Egípcios, por causa de Israel, todo o trabalho 
 que lhe sobreviera no caminho, e como o Senhor os tinha 
livrado. 9 Jetro alegrou-se por todos os bens que o Se 
nhor tinha feito a Israel, e porque o tinha livrado da mão 
dos Egipcios, 10 e disse: Bendito (se/a) o Senhor, que 
vos livrou da mão dos Egipcios e da mão de Faraó, e 
que li-vrou o Seu poVo da mão dos Egipcios. 11 Agora 
conhed que o  Senhor é grande sobre todbs os deuSes, 
porque se mostrou granide quanido os Egípcios opri 
miam Israel. 12 JCtro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus

18, 12. Com er com e le  a carne das vítimas.



holocaiLStos e hóstias, e Aarão e todos os anciães de Is- 
rad vieram oomiear oom de diante do Senhor.

Moisés 13 No dia sfeguinte, Moisés assentou-se para julgar
°  «steVe diante dele desde manhã até à tarde.

laaie uo H Seu sogro, tendo «visto tudb o que ele fazia com o povo 
dia inteiro, disse: Que é  'isto que faZes oom o povo? Por que te sen 

tas só tu ( no tribunal}, e bodo o povo está esperando dfesde 
manhã até à taatde? 15 Moisés reSpondeu-lhe: O povo 
vem a  mim para ouvir a  sentença de 'Deus, 16 Quando 
entre des nasce alguma Otmtenda, vêm ter comigo, para 
que eu julgue entre des, e  lhes mostre os preceitois de 
Deus e as sUas leis.

I'*™ 17 Mas Jetro disse: Não fazes bem. 18 Consomes-te
trabalho vão, a ti e a eStc povo que está cootígo:

cscollu este trabalho é sobre ais tuas forças, e tu só não o  poderás 
auxiliares. aturar. 19 Ouve as minhas palavras e conselhos, e Deus 

será contigo. Sé m‘ediedor do povo naquelas coisas que 
dizem respeito a Deus, prara lhe expores os pedidos que 
lhe são dirigidas, 20 e para ensinarcs ao povo as Ce 
rimônias e o modo de honrar a Ddis, o camiiiho por onde 
devem 'anldar e as obras que deVem fazer. 21 Mas es 
colhe entre todo o  povo homens capazes e tementes a Deus, 
nos quais haja verdade e que aborreçam a avareza: faz 
deles chéfes de ndl. de cem, dc cinqUénta e de dez homens, 
22 os quais julguem o povo em todo o tempo, te dêem 
conta coisas mais graves, e eles julguem sòmente ss 
codsas menos graVes. Desta sorte o peso que te oprime 
será mais leVe, sendo repartido com outrcé. 23 Se fize 
res isto, cumprirás a ordem dt 'Deus e poderás executar 
os seus preceitos: e todo eSte povo voltará cm paz para 
as suas moradas. 24 Moitsés, tendo ouvido ísto. fez tudo 
o que Seu sogro lhe sugerira. 25 Tendo escolhido entre 
toldo o poVo de Israel homens de valOr, constituiu chefes 
de mil, de cem, de cinqüenta e de dfcz hOmens. 26 Eles 
fazdam juStiça ao pOvo em tddo o bempo, e davam conta 
•a Moisés de todas as coisas mais graVes, julgando eles 
sòmente as mais fáCete.

27 MoiSés despediu-st de seu sogro, o qual voltou 
para o  Seu país.



S E G U N D A  P A R T E  

I — ALIANÇA DE ISRAEL COM DEUS

19 — 1 N o ' primeiro dia do terceiro mês, depois da Chegada
saída dos Israelitas da terra do Egipto, chegaram ao de- Smai.
Serto de Sinai. 2 Tendo partkk) de 'Rafidim, e chegando 
ao deserto de Sinai, acamparam naqUele mesmo lugar, e 
Israel levantou ai as suas tendas detonte do monte.

3 Moiáês subiu (para ir falar) a  Deus e o Senhor o Os israeií- 
chamou do alto do monte, dizendo: EHrãs estas coisas ‘('idclV
à  casa de Jacob e anundarás aos filhols de Israel: 4 Vós '™ ade V "

mesmos vistes o que eu fiz aob Egípdos, de que modo vos aliança
trouxe sobre asas de águia, c vOs tomei para mim. 5 Se, 
portanto, ouvirdes a minha voz e obéeirvardes a  minha propôs, 
aliança, sereis parla mim a porção escolhida dentre todos 
os povos, porquie toda a terra é  minha. 6 Sereis para 
mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Estas são 
as palavras que dirás aos filhos de Isra'el. 7 Moisés foi, 
e, convocados os andães do povo eXpôs tudo o que o Se 
nhor tinha mandado. 8 Todb o poVo respondeu a uma 
voz; Faremos tudo o que o Sfenhloir disse. E  Moisés, Vendo 
referido ao Senhor as palavras do povo, 9 o Senhor Prcpara- 
disse-lhe: Brevemente virei a ti na escuridão duma nuvem, 
para que o povo me ouça quando te falo, e te creia para a descida 
scmpTe. Moiáés, pois, referiu as palavras do povo ao Se- Deus 
nhor, 10 o qual lhe disse: Vai ter com o pOvo, e santi- 
fíca-o hoje e amanhã. Que lavem as suas vestes 11 e 
íStejam preparados para o terceirO dia, porque, no teroeiro 
dia, o Senhor desoerá ã vista de toldo o pbvo sobre o monte 
Sinai. 12 Tu Rxarás em roda limites ao. povo, dizendo; 
Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis nos seus limi 
tes; todo o que tocar o mointe será punido Ide morte.
13 Mão alguma o tocará, mas (quem o  tocar) será ape 
drejado ou trespassado cqm setas: quer seja uma besta, 
quer seíja inn homelm, não viverá: quando começar a soar 
a .trOmbeta, então subam ao monte. 14 Moisés deSCeu do 
monte para o povo e o sanitíficou. DCpois de terem lavado 
as suas veStes, 15 disse-lhes: Estai préparados para o 
terceiro dia, e não vos chegueis a mulher alguma.

19, 4. S obre  asas d e  águia. O  Deuteionómio (32 , 11) desen 
volve mais esta (rase.

13. Afão alguma tocará: aquele que tlvez tocado o monte ou ul 
trapassado os limites fixados, pois é um sacrílego e um imundo.
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16 Qoanido, ao *ferceiro dia, raiava a manhã, come  ̂
çaram a ouvir-se trovões, fuzilaram relâmpagos, u to  nu 
vem mUito espessa cobriu o monte, e o som duma trom- 
betn altnoava muüto forte: o povo que estava no acam 
pamento tremia. 17 Quando MoiSés os conduziu fora do 
acampamento (para irem) ao encontro de Deus, pararam 
nas faldas dò monte. 18 Toldo o monte Sinali fumegava, 
porqile b Seinhor tinha descido (sobre ele no meio de fogo, 
e dele, como duma fornalha, Se elevava fumo, e tddo o 
monte ttemia fortemente. 19 O sOm da trbmbeta ia au- 
mealaiido pouco a pouco, e Se espalhava maíc ao longe. 
Mc£sés falaVa, e 'Deus respondia-lhe com unm voz.

20 O Senhor, pois, descteu sobre o  monte Sinai, no 
Cimo niesmo do mbnte, e chamOu Moisés ao mais alto 
dele. Tendo lá subido, 21 (o Senhor) .disSe-lhe: Desce e 
prbibe expressamente ao povo qUe atravesse os limites mar 
cados, para se aproximar do Senhor e o Vei, não Suceda 
que párteça um grande núniertj deles. 22 Os saccirdotes 
também qule se aproximam do Senhor, saUtifíquiem-se para 
qUe ele os não fira (de morte). 23 Moisés disse ao Se 
nhor: O  povo não poderá siibir ao monte Sinai, visto que 
tu Intiniaste e ordenaste, diZendo: Põe limites ao fedor db 
monte, e santificai-o. 24 O Senhor disse-lhe: Vai, desce, e 
(em seguida) subirás tu, e Aarâo contigo: os sacerdotes, 
porém, e o pbvo não ultrapassem os Lmítes, neim subam 
para o Senlior, não sucdda que ele os mate. 25 Moisés 
desceu ao 'povo, e teferiu-lhes tudo.

2 0 — 1 E  o Senhor pronunciou todas elSfas palavras: 
2 Eu sou D Senhor teu Deus, que te tírtí da tefra do 
Eg'ipfo, da casa da servidão.

3 Não terás outros deulsies diante de mim. 4 Não 
farás para ti escultura, nem figura alguma do quie há em 
cínla no Oéu, e do que há em baixo na terra, nem do 
qiie há nas ágUas Idebaixo da tetra. 5 Não adbrafás tais 
cotsas, nem lhes pZeatarâs culto: eu SOu o Senhor teu 
DeuS forte !e Zeloso, que 'vingo a iiíiquidacfe dios pais nos 
filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me 
odeiam, 6 e que uso ce misericórdia até mil (gerações) 
com aqueles qUe me amam e guardam os meus preceitos.

7 Não tomarás o nbirle do Stenhor teu Deus em vão; 
porque o  Senhor nãb terá por inocente aqild‘e que tomar 
em vão o nome do Senhor seu (Deus.

8 Lemhra-te de santificar o  dia de sábado. 9 Traba-

20» 5. Qae vinga a ii iq a id a d e .  Deus. a fim de mais eficazjneote 
levar os Jacaelítas i  observância da lei. ameaça castigà..los aos seus 
(iUcs, qve são o que eles têm de mais caro.



lharãs durante Seis dias e farás (neles) tòdas as tuas obras.
10 O sétimo dia, porém, é o  sabado (dia de repouso) con 
sagrado ao Senhor teu Deus; oâo farás neie obra alguma, 
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, ném o CeU servo, nem a 
tua serva, nem o teu gaído, nem o peregrino qué estã dentro 
das tuas portas. 11 PorqUe o Seinhor fez em seis dias o céu 
e a tena, e o mar, e tudo o que neles há, e descansou ao 
sétimo dia; por isso o Senhbr abençoou o dia de sábado e O 
santfficou.

12 Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas uma 
vida dilatada sohre a terra que o Senhor teu Deus te dá.

13 Não matarás.
H Não cometerás adultério.
15 Não fuTtarás.
16 Nãb idirás falso testemunho contra o teu próximo.
17 Não cobiçarás a casa do teu próximo, oão deseja- 

rás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem 
o seu boi, nem o Seu jumento, líem coisa alguma que lhe 
perteuça.

18 Todo o povo ouvia os trovões e o  som da trombeta. Terror do 

e via os relâmpagos e o moUte fumegando: aterrorizados
e abalados com o pavor, pararam ao longe, 19 dizendo a dos prodí- 
Moisés: Fala-nos tu, e nós ouviremos: não nos fale o Se- 
nhor, não suceda morrermos. 20 Mbisés disse ao povo:
Não temaiis, porque Deus veio paZa vos provar, para que 
o seu temor esteja em vós e não peqUeis. 21 O povo ficou 
longe, mas Moisés aproximou-sie da escuridão, em que Deus 
estava.

22 O Senhor diisse mais a Moisés; Dirás estas cois^  aos Como 
filhols de Israel: 'Vós vistos que eu vos falei do céu.
23 Não fareis paia vós deuses de prata, nem deUses de o altar, 

ouro. 24 Far-me-eis um altar de terra, e oferecereis so 
bre ele os vossos holocaustos e as Vossas hóstias pací- 
Ficas, as vossas ovblhas e Ibois. Em todo o lugar onde se 
Fizer memória do meu nome, eu virei a  ti, e te abençoarei.
25 Se, porém, me edificarés algum altar de pedra, não o 
edificarás de pedras lavradas; parque, se levantaTes sobre 
ela o  dnZel, profaná-la-ás. 26 Não subirás por degraus 
ao meu altar, para que Se não descubra a tua nudez.

2 1 — 1 Estais são as leis que lhes darás: Leis reU-
Üvas aos

26. N ão subirás por degraus, naa por um plano inclinado. Esta 
determinação é completada no capitulo 27» 42>43. Devemos ver nestas 
palavras o quanto Deus deseja que observemos a santa modéstia.



2 Se comprares um iesoavo hebreü, de te seivirá sds 
anós; ao sétimo, sairá forro, sem pagar naxla. 3 Se entrou 
só, sairá só; se tivier mulher, também a mntbier sairá jun 
tamente com ele. 4 Mas, se o senhor lhe tiver dado mu 
lher, e ela tiVer dado ã luz filhos e filhas, a mulher e os 
Seus filhos Seirão do seu senhor, e ele sairá só. 5 Porém, 
se o  escravo dÜsSer; «Eu tenho amor ao meu senhor, à 
minha mulher e ads meus filhos, não quero sair foirro,» 
6 então o senhor o fará comparecer diante de Deus, e o 
fará encotsttar â  porta e ás ómbreiras, e lhe furará a ore 
lha com uma sovela; e fel'e ficará seu escravo para sem 
pre. 7 Se algum vender stía filha para ser selva, esta
não sairá como costumam sair as escravas. 8 Se ela 
desagradar aos olhos de seu Senhor, a quem tinha sido 
entregue, deSpedi-la-á; porém não terá idiretto de a ven 
der a um povo estrangeiro, se a rejeitar. 9 Se, porém, a 
casar com seu filho, tratá-la-á conuo de ólrdinário se tra 
tam as fühals. 10 Mas, se ele dá outra ésposa a seu 
filho, nada tirará à primédra do alim'entb, vestuário e di 
reito conjugal. 11 Se ele nâo fizer estas três coisas, ela 
sairá (livre) gratuitamente, sem papai o resgate.

Homicl- 12 O que ferir um hontcm, querendo matá-lo, seja
írito dc” morte- 13 Aquele, porém, qué não armou cila-
' asilo.'  mas (fo i) (Deils (quem) lho entregou nas suas mãos,

eu te designarei um lugar no qual se deva refugiar. 14 Se 
alguém matar o seu próximo de caSo pi^isado e ã trai 
ção, tu D arrancarás mesmo do meu altar para qufe mcoTa.

O  que tece ]5 O que 'férii seu pai ou sua mãe, sejâ punido
seus pais.

Hapto Aquele tivér rouhado um homem, e o üver
homem. úencHdo ou o retiver em iseu pdder, seja morto.
O  que 17 O  que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido

amaldiçoa <je morte, 
üeua pais.

Lesóes
coiporais. 2,  Um hebreu podU tomar-se escravo doutro hebreu. ou por 

que ele próprio se readia por causa da sua pobreza (L er. 25 , 39). ou 
porque, tendo roubado, uão podia lestltuír ( £ r .  22, 3 ). ou por ser 
devedor iusclvente (Lev. 25, 4 , 39, Reis. 4 , 1). É n  qualquer caso, 
poiém. não podia ser obrigado a sevíi n ais de seis aaos cosLpIetos.

6. Diante d e  D éus. isto é. diaate dos juizes representantes de 
Deus (Z2, 8 -9 ). perante os quais o escravo declarava renunciar paru 
sempre â sua liberdade. Depois disto o seahor couduzia-o a casa, e 
íurava-lhe uma oielha. Fíxando-a por alguns momentos â porta ou às 
ombreiras da porta, em siaal da união Indissoiú-vel do escravo com a 
íamilia do seu senhor. O mesmo uso existia entre muitos outros povos.

13 A qu ele, potém . qae n âo  armoa ciladas, a a s  lavoluatàriamente 
matou vina pessoa por um daqueles acidentes, em que se devem reco 
nhecer os altos desígnios <U Daus. tem direito de fngir e  procurar 
asilo. A legislação que se segue mostra o cuidado de Dens «m levar 
o seu povo a ter o mãxímc respeito pela vída do próximo.



18 Se algiins homens Se travaiiem de razões, e um 
ferir o sleu próximo com uma petíra ou oom o punho, e 
ele não morrer, mas for para o leito, 19 se ele (depois) 
se  levantar e andar por fora encostado a» seu bordão, 
será (declarado) inocente o que o feriu, oom a condição, 
parém, de que o compense dó seu trabalho (interrompido) 
e das despesas feitas com o tratamento. 20 O que ferir 
o seu escravo ou a sua escrava com uma vara, e eles 
morrerem nas suas mãos, será réu tJe crimè. 21 Mas, se 
o .escravo sobreviver um dia ou dois. não ficará sufeito à 
pena, porque é propriedade sua. 22 Se alguns homens 
renhirem, e um deles ferfr uma mulher grávida e for causa 
de que aboite, mas ficando ela com vida, será obrigado a 
resarcír o dano segundo o quc pedir o marido, e os árbitros 
julgarem. 23 Se, porém, se seiguiu a morte dela, dará vida 
pór vida. 24 Olho por olho, derite por dente, mão por 
mão, pé por pé, 25 qüeünadura por queimadura, ferida por 
ferida, pisddura por pisadura. 26 Se alguém ferir ó olho 
do Seu escravo ou da sua escrava, e  os  deixar cegos (de  
um dos o lhos), deixá-lós-á ir livres pelo olho qtíe lhes tírou.
27 Se também fizer cair um dente ao esCraVo ou à escrava, 
do mesmo modo os deixará ir livres.

28 Se um bOi 'ferir oom as pontaS um homem ou uma 
mulher, e daí resultar a  morBe, será apedrejado, c  não se pe“õranf- 
comerão as suas carnes: ma's o dono dO bbi Será (declarado) mais do- 
inocaute. 29 Todavia se o boi já marrava há algum tempo. “ ísucos- 
c o dono foi avisado, e não o guardou, no caso de matar 
um homem ou nina mulher, o boi será apedrejado e o Seu 
dono será morto. 30 Porém, se se lhe impuser uma multa 
pelo resgate da sua vida, dará ttído o que lhe for exigidb.
31 Se o boi ferir com as pontas um rapaz ou uma rapariga, 
o dono eSlará sujeito à mesma sentença. 32 Se acometer 
um escravo ou uma escrava, pagará ao dono trinta siclos 
de prata, c o  bcã será apedrejado.

33 Se alguém abrir uma cisterna, ou a cavar e não a Acidentes 
oobirir, e nela cair um bod ou um jumento, 34 o dono da »̂“ “*eci- 
cisterna pagará o valor dos animais, mas o animal morto 
será seu. 35 Se o boi de tun homem ferir o boi de outro, mísucos. 
e este morrer, venderão o boi vivo e, entre ambos, reparti 
rão o Seu valor, assim como dividirão entre si o boi morto.

21. Porque é  seu d inheiro, porque é sua propriedade, e já  fica cas 
tigado pelo facto de ter perdido o escravo. A legislação dos Hebreus 
sobre a escravatura 'é muítissimo mais humana que a de todos os 
outros povos.

24>25. Não interpretado à letra esta lei. os juizes mitigavam-na 
na prática, «brigando o ofensot a uma reparação.
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36 Se, porém, o domo aabia que o bcri marrava já há algum 
tempo, e não o guartíou, pagará boi por boi, e receberá 
inteiro o  boi morto.

22 — 1 Se alguém roubar um boi ou uma ovelfaa, e os 
malar ou Veiider, restituirá cinco bois por um boi, e quatro 
ovelhas por uma ovelha. 2 Se um ladfão. encontrado a 
forçar a porta ou a  excavar a paredé da casa, for ferido e 
morrer, aquele que o  feriu não será réu de morte. 3 Se, po 
rém, fez isto depois de ter nascido o sol, cometeu um homi 
cídio, e ele mesmo morerrá. Se (o ladrão) não tiver com que 
pague o furto, será vendido ele mesmo. 4 Se aquilo que 
ele roubou for encontrado ainda vivo juntio dele, quer seja 
um boi, quer Seja um juníento, quer seja uma ovelha, itesti- 
tuirá o ddbro.

5 Se alguém danificar um campo ou uma vinha, dei 
xando que o seu gado aiíde a pastar nos campos alheios,
dará o melhor que tiver no scu campo ou na sua vioha, 
stegundo a avaliação do dano. 6 Se um Bago, alastrando 
ptelos espinhos, de pegar às medas dos trigos Ou às seáras 
qde ainda estão em pé nos campos, pagará o dano aquele 
qüe tiver acendido o fogo. >

7 S e  algüém cbOfiat a um amigo dinheiro ou qualquer 
objecto para guardar, e se for-roubado aquele que os 
recebeu, o ladrão, quando encontrado, pagará o dobro. 8 Se 
o laldrâo ste não encontrar, o dono da casa será obrigado a
oompareCer diante de DeUs, e juCará que nSo estendeu a
mão ao bem do seu próximo 9 para o dlefraudar nem num 
boi nem num jumento, nem numa ovelha, nem num vestido, 
nem em qualquer outra coisa que haja desapateecido: a 
Causa de ambos sle leVará ante os juiZcs, e o que for co«i- 
denado iteritítuirá o dbbro ao aeu próximo. 10 Se alguém 
der a guandaSr aO sleu próximo um jumento, um boi, uma 
o Velha, ou oUtro qualquer andmal, e este morrer ou sie es- 
trOpiar, «ni for apanhado pelos tnimigots, sem que ninguém 
tenha visto, 11 ilnliervirá o juramonto,' que ele não esten 
deu a mão ao btem do seu próximo, e o dOno aceitará o 
juramento, e o outro não será obrigado a indemnizar. 
12 Mas, Ste o ataimal foi fuitadb, o depositário indemni 
zará o dono do ptejuízo. 13 Se 'foi de‘vorado pote uma 
Pera, levar-lhe-á o qUe resta-, e não serâ obrigado a res 
tituir.

22, 3. D epois d c  ter  lascido   sol s a i  i t s  homicidlo, visto 
qae de dia Ibe era n aís iácíl delendei-se do ladrão sem recorrer k  
morte. Todavia o texto original são  se explica sobre a  pena em que 
iscorreu neste caso o homicida; parece dei.xar aos juizes a sua detex" 
n)i<3ação.



14 O qué ptídir ao seu próximo emprestado algum 
animal e ele víer a estrtJpíax-áe ou a morXcr na ausência alll^ueil 
do doQo, sferá obrigado a rfestítuir; 15 porém, se o dono 
se achou presente, não resliituirá; se o empréstimo foi feito 
mediante cfeitto qualntia, pagar-Se-á o estipulaldo.

16 Se alguém seduzir uma donzeJa, que ainda nãb SeduçSo 
está despbsalda, e dormir com ela, dbtá-la-á e tomá-la-á 
por mulher. 17 Se o pai da 'donzela não Uia quilsfer dar, 
pagará tanto em dinheiio, quanto as donzelas cositumam 
rfeCebcr em dbte.

18 Nãb dcixarás viver os feiticeiros. M agia.

19 Aquele qufe pecar cbm uma besta seja punido de flestialí-
mortfe. '*®‘‘®-

20 Aquele que sacrificár aos ideuses, e nãb ao Senhor, Idolatria, 

será exterminado.
21 Não mbleStarás nfem afligirás o estrangeiro, por- Caridade 

que também vós foistes estrangeiros na terra do Egipto. os'frac°T 
22 Não fareis mal algum à viúva nem ao orfão. 23 Se
DS oPenderdes, eles gritarão ptor mím, eu ouvirei o s'eu cla 
mor, 24 o meu furor se acenderá e eu vofe exterminarei 
ã espada, e aS voSsas mulheres ficarão viúvas, e os vossos 
filhas órfãos. 25 Se empresfares dinheiro ao meu povo 
plolire, quc habffta contigo, nãb o apertarás como um 
exactor, nem o Oprimirás cbm usuras. 26 Se reccbeXes do 
teu próximo, e-m penhor, a sua capa, tu lha darás antes 
do sol poBto, 27 porque da é a sua úuiea cobelrtura, b 
único agasalho da sua cailie, nem tfeln outro cotn que 
doimSr. Se ele damar pbr mim, ouvi-lo-ei, porque sou 
misericbfdioso.

28 Não dirás mal d o S  juizes, e não amaldiçoarás o  M agistra- 
príndpe d o  teu pbvo. Joa.

29 Não tardarás em pagar bs teus dizimos e as tuas Pximicias 
primídas, fe dar-me-ás o p'rimogéníto de teus filhos. 30 O '  primo- 
mesmo farás relativamen'te abs boSs e às ovelhas: esteja
(o  primogênito) sete dias 'oom sua mãe, e no oitavo dia 
oferecer-mb-ás.

31 Vós sereis 'para mim homens santas; não comereis 
carne despedaçalda (encontrada) nois Campos, mas dfeitá- 
-la-ds. aos cães.

23 — 1 Nãb admitirás palavra de mentira (contra o C alünia

próximo) nem dederás a tua mão para dizeres um falso® 1®*“  ‘®s-
testemunho a favor do ímpio. 2 Nãb sfeguírás a multi-

]4-15. Havendo pcejui:o na ausência do dono, o locatário devia
pagar, pois supõe-se que houve descuido da sua parte. Estando o
dono presente, era este que tinha a responsabilidade dos seus animais, 
e por isso o locatário nada pagava.

28. O p rín cip e , isto é, o que representa a autoridade suprema.
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dão para faZer o  inal, nem em juízo le unirás ao parecer 
do maior número, para fe desviaies da verdade. 3 Não 
terás também compaixão do pobre (até ao ponto de fa l 
tar es à  verdade) cm juizo.

4 Se eticJontraZes o boi do tleu amigo ou o (seu) ju 
mento desgarrado, leva-lhos. 5 Se vires o jumento do que 
Ce odeia caído debaixo da carga, não passarás adiante, 
nras ajudá-lo-às a l'evan'tar--se.

6 Não torCerás, mo julgamento, o direito do jjobre.
7 Fugirás à mentira. Não farás morrer o inocente nem 
o justo, porque eu não absolverei um culpâvel. 8 Não 
aceitarâs preBentes, os quais fazem cegar ainda os pru 
dentes, e subvertem as palavras dos juZtos. 9 Não serás 
molesto ao estrangeiro, porque vós isabeis o que c s'eir 
esitrangeiro, pois que também ‘Ibstes estrangeiros na terra 
do Egipto.

10 Durante seis anos semearás a tua terra, e recolhe- 
l á s  DS seus frutos; 1 1 mais, no sétimo ano, a dieixaaás 
e a farás descansar, para que os pobres do teu povo ço- 
mam (os frutos espontâneos dela), é os animais comam 
o que restar (no cam po); iSto mesmo praticarás com a 
tua vinha e com o teu olival. 12 Trabalharás siris dias; 
ao sétimo dia descansarás, para que deScance o teu boi 
c o  teu jumento, e fpara qae) o filh^ da tua escrava e O ' 

estrangeiro tenham algum alivio.
13 Observai tudo o que vos tenho dito. Não jurareis 

pelo aome de dleiisiels estrangeiros, nem ( o nome deles) sé 
ouça da vossa boca.

14 Celebrareis festas três vezes cada ano em minha 
honra. 15 Observarás a solenidade dos ázimos. Come- 
râs, como eu te mandei, pães ãzimos durante Sete dias. 
no mês dos trigos novoB, (que fo i)  quando saiste do Egi 
pto; não aparecerás em minha presença com as mãos va 
zias. 16 (O bservarás) a soI'cnSdádie da c-eíPa e das pri 
micias do teu trabalho, idfe tddo o que tíVeres semeado no 
campo, assim Como a solenidade do fim do ano, quanldo 
Hvcres recolhido, todos os teus frutos do campo. 17 Três 
vezes no ano tcxlos os varóeS comparecerão diante do 
Senhor teu Deus. 18 Não oferecerãs o sangue da minha 
vítima com pão fermentado, nem a goliMuTa (da vítima) 
da minha solenidade ficará até de manhã. 19 Levarás à

23» 7. N ão  aó-so/tterci um Culpável. um juiz que come 
ter injustiça.

19. Não cozerás. . , Cozer tm  cabrito no Icíte que o tinba nu> 
trido exa uma espiécie de crueldade» qae D eas proibiu para iiupirar aos 
Israelitas o maior amor pela maaadáo.



casa do Senhor teu Deus ais primicias dos frutos da tua 
terra. Nâo cozerás o cabrito no leite de sua mãe.

20 Eu enviarei o  meu anjo, que vá adiante de ti, tc Bênçãos 
guarde pelo caminho e te iritrOduza nio lugar que prtepared.
21 Respeita-o, ouve a sua voz e vê que não o desprezes, obsnvL- 
porque ele não te' perdoará, Se pecaZes, e o meu nome da da lei- 
«stá nele. 22 Se ourvires a sua voz, e fizeres tudo o 
qute te digo, eu SeTei inimigo dOs teus inimigos e afligirei 
os que te afligem; 23 O meu anjo caminhará adiante de 
ti, e te introduzirá na terra dos Amorreus, dos Hteteus, 
dós Fcrezeus, dos Cananeus, dos Heveus c dos Jebuseus, 
os quais eu exterminarei. 24 Não adorarás oS seus dleu- 
ses nein os Zérvirás; nSo farás o qUe eles faztem, mas 
destrui-Ios-ás, e qUebrarás as suas eStátuas. 25 Servireis 
ab Senhor vosso Oeus, para que eu abençoe o teu pão 
e a tua água, e afaste de ti a enfennidalde. 26 Não ha 
verá na tua terra mulher infecunda nem estéril: eu encherei 
o núnnero dos teus dias.

27 Enviarei o meu terror adiante de ti, exterminarei 
todo D povo, em cujas terras entrares e farei que todos 
os teus inimigos voltem as Costas diante de ti. 28 Man 
darei Vespas diante de ti qute porão em fuga o Heveu, o 
Cananeu e o Heteu, antes da tua chegada.

29 Nâo os expulsarei da tua face em um (só j  ano, 
para que a terra não fique reduzida a um deserto, e as 
feras não se multipliquem contra ti. 30 Expulsá-los-ei 
pouco a pouCo da tua vista, até que tu cresças e tomtes 
posse do país. 31 Fixarei os teus limites desde o mar 
Vermelho até ao mar dos Filisteus, e desde o deserto até 
ao rio: entregarei nas tuas mãos os habitantes do país e 
Os expulsarei da tua vista. 32 Não farás aliança com 
eles, nem com os Seus deuses. 33 Não habitem na tua 
terra, para que te não façam pecar coritra mim, servindo 
os Seus dcuSes: o qUe ceirtamerite seria para ti causa de 
quéda.

24 — 1 Disse também (DeusJ a  MoiSés: Sobe ao Moisés é
Senhor tu e Aarão, Nadab e Abiu, com os setenta anciães « “vídado
de Israel, e adorareis de longe. 2 Só  Moisés subirá ao na -̂s°Te
Serihor: os outros não se aproximarão, nem o povo su- Deus.
birá com ele. 3 Veio, pois, MoiSés e referiu ao povo 
todas eStas palavras db Senhor e as leis: e todo o povo res- * “ ^
pondeu a uma voz: Nós observaremos todas ais palavras 
ditats pelo Senhor. 4 MoiSés escreveu todas as palavras

21, O meu nome está n ele, represe^ita a  minha pessoa, • que
ele disser di'lo em meu nome.

26. E u  encherei. isto é, dar-te-eí uma vida longa.



<lo Senhor. DepoLs, levatitou-Se, de manhã, e erigiu um 
aJtar no sopé do monte, e dbze paldrões para as dozte tri 
bos de Israel, 5 e en-vSbu jovens ddntre oB filhos de Is 
rael, que bieXeceram os seuls holocaustos e imolaram ao 
Senhor vitimas pacíficas de novilhos. 6 Mtoiaês tomou
meta'de do sangUe e  laoçou-o em taças, e derramou e outra 
metade sobre o altnr. 7 Tomandlo o  livro da aliança, o 
leu ra  preSença do povo, o qual disse: Faremos tudo o 
quc o Senhor disse, e Seremos obedientes. 8 CAfoisés) 
tomou o  sangue, derramou-o solme o povo, e disse: Este é 
o sangute da aliança que o  Senhbr celebrou convosco, so 
bre todas estas palavras.

I I  — L E IS  RELATIVAS AO TEMPLO E  SEUS 
MINISTROS

Moisés 9 Moisés e Aarão, Naidab e Abiu, com os setenta an-
moiito-nha Israel subiram 10 e viram o Deus de Israel:

com os debaixo dos seus pés (estava) como 'que mna obra de 
anciães, pedra de safira, que se 'pareda ccun o  céu, quimido está

sereno. 11 Ora (o  Senhor) não estendeu a sua mão con 
tra os efettos dos filhos de Isra'el cpue, depois de veriem a 
Deus, comeram e bcberara,

Moisés e 12 0  Senhor disse a Moisés: Sobe para mim ao
monte, e deixa-te eStar aí: e cu te darei as tábuas de 
pedra (com ) a lei e os mandamentos, que (nelas) escrevi, 
para lhos ensdnares. 13 Moisés e Joisué, séu ministro, Ic- 
vantaram-se e, quandb subiram ao monte dc Deus, H Moi 
sés disse aos anciães; Esperai aqui, até -quc voltaremos a 
vós. Tendes convosco Aarãb e Hur; se sobrevier alguma 
quéstão, recorrei a eles. 15 Tenldo Moisés subido, a nu 
vem cobriu o monte, 16 e a  glória do Senhor pousou 
sobte o Sinai, oobrindo-o com a duvem durante seis dias: 
ao sétimo dia. Deus chamou Moisés do meió da escuridão 
(da nuvem). 17 O aspecto da glória do Senhor era como 

^  o de um fogo ardente sobre o, cimo do monte, à vista dbS 
filhos de Israel. 18 Entrando MoiSés pelo ra'eio da nu 
vem, subiu ao mOnte, e lá estevé quarfenta dias e quarenta 
noites.

24 , 8. Sobre torlas esfas palavras. A alíaaça celebrada baseia-se 
cm todas as palavras que contém os preceitos de Deus. e a piomessa 
íeita pelo povo de aa observar.

10. E  viram. . A escritura não indica nem se sabe ac certo 
sob qàe íocma Deus se manifestou. Direm uns que se naoifesCou aob 
a  forma duma grande lu :. outros que sob a forma humana. £ .  porém, 
tudo incerto.

11,. Comeram e  heberam . Isto è. tonarain parte no bangurte sa 
grado. que era costume íazei-se depois dos sacrificios pacíficos.



Arca da 
aliança.

25 — 1 o  Senhor falou a Moisés assim; 2 Dize aos Ofertas 

filhos de Israel qiíe me tragam as primídas; vós as rece- consmição 
bereis de todo o homem, que volmitãriamente as oferecer, do taber. 
3 Ektas são as coisas que devieis receber: ouro, prata, co- 
bre, 4 púrpura, violácea e escarlate e carmesim, linho fino 
e pêlo de cabra, 5 peles de carneiros tinlas de vermelho 
e tintas de roxo, e pau de a'cácia; 6 azeite para acender as 
lâmpadas, aromas para óleo à e  unção e paira perfume da 
incensação, 7 pedras dc onix, e (outrasJ pedras piedo 
sas para adornar o éfode e o peitoral. 8 Gonstruir-me-ão 
um santuário, e eu habitarei no meio deles. 9 (Devem  
fazê-lo) conforme em tudo ao modelo do tabemácuIo, qufe 
cu te mostrarei, e ao modelo de todos os seus vasos para 
o culto.

10 Fazei uma arca de pau de acáda, cujo compri 
mento meça dois côvados e mdo, a largura covado e meíb, 
a altura igualmente côvádo e meio. 11 ReveSti-la-ás de 
ouro puríssimo por dentro e por fora, e farás sobre ela 
iiTua coroa de ouro em Poda: 12 (faràs) quatro argolas
dfe oiuro, que porás nOs quatro cantos da arca: duas argolas 
dum lado e duas doutro. 13 Farás também varais de pau 
de acácia, Cobri-los-ás de ouro, 14 e fá-los-ás passar por 
dentro das argolas qufe estão aos lados da arca, a fim 
de que sirvam para a transportar. 15 Estarão setupre 
metidos oas argolas: nunca se tirarão delas. 16 Porás na 
arca o teStfemunho que eu te hei-de dar.

17 Farás também o propiciatório de ouro puríssimo: Propicía- 

o seu comprimento terá dois côvaxlos e meio, e a largura 
côvatío fe miefo. 18 Farás também dois querubins de ouro 
batido nas duas extremidades do oráculo. 19 Um queru 
bim esteja dum lado, o outro do outro. 20 Esfües cpieru- 
bios terão as asas 'estendidas para cima; cobrindo com elas 
o propiciatório, e estejam olhaPdto um para o outro cotn 
os roStos voltados para o pitopiciátóiio, com o  qual deVe 
esltar coberta a arca, 21 na qual porãs o testemunho, que 
eu te hei-de dar. 22 'De lá te darei as minhas ordens, 
em cima do propiciatório, e do meio dos dois querubins.

íório.

26» 4. P ê lo  d e  eabcã . No orieate hã cabras com o pêlo muito 
comprido e fino. o qual 'é empregado no fabrico de panos fortes, que
servem para cobrir as tendas.

16. O testemunho, isto é, as tábuas da lei dadas por Deus e 
Moisés.

17. Propiciatório era a tampa da arca. tendo o mesmo compri 
mento e largura. Chama-se assím. porque, com os querubins, como que
fom ava o trono donde Deus ouvia as orações de Israel e*.se lhe tor 
nava propicio.



que estarão sobre a arca do 'testesiunliio, e te direi todas 
ais coisas que por meio die ti intimarei aos filhos de Isratel.

M esa dos 23 Farás também uma mesa de pau de acáda, qute 
cSvàdos de comprimento, um cõvado die lar- 

sição. gura, e cõvado e meio altura. 24 Cobri-ta-ás de ouro 
puríssimo, far-lhc-ás unia moldura die ouro ehi roda, 25 e 
(porás) sobre a mtesma motdura uma corOa entalhada, dte 
quatro dedlos de altura: e, sobre este, outra o»ba dc Ouro. 
26 Farás também quatro argolas de ouro, e as porás nos 
quatro cantos da mesma mtesa, uma cm cadia pé. 27 As 
argolas de ouro estarão da 'parte de baixo cb coroa para 
se meterem por elas varais, a  fim de a mesa podet ser 
tranSportelda. 28 Farás varaüs de pau de acáda, e os 
cobiirás de ouro; servirão para transportar a mesa. 29 Pre- 
pararás também pratos, copos, íncensórios e teças de ouro 
puríssimo cm que se deverão oferecet as libações. 30 Po 
rás Sempre sobre a  mesa Os pães da propbsição na minha 
presença.

Candeeira 3 ] Farás também um candteeiro de .Ouro puro, tra- 
'  balhado a martelD, oom a halste c  os Seus ramos, os cxipos, 

e esferazinhas, e açucenas, que sairão dele, 32 Seis ra 
mos sairão dos steus lados, três dum lado, e três do oubo. 
33 Em um raino haverá três cdpoe em fonna de flor de 
amendoeira, cOm uma esfcraZiblia e uma açuCena: e igual 
mente no outro ramo três copos em forma de flor de 
am'endaeira, uma esFerazinha e uma- açucena: asSim serão 
formaldos os seis ramOs, que idcvem sair Ida haSte. 34 E  
no mesmo candeteiro liaVerá quatro cOpos em fioinna de 
fb r d,e amendoieira, e em cada um a sua es'ftelazinha e a 
sua açucena. 35 Haverá três esferazinlias em três luga 
res da haste, e de cada uma sairão dbis ramos, e serão 
ao todo seds ramos saindo da mesma haste. 36 As esie- 
raZinhas, pois, e os rambls serão da mteisma peça (com o  
candeeiro), tudo de ouro finissímo, trabàrhado a  martelo.

37 Farás, além disso, sete lâmpadas, e pô-Ias-ás sobre 
o candeeiro, a fim de que dêtem luz para a frentJe. 38 Tam 
bém 08 cSpeVitadores e os vasos onde ste apagute o mbrrâo 
que Be tiVer 'tiradb das lâmpadas. Serão feitos de louro 
puríssimo. 39 Todo o pelso do candeeiro cOm todos Os 
seus vasos será um talento de OUTO puriss5mo. 40 Toma

3(̂ . P ã e s  d e  p r o p o s iç ã o .  Eiam aasim chamados por serem postos 
diante do Senhor como homenagem que as doze tribos de Isiael oíe' 
teciam a Deus. Eram substituídos por outros todos oa sábados, e 
sôrnente os sacerdotes os deviam, comei.

39. l lm  ta/enío d t  ouro, isto é, cerca de 43 quilogramas.



Hetatido, e 'fare conforme o modelo que te foi mostrado 
sObre 0 mOrite.

2 6 — 1 O tabernáculo. fá-lo-ás assim: Farás Uez cor- Taberná- 
tmas d.e linho fino reforCido, de 'púrpura violácea, de pur- 
pura escarlate e Carmesim, Sobre as quais iserão artistica 
mente bordaxlos querubins. 2 O  comprimento duma cor 
tina Sdrá de Vinte e oito côvádos: a largura será dfe quatro
côvadlos. Todas ais cortinas se farão da mesma medida.
3 Cinco cortinas serão unSdals entre si, e outras cindo
serão unídals db mesmo mddo entre si. 4 Farás umas
presilhas de piirpuTa vibláCeSa bds laxJos e extremidades 
das cortinas, para que Se po.sBam unir utnas às outras.
5 Cada cortina terá cinqufenta preiSilhaB dfe cada ladto, de 
tal sorte (dispostas) que uma 'presilha fique em freritfe da 
dutra, e possa uma ligar-se com a outra. 6 Farás também 
cinco argolas de ouro, com as quais se devem juntar os 
panos das 'cortinas, para qiie se fortne um só tabemáculo.

7 Farás mais onze cobertas de pêlo dfe cabras, para Cobertura 
cobrir a parte superior do tabemáculo. 8 O  comprimento 
duma coberta será de trinta côvados, fe a larguTa de quatro;
Será igual a medida de toldas as Cobertas. 9 'Juntarás cinco 
delas à parte, e unírás entre si as oiltl-as sleis, de sorte que 
possas diabrar a Sexta por dialnte do tabemáculo. 10 'Fárás 
também 'cinqüenta pTelsilhas na ouCela dumá ctoberta, para 
que- pOssa ligaj-se com outra: e cinqüenta presilhás na 
outelá desta, para qiXe se una com a que lhe cbrtespicnide.
11 Farás também dnquenta fiVelas dfe bronze, por meio 
das quais se unam as presilhas, pata  que de todas Se faça 
uma só coberta. 12 O que sobejar das cobertas destinadas 
a cobrir o tabemáculo, quc vfem a Ser uma coberta que 
há de mais, com mfetade désta ootuírás a parte de trás do 
tabemáculo. 13 Ficará peniJelnltê  ilm cõvado Iduma parte, 
e oiitro doutra, o que sOblejá no comprimento das cobfertas, 
para Cobrir os dois ladoS db tabemáculo. 14 Farás mais 
uma outra coberta para o tabemáculo, de peles de carnei- 
rbfe tintas dfe vermelho; sobre eslá, 'p°râs uma Outra coberta 
de peles de cor roxa.

15 Farás também de paiu de acâCia ás tábuas do taber- Como deve 
riáculo, qUe hãcHde eStar levantadas. 16 Oada uma delas ®bwná- 
terà dez côvados de oompriment-o, c cõvado e meio de “ ®„io. 
liargura. 17 Nos ladbs de cada- tábua fár-se-ão dois en 
caixes, com quc cada tábua Se una cbm a outra; deste 
modo se a'parelharão todas as tábuas, 18 vinte das quais 
estarão ao lado meridibnal, qu'e olha para o sul. 19 Para 
elas farás fundir -quarenta baSes de prata, de scrte que 
duas baiSels sejam postas sob cada tábua nOs dois ângulos.



20 'Estarão também 'vinte tábuas no segutidb lado do ta- 
bemáculo, qüe olha para o  aquilão, 21 tenido quarfenta 
baSes de prata; serão poBtas dua  ̂ baiseis debaixo d'e cada 
tábua.

22 Para O laldo odldeaial dio tabemâculo fará& sds 
tábuas, 23 e, além deátaa, mais duas, qUe .s'e lelvaPtem 
nos ânguloB do futado do tabemácuIo. 24 fEstas tâbaas) 
estarão unidas desck baixo até ciiUa. e todas encaixadas 
lunas nas outraa. A  mesma unSão Se observará com as 
duBS tábuas que Idevem Ser poStals rios ângulos. 25 Se 
rão oito tábuas ao todo dom 'dezasseis basfes de prata, 
containdo-se duas ttóels para á d a  tábua. 26 Farás tam 
bém uns bairtítes de pau de acáda, cinco para donter as 
tábuas dum lado do tabernáculo. 27 e outros cinco para 
o outro lado, e oUtros tahbois 'paTa o lado Ocidental, 28 os 
quaüs serão aplícadoB pleb meiO das tábuas duma extre 
midade ã outra. 29 RevesHrás de ouro as próprias tá 
buas, e pôr-lhes-ás umas 'argolas de touro, pelas quais pas 
sem os barrotes, qUe liâo-d'c segurar as tábuas, e revesti- 
rás de DuTO os barrotes. 30 Levantaiás o tabernáculo con 
forme o  mtodelo qUe te foi mostrado no monte.

O véu 31 'Farás támbém um Vén de cor de jacinto, e de púr-
SOTtcTe'*» ® escarlate tinto duas Vezes, e de linho fino
S™to dos reKotrcido, t!e'cido ciolin foitnosa variedade, figurando queru-

SantiKs. bins. 32 SuSpendè-lo-ãs de 'quatro colunás de pau de acácia,
que serão feVeUHidas de cnuto, terão capiteis 'de ouro e 
bases de prata. 33 O  véu sferá suspenso por meio de ar 
golas, e dentro dete porás a- arca do GeSfemunliO', e ptor
meio dele serão divididos o Santo e o  Santo dos Santos.
34 Porás também o propiciatório sobrfe a arca do teste 
munho no Santo dos San'tbs. 35 (P orís)  a mesa fora do 
véu; défronte da mesa, o Cindeeirio, na parte meri'di)onal 
do tabernáculo; a mesa estará do lado do aquilão.

O vêu á 36 Farás também, paira a entrada do taibernácullo, um
véu de liinho reíoircido. cor de jatin.to, e de púrpura, e

cuio. de escarlate tintb dims vezes, trabaSiadio com detieblos
váriloB. 37 lEstc véu eStará suspenso de cinco colunas de 
pau de acácia, revestidas de ouro, cujos capiteis Serão de 
ouro, e as hasics de bronZe.

Altar dos 27 — 1 Fárás também um altar dfe pau de acáda, o
hhla- qual terá cinco côvados de comprimento e outrOs tantos

® “ • de largura, isto é, será quadrado, e terá três côvados de
altura. 2 Oos quatro cabtos sairão dele quatro pontas; 
revesH-lo-ás de bronze. 3 Farás pana o sleu serviço cal 
deirais para recolher as cinzas, teinazes, garfos e brasei 
ros: farás de bronze todos estes ínstrumifentos. 4 (FarásJ



uma grelha de bronze em forina de rede, em cujos quatro 
cantos haverá quátTo argolas dé brotaze, 5 que colbcarás 
sob o rebbrdo do altar; a grelha subirá a)té meio do altar.
6 Farás também paTa o altár dcns varais de pau de acácia, 
que revesarás dte chapas de bronze, 7 enfiá-los-ás pelas 
ai-golas, e ficarão de um e oUtro lado do altar, a fim de 
servirem para o  transportar. 8 Nãb o Earás madço, mas 
ooo e côncavo por dentro, cOmo te foi mostrado no monte.

9 Farás também o átrio do tabernáculo, dte cujo lado Atrio. 
austral, que olha para o medo dia, haverá cortinas de 
linho fino retbfadb: este lado terá cem cõVados de compri 
mento. 10 (Parás) vinte colunas com outras tantas ba 
ses de bronze, que terão os capitéis com os steus omatos 
de prata. 11 Ifa  mesma sorte também no lado do aquilão 
haverá cortinas numa extensão de cem côvaldo(s, vinte colu 
nas e outras tantas 'bases de bronze, e Seus capitéis de 
prata cbm SeUs omatbs. 12 Na largura, porém, do átriO, 
que olha paxa o Ocidente, haverá cortinas de cinqüenta 
côvados, e dez colunas, e outras tantals bases. 13 Também 
na largura db átrio, que olha para o oiitente, haverá cin 
qüenta côvados 14 oode se porão dum laldb cortinas de 
quinze côvados, e três colunas e outras tantas bases: 15 do 
outro lado haverá cortinas que tenham quinze côvados, 
três coluitas e outras tantas bases. 16 Na entrada do 
átrio, far-se-á uma coberta de vinte côvados, de linho 
retorcido, púrpiua violácea, escárlate e carmesim, com tra 
balho de boidado: (na entrada) terá quatro colUnas com 
outras tantas báses. 17 Todas as colunas em volta do 
átrio serão reVeistidas de lâminas de prata, com capitéis 
de prata e bases de bronze. 18 O  átrio terá cem cõvaidos de 
Comprido, cinqüenta de largura, e cinco de altUra: (as suas 
cortinas) Setão feitaS de linho füno retorcido, e as bases 
serão de bronze. 19 Farás de bronZe todos os vasos do 
tabernáculo para qualquer uso ou cerimônia, e também ais 
suas escápulas e as do átrio.

20 Oídena aos filhos de Israel que te tragam azeite de Azeite 
oliveiras, o mais puro, e espremido num almofariz, para pa« 
que arda sempre o candeeiro 21 no tabernáculo do teste 
munho, fora do véu, que eStá pendente diante do testemu 
nho. Aarão e seus filhos b prepararão, para que dê luz até 
pela manhã diante do Senhor. Este culto será perpétuo 
(prestado) pelos filhas die Israel de geração em geração.

2 8 — 1 Mahda também vir junto de ti Aarão teu ir- Vestes 
mão, com seus filhos, do meib dos filhios de Isra'el, para 
que exerçam diarite dte mim as funções do sacerdócio:
Aarão, Nadab e Abiu, 'Eteazar e Itamar. 2 Farás uma

candeeiro.

sacer 
dotais.



veste sagrada para Aarão, teu irmão, para (indicar a sua) 
dignidade e paia (lhe servir d e)  adortao. ‘3 Falarás a 
todoB OS sábios de coração, a qiiem eu enchi do espírito 
de prudência, para qu'e façam as vestes de Aarão, com 
as quais, sendo santificado, exerCerá o mfeu sacerdócio. 
4 Estas sáo as velstes que hão-de fartír: O peitoral e o 
éfode, o manto e a túnica à e  Knho estreita, a Bara e o 
cángufo. Farão estas veStes saqradas 'para Aarão, teu irmão, 
e para seus iilhos, para que exerçam as funções do meu 
saCeidócib. 5 Tomarão outo, pútpura molácca, púrpura 
escarlate e carmesim, e linho finta.

ÊFode. 6 Farão o 'éfode de ouro, de púrpura violácea, púr 
pura escarlate e carmesim, e de linho fino retorcido, artis- 
fi'camente entretecidoB. 7 (O éfode) terá nos dois lados 
das suas extremidades duas aberturas unidas de ntodo 
a formarem um (só  vestido). 8 O  'cínguio que atará o 
éfode, Fará cioím ele uma só peça e será do mesmo traba 
lho: de otíno, de púrpura Violácea, escarlate, carmesim e 
linho fino rdtorcfdb. 9 E tomarás duas pedras de ónix, 
e gravarãs n'elas os nomes dos filhos de Israel: 10 Seis
ncuiies numa pddra, e ou'tros S«Ss oa loutra, segundo a or 
dem do seu nascimlentó. 11 Com obra dc escultor e de 
lapidãrio gra'varás nelas Os ncmies dos filhos de Israfel, 
tendo-as engasta.do e metido em ouro: 12 pô-las-ás sobre 
um e outro la'do do éFoíde, (para que sirvam.) de memória 
aos filhos de Israel. Aarão levará ds seus itomes diante dó 
Senhor sobre os Seus dois ombros para leniibrança. 13 Fa  
rás também ganchos de ouro, 14 e düa's pequenas cadeias 
dc ouro puríssimo ligadas entre si, as quais mcterás nos 
ganchos.

Feitorel. 15 Farás também o peitoral do juizo com trabalho a
muitas cotes, tecidos, cOmo o éfdde, de ouro, de jacinto, 
e de púrpura, e de escarlate tinto duas vezes, e de linho 
 fino re.torci'dó. 16 Será quadrado e dobrado; terá um 
palmo, tanto de comprimento como de largura. 17 En- 
gaistarás nehe quatro otdfens de pedras; na primeira ordem
eStarã um SaXdio, um bripário e uma esmeralda; 18 o a
segunda, um carbúnculo, uma salfira e um jaSpe; 19 na
terceira uma turqueza, uma ágata fe uma ametista; 20 na
quarta um crisóhto, um ónix c um berilo. Elas Serão cn- 
castoadas em ouro, ordem por ordem. 21 Terão o(s nbmes 
idbs filhbs de Israel: eStarão nelas gravados d o te  nomes, 
em cada 'pedra o aotaie de uma das doze 'tribos.

28, 15. Do /uizo. Estas palavras indicam o uso que o saino S a  
cerdote Fazia do peitoral para consultar a D.cus aos casos graves e 
duvidosos, e obter a Sua decisão.



22 Farás para b peitoral pequenas caideias 'de ouro pu- 
rissfmo, qrie se unam entte Si, 23 e  duas argolinhás dc 
ouro, que pwrás nas duas extremidadels superiores do pei 
toral. 24 Faráss passar caUeíaS de ouro pelas argblinhas, 
quc estão tfôs 'eXtreipidades dele, 25 e  aldaptarás ais extte- 
mlldadcs das mStemas cadeias a 'do«s ganchos dUm e dbutrb 
iado do éfolde, qufe corteBponde aO pfeftoral. 26 Farás 
também duas argólinhas de ouro, que porás oas extremi 
dades (inferiores) dio peitoral, nlas oxirfelas qUe eStãb de 
fronte do éfotífe, e estão volta'das para a parte dc trás.
^7 (Parás), aléta disso, outras Üuas argólinhas de ouro, 
que se hão-dc pôr cm baixo, aos dbis lados db éfode, 
que 'estão (fante da juntura inferior, a fim de que (o  pei 
toral) posSa adaptar-se ao éfdde, 28 e sfeja ligado com 
 as suas argólinhas às do éfode, por uma fita (cor) d e  ja  
cinto, de modo que fique firme o eailaoe feito cto'm arte, e 
o peitoral e O éfode, não possam sfeparar-se um 'do outro.
29 Aa.rãò, qualuío entrar no santuário, levará os nomfes 
dos filhos de Israel do peitoral do juízto Sobre o peSto, para 
perpétua memória diante do Senhor. 30 No peitoral do 
juizo porás (estas duas palavras): 'Doutrina e VeTldade, 
as quais estarão sobrfe.o peito de Aarão, quatildo ele entrar 
à pre.sença do Sehhor; a ssta  trará sfempre Sobrfe o seu 
peito o juízo dos filhos de Israel na prfesença db Senhor.

31 Parás também a tüniCa do éfode toda (de cor) de 
jacinto, 32 no meio da qual nto alto haverá uma abertura °
para a cabeça, e em volta uma orla tecida, como se cos 
tuma fazer na ourfeta dbs vesHldbs, imra que (e  túnica)
Se não rompa facilmente. 33 Gm baixo, pOrém, na extre- 
midácte inferior da mfesma túnica, faráis ao redor umas 
como romãs de púrpura vitdácea, púrpura escarlate e  car 
mesim, (tendo) misturadas pelb meio campainhas, 34 de
sorte qUe haija uma cam'pQjnha de ouro e Uma romã, e
logo outra campainha d e  Ouro e outra rrOmã. 35 Aarão 
a vestirá nas funções do seu ministério, para que sc 
ouça o som aO entrar no santuário, à preSença do Senhor,
'e a'o sair, e para quc não morra.

36 Farás tamhém uma lâmina de ouro puríásimo, na Lâmina dc 
qual farás abrir pbr mão de gravador: Santidade ao Se- 
nhor. 37 Atá-la-ás com uma fita de púrpura violácea, e 
estará Sobre a tiara, dominando a fronte 38 do pontifiCe.

30. Trará o  ja iz o , isto é, o peitoial do juizo.
3S. E  A arão Icvarà as intquidadcs. . Adornado com este sim- 

holo de póntiíict e de mediador entre Deus e o povo. levará sobre 
si iodas as fahas cometidas pelo povo no culto a Deus. e impetrará 
perdão para elas.



Aarão levará as iniquidades cometidas pelos filhas de Israel 
etai todas as suas oblações, e nos dbns que tiverem ofere- 
Ci'do e 'consagrado. Esta lâmina estará sempre sobre a sua 
froUlle, para que o Senhor lh’es seja propício.

Túnica 39 Farás a túnfca estreita de linho Fino, farás a tiara 
ísiteita. j e  linhb fino, e o cíngulo será de várüas cores.
Vestes 40 Para os filhos die Aarão, prepararás túnicas de
aim̂ cs cimgulos e tiaras, para (indicar a  saa) dignidade
sscer- e (servir-lhes d e)  adorno; 41 de Cutíb isto vestirás Aarão,
dotes, teu irmão, e os seus filhos com ele. Sagraiás as mãos de

todos, e saritificá-los-ás, para qUe me exerçam o sacer 
dócio. 42 Farás também calções de linho, para cobrirem 
a nudez da sua came, desde os rins até às coxas. 43 Aarão 
e isetls fllhols uSarâb deles quando entrarem no tabemáculo 
do tertemunho, ou quando se aproximarem do altar para 
Servit nb santuário, para que oão morram como réus dc 
in£qpn*da'de. Isto será uma lei 'perpétua para Aarão e para 
a sua podtcriidaidle depois dele.

Sagração 2 9 — 1 Eis O que farás também paira que me sejam 
"*°dot«°' tonsagrados no sacerdódo. Toma um novilho da m'anada, 

cfois carneiros sem mancha, 2 pãbs ázimos e Uma torta 
sem fermento, que seja amassada com azeite, e filhós 
ázimas, untadas com azeite, tudo isto dc flor de farinha 
dc 'trigo. 3 Depois de as teres pbSto num Cesto, as ofere- 
cerás; (oferecerás a o  mesmo tempo) o novilho e ols dois 
carneiros. 4 Farás aproximar Aarão e sieus filho-s dri porta 
do tabernáculo do testemunho. Depois qué tiveres laVado 
cOm água o  pai e os seus 'filhos, 5 revesltirás Aarão com 
as suas veste^ LTto é, com a túniica de linho, cbm o manto, 
com o êfolde e com o peitoral que apertarás com o cingulo. 
6 Pôr-Ihe-ás a tiara na cabeça, e sobre a tiara a lâmina 
sania. 7 iDerTainarãs sobte. a sua cabeça o óleo da un- 
çâo, e com este ritb será consagrado. 8 Farás também 
aproximar seus filhbs, ravcsti-lbs-ás com túnicas de linho, 
e cingi-lbs-áis Cota o  cíngulo. 9 AsZim farás a Aarão e 
aois Seus filhos, e lhes porás as mitraS. Serão meus sacer- 
(foltes para um culto perpétuo.

Vários Depois que Hveres sagrado as suas mãos, 10 farás 
aproodmar tatabém o novilho diabte do tabernáculo do 

xados. testemunho, sobre cuja cabeça Aarão e seus filhos imporão 
as mãos. 11 Tu o degolarás na presença do Senhor, junto 
da porta do tabernáculo do testemunho. 12 Tendo to 
mado do saogUe Ido novilho, o porás cora o  teu dedo sobre 
ais pontcis do altar, e o resto «db sangue dterramã-kvás ao 
pé dele. 13 Tomaráis também toda a gordura quc cobre 
as entranhas, o redanho do figa do, bs dbis lins e a gor-



dura qUe está por cTma deles, e oferecerás (tudo isfo) quei 
mando-o sobre o altar: 14 as cames do novilho, o seu
couro e os excrementos, queimá-Ios-ás fora do acampa 
mento, por ser (uma hóstia) pfelo pecado.

15 Tomarás também um camfeiro, sohre a cabeça do 
qual Aarão e sfeuls filhos poeSo as mãos. 16 Depois dc 
o teres degolado, llomarás do Seu sangue e dferramá-lo-ás 
em tomo do altar. 17 Depois cortarás o mesmo cameiro 
em pedaços, c, lavados os íntesttaos e os pés, os porãs 
sobre as cames despfedaçadaS e sobre a sua cabeçia, 18 e 
oferecerás todo o cameiio, qufeimando-o sobre o altar. É  uma 
oblação ao Senhor, de suave odbr, é um 'sacrifido pelo 
fogo ao Senhor.

19 Tomarás ainda outro cameiro, sobre cuja cabeça 
Aarão e seus fühois porão as mãos. 20 ,Depbis de o teifes 
imolado, tomarás do Seu sangue e pô-lo-ãs na extremidade 
da' orelha direita dle Aarão e de  seus filhos, e sobre os 
dedos polegares da sua mão direita e do Seu pé direito, e 
derramarãs o sangue ao redor do altar. 21 Tendo tomadb 
do sangue que está Sobre o altar, e do óleo da unçãb, as- 
pergirãs (com  ele) Aarão e suas VeStes, seus filfaois c suas 
vestes. Depdis de ois tetes sagrado e às suas vestes, 22 to 
marás a gordura do cameiro e a  cauda, a gordura que 
cobre as entranhas, o redanho do figado, os dois rins, e a 
gordura que está em cima deles, e a espádtia direita, por 
qufe es'te é o cameiro da sagração; 23 (tomarás) db cesto 
dos ázimòs, que eStá diatite do Sfenhor, um bolo de pãb, 
uma torta amassada em azeite e uma 'filhó; 24 porãs 
toldas estais cxásas sobre as mãos de Aarão e de seus 
iilhos, e agitá-la-ás, elevando-as <£ante do Senhor. 25 De 
pois receberás todas estas coisas d'as suas mãos, e queimá- 
las-ãs sobre o altar em holocausto, pora cheiro suavíssimo 
diante do Sebhor, porque é a sua oblação. 26 Tomarás 
tamhém o peito do caToeino imolado para a sagração de 
Aarãb. e agitã-lo-ãs, clevaddo-o diante db S'enhor: esta
será a tua paite. 27 SanlfificaTás 1ambé;m o peito con 
sagrado e  a espádua que separaste do cameitb 28 imo 
lado para a sagração de Aarão e de seus fühos: estas serão 
as porções de Aárão e de seus filhos pbr uin ditfeitb .per 
pétuo entre os filhos de Israel, porqde são as primicias e 
ais primeiras partes das vitimas pacíficas, que eles ofere 
cem ao Senhor.

29 As Vestes santas de  que Aarãio usar, tê-las-ão Seus Transmis- 
filhos d ^ o is  dele, para que, 'vestidos com elas, sejam un-

gradas aos
29, 2Q. £  p õ - h - á s  na c j/r e m iJ id e  dà orelha. . . para indicar que sucessores

o sacecdole deve estar seai'pre pronto para ouvir a lei de Deus. de Aarão.
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gúlos, e âs suas lnabs sejam consa9 ra<ias. 30 DUrante 
Sete dias ulsará 'delas aquele de seus filhbs que fcir consti 
tuído pontífice em Seu lugaor, e qüe entrar mo tabernáculo 
do 'testemunho para miniStCar no santuário.

31 Tomarás o cameino da sagração, e cDzerás as suas 
carnes no lugar satlfo; 32 Aairão e seus filh'oG as comérão. 
Oomerão também à entrada ido tabeín'á'cuIo do testemunho 
os pães que eStão no cesto, 33 para quc sejla um sacri 
fício pròpicíaltôria, c sejam Sarífificadas as mãos dos' oíe- 
rentes. O eStranqeino não cdmerà deites, porque são coisas 
santas. 34 'Pbrém, se sàbiár 'das Ccirnes cdnsaigiadas, ou 
dtís pães áté plela manhã, qvíeimárás nt> fbgo o que rtestar: 
não sle ootncrão (estas corsasj, porquá estão SanSticadas.

35 'Parás tudo isto que te mabdci relativo a Aarão e 
a seus ftlhbs. Sagrarás as suas mãos, dutan'te Sete dias, 
36 e OfeTecerás cada dia uta ndvilho ern. expiação pelo pe- 
Cádo. Depois que .tiveres itaolado a hóstia da expiação, 
puriBicarás o altar e o üngirás pala o  sántííicar 37 Du 
rante sete diais puTificaiáS o  altar e o sanlificarâs, e ele 
áerá santissimo; ttido t» qüe o tocar sferá santificado.

38 Eis ta qüe saCrificárás Sobre o altar: Dois cordei 
ros de um ano todos bs idiás, perpètuámteniE, 39 um cor 
deiro d'e mabhã e outlo 'de tarde. 40 Oom o  primeiro 
cordeiiio (oferecerãs) u'iria décima parte fdo efi)  dc flor 
de farinha amáSáada com uma quarta parte do hí'n de azeite 
de azeitonas pisadas, e uma liháçãb dé um quárto de hin 
de vinho. 4] OferCctetás de tarde o outro coldeirio cem 
a ciíeSmà oblação c libaçãoi da manhã, em odor dte suavidade. 
42 Eiste é lan sacríficib, que com um cultb perpétuo por 
toldas as vossaS gCtações Se dcv.e oferecer áo Stnhor à en 
trada do tabernáculo do teBtCmunh.o diábte db Senhbr, onde 
eu me encontrei pará te falar,

43 De lá darei eu as müihias ordens aoS filhos die Is 
rael, e  o álCal Será Santificado com a minha glória. 44 San- 
ti ficarei também o .tabernáculo do testemunho e o altar, e 
2^rão com seus 'fiUiois, para qüe exerçam o mteu sacer- 
dócSb. 45 Habitarei nb melo do!s filhos de Istael, serei o seu 
Deus, 46 e saberão que eu sou o Senhor steu Denis quc 
bs tirei da terra do Egipfo para habitar entTe eleS, eu o 
Senhor Seu Deüs.

30 — 1 Parás também um altar de madeira de acácia 
para queimar os perfumteis, 2 o  qual terá um cõvaido de 
comprJdo, e oiitro dc largo, isto é, será quadrado, c 
terá dois cõvadoS de alto. Sairão dele umas pdntas. 3 Re-

43. C om  a m inha g ló r ia ,  corn a miaha presença especial.



vesti-10'ás 'do ouro puríssimo, tanto a sua grelha, como as 
paredes cm roda, e as potilás. Far-lh'e-ás ab redor uma 
comifa à e  ouro, 4 e duas argolas dte ouro de cada lado 
por baSxo da fcolrliija, pada se ntóterem por elas os varais, 
e se transportar o altar. 5 Farás tamhlém oB varais de 
acácia e los lAmtarãls. 6 Polnás o altate defronte do véu, 
que preUde diantie da arca do testemunho, em frente do 
propiciatório que cobre o teStemunho, onde eu te falei.

7 Aarão qUe'i'niará sobte ele ‘todas as manhãs um in- Uso do 
ceOso de suaVe fragrância, quando preparar as lâmpadas,
8 c, ao anoitecer, quando as Odlocar (sobre o candeeiro).
Assim se queimará um perfume perpétuo diante do Senhor 
no decursb das .vbssas géraçõtes. 9 Não oferetereis, sobre 
ele, nenhum perfume profano, riem oblação, nem vítima, 
nem fareis libações. 10 Aarão fatá a expiação uma vez 
no ano, sobre as 'poU'tas do altar, com o sangue que foi 
Ofertecido pelo ptedado, 'e cOm 'isto aplacará (o  Senhor) dte 
geração em geração. (Este altar) Será uma coisa santíssima 
diante do Senhor.

11 O  Senhor falou mais a  Moisés, dizendo: 1 2  Quan- O imposto

do fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, segundo °
1. .  r> 1 , santuano.

O seu numero, cada um dara ao oenhor o preÇo do res 
gate pela sua vida, para que não venha sobre eles neUhuma 
praga, quando foCem rccebseiados. 13 Tddo o que for com 
preendido neste recenseamSento, dará nteio siclo, segundo a 
medida (do siclo padrão) do sajituárfo. O siclo (do tem 
p lo)  cem vinte óbolos. Ofterecer-se-á, pois, ao Scnhor meio 
Siclo. 14 Todo o que for compreendido no recenseamento, 
de vinte anos para cima, dará eSCe preço. 15 O rico não 
dará ma-is de meio siclo, e o pobre não dará menos. 16 Rc- 
cebi'do o dínhteito oferecido pelos filhos de Israel, empre- 
gá-lo-ás no serviço do tabernáculo do testemunho, para 
que Seja um m'emorial deles diante do Senhor, e (para 
que ele) se  moStTe propício às suas almaS.

17 O Senhor falou mais a Micásés, dizendo: 18 Fa- A bacia dc
rãs, além 'disso, uma bacia de bronZe oom base também bconc®.
dc brotnze, para lavatório, e pô-lo-ás entre o tabernáculo 
do testemunho c o altar. Lançada a água, 19 Aarão e 
sieus filhos lavarão nela as suaS mãos e os pés, 20 quando 
tiverem de entrar no tabernáculo do 'testemunho, e quando 
ti'vercm dte Se aproximar do altar para oBertecer os per 
fumes 'ao Senhor, 21 para que não suceda que morram;
Será eSta tüna lei perpétua para ele e para os desCenderites 
que lhe sucddcTcm.

22 Falou mais o Senhor a MoiSés, 23 dizendo: To-O óleo da 
ma, de entre os melhores aromas, qul‘nheHtos siclos da



mais «scolhida mirra, e metade de cinamomo, isto é, du 
zentos e cinqüenta siclos; toma igualmente iduzentos e cin 
qüenta siclos de cana ódorífera, 24 e  quinhentos siclos 
de cásffia segundo o peso (padrão) db santuário, 'e a me 
dida de um hin de. azdte de oliveira. 25 Eteiás (com isto) 
um óleo .pana n unçSo sagrada, um bâlsamio composto se 
gundo a arte de um perfumadoir. 26 Ungirãs coin ele o 
tabernáculo do testemunho, a  arca do testemunho, 27 a 
mesa com os seus vasos, o candeeiro e os seus uteinsilios, 
o altar dos perfumes, 28 o dos holocaustos, e toda a al 
faia que eStá ao seu uso. 29 Santificarás todas estas 
coisas, e elas serão santíssimas; aquele que as tocar será 
saatificaldo. 30 Ungírás Aarão e os seus filhos, e ols san- 
üficarás, para ru'e sfervítcm no saceiidócio. 31 Dirâs ou- 
tToisSim aos filhos Ide IsTael: Este óleo das unções será 
colnsagrado a mim no decurso das vossas getações. 32 Não 
se ungirá com ele a carne de nenhum hoincsn, e não 'Bareis 
outro com composição semelhante; foi santificado e, como 
coisa santa, o olhareis. 33 Qualquer homem que com- 
puSer outro semelhante, e o <161 a algum estrangeiro, será 
exterminado do meio do seu povo.

O perfume 34 O  SerihoT disSe a  Moisés; Toma aromas, estoraque, 
sagrado, ótiix, gálbaUo dc bom cheiro, e incenso purisisimo, tuldo em 

peso igual. 35 Farás Um perfume compoSto segundo a 
atte db perfumádor, maliípulado oom culdaxto, puro e di- 
giússimo de Ser oferecido. 36 Quando tiveres rediizido 
tildo a um pó finissimo, pò-lo-ás diante do tabernáculo do 
testemutoho, no lugair em que eu te apaTeCer, Este perfume 
será 'para vós uma coisa santissima. 37 Não fareis com- 
polsição semelhante para Ols voSsos usos, polrque é coisa 
consagrada ab S'eiih'or. 38 Totío o homem que fiZer uma 
(com posição) sfemdhante para gozar do Seu cheiro, será 
elimSnaldo do seio do seu poVo.

Os ariistas 3 1  —  1 O Senhbr falou a Moisés, idizendo; 2 Sabe 
do labei- gue chamei pelo (seu) notne a Beseléel, filhb de Uri, filho 

D àcu lo . tribo dc Judá. 3 e o enchi do espirito de Deus,
de sabedoria, de inteligência e de ciência, para toda a qua 
lidade de obras, 4 paia inventai tudo o que se pode 
fazer com o ouro, com a prata, ccon o cobCe, 5 com o 
mármore, com as pedras prcdoisas e com as diversas ma 
deiras. 6 Dei-lhe por companheiro Ooliab, filho de Aqui- 
samech da tribo de Dan. Pus a sabedoria no coração de 
tddois os homens hábeis, para que façam tudo o que or-

30, 34. ÓfiJ.t — Unguis odoratus. espécie dc pequena concha
com a cor de unha. e odoiííera. que e.xisiia em abundância no Mor 
Vetnielho.



denei; 7 o tabernáculo da aliança, a arca do testemunho, Objectos 
o propiciatório, que está por cima dela, todas as alfaias do conL™ 
tabernáculo, 8 a  mesa com os seus vasos, o candeeiro truidos.
puriSsímo com- os seus utensílios, o altar dos perfumes,
9 o dos holocaustos e bodos os seus utensílios, a hácia com 
suá babe, 10  e as vestes sagradas para uso do sacer 
dote Aairão e de seus filbos, quando se empregarem nas 
funções sagradas, 1 1  o óleo da unção, e o perfume aro 
mático para o santuário. Eles farão tudo o que te matidei.

12 Falou mais O S'ebhbr a MoiSés. dizendo; Repouso
13 Fala aOs filhos de Israel, e dize-lhtes: Não deixeisde guardar o meu Bábado, poTque é o sinal (estabelecido) dos prcva-
entre mim e vós, para todas as voBsas gerações, para que ríeudores. 
saibais que eu sou o Senhor, que vos santíflOo. 14 Guar 
dai o meu sábado, porque é (um dia) santo para vós; aquele 
que D violar SeTá punido de morte: o que trabalhar neste 
dia, será eliminado do beio ido seu povo. 15 Vós traba- 
Ihareis seis Idias, (m as) o  sétímo é dia de completo des 
canso, consagrado ao Senhor; todo o  que trabalhar neste 
dia. Será pimido dc morte. 16 Os filhos de Israel guar 
dem o  sábado, e celebrem-no, eles e Cis sfeus descenden 
tes, como uma aliança perpétua. 17 Será, entre mim e os 
filhos de Israel, um sinal perpétuo, porque em bCis dias o 
Senhor fez o céu e a terra, e tao bétimo cessou da obra.

18 Terminadas estas práticas bobre o  monte Sinai, o As duas
Senhor deu a Moisés duas tábiias de pedra do testemunho,
escritas pelo dedo de Deus. '  '

I I I — RENOVAÇÃO DA ALIANÇA

32 — 1 Mas o povo, Vendo que MòiSés tardava em o bezerro 
descer do monte, juntou-se contra Aatão, e disse; Levan- d' ““'o- 
ta-te, iaze-nos um deus que vá diante de nós, parque não 
sabemios o que aOolnteceu a Mcfisés, esse homem que nos 
tirou da terra do Egipto. 2 Aarão disse-lhes: Tamai as 
arrecadas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos 
iilhos e de vossas filhas, e trazei-as. 3 O povo fez o que lhes 
mandara, traZendo as arrecadais a Aarão. 4 Ele, tendo-as 
tomado, mandou-as fundir, e formou delas um bezerro fun 
dido. Eles disseram: Este, ó Israel, é o teu deus que te 
tirou da terra do Egipto. 5 Aiarão, vendo isto, erigiu 
um altar diante do bezerro e clamou: Amanhã é a festa

1. A esse hom em . Estas palavras mostrain o despreio e a 
indiferença dos Israelitas para com Moisés, que tantos prodígios tinha 
operado €cn seu lavor.
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solene do Sénhor. 5 Levantando-Se pela manhã, oferc- 
oeram holotauStos e hóSti'a!s pacíficas, te o povo se assen 
tou a comler e a beber, depois leVaritarata-se paTa se di- 
vertirtem.

7 O Senhor falou a MoisSs, diZendo; Vai, desce, pois 
o teu povo, que tiraste da 'teTra do Egipto, pecou. 8 De 
pressa se apartaram do caminho que lhes mostraiste: fize 
ram pa'ra d  um beZerno fundido, aridtarstm-no e, imlolan- 
do-Ihe hóstias, disseram: Este, ó Israel, te S teu dteus que 
te tirou da terra do Egipto. 9 O  Senhor .disse mais a 
Molsiés: Vtejo que este poVo é de cerviz dura: 10 deixa-me, 
a fim de que o meu furor se acenda contra eles, e que eu 
os extermine, e 'eu te fard dhcife Ide uma grande nação. 
11 Moisés, 'pOrte'm, sUplicaVia ab Setahor Seu Oeus, di- 
ztetado-: Senhtor, porque se adeníde o tJeu furor contra o teU 
povo, que titaSte da terra do Bgípto oom uma grande for 
taleza e com uma poderosa mio? 12 Não permitas, te 
rogo, qúe os 'Egipcitos digam: 'Ele tároU-os (do Egipto) 
astutamente para os matar nos mWutcs e 'exterminar da 
terra; aplaque-Se a  tua Ira, e petedba a  iniqüidade do teu 
povo. 13 'Lembra-te de Abraão, 'de Isaac e de Isratel, teus 
servos, a  quem por ti miesmo jurasCe, dizendo: Mnlüpli- 
calrlei a «voSsa 'descendência como as etsírelas do céu, c darei 
à -vossa postelildlaldc ioda esta terra, de que falei, e vós 
a possuireis para sCmpre. 14 O Senhor se aplacou, e não 
fez ao seu poVo o mal que tinha dito.

15 Moisés voltou do monite, letvando na mão as duas 
tábuas db testemunho, escritals de ambas as partes, 16 e 
feitas por obra de Deus; a 'escrita gíarwada nas tábuas 
era também de Deús. 17 Ora Joeué, ouvindo o tumulto 
do povo que gritava, diSSe paira MoiSés: OuVe-se um ala 
rido de pelteja n,os acampamentos. 18 'MoiSés reSpoindeu: 
Não é clamenr de gente que se aniina a combialtcT nem 
clamor die qulem excita à 'fuga, mas eu ouço a voz de gente 
que canta. 19 Tendo-se apioximiado dos acampamentos, 
ao ver o beZerro e as danças, Brou-se muito, atirou da.s 
suas 'mãos as 'tábuas te quebitJu-as ao pé do monte.

20 Pegando no beZerro que tinham feito, queimou-o

6. Para se divertirem  com cbnças e cânticos de que era acompa 
nhado o culto dds ídolos.

% D c  scrv iz  dura, islo ê, iaifócil, in corrig ível.
10. D eixa-m e. , . Dtíus mdstra, com estas palavras, o grande

upreço que tem pelas orações d-os seus santos, as quais co-mo que o 
obrigam.

20. H deu  a beber. Com esta acção simbólica Moisés queria não
só mostrar o nada do ídolo, ntas lambèm obrigar o povo como que 
a beber o objecto do seu pecado, sujeitando-se às coosequcncias.



e esmagou-o até o reduzir a pó, que espalhtou na água, e 
deu a beber tíele abs filhos de Isra/el.

21 DisSe a Aarão: Quie te fez  este povo, para atraires Moisés 
sobre ele um tão grande pecado? 22 'Ele respotadeu-lhe:
Não se agaste o meu Senhbr, porqrue tu Isahes quanto este ’
povo é inclinado para o mal. 23 Eles disisieram-iire: Fa- 
Ze-noi um deus :quie vá díaríte de nós, pòrque não sabemos 
o  que acoInteCeu àquele que nos títou da terra do Egipto.
24 Eu disse-lhés: Qual tíe vós tem ouro? Trouxeram-no, 
dera'm-mo, eu lanCei-o no fogo, e saiu elste beZerro.
25 Vérido, póis, Mòisés quse o  povo andava desmandado, 
pois Aarão lhe tidha 'alargado o freio, expondo-o aSsim 
à liiTisãò dos seus toimigos, 26 cotocou-se à porta dos 
acampamentos e disse: Quem é pelb Senhor junte-se a 
mim. E  ajuntaram-st a ele todos os filhbs de Levi. 27 Ele 
disse-lhes: Eis o que diz o Senhbr Deus de Israel: Cada um 
cinja a sua espalda ao seu laldo; passai e tomai a  passar 
de porta em porta através dos acampamentos, e cada qual 
malte o seu irmão, to seu aimigo, o seu paTente. 28 Qs fi 
lhos de Devi fizeram o que Mtodsés Hnh'a ordenatíò, e 
cerca dc três mll homens caíram (m ortos) naquele dia.
29 IMóiSés düáse-Ihes: Obtlsagrastes hoje as vossas mãos 
ao Senhor, cada um em seu filho e em seu irmão para 
Vos Ser dalda a  bênção.

30 Ao outro dià Miolisés disse ao povo: Vós cometes- Nova 
tes o ma'ior pecadb; subirei áo Senhor para ver Se de
algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. peio povo.

31 Vbltando para o Senhor, disiSe: Oh! 'Este pbvto 
cometeu um grandíssimo pecado! Fizteram um deus de ouno. 
Pexdoa-lhe, porém, esta culpa, 32 ou, Se o nãto fazes, 
risca-me do teu liVro quc escrevestc. 33 O  Senhor res 
pondeu-lhe: Riscarei do meu livro aquele que pecar cóntra 
mlim. 34 Tu, porém, vai e conduze este povto onde eu 
te disse: o  meu anjb irá diánte de ti. No dia da minha 
visitação, puni-lòs-ei pelo steu pecadb. 35 O Senhor feriu,

24. E  saiu este bezerro, como se íosse um puro acaso. A desculpa 
foi tão iótil que Moisés nem lhe deu resposta. V er Deut. 9, 20.

27. E  cada  quaf mate o seu irmão. Esta ordem era contra os 
que foram enconlrados em flagrante delito de idolatria e se opuse 
ram a Moisés, não devendo ser poupados os próprios parentes e ami 
gos dos encarregados da execução-

29- Consagrastes hoje as vossas mãos. Assim, como os sacerdotes 
são consagrados cora o sangue dos cordeiros (29, 20). do mesmo modo 
vós cossagrastes as vossas mãos com o sangue dos vossos irmãos e 
dos vossos filhos pecadores, oferecendo assim ura sacrilício à justiça 
divina, e ao mesmo tempo pratícanao urn acio de obediência. — Para 
vos ser dada a b ên ção , que consiste em serdes escolhidos paca cons 
tituir a tribo sacerdotal.



àssim, o povo pela culpa do bezeiTo, que Aarão tinha 
feito.

Deus 33 — 1 O Senhor fahou a  Moisés, dizendo: Vai, sai
abmdOTai lugar tu e o teu povo, que Hraste da terra do Egipto,

Israel. puta a tcTía que juteí (d ar j a Abraão, a Isaac e a  Jacob,
dizendo- Eu a darei à itua posteridalde. 2 Enviarei um 
anfo, diante Ide ti, e expulsaTei o Cananeu, o Amorreu,
o HeCeu, o Ferezeu, o ffeveu e o Jebuseu, 3 para que
dntres num pais, onde coútre lefte e mel. Não subirei con 
tigo, Visto SeTes um povo de cervíz dura, não suceda que 
eu tenha 'de fe exterminar no caminho. 4 O povo, ou 
vindo estas duraS palavras, chotou, e nebhum vestiu as 
suas galas aostumadas. 5 O  SCnliOr (fcse a  MoSsés; Dize 
aos filhos Ide Israel: Tu és um povo de cearviz dura; se 
eu vier uma só vez ao meio de ti, extermltaar-te-ei’. Agora; 
poLs, depõe as tuas galas, para qUe eu saiba o  que tfereí 
dc te fazer. 6 Depuseram, pois, os filhos dc Israel as 
suas galas, desde o monte Hdieb.

O  taberná- j  'Moisés, tomaudo O tabemáculo, levantou-o longe,
d«°acâm- acampameiltDs, e chamou-lhe tabemáculo da
pamentos. reuuião. Tòdos os do poVD, que tínham alguma qu'eStão, 

saíam fora dos acampamentos ao tabemáculo da reunião. 
8 Quando Molísés saia para o tabemáculo, toda a 
multidão Se levantava, e cada um ficava em .pé à porta
da sua tenda, e olhava para Moisés, até ele entrar no
tabemáculo. 9 Logo que ele entrava no tabernáculo 
da reunião, a coluna de nuvem descia, c pxaraVa à porta, 
e (o  Senhor) falava com Moisés. 10 Todo o povo, ao 
ver que a coluna de nuvem se conservava parada à porta 
do tabemáculo, se levantava c se prostemava (adorando 
o Senhor) à porta das 'suas tdndas. 11 O Senhor falava 
a Moisés falCe a face, como um homem costuma falar com 
o seu antigo. Quando d e voltava para os acampamentos, 
o Seu jovem servo Josué, filho de Nun, não se apartava 
do tabemáculo.

Moisés 12 Moisés ctesse ao Senhor: Ofdenas-me que tire
gurí)OTs poVo mas nãb me declaras quem mandarás co-
acompâ ” migo, cmbotra me tenhas dito: Conheço-te pelo Deu nome,

o seu po-vo. e tu achaste graça diante de mim. 13 Se eu, pois, achei
graça na tua jtresença, faze-me conhecer os teus caminhos, 
para que, conhecetido-oB, veja qUe achéi graça ante os 
teus olhos. Considera que este povo é o teu povo. 14 O 
Senhor disse-lhe: A miriha fSce iiá diante de ti, e en te 
darei descanso. 15 Moisés dlisSe: Se ftu miesmo não vais 
adiadie de nós, não oos faças partir deSte lugar; 16 com 
efeito,, como podeTemois conhecer, eu e o teu povo que



achamos graça diante de ti, Be não andares conntosco, para 
sermos reispeítadois de todos os povos qute hiabitato aobre 
a terra? 17 O  Senhor disse a Moisés: Até isto que dis- 
sestc farei, porque tu achaste graça diakite de mim, e eu 
te conheço pelo teu nome. 18 MotSés disse: Mostrai-me 
a tua glória. 19 (O  Senhor) reSpondteu: Eu te moStraíei 
tolda a minha boodbdte e pronundarei o meu nome, Invé, 
diante de íi, (porque) mte ctotaipladeço de quem eu qui 
ser, e sou cleímtente com quem mie apTouVer. 20 E  acres 
centou: Nâo podterás, porém ver a minha face, porque o 
homem não poüe ver-me e vivcr. 21 Disste mais: Eis um 
lugar junlCo de mim, tu estarás sobre aqutela pedra.
22 Quando passar a minhá glória, eu te meterei na con 
cavidade da pteldra, e le cobrirei com a minha mão, até que 
tenha passado. 23 Depois ISrard a minha mão e tu me 
verás pelas costas; o mteu rosto não o polderás ver.

34 — 1 Em seguida (o  Senhor) d i^ :  Corta duas Novas 
tábu^ de ptedia como aS priníeiras, c eu escreverei sobre 
elaS as palavras que continham as tábuas que tu qutebTaste.
2 Está pranto pela manhã, ceido, para subires logo ao 
monte Sinai, e estarás comigo no cume do monte. Nin- 
giiêm suba contigo, riem apareça algiiém por todo o monte;
3 nem mesmio ds bois ou as oúelhas |se apaScelntcm 
defroiute. 4 (M oisés) pois cortou duas tábuas de pédra. 
como eram as pri'irieiras, e, levantando-se dte ntoitc, subiu 
ao montte Sinai, conforme o Senhor Ihte tinha ordenado, 
levando eousigo as tábuas. 5 TendO deScido o Stenhor 
no meio da nuvem, esteve com elte, e pronunciou o  nome 
de lavé. 6 PasSando o Senhor diante dele, exclamou; 
lavé, laVé, 'Deus misericordiiifeo c clemente, paciente e de 
muita taíscricóndia, e v,erdad'eiro, 7 que conserva a mi 
sericórdia tem milhares de geraçõeB, qúe perdoa a iniqüi 
dade, a revolta e Os pecados, mas que os não deixa sem 
castigo, 'punibdb a Iniquidalde dos pa'ís sobre os filhos e os 
netos ate à tcTceira e quarta geração. 8 Imddiatamcnte 
MoiSés Se prostnou, se curvoiu até à terra, 9 dizendo: Se 
nhor, se eu achei graça em tua preSeiaça, pieço-te que ve 
nhas connoisoo (porqule este 'povo é" de cerviz dura), c 
que tires as nossas iniquidades e pecados, e que tomes 
posSe dte nós.

19. P ion in ciarc i. etc.. T eràs um sinal da minha presença 
quaodo me ow íres pronunciar diante de ti o nome de laVè. £  me 
compãdefo de quem  eu  qaiser. . . Deus proclama a sua completa liber 
dade em distrilmír os seus betieíícíos. Se os concede, è por sua bon 
dade. e não porque tenhamos direito a eles.

23. Tu tne verás pelas  costas, tu verás um pálido reflexo da 
xiiinha glóiia.



rê ctê as ^  SenlicM' TcspoiMleii: Gu 'farei à vista d e  todos a
píincrpaTs aJiaaca. farei prodigios, que nunca jàmais se viram sobrte 
condi(Ses a  Cena, nem em alguma nação, para que esBe povo, no 

da alianca. ,^£10 do -qual esCás, veja a d n a  do &mhor porqtíe vou 
fazer coisas tcrriveís contigo. 11 Obáerva tddas ais coias 
que hoje Ce ordeno; eu mesmo expulsaZei na tua presença 
o Amorreu, o Cananeu, o  Heteu, o Ferezeu, o Heveu e 
o ijebusieu. 12 AbsCém-Ce d e  contrair em algum tempo, 
com os habitantes daquela tena, amizadels, (com receio 
de) que te Sejam locasião de ruina. 13 Destroi os seu.s 
altertes, quebra as suas estátuas, le corta os seus Ascherím.. 
14 Não aldores nenhum deiis «s'tranho. O SenhOr tem por 
nome Zeloso, é um Deus zeloso. 15 Não faças pacto 
com os homens daqueles parSes, a Fim de que não acon 
teça que, depdis de se terem proSCiCuído com os seus deuses, 
e terem adbrádo as suas imagens, te chame algum para 
comeres das coisas imoladas. 16 Nem tomarás as suas 
Mlhas para mulheres de teus filhos, não suceda que, de 
pois Me elas mesmos se terem prostituído com os seus deu 
ses, façam proítíhiir-se também os teus filhos com os seus 
deuses.

17 Não farás para ti deuáes de mtetal fundido.
18 Observarás a solemdade dos árimos. Durante sete 

dias oomerás ázimois, como te mandei, no mês doS trigos 
novos, porque no mês da PtimaVeia é que tu saiste do 
Egipto. 19 Todo o primogênito do sexo masculino será meu. 
(O  primogênito) de todos os animais, tanto de vacas como 
de ovelhas, será meu. 20 O  primogênito do jumento res- 
gatá-lo-ás com uma tWelhá: se não o  cpüseres resgatar, 
será morto. Resgatarás o primogênito dos teus iilhos, e 
não aparecerás na minha presença com as mâctó vazias.

21 Trabalharás seis dias e ao sétimo repousarás, mes 
mo no tempb de lavrar ou 'de ceifar.

22 Celebrarás a  solenkiaíde das setaanas por ocasião 
das piimicías da tua messe de trigo, e a solenidade (da 
colheita) quando no fim do ano se recolhe tudO. 23 T o  
dos os varões compareçam, três veríes no ano, dianle do 
Omnipdtetjte SenhOr   Deus de Israel, 24 escorraçarei da 
tua vUta as nações, dil'a'baieí os teus limites e ninguém pen-

34, 13. Aschccim  (forma plural masc. do nome hebieu A x h c rà ) :  
estacas sagradas, ramagens, e até árvores, com as raíres cortadas, 
espetad-as no solo. nos lugares do <ullo. espedalnethtie jimto dos alta 
res de Baal. Eram representações de As.(arte. personificação femi 
nina da natureza, eolre os Cananeus. ou eram-llie consagxadas.

15. Depois d e  se  teicm  prosífíaic/o. A alíaaça eotre Deus e 
I&rael i  representada sob a figura dun contrato esponsalício, e  por 
Isso a idolatria ê cousiderada como uzn adultério.



divinas.

sará invadir a tua terra, enquanto tu subires para com 
parecer na presença do Sqahor teu DeUs, três vezes no
ano. 25 Não imolarás o sangue da minha vitima com pão
fermentado, e, da vitima da Solenidade da Páscoa, nada 
ficará para de manhã. 26 Oferecerás as primídas dos 
frutos da tua tema na casa do Sfenhor teU Deus. Não 
oozerás o cabrito no leite de sua mãe.

27 O Senhor disse a McfiSés; iEscreVe estas palavras, Recincção
pelas quais eu fiz aliança contigo e com Israel. 28 (M oi- pajavras 
sés) pois esteve ali cOm o Senhor quarenta- dias e quarentada aliança, 
noites: não cOmeu pão, nem bebeu água, e eScreveu nas
tábuas as dez 'palavras da aliança.

29 Descendo Moisés do mobte Siuaí, trazia as duas Moisés 
tábuas do 'testemunho, e nâo sabia que o seu losto era 
resplandecente depois que tinlia eStado a falar com o Se- comu'.-iica 
nhor. 30 'Mas Aarão e tols filhos dc Israel, vendo o rosto 
de Moisés resplandecente, tiveram medo de s!e aproximar 
dele. 31 Tendo-os Moisés chamado, voltaram (a  ele) tanto 
Aarão cotao os principes da sinagoga. Depois que lhes
falou, 32 aproxImaram-se também dele todos os filhOs de
Israel, aos quais deu todas as oTdens que 'tinha recebido do 
Sfenhor n» monte Sinai. 33 QualíçiD aCabou de falar, pôs um 
véu sobre o seu roSto. 34 Nas ocaSiSies em que felatiava à 
presença do Senhor e falava com ele, tiraVa o véu até 
sair; depois Saia e dizia aos filhos de Israfel tudb o  que 
lhe tinha sido ordenado. 35 Eles viam que a iace dfe Moi- 
dés, ab salir, era resplaridecente, porém tele cobria de nbvo 
o rosto, sfe tinha de lhes falar.

IV  — CONSTRUÇÃO DO TABERNÁCULO

35 — 1 Moisés, congregada toda a multidão dbs fi- Repouso 
lhos de Israel, disse-lhes; Estas são ais coisas que o Se- 
nhor mandou  gufe se fiziesScm: 2 Trabalhareis seis dias:
K> dia sétim» Será para v6s Banto, Será um dia de repouso 
eomplfeío (em honra) do Senfior; o que nele trabalhar, 
será morto. 3 Nãb acendereis lume em tbdas as -vossas 
moradas no dia de sábado.

4 . Moisés Idisse mais a toda a  multidão dbs filhios de Oienas 
Israel: lEis o que o , Senhor ordeii'on: 5 Ponde à parte 
junto de vós primicias para o Senholr. Cada um, voluntã- tabcmó- 
ria e fespontãuea'inentle, ofereça ab Senhor ouro, _ prata e rulo. 
cobre, 6 púrpuxa víolácea, púrpuia escarla'te e carmesim

33. P ôs a n  véu sobre o  seu rosto para não. dificuhar as tela- 
ç5 ts  diárias dos Israelitas com ele.



e liloho iinv>, pêlos de  dabra, 7 peles de carneiro tintas 
de vermelho, p'eles roxas, e madeira de acácia, 8 azeite 
para acehder as lâmpadas e para fazer o  bálsamo e os 
perfum'e!s de suaVe fragrância, 9 pedras de ônix, e (ou  
tras) pedras preCiosas para oroato do éfode e do pettoial.

Artistas. 10 Qualquter de vós que tenha habilidade, venha e
faça o qtíe o  Senhor mandciu, 11 íZto é, o tabernáculo, 
com a sua teiida e a sua CobWtura, as argolas, e as tá 
buas, e Os barrotes, e as tescápuJas, e as baseS; 12 a arca 
e os varais, o propiciatório e o véu, que deve pender 
diante dtele; 13 a mesa com os’ varais e cOm os (seus) 
úteinsílios, e os pães da prOpoisição: 14 o candeeiro para
sustentar as lãmipaldas, os iSeus útenmliOs, e as lânípadas, 
e o aZteite para manter as luzea; 15 o  altar dos pei f̂umes,
e os varaSs, e o óleo da unção, e o perfume aFoinático;
o véu para a entrada do tabernáculo; 16 o altar dos' ho- 
locaulStOls e a sua grelha de bronze com os séus varais e 
seus ultensililois; a bacia e a  sua betSe: 17 as cortinas do
átrio com as colunas e as bases, o  véu à entrada do átrio, 
18 as escápulas do tabernácufo e do átrio com os seus cor 
dões; 19 as vesteis de que se uSa no ministério do san- 
tuáríb, as vestes do pontífice Aarão e dte steus filhos, para 
cjue exerçam as funções do meu sacerdócio.

Ofertas 20 Saíndo toda a multidão dos filhote de Israel da
presença de Moisés, 21 ofereceram ao Senhor com uma 
 Vontade pronta e chteía de afecto as primidas' para fazter a 
obra do 'tabernáculo da íeunião e para tuldo aquilo que 
era necessário para o culto e vestes sagradas. 22 Vieram, 
tanto ds homens como as mulheres, e tOdbs aqueltes, cujo 
coração estava bem dispostio, trouxeram braceletes, arieca- 
efaS, ancis.ccjlarcs: todote trouxeram as suas Ofertas de ouro 
destibadas ao Senhor. 23 Se alguém tinba jacinto, e púr 
pura, te esCatlate tinto duas veZes, linho fino e pelos de 
cabra', peles de carneiros tintas de vermelho ou dc roxo, 
24 metais de prata e ccitie, ofiereCeiam-nos ao Senhor, e 
também madeira de acácia para os divertros usos. 25 Além 
disto, as mulheres habilidosas deram do 'que tinham fiado 
de jadn'to, púrpura, escarlate e buho fi'nO, 26 e pêlos de 
cabra, dando tudo de espontânea vontade. 27 Os prín 
cipes, porém, ofereceram pedras de ônix e (outras) petíras 
predosas para o éfiode e o peitoral, 28 aromas e azeite 
para manter sis luzes, preparar o bálsamo c compor o 
perfume de sUavíssimo cheiro. 29 Todos os homens « mu 
lheres ofereceram os seus dotts com coração devoto, para 
se fazerem as obras que o Senhor tSnha mandado por meio

vã lia s.



de Moisés. Todos os filhos de Israel dedicaram ao Senhor 
ofertas voluntárias.

30 Moisés dia&e aos filhos de Isratel: Eis qué o Se- Dírectores 

nhoT chamou por seu nome a BeSelecl, filho d'e Uri, filho toKŝ dó 
d'e Hur, d a  tribo de Judá, 31 e d  encheu do espirito de trabalho. 
Oeus, de sabedoria, de inteligência e saber, 32 para in 
ventar e executar trabalhos de ouro, prata e cobre, 33 para 
lavrar pedras, para trabalhos de carpintaria e para todas 
as espécies de trabalhos artis'ti'cios. 34 Concedeu-lhe tam 
bém o idom de ensinar, assim como a Obliab, Blho de Aqui- 
samiech, da tribo de Dan. 35 A ambos comimicou habili 
dade para fazerem trabalhbs de carpinteiro, de tecelão 
em várias cores, e bordados de püipura violácea, escar- 
láte e carmesim,' e de linho fino, e para fazerem toda a 
espécie de tecidos, e inventarem novidades de toda a sorte.

36 — 1 Beseleel, pois, e Ooliab, e todos os homens 
hábeis, a quem o SePhor deu habilídalde e inteligêtacia para 
saberem fazer com arte o que era necessário para o uso do 
santuário, executaraln o que o Senhor tinha mandado.

2 Moisés ‘tendo-os chamado, e igualmente todos os Moisés 
homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado habilidade, 
e  quie espontãneamente se  tinham oferecido para trabalhar do°povo.' 
nestas obras, 3 entregou-lhes todas as ofertas dos filhos 
de Isráel. 'Enquanto eles se emprega'vam, diligentes, no 
trabalho, todos ós dias pela manhã o povo oferecia dbna- 
trvos voluntários, 4 pelo que os artistas fbram obriga 
dos a ir 5 Idizer a MoiSés: O povo oferece mais do que 
é necessário. 6 Mandou, pois, Moisés que um pregoeiro 
gritasse: Nenhum homem, nem mulher, ofereça mais nada 
para a obrá do santuário. Assim sé deixou dé oferecer do 
nativos, 7 porque o  que tinha sido oferecido baStava e 
superabund ava.

8 Todos os homens hábeis Se deram ao trabalho para Cortinas 
conduirem a obra do tabernáctJo, dez cortinas de linho 
fino retorcido, de púrpura violácea, eiscarlate é carmesim, ” 
com variedade de bondados e de cores. 9 Cada uma de 
las ünha' vinte e oito cótnados de comprido, quatro de 
largo; esta mesma era a medida de todas as cortinas.
10 (Beseleel) uiiiu cinco cortinas Uma com outra, e 
uniu também as outras cinco entre sd. 11 Fez também 
umas presilhas dle púrpura violácea na ourela duma cortina 
de um e de outro lado, e o. mesmo na ourela da outra cor 
tina, 12 de modo que as presilhas ooarespondessem umas 
ás outras, e se unisSem entre si. 13 Fara isso fundiu cin 
qüenta argolas, de ouro, em que se atassem as presilhas das 
coTti'nas, e assim se formasse um só tabernáculo.



ColuUra 14 Fe2 iambéna oaze cobertas de pêlos de cabra para 
liculó!' cobrir o  tecto do tabemáculo. 15 Uma destas cobertas 

Hnlia trinta câvadoB de comprido e quatro de largo: todas 
Htihafti a  jnesoia niedída. 16 Oestas. un5u r'n<’o  de

uma banda e Seis da Outra. 17 Fez dbqueata presilhas
na ourda duma coberta, e cinqüenta na burela da outca, 
para qUe se pudessem unir fetilre si. 18 e de forma que 
de todas as cobertas Se fizesse um todo. 19 Fez, além disto, 
a cobertura do tabeirnãculo de peles dfe camdtto tintas de 
vermelho, e sbbrc esla uma outra cobertura de pfeles de car 
neiro tintas de cor de jacinib.

20 Fez também de acácia as tábuas do tabemáculo 
paia estarem ao allb.

21 O comprimento duma tábua -era de dez côvados, e 
' a bargma de côvaldo e meib. 22 Em cada tábua bavia

dois encaixas, para que uma se encaixasse na outia. O  
mesmo fbi feito em tbklas as tábuas do tabemáculo, 23 das 
quais vinte estavam aa parte do meio-dia, que olha para 
o austro, 24 com quarenta bases de prata. Puniam-se
duas bases debaixo de uma tábua nas suas duás esquinas, 
onde terminam as lenSambladuras dbs lados. 25 Etera a 
parte do tabemáculo que olha para o  aquilão, fez vinte 
tábuas, 26 com quarenta bases de prata, duas bases para cada 
tábua. 27 Para o ocidente, isto é, para aquela parte do 
tabemáculo que olha paia o már, fez sfeis tábuaS, 28 e 
outras duas para cada ângulo do tabemáculo, no Fundo 
dde, 29 ais quais estavam unidas entre si, debaixo até 
dma, e vinham a Foemar um só corpo. O  mesmo fez nos 
ângulos dos dois Fados, 30 de raodo que ao todo fossem 
oito tábuas, e 'tivessem dezasseis baseS de prata, isto é. 
duBs baiSes debaixo tíe cada tábua. 31 Fez também cinco 
barrotes de acácia, para ajustar as tábuas de um lado do 
tabemáculo; 32 bUtros cinco para ajustar as tábvias do 
outro lado; além destes, outros dnco barrotes ao lado otí- 
dental do tabemáculo ( voltadoJ pala o mar. 33 Fez tam 
bém outro baiTote, que passanra pelo meio das tábtias duma 
extremidade à outTa extremidade. 34 E  cobriil as mes 
mas tábuas de Oumo, teüdo fundido as suas bases de 
piáta. Fez de ouro as suas árgolas, por ondie Se pudessem 
meter os barrotes, e cobriu os mesmos barrotes com lã- 
minals de ouro.

Vfcu entre 35 P g -  mais lu n  véu de pürpura violãcea e escarlate 
e carmedm, e de Hnho fino tetorddo, tecido com varie- 

Santos. diade de cOTeS e com diversOs reca'mds. 36 Para ele se 
fizteram quatro colunas de acácia, as quais os seus capi 
téis cobriu dc ouro, Secido as suas bases de 'prata.



37 Fez também para  a  entrada do tabernáculo um Vén da 
véu de púrpura Violácea fe escarlate e carmesim, e de li°ho ào
fino retorcido, com trabalhos de Zecamo. 38 Para ele se “ ™ 
fizeram cinco colunas cOm seus capitéis, as quais cobriu 
de ouro, senido as suas baSes de bronze.

37 — 1 Bteselcel fez a arca de pau de acácia, a  qual a  Arca. 
tinha dbis côvadoS e meib de comprídlo, cõvado e meio de 
largo, e também cõvado e meio de alto. Revestiu-a de 
ouro fikiíssimlo por dentro e pOr 'fcna, 2 e fcr-lhe uma 
úomija Ide oiiro ao redor, 3 e fundiu quatro argolas de 
ouro para os seus quatro caUtos: dUas argolas de um lado, 
e duas do outro. 4 Fez taiD'bêm oS vaiais de acácia, os 
quais revestiu de ouit>, 5 e fé-los entrar pelas argolas 
que estavam nos lados da arca, para a levar.

6 Fez mais o propiciatório de ouro puríssimo, com Propítia- 
dois côvadSoB e meio de comprido, e cóvado e mteio de 
largo. 7 Também fez dtfe querubins d'c ouro batldb, os 
quais piós aos dois lados do prOpidatóilo: 8 um querubim
na eittenüdade de um lado, e outro querubim oa cxtre- 
mSdáde do outno lado; (estes) dois querubins (ficavam ) 
nas duas extremidades do propiciatório, 9 de asas esten 
didas, a  ctobrir o propiciaióriio, olhando um para o outro.
(mas inclinados) para o propiciatório.

10 Fez também uma mesa dc acácia, oom dois có- Meaa dos 
vados de comprido, um cóvado de largo, e côvadb e meio 
de altó. 11 Cobriu-a de ouno purissnno, fez-lhe ao Zedor 
uma orla de ouiO, 12 e sobre a mesma orla uma dornija 
de ouno entalhada, da altura de quatro dedos, e sobre 
esta uma Outra cornija de ouro. 13 Fundiu também qua 
tro angolas de ouro, que pós nos quatro cantos em cada 
um dc3s pés da mesa, 14 e enfiou por elas os varais, 
para a mesa poder ser levada. 15 Fez estes mesmos va 
rais de pau de acádã e rcvtestiu-os de ouro. 16 Fez os 
utensílios para os diferentes uSos da mesa, pratos, copos, 
taças e turibulos dte ouno puríssim», em que se  hão-de 
oferecer as libações.

17 Fez também o candeeiro de finíssimo ouno batido, Candeeiro, 
de cuja haste saiam os ramOs, os copos, as esferazinhas e 
as açucenas. 18 Seis /ramos saiam) dos dois lados, três 
ramos de um lado, e três do outro. 19 Havia três copos 
em forma de noz e esferaZinhas e açuCenas, tanto no pri 
meiro, oomo no segundo, como no terceiro ramo. Era igual 
o lavor dos SeSs ramos, que saíam da haste do candeeiro.
20 Polrém na ntesnia haSte havia quatro copios em forma 
de noz, e cada um 'tinha -as sUas esferaZinhas e as suas 
açucenas, 21 e ha'via três esferazinhas em três lugares
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da haZte, «  de cada uma Saiam dois ramos, ficando ao 
ttído sí5s ramos a sair da mesma hasfe. 22 Assim as es- 
ferazinhas e os ramos saiam dela, tudo de ouro puríssimo 
e trabalhado a mártèlo. 2i3 Fez também de Finiasimo 
ouro siéte lâmpadas com seus espevitadores, bem como 
os vasos onde Se apagasse o naonSo. 24 O  candeeiro 
com todos os seus vasos pesava um talento de ouro.

25 Fez de pau de acácia o alter dois perfumes, que 
tinha um côvado de comprímiento, outro de largura, e 
dois côvados de alto, de cujos cantos saíam as pontas. 
26 Revestiu-o de ouro puríssimo, juiiCalnente oom as grelhas 
e ais paredes e as pontas. 27 Fez-fhe uma comija de ouro 
lao rddor e duas argolas de ouro debaixo da cornija, a  cada 
lado, para se mettí'em por elas os varais, e se poder levar 
o altar. 28 Fez Os meismos varais de pau de acácia e 
cObriu-OB com lâminas de ouro.

29 Compôs também o óleo para a unção das sagra 
ções, e D perfume dos aromais mais puros, segundo .as 
regras da perfumaria.

38 — 1 Fez de pau 'de acácia o altar dos holocausiios, 
gue tinha cinco cõvados em comprimento e em largura, 
e três de alto, 2  de cufos ângulos saíam as pontas, e 
cobriu-o com lâminas de bronze. 3 Para o  seu serviço 
pileparou diversos utensílios de bronzé, caldeiras, tenazes, 
garfos, ganchos e braseiros. 4 E  fez a sua grelha de 
üwonze em forma de rode, gue colocou em imixo, sob o 
rebordo do altar, a  meia altura dele, 5 tendo vazado qua 
tro argolas para pôr nos qUa'tro oaiitols da grelha, a fim 
de por elas fazer passar cts varais para o tratispoTte; 6 fez 
esSes mesmos varais de pau de acáCia, cobriu-os com lâ 
minas de hromze, 7 e metteu-Os nas argolas, que sobres- 
'saiam dos lakíos do altar. O altar, porém, não era maciço, 
mas (feito) de tábuas, <áco 'por dentro,

8 Fez também a bacia de brOnze e a sua base com 
os espelhos das mulheres-, gu!c velavam ã porta do taber- 
nâculo.

9 Fez ma'is o átrio, a cujo lado mevidioiral estava m 
cortinas dc liiho 'fino retorcido, com o comprimento de 
cem cõvados 10 Havia vinte tíolunas de bronze com suas 
baSes; os capitéis das colunas e tddos os ornatos da obra 
eriam de pra'ta. 11 Do mesmo modo do lado setentrional 
as cortinas, as colunas, as baSeS e os capitéis das colunas 
eram da' mesma m'èdi'da, lavor e metal. 12 Mas, do lado

38, 8. C on o s  espelhos. . . que eram feitos de nelal, e oidíaà- 
rlamente de brooze. «— Que velavam  a porta d o  tabernáculo  para pxes- 
tar algum serviço que fosse preciso.



que olha para o ocidente, havia cortinas de cinqüenta cô 
vados, e dez colunas de  bronze Oom suas baíses; ols capitéis 
das colunas e todois os omatos da obra eram de prata.
13 Pelo lado do oriehte dtópôs cortinas de cinqüenta côva 
dos; 14 dielas dfeu quínzie câvaldos de cortina e três colu 
nas com suas baSes a um lado, 15 e ao outro lado (por 
que entre um e outro fez a entrada db tabemáculo) deU 
igualmente quinze côvados de cortina e três colunas com 
outras tantas bases. 16 Todas ass cortinas do ábib eram 
tecidas de linho fino retorddo. 17 As bases das ccdunas 
eram de brOnze, e os seus capitéis, com todos os seus 
iprnatos, de prata; as meZmas colunas ido átrio revestiu-as 
também de prata. 18 A entrada do átrio, fez uma cor- 
Una com trabalho de bordados de jacinto, dê púrpuia, de 
escarlate e de linho fino retorcido, que tinha vinte côva 
dos de comprimento, e cinco côvadcte de altura, segundo 
a medida quie tinham as cortinas db átrio. 19 Havia, 
pois. à entrada quatro colunas com baSes dê bronze, e 
seus capitéis e omatos de prata. 20 Fez de brohze aS 
escàpulas do tabernáculo e do átrio em redor.

21 Estas isãb as partes em redor db tabemáculo do Quantí- 
testemunho que 'fotam enumeradas segundo a ordem de 
Moisés por trabalho dos Devitas sob a direcção de Ita- prcgâ d». 
mar, filho do Sacerdote Aarão, 22 e que foram completa 
das por Beseleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribb de 
Judá, segundo a oTdem que o Senhor tinha dado por meio 
de Moisés, 23 tendo servido a Beseleel de ajudante 
Ooliab, filho de Àquisamech, da tribo de Dan, o qual 
foi artista hábil em obras de madeira, em tecidos de vá 
rias oores, e em bordados de pútpura vicJátea e escarlate 
e carmesim, e de linho fino. 24 Todo o ouro que foi em 
pregado na obra do santuário, produto de dfertas, foi de 
vinte e noVe talriatols, e Setecentos e trinta siclos segundo 
a  nredida do santuário. 25 Estas dfertas fotam feitas pelos 
que entraram no neCenseamlen'to, de vinte anos para cima, isto 
c, por sei'scen'tos e trés mil quinhentos e cinqüenta homens 
de armas. 26 RedolheTam-se, além disto, cem talentos de 
prata de que foram feitas as báses (das colunas) do san 
tuário, e a ehtraida onde eistava suspetaso o véu. 27 Fo 
ram feitas cem bases de cem taTcntos. contandb-se um ta 
lento por cada base. 28 Cdm mil e setecentos e  setenta 
e cinco (siclos) fez os capitéis das colUnas, as quais 
também rfevestiu «te ptata. 29 Foram também oferecidos 
seCebta talentos, e dois mil e quatrocentos siclos de bronze,
30 cdm qUe fbram futklidais as báSes (das colunas) para 
a entrada do tabernáculo da reunião e o  altar de bronze



com a sua grelba, todos os instrumentos pertencentes ao 
Seu uso, 31 as baSes do átrio, tanto ‘as do Téâar diele, 
como as db. entialdia, e as escápulas do tabernáculo e do 
átrio eim. té io r .

39 — 1 Depods fez de púipUra Violácea, púrpura escar 
late e carMelsdm e tíe linlo fino, as vesteis com que deVia ser 
revestídb AarSo, quando mLuiStrava no santuário, como 
o  Senhor «Mídenou a Moisés.

O ítode. 2 Fez, poiS, o  éfode de ouro, de púrpura vtoláCea e
escarlate e caimteSim. e tíe llolio 'fino retorcido, 3 obra 
tecütía de 'váilas cotes: cortou Scdliias de ouio, e reduriu-as 
a fios 'para poderem cntreíaçar-se oom a trama das cores 
acima ditas. 4 e ( l e z j  tíuas ourelas ligadas entre ã  em 
um e outro latío -das extremidades (do i fo d e ) ,  5 e /fezJ 
u cíngulo das meismas cores, ctonforme o Senhor tEnha 
ordenaitío a Moisés. 6 Preparou também duas pedras de 
ônix ntetítías em dUas cápsulas de ouro, e onde gravou 
segundb a aite dois lapldãrios os ooDes tíoís filhbs de  Is 
rael: 7 colocou-as nos dois lados do éfode, como para 
memória dos Filbtos de Israel, como o  Sénhor tmha 'orde 
nado a McáSés.

O  peitoral. 8  Fez mais o peitoral tecido a váHas oores com tra 
balho semelhante ao éfalde, de Pullo, púrpura violácea e 
escarlate, carmesim e linho fmo retorcido; 9 (fê-lo) qua 
drado e dobrado, db medida de lun palmo. 10 Nele en 
gastou quatro ordens de pedras preciosas; na primeira ordem, 
estaxmm um sardãnil», um topázio e uma esmeralda: 11 na
segunda, um carbúnculo, uma saiira e um jasp'e; 12 na 
terceira, uma turqni'^, uma ágata e uma ametista: 13 na
quarta, um crisólito, um ónlix e um hérilo, engastados 
e nlíltidos em ouro, urdem por toildem. 14 As mesmas 
doZe piedras tinham gitavudos os nomes dias doze tribos 
de ISTácl, em cada peidia seu ncmie. 15 Fizetam também 
no peitoral duas pielquenas cádeSas de ouro puríssimo, entre 
laçadas entre si, 16 e dois ganchos e outras tantas ?ir- 
golas tíe ouro. Puseram aos dcSs lados tío peiboira] ais argo 
las, 17 das quiais ‘pentítalaa as  tíuas cádeias de ouro, que 
eles meteram nos ganéhiols, que sobressaiam aos cantos
dó éfode. 18 lEstas peças ajustavam-se tão bem entre si
por diante e por detrás, -que o éfode e o peitoral ficavam 
unidos um ao outro, 19 ajustados an cínguto, e ‘unidòs
fortemente às argolas ligac^  entre si, por uma fita de
púrpura violácea, para qule, ahOuxando-se, não corressem 
nem se separassem um do outro, como o Senhor oídenou 
a Moisés.



20 Fizeram também a túnioa do éfOde toda de qjúr- ^  
pura viblácea, 21 com uma abertura no alto no meio ° ° 
dela, e uma orla tecüda em redor da abertura; 22 na parte 
inieríor, junto aos pés, puPeram romãs de púrpura violácea, 
escarlate e de linho füio retorcido; 23 fizeram caínpainhas de 
buno finilssimo, que cblodaiam etatite as romãs, ao redor 
da parte inieriar da túnica, 24 uma campainha dc ouro 
e uma romã; com estas coisas ia eldomado o pontífice, 
quando exercia as funções do seu ministério, coii forme o Se 
nhor tinha ordenado a Mofaés.

25 Fizeram também para Aatão e seus filhos.as túni- V árias 
nas tecidas d!e linho finto, 26 as mitras de linho fino,
27 06 calçõies ide linho fino reforcído, 28 e b cingulo de 
linho filQo retorddo, de púrpura violátea e escarlate e-car 
mesim, com vários recamos, cbmo o Senhor ordenara a  
Moisés.

29 FiZeram mais a lâmina, diadema sagrado, de pu- Lâmina 
ríssimo ouro, e escreveram nlela por mão do gravador: °"™-
Santidade ab Senhor; 30 ajustaram-na à mitra com uma 
fita de púrpura violácea, como o Senhor tiohá ordenado 
a Moisés.

31 Assím SC concluiu toda a ohra do tabernáculo e Enume- 

da tenda da rCUnião, e os 'filhOs de Israel fizeram tudo o bVnVão 
que o Senhor tínha ordenado a Moisés. 32 OfeTeCeram dos vários 

D tabernáculo e a tenda, e todas as suas alfaias, as ar- 
golas, as tábuas, os varais, as coluDás, aS baSeS, 33 as 
coberturas de peles de carneiro tinias de vermelho, c as 
outras cortinas de peles de cor de jacinto, 34 b véu, a 
arca, 06 varais, o íHbpiciatóríb, 35 a mesa com os seus 
útensílSos e com os pães da proposição; 36 o caiideeirD, 
as lâmpadas, e os seus útebsilios juntamente com o azeite;
37 o alter de oUib, o bálsamo e o  pethrme feito de arbma;
38 o véu à entrack do tabernáculo: 39 o altar de brbnze 
com a sua grdha, varais e todos os seus utensílios; a 
bacia com a sua bato: ais 'ctortinas do átrio, e as colunas 
corn as suas bases; 40 a tenda à entraria do átrib e os 
áeus cordões e 'as suas escápulas, c  «ddois os utensilios que 
ttoham sido mandados fazer paia o serviço do taberná- 
culo e para a  tetida da reuniSo, 41 asSim como as ves 
tes, de que usam no santuário os sacerdotes, isto é. Aarão 
e seus filhbs para as funções saCado'tais. 42 Os filhos 
de Israel fizeram tbicfas estas obraS, corrforme o Senhor tinha 
mandado.

43 Mbisés, depois que viu completas todas estas coi 
sas, abençoou-as.



Deos man- 40 — 1 O SenhoT íalou a Moisés, dizendo: 2 No
® primeiro diá do primfeiiit» mês, IcvanCarás o tabeipáculo 

* »̂™iudo° ^3 íeunião 3 e poiás riele a arca, e 'eStenderás o véu 
o que Ilie dSaiite dete; 4 trazida para dentro a mesa, porás sobre 

legitimainente mandado. Estará (no taher- 
nãculo) D  candeeiro com as siias lâmpadas, 5 e o altar 
de ouro, sobre o  qual se queime o iuCenso, diante da arca 
do testemunho. Eistenderás um véu à entrada do taberná 
culo, 6 e diante dele (colocarás) o altar dos holocaustos. 
7 (Colocacàs) a bada, que cndierás de água, eiítre o 
altar e, o tabemáculo. 8 Cercarás d'e cortinas o átrio 
e a sua entrada.

Unção c 9 Tomado o óleo da unção, ungirás o  tabernáculo
”do*”rabET-° utensílios, para ftcarem santificados; 10 un-

náculo. girás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios; cxm- 
sagraráB o altar e ele será santíssimo: 11 ungirás a bacia
com a sua base C coinsagrá-la-ás.

Sagraçãn 12 Farás clvegnr A a i^  e seus filhos à entrada do ta-
bemácufo dia reunião, et depoijs de lavados cm água, 
13 os revestSrás das vestes sagradas, paifa que me sirvam, 
e a sua unção conferirá, a ele e aOs steus dfescendentes, um 
saCerdóoo perpetuo.

Erecção 14 Moisés fez tudo o que o Senhor lhe mandara.
'̂ ria'culo'” primeiro més do segundo ano, no piimeiio dia do

” més, foi levantaldo o tabernáculo. 16 Moisés eiigiu-o, pôs 
(nos seus lugares) as tábuas, as bases e os barrotes, le 
vantou as Colunas, 17 e eZCendeu o tectio sobre o taberná 
culo, pondo por cima dele a coberta, como o Senhor tUiha 
mandado.

A aica -uo 18 Pôs também o testemunho na arca, metidos por baixo
S^ufo dos QS varais, (ficando) em cima o  oráculo. 19 Tendo introdu-

Zido a arca no tabemáculo, sUspeladeu diante dela o véu, 
para cümprir o utandhdo do Senlot.

Alfaias do 20 Pôs também a mesa no tabemáculo da reunião.
Santo. <fa parte setentrional, fora do véu, 21 dispostos por or 

dem diante (do Senhor) os pães Ida proposição, como o 
Senbor tinha mandado a íMotsés. 22 Pôs também 0 can 
deeiro no tabemácult» ida Zeunião na parte ans'tral, de- 
fronte da mesa, 23 e colocou oos seus lugarés Us lâm 
padas, conforme o mandado do Senbor. 24 Pôs também 
o  ahar de ouro no tabemáculo da reunião, itefronte do véu, 
25 e quei'mDu sobre ele o  incenso dos aromas, como o Se 
nhor tinha ordenado a Moisés.

Airio. 26 Pôs também a cortina à entrada do tabemáculo

4:0, IS. O  U slcrnanho, islo  é. as tábuas da lei (2S , 16).



da reunião, 27 e o altar dOs holocaustols no Vestibulo 
do tabewiáculo, oferecendo nele holocaustos e sacrificios 
domo o Senhor tinha niandatío. 28 Pôs, aléin disso, a 
bacia entre o  tabernáculo da reunião e o altar, enchendo-a 
de água. 29 Moisés, Aarão e Seus filhos laVaram as suas 
mãOs e pés, 30 quandb estavam para entrar no taber 
náculo Ida reunião te para se aproximar !do altar, como o 
Senhor tinha ortfenado a MoiSés. 31 Erigiu também o 
átrio áo rddOr do tabernáculo e do altar, lançando a cor 
tina à isua entrada.

Depois de acabadas todas eStas coisas, 32 a nuvem A nuvem
cobriu o  tabernáculo da reunião, e a  glória do Senhor o
encheu. 33 Mofsés não podia entrar no tabernáculo da cu lo .'
rerfnião viSto que a nuVem cobria tudo, e a majestade do
Senhor resplandecia, tendo a nuvém coberto todas as 
coisas. 34 Qiíando a nuvem deixava o tabernáculo, os 
'filhos de Isratel partiam Idividídos pelas suas turmas:
35 se ficava suSpensa em ãma, permaifteciam no miesmo 
lugár, 36 pois a nuvem do Setahor, de dia, repousava 
sobre o  tabernáculo, e de nOite aparecia nela uma chama, à 
vista de todo o povo de Israel, em todo o tempo que 
duroiu a sua caminhada.

F IM  D O  L IV R O  D O  Ê X O D O



LEV ÍT ICO

P R I M E I R A  P A R T E

I  — R ITO S DOS S A G R IF ia O S

1 — 1 Ora o Senhor chamou Moisés, e falou-lhe do im rodu- 

tabemâculo da CeUnião, dizendo- 2 -Fala aos filhos de ção.
Israel e dize-lhes: Quandb algum de vós fizer ao Sénhor 
uma oferta dle animais, oferteCerá gado giaúdo ou miúdo.

3 S e  a sua ofeirta for um holocausto de gado graúdo. Holocausto 
oferecerá um macho sem defeito à porta do tabernáculo 
dia reunião, para gUe o Senhor lhe seja propício. 4 Porá 
a mãò sobCê  a cab'eça da vítiffla, e ela será aceita, e apro 
veitará pada sua expiação; >5 imolará o novilho diante do 
Senhor, e os sacerdotes, filhos de Aarão oferecerão o seu 
sangue, derramatado-o ao redor db altar, quie está diante 
da porta dO tabernáculo; 6 titadia a pele à vítima, farão 
em pedaços os seus membrOS, 7 porão fogo sobre o altar, 
depois qUe tiverem posto em òrdem a lenha, 8 e coloca 
rão -em cima, por ordem, os memhros cortados, a saber, 
a cabeça « o r̂ edalnho. 9 Depois lavará com água os in 
testinos e os pés da vítima e O sacerdote queimará estas 
coisas sobre o altar em holocauSto e em süave odor ao 
Senhor.

10 Porém, se a oferta for run holocausto de gado H olocausto

miúdo, oferecerá um macho Sem idefeito, 11 e o imolará 
diante -do Senhor ao lado do altar, que olha paTa o aquilão; ‘ 
os filhcts de Aarão derramarão o seu sangue em toda a 
volta sobre o altar.

12 Dividirão OB membros, a cabeça e o redanho e os 
disporâò sobre a lenha cblocalda sobre o fogo dò altar.

13 Lavarão os intestinos e os pés com água. O sa 
cerdote qudmárá sobre o altar todas as coisas oferecidas 
em hotOcauSto dle odbir suavíssimo ao Senhor.

14 Se, porém, a oferta ao Senhor é  um holocausto de 
aves, Cserá)  de rolas ou de pombínhos.

15 O saoertíote coloCará a vitima sobre o altar, se 
parará a sua cabeça, fará corter o sangué sObre a bòrda 
do altar e queimá-la-á Sobre o altar. 16 Porém o papo 
e 3s pernas lançá-lbs-á perto do aliar paina o lado do 
oriente, no lugar onde se costumam lançar as cinzas, 17 que-



brar-lhe-á as asas, e não a cortará nem a dividirá com 
íerro, mas qúeümá-la-á Sobre o altar, depois de fei poSto 
fogo ptír baixo da lenha. Isto é  um holoicausto e uma 
oferta de suaVc Odor ao ScBhor.

Ofertas dc 2 — 1 Quando qualquer pessoa fizer ao Senhor uma 
firinĥ a' oblação, a sua oPerta será ide flor dte farinha: derramará 

sobre ela azeite, porá IncteaSo, 2 e a levará aos sacerdo 
tes, filhos de Aarão, um dos qums tomará um punhado 
da flor da faJünhá Oom aaeSte, e todo o ittceaso, e porá 
estas coisas cbmo um nfeinorial sobre o altar, em suave 
Odor ao Setahor. 3 O que ficar dia oblação serâ de Aarão 
e dos seus filhos, e será uma coisa santísaima entre as 
ofertas feitas ao Senhor.

O iertas 4  Quando fizeres uma oblação de COisa coridla nO 
de pão. forao, será tíe flbr de farinha, tótp é, (de pães sem fer- 

ntento amassados cdm azeite, e filhós ázimas untadas com 
azeite. 5 Se a 'tua Oferta for de coisa 'frita em s'ertã, seja 
flor de farinha amassada eru azeite e sem fermteUito; 6 di- 
vídi-la-ãs tem pequenos podaçds, e lhe tíeitarás azeite por 
cima. 7 'Mas, se o  sacrificio for de coisa cozida sobre 
a grelha, igualmente será a fkw da failnha com azeite. 
8 OfeTecê-la-ás ao Senhor, e a porás nas mãos dò sacer 
dote, 9 o qual, ofcrccendo-a, tomará uma parte da obla 
ção como um memorial, e a qu'eímará sofore o altar em 
cheiro' de suavi'dald'e ao ScnhOr. 10 Tudo o que ficar 
será dte Aarão e tíe seus filhos, e Será uma coisa santís 
sima entre os sactí'fídos feitols pelo fogo ao Senhor.

Nem fer- H Toda a oferta, qtíe se fizter ao Senhor, sterá sem
"'niel.'''™ fermento, e no ,sa'crttício ao Stenhor nãd ste queimará em 

cima do altaí coisa de fermeríto ou de mel. 12 Destas 
coisas oferecereis somente primicias e dons, mas nâo se 
rão ptoStoB sobre o altar cm ddor de suavidade.

Temptro 13 Tcm'perarás oom sal toda a oblação que fizeres; 
«•' não dteixarás que falte à tua ofertenda o sal da aliança 

do teu Deus. Em tdda a tua oblação ofereca-ás sal.
Olçria das 14 Se, poircm, fizereis ao SenhOr uma oferta das pri- 
primicias. do8 teus frutos, de espigas ainda v'erd'es, torrá-las-ás

ao fogo, e moê-las-ás cOm» se faz (aos grãos) de tiigo, 
e assim olfeneceíás ajs tuas primicias ao Senhor, 15 der 
ramando aZeite sohre (elas) e pondo-lhes por dma incenso, 
porque é uma oblação. 16 Dela o sacerdote queimará, em 
memória do dooatiVo, uma parte do grão mo-ido, e do 
azeite, e toldo o incenso.

S a c riE ic io s  S — 1 'Se a oferta de alguém for um sacrifído pací-
aptedentará diante do Senhor um 

giaiJ»* macho ou fêmea sem défelto. 2 Porá a mão sobre a ca-



bêça da sua vitima, a qual Será imolada à entrada do 
tabernáculo da reunião, e os saCeZdotes filhols de Aarão 
derramárão o sangue ao redor do altar. 3 Oferecerá deZta 
vitima pacífica, em sacrifido pelo fbgo ao SeInhOr, a  gor 
dura que cobre as visceras, e tudo o que há de gordura inte 
riormente: 4 03 dois rins com a  gOrdura, que cobre os 
lombos, c o redanho do figado com os rins. 5 Os filhos 
<íe Aarão queimarão tudo isto em hblotauSto sobre o altar, 
depois de ter posto fogo debaíxto da lenha, em oblaçãO de 
suavíssimo odor ao Senhotr.

6 Porém, se a oferta e hóstia pacífica de alguém for Sacrifício 
de gado miúdo, quer oíeteça um macho quer uma fémea, 
serão siem dfefeito. 7 Se oferecer um cordeiro diante do miúdo.” 
Senhor, 8 porá a sua mão sobre a cabeça da sua vítima, 
a qual será imolada no vestibulo do tab'emáculo da reunião: 
os filhos de Aarão derramarãb 0  seu sangue em redor do 
altar. 9 Desta vítima pacífica ofereCerá, em sacrifício pelo 
fogo ao Sfenhor, a gordura c toda a cauda, 10 cdm os 
rirjs e a  gOrdiira qUe cobrfe b ventre e todas as vísceras, 
os doils rins com a gbrduna que eStá juiito dOs lOmbos, 
e o redanho do fígado com os rins. 11 O  sacerdote quei 

mará Idstas ooisas sobre o altar, em alimento do fogo, e 
em oblação ab Senhbr. 12 Se a ofata de alguém for uma 
cabra, e a dferecer ao Senhbr, 13 pôr-lhe-á a mão sobre 
a cabeça, e a imolará à enttada do taloeírnáculb do teste 
munho. O s 'filhos dfe Aarão detrámarão o seu Sangue ao 
redor do altar. 14 Tomarão dela para o alimento do fogo 
do Senhor a gordura que cobre O ventre, e todas as vís 
ceras; 15 os dois rins com o redanho, quc está sobre eles 
junto dos lombos, e a gordura -do fígado Oom os rins.
16 O  Sacerdote queimará estas coisaS sbbre o altar cm 
alimento do fbgo, e em suavíssimo Odcír ao Senhor.

Toda a gordura será do Senhor, 17  por um direito Conclusão,

perpétuo ém toidás as vossas qerações, e em todas as vos 
sas moradas: já‘mais cometeis sangue ou gorduta.

4 — 1 O Senhor 'falou a Moisés, diZendo: 2 Dize I-ntroduçõo.
abs filhois .de Istael: Quando alguém pfetar por ignorância, 
c fizer alguma das coisas que o Senhor mandou que se 
não fizessem, (observar-se-ã o seguinte);

3 Se, quem pecou, fod o sacerdote ungido, fazendo Sacrifício 

assim pecar o povo, ofeTecerá ao Senhor pfelo Seu pecado jaiTo^ó
um novilho sem defeito, 4 e o oonduZirá à  porta do ta- Sumo
beitnácuJo da reunião, diante do Senhor, pôr-lh'e-á a mão Sacerdote, 
sobre a cabeça, e b imolará ao Senhor. 5 Tomará tam 
bém do sangue do novilho, e b  levará dentto do taber 
náculo da teimião, 6 e, molhando o dedo no sangue, fará
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com. ele sete aspensões diante do Senhor, em frente do véu 
do santuário. 7 Pará do mesmo sangue sohre as pontas 
do altar dos perfumes agradáveis ao SePhar, o qual (altar) 
está no tabernáculo do testemunho, e todo o reUto do 
sangue denamá-lo-á aos pés do altar dos holocaustos à 
entrada do tabernáculo. 8 Tlracâ (em seguida) a gordura 
do novilho (im olado) pelo pecado, não sõ a que cobre as 
vísceras, mas também toda a que está no interior 9 (ti- 
rará também) os dois rins e o redaliho quie está sobre eles 
junto da iwgião tombar, e a gordura do fígado oom os rins,
10 do mesmo modo que se tiram do noVilho da hóstia 
pacifica, e queimará isso Sobre o altar dos holocaustos.
11 Porém, a pele e toda a oaiiie com a cabeça e os pés c 
os intestinos e os excremeritos, 12 e O testo do oorpo, 
lavá-los-á fiotra dos acantpamentos, a um lugar limpo, onde 
Se costumam deitar as cinzas, e quiedmá-los-â sobre um 
PeiXe (dc lenha; Será queimado no lugar onde to costumam 
deitar as cinzas.

13 Porém, se  toda a multidão dle Israel pecar involun- 
tàriamerite, por inadvertêncía, e  to Ütor aJgiima coisa 
que é contra o mandamento do Senhor, 14 idepois que 
reconheceu D seu pecado, dEereoeiá um novilho, e con- 
duzi-lo-ã à poita do tabernáculo 15 Os andâles do povo 
porão ais mSOs soibre a sua cabeça diante do Senhor. Imo 
lado o novilho na presença do Senhor, 16 o sacerdote, 
que foi ungido, levará sangue deJe O» tabdrnáculo da reu 
nião, 17 e, níolhádo O  deido (no sangue), fará (com ele) 
sete aspersões em frente d«o véu. 18 Porá do mesmo 
sangue sobre as .pontas do altar, que está diante do Se- 
nhòr no tabernáculo da reunião; o resto do sangue derra 
má-lo-á ao pé do altar dois holocaustos, que eritá à entrada 
do tabernáculo da reunião. 19 Tirará (em seguida) toda 
a goidura, e queimá-la-á sobre o altar. 20 fazendo deste 
novilho o mesmo qu'e 'fez do pTecedente. Expiando:, asãm, 
o sacerdote polr eles, o  Senhoí lhes será pròpido. 21 (O  
mesmo sacerdote) levará paia fora dOs acampamenCos o 
novilho, e o qufeimaiá comlo o ptocedeate. Este é o sa- 
criRCio oferecido pecado do povo.

22 Se um chafe pecar, e ‘fizier por igncrância alguma 
das muitas coisas pitábidas pela Id. do Setahor, 23 de- 
f»ois de conhecer o seu pecaldo, oPereòeiá como hóstia ao 
Senhor um bode sem defeito. 24 Porá a sua mão sobre a 
cabeça deüe, e, depois de o 'ter imokdo no lugata onde se 
costuma degolar o (animal do)  holocautoo diante do Sc- 
nhtor, porque é (sacrifício) pelo pecado, 25 o  toceidote 
molhará o  deldo no sangue da vítima ( oferecida) pelo



ptecaido, e poirá (d o  mesmo sangue) sobre as pontas do 
altar dds holocauátos, e deUramará o resto ab pé do altar.
26 A  gordura, poiém, queimá-la-á sobre (o  altar), como 
Se costuma lazer nas hóstias pacíficas; o  sacardote Orará 
por eüe e pelo Seu pecado, e (este) lhe serú perdoado.

27 Ste, porém, algum do povo da terra pecar por igno- Sacrificio 
râncSa, e fizelr alguma das ooiSas proibidas pela léí Üb Se- p^oa”do 
nhor, incorrendo assim em culpa, 28 quando reconhecer povo. 
o Seu pecado, .oferecerá unoa 'cabra stem defeito. 29 Porá 
a mãlo sobre a cabeça da vítima, qUe é (oferecida) pelo 
pecado, e ímolá-la-á nb lugar do holocausto. 30 O  sa 
cerdote tomará com o seu dedo do sángue, e. tendo posto 
algum sobre as' pontas do altar, dos holocaustos, derramará 
o resto ao pé do niesmo altar. 31 tirando-lhe toda a 
gordura, como se costuma 'tirar dás -vitimas patáficaS, 
queimá-la-ã sobre O altar e!m Odor de suavidade parte o 
Senhor. Assim fará o sacerdote a expiação pOr este homiem 
e  (o  seu pecado) Será pterdoaido. 32 S'e, porém, ofeTecer 
pelo pecado um cordieiro. Será uma fémete sem defeito.
33 Pôr-lhe-á a mão sobre a cabeça, e imolá-la-á no lugar 
ondte se costumam matar 'as vítimas dos holocaustols. 34 O 
sacerdote 'tomará com o dedo do sangue dela, e, pondo al 
gum sobre as pontas tío altar dos hblocaustos, derramará 
o reSto ao pé do mesmo ahar. 35 Tirando também toda 
a gordura, como se costuma tíiar a gordura do camebo, 
que Se Imola nos Sacrificios pacíficos, quetma-la-á sobre 
o altar em holocausto ao Setahor; orará por aquele ho 
mem e pelo Seu pecado, e Ihte sierá perdoado.

5 — 1 Se alguém chamaldo como testemunha, depois T rcs peca- 

dte ter ouvido a ajuramentação, peca nãO declarando o que 
-viu ou o que sabe, canlegará colm a sua iniquidalde. 2 A 
pessOa que tocar inadvertidamente alguma cbisa impura, 
qruer Seja um ataimal (impuro) selvagem ou domesticado, 
quer seja algum dos népteis (impuros), é réu c títelinquiu.
3 Iguahnente, se tocar alguma coisa impura de outro ho 
mem, qualquer que for a impureza cOtn que ele pode 
manchar-se, te, nâo tendo atí-viertidb nisSo, mas reconhe- 
cenldo-o depois, ficará sujeito à culpa. 4 A pessoa que jurar 
e declarar com seus lábios qule há-de fazer alginna coisa 
má ou l>oa, e cdnfirmar ISso mesmo coan juramento e com 
palavras, e, tcOdcvsle esqiieddo, conhecer deprãs o seu 
delito, 5 faça penitência pelo peteado (que cometeu numa Como se 
destas coisas), 6  ve ofereça do seu rebanho uina cor- àevcm
dcira ou uma cabra, e o sacerdote orará poT ele e pelo seu

5 ,  1- Levará a  sua in iqü idade, isto é. ser& réu de culpa.



pecado; 7 porém, se não puder oferecer uma cordeira ou 
uma cabra, ofcteça a» Senhor duaS rolas ou dois pom- 
binbos, um pelo pecado, oulro em holocausto; 8 dá- 
-los-á ao sactefdtóte, o qual, ofeTeCendo o primeiro pelo 
pecado, lhe torcerá a cabeça, peito da nuCa, de sorte que 
lique pegada ao pescoço, e não Seja totalmente separada. 
9 Aspergirá com o seu saogiie a  parede db altar: o res- 
taitte fá-lo-á cair gota a gota ao pé do mcSmo altar, porque 
é (sacrifício) pelo pecado. 10 A outra (ave)  queimá-la-á 
em holocausto, cOmo se costuma fater; asisim o sacerdtíte 
fará erpiaçãb peto pecaido deste homem, e lhe seirá per 
doado. 11 Se não tiver posses 'para dferecer duas rolas 
ou dois pombinhos, oferecerá pcio seu peado a décima 
parte dum éfi de flor de farinha: não lhe misturará areite nem 
lhe porá em cima incenso, porqUe é  (um saciificiP) pelo 
pecado; 12 entregá-la-á ao sacerdote, o quál, tomando 
um punhado 'dela, a  queimará sobte o altar, em memãiia 
de quem a oferecseu. 13 Assim fará o sacerdbte orando 
por ele, e expiando: a 'pOrção, porém, que restar, té-la-á 
o sacerdote em donativo.

Viiimus H  Falou mais o  Senhor a Moisés, dizendo: 15 Se
d”vem pessoa pecar por erro, transgredindo as cerim&iias

clcrec™ oas coisas santificadas ao Senhbr, oferecerá pdo seu de-
peio lit» um carneiro sem detfeito, tOmado dos rebanhos, do

deliio.  valor de dois siclos, conforme o peso do santuário;
16 ressardrá o dano que fez, e juntaré mais uma quinta 
parte, danido-a ao sacerddte, o qual orará poir ele, olfere- 
cendo o cameiro, e  assim será perdoado. 17 Se alguma 
pessoa pecar por ignorância, e fizer alguima daquelas coi 
sas que são proibidas peta lei Idb Senhcm, quando, achan- 
do-Se ré de cuJpa, retonheCer a sua £niquicla'de, 18 dfe- 
recerá ao sacerdote um cameiro sem defetto tirado do
rebanho, cOnforme a medida e a conslideração do pecado; 
o sacerdote orará por ele, porque peoou sem o saber, e lhe 
Será perdoado, 19 porque deltoquiu por erro cotrtra o 
Senhor.

Pecado 6 — 1 O Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 A  pcs-
por d ts -  pecar, e que, desprezando o Senhor, negar ao

seu próximo o  depósito oonfíado à sua té, ou tirar alguma 
coisa por violência, ou cOmeter uma fraude, 3 ou, tendo 
encontrado uma coisa petdída, a negar, acrescentando o 
juramento, ou fizer alguma outia das muitas coisas, em 
que oB homéns coStumam pecar, 4 sendo convencida do 
seu delCto, resfituirá por inteiro 5 ao dono, a quem fez 
D dano, tudo o que usuTpOu por 'fia‘ude, e uma quinta 
parte a mais. 6 Pelo seu pecado oferecerá do rebanho um



carneino Sem  defeito, e  o dará a o  sacerdote, conibrme a 
cotisuleiiação e a miedida do delito; 7 o sacerdote orará 
p o r  ela diante' do Senhor, e será perdoada por qualquer 
coiSa qiíe fez piecando.

8 O Senhor falou a Mdisés, dizendo: 9 OrdeOa a Funções 
Aarão e a Seus filhos: Esta é a lei do holocausto: O holo- d»® 
causto arderá sobre o altar toda a noStc até de manhã: hoíommsto 
o  fogo será tomaldd do mesmp altar. 10 O  sacerdote ves- quoti-
tiT'Se-á de túnica e de calções de linho, tomará as diizals, diano.
a que o fogo devOrador reduziu o holocausto, e, pondo-as 
junto Ido altar, 11 se despojará das primeiras vestes e, 
cobetto de outras, levará as cinZas para tora dos acam 
pamentos, para um lugar puro. 12 O fogo arderá sempre 
sobre o altar, e o sacerdote o conservará pondo-lhé todos 
os dfas pela manhã lenha, sohre a qual colocará o holo 
causto € queimará a gordura das hóstias pacíficas. 13 Este 
é o fogo perpétuo, qUe nunca faltará sobre o altar.

H  'ElSta é a lei da oblação: Os fUhos de Aarão devem 
oferecer na presença do Serdior, e dialnte do altar. 15 O 
sacerdbte tomará um punhado de flor de farinha borrifada 
com aZeite, tódo o iiiCelrso qüe se pôs sobre a flor de fa 
rinha, e queimará tudo, em odor de suavidade, como me 
mória ao Senhor. 16 O restante, porém, da flor de fari 
nha comê-lo-á Aarão com seus fühos, sfem fermento: 
comê-lo-á no lugar santo, rio átrib do tabernáculo. 17 Nãb 
se fará fermentar 'esta Farinha, porque uma parte déla é 
oferecida em holocausto ao Senhor. Esta oferta será uma 
coisa santissima, como o que se oferece pelb pecado e pelo 
delito. 18 Só bs varôtes da estirpe de Aarão comerão
dela. Será esta uma lei efeina cm todas as vossas gerações 
no tocante ads sacrifícibs do Senhor; todo o que tocar 
estas coisas Será santificado.

19 O Senhor falou a Moisés diZcndo: 20 Esta é a Sacri-
dferta de Aairão e de seus filhos, a  qual devem faZer ao pàrÍ” a
Senhor no dia da sua unção. Oferecerão em saorificio per- sagração 
fiétuo a décüna parte dum efi de flor de farinha, me- P“ û-
tade pela niainhã e metade à tarde. 21 Esta Farinha bor-
rifada com azeite será frita na sertã; oferecê-la-á quente, 
cm suave odor, ao Senhor, 22 o sacerdote que legitima 
mente suCeder a seu pai; será quCimadQ tPda sobre b 
altar, 23 porque bodo o sacrificio dos sacerdotes será
consumido peto fogo, e nlUguém comerá d'cle.

2 4  O  Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 5  Dize a Sacrifíc io s  

Àarão 'e a átfuls filhos: 'Esta é  a lei do sacrificio pelo pe-
cado: Será imolada a vítima diante do Senhor no lugar *
onde s:c btcrece o holbcausto. É  esíta uma coisa santissima.



26 O stetírtvíolte qute a ofeZecte, comê-la-á no lugar santo, 
n!o átrio do tabernáculo. 27 Tudo o qué tocar as suas car- 
nas será santificado. Se alguma veste for salpicada com 
o  seu sangue, lavar-se-á no lugar saafo. 28 O vaso dte 
barro, em que foi cozida, qdebrar-sc-á: se o vaso for de 
bronZe, sOá lásfriegaldo e lavado com água. 29 Todo o 
varão da làaliagem sacerdoDal comerá das sutes cames, por- 
qvíc é lima ccísa santíssS‘mal 30 A vitima, pwém, imo- 
lalda pelo peOado, cujo sangtie Se leva ao tabernáculo da 
rmnSâo, para se faZer a expiação no santuário, não será 
dOtaiida, mais será qUeimada no fogo.

3 — 1 Eis agora a Id do sacritiicio de reparação, lei 
raçlo? grre é santíssima: 2 Onde se imolar o hoíocaiKto, se imo 

lará também a vitiiiia de reparação; o seU sangue se der 
ramará ao rddor do altar. 3 OfeTecer-se-á dela a cauda 
e a gordura, qule cobre as vísceras: 4 os dbis rins, a gor 
dura, que .cobre os lombos, e o redanhò do fígado com os 
rins. 5 O  sacerdote os 'queimará sobre o altar. É  Um sa 
crifício de reparação. 6 Todo o varão da eslirpe sacerdo 
tal üonierá deStas carties no lugar satito, porque é uma 
coisa sBiltissima. 7 Como se o.V;rcoe o isaciifício pelo 
pecado. asSLm o sacrifício dte reparação; será uma eó lei 
para um e OUtro; (a  vitima) pertencerá ab saCetdolte que 
a ckíerecter. 8 O  sacerdoltte qifc oferece a vílíms do holo 
causto, terá a sua pele. 9 Toda a oblação dc flor dc fa 
rinha, que se  coze no forno, e tudo o qute se prepara sobre 
a grelha. Ou na sertã, será dò sacerdòtc queofereCc. 10 Toda 
a oblação amassada em azeite, ou seca, será dividida por 
tOdos os filbos de Aarão em igual porçãto a cada um. 

Sacrifícios 11 Esta é a lei da hósSa dos isatãifidcte paciftcos «que 
pacíficos. ^  dlerecerâo aò Senhor. 12 Se a dferta for em acção de 

graças, òferecter-se-ão pãtels, sle'm fenncn'to amassados em 
aZdtíe, 'tcotals ázimals untadas com aaeíte e flor de farinha 
cozida, e filhos amaissadas e misturadas com azeite. 13 ]un- 
lar-se-ãSo também p3es fermlcntados à oféZenda que se aprc- 
Zeiílar oom a vítima de acção de graças, a qual se imola 
por sacrificio pacífico. 14 Um destJes pães será dfereddo 
ao Senhor por primicias, e áerá do saéerdòlte qUe derramar 
o  sangue da vítima, 15 cujas carnes serão comiídas no 
mesmo dia, e não ficará nada até de manhã. 16 Se al 
guém oferecer uma vitima por voto ou eSpontâneamentc, 
também esita será comida no mesmo dia; ste, porém, ficar 
algum Zeslo para o oultro dia, será lidto oòmê-lo. 17 Tudo 
o que (ainda) reZtar (dã carne da vitima) ao tteroeiio dia, 
será ccnsumidio nio fogo. 18 Se algiiém Comer ao fetoelito dia 
das carnés da hóstia dos sacrifícios pacíficos, a oferta tor-



nar-se-á inútil, e não aproveitará aO oferente: pelo oontrário, 
todo o que se contaminar com tal comida  ̂será réu dte prevari 
cação. 19 À carne que tiver tocado alguma coisa impura, não 
se comerá, mas será consumida no fogo. Aquele que estiver 
puro poderá comer da vítima (pacífica). 20 A pessoa impura, 
que comer da came da vítima dos sacrificios pacíficos, que 
foi oferecitfa ao Senhor, será eliminada do síeâo do seu povo.

21 O que tiver tocado qualquer coisa impura, sieja de 
um homem seja de um animal, ou qualquer outra coisa, que 
poSsa contaminar, e comer destas carnes, será eliminado do 
seio do seu povo.

22 O  Sdohor falou a MoiSés, dizendo: 23 Dize aOs Proibições 
filhos 'de Israel: NSo comiereis gordura de ovelha nem de '|òrdura e 
boi, nem Ide cabra. 24 A gordurp dum animal morto ou sangue, 
esfacelado por irma fera, podereis utilizá-la em várioS ou 
tros usos, maS de forma nenhuma a comereis. 25 Se 
alguém comer da gordura, que deve ser oferecida em sacri 
fício (feito) pelo fogo ab Senhor, será exterminado do meio
do Seu povo. 26 rgualmente não tomareis oomo alimento 
o sangue de nenhum animal, tanto de aves como de quadrú 
pedes. 27 Toda a pessoa que comer sangue de qualquer 
espede, Será eliminado do seu pdvo.

28 O  Senhor falou a Moisés, dizentíb: 29 Fala aos Regras
ülhos de Israel, e dize-lhes- Aqiiele que oferece ao Se. 
nhor a vítima dbs sacrifidos 'pacíficos, leve ele mesmb ao relativas 
Senhor a sua oferta tirada da vítima dos Sacrificios pácífi- ao sacri- 
oox. 30 Terá nals mãos a gordura e o peito da vítima; de- pacífico, 
pois quc tiver consagrado uma e outra codsa oferecentío-as 
aO Senhbr, etatTegá-las-á ao sacerdbte, 31 o qual quei 
mará a gordura sobte o altar: o peito será de Aarão e dos 
Seus filhos. 32 A espádua ditedta dás vítimas dos sacri- 
ficSois pacíficos pertencerá também como primicias ab sa 
cerdote. 33 Aqiiele dos filhos tíe Aarão que ofe'ttecer o 
sangue e a gordura, terá também a eSpádua direita como 
sua porção. 34 PbrqUe o peito que nte fbi òfereddo, bar 
lanccando-o, e a  eispãdua que me foi pfetecida, elevan*Jo-a, 
os tomei eu d'os filhos de Israel das suas hóstias pacíficas, 
e os déi aO sacerídbte Aarão e a SeuS' filhos, coiiio um forO 
perpé'tuo (imposto) a  todo o povo de Istael. 35 Esta é 
a unção de Àarâb e de deus filhos nas cerimônias do Se 
nhor, no dia em qUe MbíSés lhos apresentou para exerce 
rem as funções 'db SaCerdócio, 36 e é iSIto o  que o Senhor 
ordenou que lh'els seijá dado pelols 'filhbs de Israel poT uma 
obseivânda reJigiOsa, pferpétua, de geração em geração.

37 Tal é  a lei do holOcausto. da oblação, dò sacrifido Conclusão, 
pelo pecado, do sacrifido de reparaçãb, do sacrifício da



consagração e do sacrificio pacífico, 38 a qoal o Senhor 
prescreveu a Moisés sobre o monte Sinai, quando or 
denou aos filhos de Israel que fizessem as suas oblações ao 
Senhor no deSeito do SiYiai.

I I — CONSAGRAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS 
SACERDOTES

Ccmsagra- g — ] Q Senhor Ealou a Moisés, dizendo: 2 Toma
sacMdous. Aarão com seus filhOs, as suas Vestes, o  óleo da unção, o 

novilho pelo peca<to, os dois carneiros e o cesto dos ázi- 
mos, 3 e jutitarãs toda a multidão à entrada do tabernáculo. 
4 Moisés fez comb o S'enhOr tinha olndenado. Junta toda 
a muItJdão diaUte da 'poirta do tabernáculo, 5 tfisse: Eis 
o  que o Senhbr ordenou iqut Se faça, 6 Depois apreSfenlíou 
Aarão e  seus filhos, tenidb-os lavado, 7 revesSu o pon 
tífice da túnica de linho, dngiu-b com o  cingulo, revestiu-o 
oom o manto, pôs sobre ele o  éfode, 8 e, apertando-o com 
o cingulo ajustOu-o ab pfeStoral em que estava fescrita): 
Doíutrilna e  vefd&de. 9 Cobriu-Hie também a cabeça com 
a tiara, e, na frente dela, diante da tessia, pós a lâmina 
de ouro, o diadema sagrado, como o Senhor ordenara. 

UnçSca 10 Tomou, além disso, o óleo da unção, com qUe un-
dô iabei- gifi, q tabemácuIo e todas as sUais alfaias. 11 Tendo as- 
dô su°ml pergido Scite vcZes o altar paZa o santificar, ungiu-to com 
p on tílicc . tolilos os Seus utensilios, asSim como a bacia oom a sua 

hase, e  consagrou-os. 12 Derramando óleo sobre a cabeça 
4le Aarão, ungiu-o e consagrou-o.

São reves- 13 Depois de os ttr apresen'tado, revestiu também 
os Os neus filhOis de túnicas de linho, dngiu-üs com os cíngu- 

Aa/ão.'  ̂ pôs-lhcs mitras na cabeça, como o  Senhor tinha or-
dlenádo.

Sacrilíci» 14 Ofereceu também um novilho pelo pecado. Depois
Vh™ pSo' Aatãb e seils filhos terem posto as suas mãos sobre a 
pecado, calbeça do novilho, 15 (M oisés) imolou-o, toanou o san 

gue e molhando nele o dedo, tocoií as pontas do altar ao 
redoir; tendo-o assim purificado e santificado, derramou o 
resto do sangue aOs pés do altar. 16 Queimou sobre o 
altar a gordura, que estava sobre as vísceras, c o  redanho 
do fígado, e os dbis rins com a sua go.rdura. 17 Queimou 
fora doB acampamentos o novilho com a sua pele, as car 
nes e os excrementos, como o Senhoí tinha OTtdenado. 

Holocausto. 18 Ofereceu também um carneiro em hbíocausíto. Tendo 
Aarão e seus filhos poZCo as mãos sobre a sua cabeça,
19 imoIou-o e (derramou-lhe o saurgue aO redor do altar.
20 Dividindo em pedaços o carneiro, queimou no fogo a



cabeça, os mCmbros e a  goiduTa. 21 Depois de haver 
lavado os intestinos e os pés, queimou sobre o altar o car 
neiro todo inteiro, por ser um holocausto de odOr suave 
para o  Sekihor, como eSte lhe tinha ordenado.

22 Ofereceu mais o Segundo carneiro, o da inaugura- 
ção. Aarão e oS seus filhos puseram as suas mãos sobre 
a cabeça dele, 23 e Moisés, tcndo-o imolado, tomou do 
seu sangue e tocou com ele a extremidade da orelha direita 
de Aarão, e o dedo polegar da sua mão direita, e igual 
mente do pé. 24 Apresentou também os 'filhos de Aarão, 
e, tendo tocddo com sangue do carneiro imolado a extre 
midade da orelha direita de cada um, e os dedos polégares 
da mão e do pé direito, derramem o resto (do sangue) em  
Tóda sobre o altar. 25 Separou a  gordura, a cauda e toda 
a gordura que cobre os intestinos, e o redanho do fígado, 
c os dVyis rins com a sua gordura e a espádua direita.
26 Tornando do Cesto doS ázimbS, qUe estava diante do Se 
nhor, um pão sem fermento, uma torta amassada em azeite, 
e uma filhó, pôs estas cofsas sobre a gOtdura e a espádua 
«Ureita, 27 entregando tudo juntamente a Aarão e aos seus 
filhos. 'Depois que eles elevaram estas coisas diante do 
Senhor, 28 Moisés recebeu-as novamente das suas mãos, 
c queimou-as sobre o altar do holocausfo, porque Cra o 
sacrificio de inauguTação. pelo fogo, de odor suave, ao 
Scnhor. 29 Depois de ter elevado diante do Senhor o pcitb 
do carneiro da inauguração, tomou-o como porção sua, con 
forme lhe tinha ortfenado o Senhor. 30 Tomando o óleo 
e o sangue que estava sobre o altar, aspergiu c consagrou 
COm ele Aarão e as suas vestes. Os seus filhos e as vestes 
deles. 31 MlOisés dísse a Aarão e 'a  Seus filhos: Cozei as 
carnes diante da porta do tabernáculo e comei-as aí mesmo, 
e comei também os pâtes da inauguração que foram postos 
no cesto, conO o &nhOr me ordenou, dizeodo: Aarão e 
seus filhos os comterão. 32 Aquilo, porém, que sobrar da 
carne e «tos pães,   consumi-lo-á o 'fogo.

3 3  Também não saireis da entrada do tabernáculo d u -O s sete dias 

rante sCbe dias, até ao dia em que se completar o tempo'*' 
da vossa inauguração, poi<que a inauguração compleia-se 
em sete dias. 34 Aquilo que hoje Se fez, o Sénhor ordenou 
qüe se faça (também durante sete dias) a  ftm de fazer a 
expiação por vós. 35 De dia e de noite eStaTeis no taber 
náculo velando ao serviço do Senhor, para que não suceda 
morrerdes. Assim me foi ordenado. 36 Aarão e seus filhos 
fizeram tudo o  que o  Setahor lhes tinha ordenado pOr meio 
de Moisés.



Prepara- 
tivos para 
is íuações 
acerdotais.

Àaiâo 
ofeiece 

sacrificios 
por si 

nesmo.

Aarão 
oferece 

sacrificios 
pelo po-vo.

9 — 1 Chcgcido, pois, o  dia oitavo, Moisés chamou 
Àarão e  seus fühos, e os anciãfes de Israel, 'e disse a Aarão: 
2 Toma da mainada um novilho pelo pecãdo, e um car 
neiro para o hotecausto, um e outro Sem  dWeíto, e cfeTe- 
ce-os diante do Senhor. 3 Dirás aOB filhos'de Israel: To 
mai ilm bolde pelo pecado, um novilho e um cordeiro de

ano c sem defeito, pataa o  holocausto, 4 um boi e um 
carneiro, pana sacrifício pacífico, e imOlai-os diante dto 
Senhor, ofereoendo no sacrifido de cáda um deles ÍJor dê 
farinha misturada com azeite. Com cfeito, hoje o Senhor 
vos apaifeCerâ, 5 Levaxàm, pois, à entráda do tabemáculo 
tudo o  qile Moisés Ihês otdênata: ai, enquanto toda a mul 
tidão estava em pé, 6 MoiSés Hisse: Isto é o quê o Setahor 
mandou: Fazd-o, c a sua glória vos aparecerá. 7 Depois 
dissê a Aarãb: Aproxima-te do altar, e sacrifica pelo teu 
pecado: oferece O holOcausto, ê rOga por ti e pelo povo: 
depois de teres Sacrificado a vítima pêlo povo, ora por dé, 
como o Senhor oriieoou.

8 Logo Aarão, aproximando-se do altar, imolou o no 
vilho pelo seu pecado, 9 cujo sangue lhe apresfentaaam os 
seus filhbs, no qual molhando elê o dedo, tocou as pontas 
do altar, derramando o resto aOs pés do mesmo altar. 
10 Queimou sobre o altar a gortíura, os rins, e o redanho 
do figado, quc sâO pêlo pecado, ccmfcírme o Senhbr tinha 
ordenado a Moisés: 11 as carries, porém, e a pele consu 
miu-as pèlo fogo fora dos acampamentos. 12 Imolbu tam 
bém a vítima do hoIocauSto. Ds Seus filhos apresentaram- 
-Ihê o sangríe dela, e ele o  derramou ao redor do altar. 
13 Aptêsentaram-Ihe também a mesma vítima coriadá em pe 
daços jiíntantódte cbm a cabeça e todos os membros: quei 
mou tudb isto no 'fogo sohre o aJtar, 14 tendo primeiro la 
vado em água os intestintois e as pa.tas.

15 'E, sacrificando pelo pecado do pOvo, imolou o 
bode. Puriíícaxfo o al'tar, 16 ofêteCêu o  h'olo'caus'to, 17 jun 
tando ‘ao sacrifido as libações, que se oferecem junta 
mente, e queimando-as sobCe o altar, além das cerimonias 
do holocausto da manhã. 18 Imolou também o boi e o 
carneiro, vítimas pacificas do povo: os seus filhos apre 
sentaram-lhe o sangUe, e el'e derramou-o em roda sobre o 
altar. 19 Mas a gordura do bOi, e a ca'uda do cameiro, 
e os rins com a sua gordura, e o redanho. do figado, 20 pu- 
Seram-rtoB sobre os pdtOs (das vitimas); e, dêpois de se 
terem queimádb as gorduras Sobre o altar, 21 Aarão pôs 
á p>arte o  peito e a espaduá lâreita (das vítimas), elevabdo- 
-as diaríte ido Senhor, oomo Mbisés tiinha ordenado. 22 Es- 
tétadendo a mão para o poVo, abençoou-o. Completado



assim o  saoifidb pelb pecado, o  holocausto, e a oblação 
da vftima pacífica, desceu.

23 Mtatos e Aarão, tlenldo entraldo no iabernãculo da AparíçSo
reimião, e tendo saido depcAs, abençoaram o povo. E  a giõria
glória do Senhor apareceu a toda a muhidãb: 24 um fogo 
saído do Senhor deivorou o holocauSto e  as goTduias qué 
estavam sobre o altar. O poVo, venido isto, loüvtou o Se 
nhor, laPçan)db-se cOm o losto por terra.

10 .— 1 Nddab e Abiu, filltós de Aarão, tendo tolmado Falta c 
os turíbulos, puSeram iteles fogo e incenso, oferecendo “ “  ̂
dtante do Senbor Um fogo estranho, o qUe não Iheis tinha Abiu. 
südlo ordenado. 2 Um fogo vindo dò Senhor devo 
rou-os e morreram diante db Senhbr. 3 MoiSés disSe 
a Aarãb: Isto ê o qUb disse o Senholr; Eu slerel santificado 
naqueles qUe se aprbximam d e  ntim, e sentei glorificadb em 
presença ide todo O povo. Aarão, Ouvindo isto, calou-se.
4 Moisés, chamando Misael e Ehsafan, filhbs de Ozíel, 
tib de Aarão, tUsse-lhes: Ilde, e tirai vossos irmãos de 
diante db san'tuáriO, e levai-os para fraa dos acampameb- 
tols. 5 Eles folram logo, e levaram-nos vestidos, como esta 
vam, cbm ais süas túnicas de línhb, e lalnçaram-nos fora, 
cbmo lhes fora onldenaldo. 6 Moisés diSse a Aarão e a Elea 
zar, e a Itamar, Seus filhos: Não descubrais a cabeça, nem 
rasgueis as voSSas vestes, nãb suceda morrerdes vós, e íe- 
vantar-se a ira do Senhor contra o pxjvo. Vossos irmãos 
e toda a casa de Israel chorem o incêndio que o Senhor 
suscitou: 7 vós, porém, não saireis da porta do taberná 
culo, aliás pemcereis, porque o óleb da santa unção está 
isoblite vóís. Eles 'fizeram tudo conforme o precteltO d'e 
Moisés.

8 Disse também o Senhor a  Aarão: 9 Tu e teus filhos não 
bebereis vSnho, nem qualquer coisa que poBsa embriagar, 
quando entralrides no tabernáculo da reunião para que não sagradas, 
morrais; porque este é um-preCeíto eleiUo para as vossas *̂̂ 0̂ 2*6 
geiações, 10 para que tenhais a ciência de. saber disCemir timâ em 
entre o sabto e o proltano, entre o impuro e o puro, 11 e 
para que ensineis aos filhos de Isra'el todas as núnhás ‘“'Vs*. '̂ 
teis, qUe o Senhor lhes prescreveu por intermédio de Moisés.

12 MoiSés disse a Aarão, e a 'Eleazar, e a Itamar, OS Como 
(dois) ‘filhote que lhe reteítavam: Tomai o sacrifício, que 
ficou da oblação do Senhor, e comei-o sem fermento junto quT̂ icar 
do altar, porque ê uma coísa santíssima. 13 Comè-lo-eis dos sacrí- 
no lugar teanto, 'pbnque é a parte das oblaçõlcs do Senhor,

I

lOf 6. Ê  piolbido a Aarão e seus filhos tomarem luto por Nadpb 
.e AbiOa pois nestfis circunstâncias o luto seiia como que um protesto 
contra o procedimento de Deus.



«designada para ti e para os teins filhos, conforme m'e foi 
oitfenado. 14 Comereis bambém, tu e teus filhos, e tuas 
filhas contigx», num lugar muito limpo, o pdbo, qué foi 
oferecitlb, e a espádua, que foi separada, porque são as 
partes reservadas para ti e para os teus filhos das viti 
mas pacíficas dos filhos de Israel. 15 Eles elevarão diante 
do Senhor, além das gorduras que se queimam sobre o 
altar, a espádim e o peito que pertencem a ti e aOs teus 
filhos, por uma lei perpétua, colmb o SenhOr ordenou.

16 lEütretanto, procurando Moisés o bode, que tinha 
sido oícifecído pelo pecado, achbu-o queimado. Irado con 
tra Eleazar e Itamar, os filhOls que rtBtavam a Aarão, 
disse-lhes: 17 Por que nâo ooméstes vós no lugar santo
a vitima pelo pecado, que é uma coisa .santLs.sima, e vois (bi 
dadá, a fim de que leveis a iniqüidade da multidão e oreis 
por tela diante do Senhor? 18 Tanto mais que não levaram 
db seu sangue ao santuário, e vós dcverieis tê-la comido 
nO santuário, como me foi ordenado. 19 Aarão respon 
deu: Hbfe 'foi oferecida a vitima pelo pecado, e o hoIO- 
caudto diante do Senhor; a mim, pOiém, aconteceu-me o 
que tu vês; como podia eu cOiier desta vltinia, ou agradar 
ao Senhor nas Cerimônias (achaitdo-me) com o espirito 
entristecido? 20 Moisés, tendo ouvido isto», admftiu a 
desculpa.

S E G U N D A  P A R T E

Leis sobre a. pureza e impureza legal

Quadrú- 11 — 1 O  Senhor falou a Moisés e a  Aarão, dizendo:
pedts. 2  Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que

devefs comer entre todos os animais da terra. 3 Dentre
os quadrúpedeis comereis todo -o que ttein a  unha fenldilda,
e rumina. 4 Poirém, todo o qtíe rumina c tem unha mas 
não fendida, como o camélo e Os outros, não o comereis, 
e ccintá-lo-eis erltre os (animais) iinpuros. 5 O coelho, 
que rumina, mas não tem a unha fendida, é impuro. 6 Igual 
mente a lebre, que rumina mas não tem a unha fendida,
7 e o porco, o qual Cem a uoÜa fendicb, mas não rumina.
8 Não com erás daS cam es deStes animais, nem tocareis
os seus cadáveres, porque são impuros paia vós.

Peixes. 9  íElis «is cinimais aquáticos dos quais é  licito comer:
Todos os que tem barbatanas e lescamas, tanto no mar, 
como nos rios e nos lagos, comê-lbs-eSs. 10 Mas tudo o 
que se move e vive nas águas Sem ter barbatanas nem



escamas, será abominável para vós 11 e execrando: não 
comfeTeis as suas carnes, e evitaTeis (tocar) seus corpos 
mofftos. 12 Toldos oS animlais aquáficos que não têm 
barbatanas nem escamas serão (para vós) impuros.

13 Entre as aves são eStas que não dfcveis comer, e Aves. 
devem ser evitadas: a águia, o grifo e a águia marítaha,
14 o  milhano, o  abutre com os da sua espécie, 15 D 
corVo e fodas as espécifes semelhantes ao corvo, 16 o 
avestruz, a  coruja, a  gaivota, o açor e tudo o que é da 
Sua espétíe, 17 o nrocho, o corvo márinho, o íbis, 18 o 
cSSne, o pelicano, o  porfirião, 19 a cegonha e o corvo 
marinho com os Ida sua eSpécSe, a  poupa e o morcego.

20 Todo o volátil cjue anda sobre quatro patas será Contacto 
abominável para vós. 21 Totío o animal volátil porém, 
que assim anda sobre cpiatro pa'tas, mas tem mais com- animais 
prídas as posteriores, com que salta sobre a terra, 22 po- impuros, 
deis comê-lo, e tal é o brugo na sua espéãe, o ataco, o 
ofíómaco e o gafanhoto, cada um na sua espécie. 23 Mas 
os insectos aladas que têm sòmente quatro patas, serão 
execráveis para vós; 24 todo o que tocar os seus corpos 
mortos, ficará contaminado e será impuro até à tarde;
25 se for necessário que ele leve algum destes animais 
mortos, lavará as suas vieStes e ficará imundo até ao pôr 
do sol.

26 Todo o animal que tem unha, mas sem ser fen 
dida, e que não rmnina, será impuro; aqude que o tocar, 
ficará contaminado. 27 Dc tòctos os animais quadrúpe 
des, aqueles cpze andam sobre a plantá dos pés serão 
impuros; aquele cjue tocar os seus cjorpcís mortos, ficará 
nnpuro até à tarde, 28 e o que levar estes cadáveres, 
lavará as suas vestes e ficará impuro até à tarde. Tcdos 
estes (animais) são impuros para vós.

29 Também entre os animais, que se movem sobre a 
terra, se deverão reputar como impuros os seguintes: a 
dOninha, o  ráto e o crocodilo, cada um segundo a sua es 
pécie, 30 o musaranho, o camaleão, a salamandra, o la 
garto e a toupeira. 31 Toldos estels animais são impuros.
Acjuele que tocair os seus corpos mortois, ficará impuro até à 
tarde. 32 Tudo aquilo sobTe qUe cair alguma coisa dos 
seus cadáveres, ficará ctontaminado, quer seja um vaso 
de pau, ou uma Veste ou Uma pele, ou um f>ano da 
Cilicia: qualquer Intótrumento que serve paiO fazer al 
guma obra, Se lavará em água, e Será impuro até à tarde,

U ,  32. P an e da C ilic ia . Era um tecido fello de pêlo de cabra, 
íadústiia da Cilicia.



e deSte nmWo Será depoU purificado. 33 Más o vaso dc 
bano, dentro do qual cair alguma coisa destas, Ficará 
contaTnihado, e por isso se deve quebrar. 34 Tddo o ali 
mento que com'erdes, se se derramar água (destes vasos 
contaminados) sobte eJe, será impnro: todo o líquido que 
se belle de qualquer vaso (contaminado), será  impuro. 
35 Se alguma úOisa destes auimaiU mortos cair sobre lun 
objeCto, eSte ficará impuro; ou sejam fornos ou marmi 
tas, deVerão deStruir-se; Serão impuros. 36 As fontes, po 
rém, as cisternas e todos os depósitos de água serão puros. 
Aquele que tocar o dUrpo morto destes an'imais, ficará 
impuro. 37 Se cair (alguma coisa desse corpo) sobre 
semente, não a tornará impura. 38 Mas, se alguém der 
ramar água Bobre a  semêinfe, e eSta depois foí tocada por 
algum destes corpos mortos, imediatamente ficará conta 
minada .

Coiiacio 39 Se m o l T c r  algum daqueles animais, que vos é
ic! drâ anf. ''“ *0 comer, aquele qUe tocar o  seu cadáver, ficará im- 
Eiais puros. puTo até à 'taiidc: 40 o que conter alguma coisa dele,

ou tSver levado alguma porção, lavará as suas vcStes e 
ficará impuro até à tarde.

Répieis. 41 Tudo o que anda de rastos sobre a terra, será abo 
minável, e não será usado Como alimento. 42 Não comé- 
reis nenhum daqueles animais rastejantes, quer se arras 
tem sobre o 'Ventre quer se mbvam com quatro ou com 
muftaS patas. Ootasídcrá-lo-eis coisa abominável. 43 Não 
vos torneis abomináveis pOr 'tòdos estes animais rastejantes, 
nem toqueis alguma destaS coisas, para não flcardes impu 
ros. 44 .Eu SDu o Senbor vosso Deus; sêdc santos, por 
que en Bou santo; não Vds mancKeis com o toque dfe al 
gum réptil que se arraSta sobre a  terra. 45 Porqufe eu sou 
o Seiibar, qUe vos tirei da terra do Egipto patia ser o 
VOBSO Deus. VóB Sefeis santos, porque eu sou santo. 

Conclusão. 46 'Esía é a lei soibrc Os 'quadrúpedes, as âves, e sobre
todo o animal Vh/ente, qUe se niloive na água, ou que anda 
de raStds plela 'terra, 47 a 'fim de que vós conheçais a 
diferença feUtite o puro e o impuro, e saibais o que deveis 
comer e o  qUc dlcveis rfejefitar.

In ip u rtia  da 12 — 1 O  Seuhor falou a Moisés, dizendo: 2  Fala 
deiI^Tla”* 'filhos de Israel, e dize-lhes: S c  uma mulKer. tendo coii-

cebido, dfer â luz um melnino, sferá impura Bete dias, como 
nos dias da menstruação. 3 'E, no cétavo dia será o me 
nino circuncidado; 4 ela, porém, perman'e'Cerá trinta e três 
dias a purificar-Se do seu sangue. Não tocará ccnsa alguma 
santa. n'em eoftará no santuário, até ise completarem os dias 
da sua purificação. 5 Se. porém, der ã luz uma mmiina.



s e r á  im p iíT a  d u ra tíd e  d u a s  á ém aB as, com io n o  seru f lu x o  
m ê n S tru b , e  p e a -m a n ec é rá  s e s s e n ta  e  s e is  d ia S  a  p u r i f ic a r - s e  
d o  s e u  s a n g u e .

6 E, completos que folrem os dias da sua purificação Cerimõníüs 
por üm filho ou por uma 'filha, IcVará à porta do tabemá- 
culo da reunião um cordeiro de um ano para holocausto, 
e Um pombinho Ou uma rola pelo 'pcüado, c  Os entregará 
ao sacerdote. 7 Ele cxs oferecerá diante do Senhbr, e 
orará por e la  e assim será purificado do fluxo do seu 
sangue; eista é a lei daquela que dá à luz um menino ou 
uma menina. 8 Se ela, porém, não tiver com que possa ofere- 
der um cordeiro, totaará duas rblas ou dois pombinhos, um 
para (ser ofececido em ) holtacautíto, outro pelo pecado; 
o sacerdote orará por á a ,  e assim será purificada.

13 — 1 O Senhor falou a MoSsés e a Aarão, dizendo; Lcpia 
2 O  hOmem, em cuja pele e came aparectef cor diversa, 
ou uma pústula, ou mancha branca luzente, como chaga por que 
de lepra. Será levado ao sacer'do'te Aarão, ou a um dos se maní- 
Seuis filhOls. 3 Este examinará a lepra na pele: se vir que 
Os pêlos Se tomam brancos e qUe a parte afectada eStá 
mais funda do que o reSto da ptíe e da came, o sacerdote 
que texamibaT eSte homem, declará-lo-á impuro. 4 Pbrém, 
se aparecer sobre a çúüs uma ,cor branca luzente, e nãb 
( estiver) ma'is funda db que o reSto da came, e os pêlos 
forem da cor primitiva, o saceiidote o isolará durante sete 
díaS, 5 c, ao sé'tiinb dia: o examinará: e Se b mal não 
tiVer Ctescído mais, nem se tiVer alastrado mais além 
sobre a pele, isolá-lo-á novamlente durante outrtaB sete 
dias. 6 Ao sétimo dia, examiná-lo-á: se a parte enferma 
for mais escura, e não se tiver alastrado sobre a pele, decla 
rá-lo-á 1'im'po, porque é sama: eSte hontem lavará as suas 
veStes le Será puito. 7 Polrém, se depois de ter sido visto 
ftelo sacerdote, e declarado limpo, a mancha luzente cres 
ceu novamârtte, ser-lhe-á reconduzido, 8 e será declarado 
impuro, pois é lepra.

9 Se houver chaga de lepra em algum homem, será 
levado ao saCeriiOte, 10 que o examinará. Quando sObre 
a pele apareCer uma cor braUca, os cabelos tiverem mu 
dado de COT e aparecer também a cante viva, 11  julgar- 
-se-á ésta lepra muito inveterada, muito arreigaida na pele.
Por isso o  sacerdote o declarará impuro, e não o isolará, 
parque a sua impUreza é vísíved. 12 Porém, se a lepra 
alaiStra, lavrando sobre a pele, e a  cobre toda desde a

13, 6, P elo  pecado, isto é, pela impureza legal, que a tinha retído 
afaislada das coisas sagradas.



cabeça até aos pés, quanto pòdcm v c t  o s  olhos, 13 o sa 
cerdote o exanunará, e declarará que ele tem uma lepra 
limiússinia, 'porque se tomou toda branca, e por isso eSte 
homem s^rá limpo. 14 Mas, quauldo nele aparecer a came 
viva, 15 então será impuro ptr declaração do sacerdote, 
será contado entfe ds impuros, porque a came.,viva é im 
pura, é lepra. 16 iPorém. se ela d'e novo se toma branca, 
e colbriu tnído o homem, 17 o Saclerdlote o examinará e 
decliarará quc é puro.

18 Mas, se na came e na pele em que Bver aparecido 
uma úlcera c se tiver curado, 19 e no lugar da úlcera 
aparecer uma cicatriz branCa, ou averméühada, será este 
homem levado aO sacendote: 20 se este vir o  lugar da 
mancha mais hmdo do qüe o  resto da came, e que os pê 
los se tornaram brancos, declará-lo-á impitfo; porque isto 
c o mal da lépra, que se formou na úlcera. 21 Sc o  pêlo 
está da cor primitiva e a cicatriz ê um pouco escura, sèm 
éstar mais funda dO que a came vizinha, o  Sacerdote o 
isolará durante sííte dias. 22 Se (durante este tem po) o 
mal cresceu, declará-lo-á leproso; 23 porém, sc parou no 
seu lugar, é a cicatriz da üícera, e o sacteidiolre o declarará 
puro.

24 A canne, poirém, e a pele que foi quéimada pelo 
fogo, se sobre a cfcátriz aparecer uma mancha branca ou 
avermelhada, 25 o saceidiote a cxaininará; se  ( vir) que 
ela se tomou branca, e que o lugar dela eIstá mais fundb 
do que o resto da pele, tteclará-Jo-á impuro, porque é chaga 
da lepra que s’e formou nia dcatriz. 26 Poiém, se  a dor 
dos pélOs não mudou e a chaga não está mais funda dIo 
que o  resto da came, e se aparece um pouco escura, 
iSolã-lo-â durante Setè días, 27 e, ao isétimio dia, o ezá- 
minará. Se a mancha alastrou sobre a pele, declará-lo-á 
impuro. 28 Mas, sc a cor brahca permanecer no scU lu 
gar c não for tão clara, é chaga de queimádura, e portanto 
será declarado puilo, porque é cicatriz de queimadura.

29 Um homem ou uma mulher em cuja cabeça ou barba 
aparecer uma chaga, serão vistos pelo sacerdote, 30 e 
se o  lugar estiver mais fUndo do que o resto da came, e 
o cabelo estiver atnareládo e mais delgaJdo que de ordiná 
rio, ele os declarará impUros, porque é a  Itepra da cabeça 
e da barba. 31 Mas, se vir que o lugar fdá mancha não 
está mais fundo que a came vizinha, e  quc o cabelo está 
negro, isolá-lo-á dUTante sete dias, 32 e examiná-lo-á no

13^ 13, P o rq ae  se  torn ou  b r en cã .  Quand« a lepra branca cobria 
todo 0 coipo. nâe tardava a  desaparecer.



sétimo dia. Se a fflaticha não cresceu, e o  cabelo conser 
vou a sua cor, e o lugar da cha'ga não está mais fundo 
que o resto da carne, 33 eSte honfem Será rapado, metios 
no lugar da mandia, e Será isolado durante outros sete 
dias. 34 Se ao sétimo dia se vir que a chaga ficou no 
seu lugar, e não se ibrnou mais futoda que o resto da 
came, o sacerdote o declaiará puro, ele lavará as suas 
Velstes e Será puro. 35 iPorém, se depois da sua purifica 
ção a mancha se alastrar de novo sobre a pele, 36 não 
examinará mais Se o pêlo Se tomou amarelaido, porque 
cvidentemfente está ímpuno. 37 Mas, se a mancha per-' 
severar (no mesmo estado), e os cabelos estiverem ne 
gros, reconheça que o homem eistá são, e aJbutamente de 
clare-o limpo.

38 O hbmem ou mulher, sobne cuja pele aparecerem 
manchas brancas, 39 o sactfdote os verá; se achar que 
sobre a  sua pelle reluz um branco escuro, saiba que não 
é lepra-, mas uma mancha de cor branca, e que a pessOa 
está Jimpa.

40 O  hoonem a qUem caem os cabelos da cabeça, é 
calvo, mas puro. 41 Se Wie caiiem os cabelos da fronte, 
é calvo em parte, e é fiinpo. 42 Porém, se sobre a ca 
beça calva ou sobre a frotíte calva se manifesta uma
mancha branca ou avermelhada, 43 o sacerdote, que o 
tiver visto, declarará sem dúvida que tem lepra, que apa 
receu stobrfe a parte calva. 44 Todo aquele que esti-ver 
manchado de lepra, e eStiVer sepaiado por juízo do sacer- q„e°devem 
dote, 45 terá as vestes rasgadas, a cabéça dlescoberta, ser obsu- 
a boca coberta, e clamará: Impuro, imppro! 46 Durante 
todo o tempo quie csüveí leproso e impuro, habitará só, 
fora dos acampamentos.

47 Se uma veste de lã ou de finho for manchada dfe ’'^j” es”'
uma- ferida, 48 na urdidura ou na trama, ou se uma pele,
ou qualquer coisa feita de pele, 49 for igualmente in 
fectada, (mostrando vestígios de)  mancha esverdeada ou
avermelhada, reputar-se-á d e  lepra, e sfe mostrará ao sa 
cerdote.

50 Ele, tendo examinado esse objecto, o isolará du- Eiam e 
rante sete dias; 51 nlo Sétimb dia:, tomando-o a ver de 
novo, Se adiar que (a mancha) alastrou, é uma lepra per- e trata-’
tinaz: declarará, impuro o objfeCto e tudo aquilo em que aiMUo
es encontrar tal mancha, 52 e por isso queimar-Se-á naS' 
chamas. 53 Se, porém, -vir que nâb alaStrou, 54 mandará remes
que se lave aquilo em qufe eStá a mancha e o isolará du-
rante outros sete dias. 55 Quando vir que não tornou ao 
seu aSpccto primitivo, ainda que a  mancha não tenha alas-



lepCoso
rico.

trado, declarará o olbjecto inlparo, e quaimá-lo-á no fogo, 
porque a lepra «e espalhou sobre a superfície oU por 
toda a éspessura do vestido. 56 Mas, ste Jdiepbis d‘e latvaido, 
o lugar da mancha eStiver mais escuro, cortá-lo-á, e 
o separará do resto do fecildo Ou da pele. 57 Porém, 
depois disto, reaparecer ainda a mancha Baqueies lugaTeis 
que aníes estavam Sem mancha, ‘deve queioiár-se (todo o 
objecto) no fogo. 58 Todavia se, no objeCto lavado, (a  
mancha) desapareCer, lavalá de novo cOm água as partas 
qUc eStão puras, e ficarão hm'pas. 59 Esta é a lei sObre 
a lepTa da veste de lã e de linho. Ida urdíduTa e da trama, 
de todo o objecto feito de pefe, (para se saber) como 
(est.as coisas) Se delVein declarar limpas ou impuras.

Purifica- 1 4 — 1 O Senhor faíou a MoiSés, dizcoido: 2 Esta
w n í” é a íei do leproso, quanldO houVer de ser purificado: Será 

levado ao saCexdoite, 3 e eSte, saindo fora dos acampa 
mentos, e verfdo que a lepra está curada, 4 ordlenará ao 
qUe deVe ser purificado, que ofereça por si duas aves vivaS, 
das que é permitido comer, e pau de dedio, eircaxlate e 
hissopo. 5 Mandará que uma das aVes seja imolada so 
bre um vaBo de barro, chão de água viva; 6 molhará a 
outra ave viva, o pau de cedro, o escarlate e o hissopo, 
no sangufe da aVe imolada, 7 e com ele aspergirá sete 
vezes aquele qUe eStá para Se purificar, a fim de qute steja 
legitimamente purificado; (depois disto) soltará a  ave viva 
no campo. ,8 Depois que eSHe homem tiver lavaxlo as suas 
vestes, rapará todos te  pêlos do coipo e kvar-se-á em 
água; purifícáldo, entrará de novo nbs acampamentos, sob 
a oOndSção, porém, de que há-de estar durante Sete dias 
fora da sua tenda. 9 Ao Sétimo dia, rapará todos os ca 
belos da cabeça, a barba, as Sobrancelhas e todos os pêlos 
do corpo. Lavados nOvarUeafe ols vestidos e o  corpo, 10 nó 
oitavo dia tomará dois cordtíite sem die feito, uma; ovelha 
dum ano sem dtefáto, e três díSimos dte flor de farinha 
borrifada com azdte, para o  sacrifício, e  separadamente
um sextáriO de azeite. 11 Depois qiíe o sacerdote, que
deve purificar 'aqulelte homem, o tiveZ apresentado junta 
mente com todas eStas coi‘sas diarite do Senhor à porta do 
tabernáculo da reunião, 12 'tomará um cordeiro, e o o'fe-
recerá pelo delito com o sextário de azeite; ofeaiecidas
todas estas odisas diante do Senhbr, 13 imolará o cor 
deiro, onde isc Costuma imolar a vítima do sacrifício ex-

14, 5. C heio d e  ágas  viva. O \asa Jev ia estar cheio de água 
viva. isto é. de água duma fonle ou dum xio, e oão ducaa cisten a.

10. T rês  d i:im p s , islo i ,  firés gomores, que eqüivalem a onze 
litros e meio-



piatório, pelo pecado, e o holocausto, isto é, no lugar santo, 
pois tanto a vitfma do sácrificio expiatório, como a  que 
( se o ferece) pelo dfelito, pertence ao sacerdote, é uma codsa 
santissima.

14 O sacerdote, tomando do sangue da vitima que 
foi imolada pelo dielito, o  porá sdbre a extremidade da 
orelha direita daquele que Sc purifica, bem como sobre os 
dedos polegares da mão e do pé direito, 15 derramará 
do sextário de azeite sobre a sua mão esquerda, 16 mo 
lhará clesüe azeite o dedo direito e fará sete aspersões diante 
do Senhor. 17 O  que. porém, ficar do azeite na‘ mão 
esquerida, derramá-lo-á sobre a eXtremidiade da orelha dí- 
rita daquele que se purifica, sobre os dédos polegaites 
da mão e do pé direito, 'em címa dò sangue qué fci d'erra- 
mado pelo delito. 18 O qUe restar dò azeite, derramá- 
-lo-â sobre a cabeça daqUeJe que Se purifica, 19 orará 
por ele diante do Senhbr e fará o sacrificio pelo pecado; 
então imolará p holbcaulsto, 20 e pô-lo-á sobre o altar 
com as suas libações, e o homem ficará legitimamente pu 
rificado.

21 Po.rém, se é pobre e as suas posses não podem Purífica- 
alcançar o que eitá indicado, tomará um cordeiro para 
óferecer em sacrifício expiatório, a fim de que o sacer- 
dote ore por ele, e uma dizima de flor de farinha boTrifada 
Com aZeítc para o sacrificio, um sextário de azeite 22 e 
duas rolas ou dois pombinhos, lím doS quais seja pelo 
pecado, e o outro para o holocausto: 23 ao oitavo dia 
da sua purificação, apresentá-los-á ao sacerdote ã porta do 
tabemácuIo da reunião, diante do Senhor. 24 O sacerdote, 
reCeberido o  cordeiro 'pelb delito, e o sextário de aZeite, 
íevá-los-á juntamente: 25 imolado o cordeiro, porá do 
seu sangue sobre a extremidade da orelha tííreita daquele 
que se purifica, e sobre os HedloS 'polegalTes da sua mão e 
do Seu pé direito. 26 Derramará também uma parte do 
azeite na sua mão esquerda, 27 e. molhando nele um dedo 
da mão direita, fará sete aSpersões diante do Senhor:
28 tocará a  extremidade da orelha direita daquele que se 
purifica, e bs dedos polegares da mão e db pé direito, no 
lugar onde foi posto o  sangue que se derramou pélo d‘elito.
29 O reStb Idb azeite, qUe eStâ na mão 'esquerda, d'erramá- 
-lo-á sobre a cabeça do homem qüe se purifica para lhe 
tomar propício o Senhbr. 30 'Depóis ofeTecerá as duas 
rolas ou os dois pombinhos, 31 um pelo delito, outro em 
holocausto, com as suais libaçõles. 32 Este é o sacrí'ficib 
do leproso, qtíe não ptode ter tudo o  qwe (hã mister) para 
a sua 'purificação.



Lepra das 33 Q S-cnhoT falou a Moisés e a Aarão, dLrendo: 
casas. Quatodo tiverides ebtrado na teira- dc Cknaan, que en 

tregarei ao vosso l(fcni.inio, se houver nas casas chaga de 
leprra, 35 o  doHo 'da casa íTá dar parte disso ao sacer 
dote, e dirá: Parece-me qu'e na minha Casa há como uma 
chaga de lepra.

36 O sacerdote mandará que tiretn para fora tudo o 
qüe há na CaSa, an'tles que entTe nela e veja se está le 
prosa, para- que não fique impUro tudo o que há na casa.
Depois entrará para examinar a mancha da casa. 37 Se 
vir nas paTedes umas como caividalde.s com nódoas amare 
las Ou vermelhas, e mais fundiaS do qtó o resto da super 
fície, 38 sairá para fona da porta da casa, e iníediata- 
meUfe a fechará por sete dias. 39 Voltando no sétimo dia, 
examiná-la-á; se achar que a mancha se estendeu, 40 man 
dará qUe Sfe aTranquIem 'as peidrals manchadas e se lancem 
Fora da Cidade num lugaf imundo, -41 que depois se raspe
todo o intenior da casa ao reidar, que se lance totío o pó
das laSpaduras fora da cfdáde num lugar imundo, 42 que 
Se ponham outras pedras nfo lugar das que foram tiradás 
e qufe Se rcboqule a casa de novo.

43 Se, depois que fotram tirádas as pedras, raspado 
o pó e rebocada de novo a Casa, 44 entrando nela o sa 
cerdote, vir que a  mancha voltou, que as patedes estão 
salpicadas de manchas, é uma lepra pertinaz, e a casa 
eStá impura: 45 sem demora a destruirão, e se lançarão
fora da cidade num lugar imimdo as suas pedras, as ma 
deiras fe todo o pó. 46 Àquele que entrar na casa du 
rante o tempo em que está fechada, ficará impuro até à 
tatUe; 47 o que nela dormir ou comfer alguma coisa, la 
vará as suas veStes.

Furilicação 48 Porém, Se o sacefdote, entrando, vir que a man 
das casas. (3,2 ngQ lavrou na casa, depcís de a ter feito rebocar de

novo, a purificará declarando-a sadia. 49 'Para a sua
purificação tomará duas aveztnhas, pau de ceriro, e es-
carfate, e hissOpo; 50 imolada uma aVezinha sobre um 
vaso de barro cheio de água vivn, 51 Bomará o  pau dfe 
Cedro, O hissopo, o eisCa'Tlate e a aVeZiinha viva, e mb- 
Ihará tudo no sangue da avfe imolada e na água viva, e 
aspergirá séte vezes a casa, 52 e a purificará tanto com 
o sangue tí'a avezinha como oom a água viva, com a ave- 
zinha viva, com o pau de Celdro, com o hissopo c oom o 
escarlate. 53 Depois que ti'vfer soltaldo a avezinha para 
que voe para o campo, fará oração pela casa, c «la ficará 
legitimamente purificada.

Conclu- 54 Eslta é a  lei acerca de toda a espécie de lepra e de



tinha, 55 acerca da lepra das roupas e das casas, 56 das 
cicatriZeS, da erupção dais púátulas c daS manchas luZentes,
57 para que se possa saber quando qualquer coisa é pura 
ou impura.

15 —̂ 1 O  Senhor 'falou a Moisés e a Aarão, dizendo; Impureza 
2 Falai aos Mhols de Isratel, e dizá-lhes: O hbmem que 
padece de gtolnonieia, será impuro. 3 Sterá julgado sujeito 
a esta enfermidade, quando a cada momento se pegar à 
sua carne e se juWtar aquele humor Impuro. 4 Todo o 
Iteilto em que tíonnir, e todo o  objecto sobre o qual se scln- 
tar, será impuro. 5 Se alguém tocar o seu Íeíto, lavará 
as suas Vestes, te esse meSmo, dtepois de lavado em água, 
será impuro até à taTde. 6 Se se Sentar onde ele testava 
sentado, lavará também as suas Vestes, e, lavando-se em 
água. Será impuro até à tardte. 7 O que tocar a sua came, 
lavará as suas vcsttes, e, lavaldo ele mtesmo tem água, sterá 
impuro ate à tarde. 8 Se a saliva deste homem cair sobre 
um que está limpo, esse lavará as suas vesttes, e, lavado 
ete mesmo em água, será impuro até à taiide. 9 A sela, 
sobre que Üver cavalgado, ficará impuia; 10 tudo o que 
tiver estado débaíxo daquele que padece este mal, ficará 
impuro até à tarde. O qtíe levar algtíma deStaS coisas, la 
vará ais suas vestes, e, lavando-se ele mesmo cm ágtía.
Será impuro até ã tarde. 11 Todo aqutele que for tocado 
por um homem em tal estado, sem este ter antes lavado as 
mãos, lavará as suas veStes, e, lavandO-se ele mesmo em 
água, será impuro até ã ta'rde. 12 O vaSo de barro que 
tocar, será quebrado, e o vaso de pau será laVado cm 
água.

13 Se o que padece esta moléSüa sarou dela, contará 
stete dias depois da cura, e, laValdas as suais veStes e todo 
o corpo na água viva, fiCará puro. 14 Ao oitavo dia, 
tomará duas rolas ou dois pomllãDhos e aprescntar-se-ã 
diante do Senhor, â porta do tabernáculo da reunião e dá- 
-los-á ao sacerdote, 15 o qual oferecerá um pelo pecado, 
e outro em holocausto, e orará por ele diante do Senhor, 
para que fique limpo do Seu fluxo. 16 O  homem que 
tiver lira derramamento seminal, lavará cm água todo o seu 
corpo, e será impuro até à tarde. 17 Serão lavadas em água 
toda a roupa e toda a pele atingidas pelo derramamento, e 
ficarão impuras até à tarde. 18 Â mulher com quem se jun 
tou. lavar-sc-á em água, e será impura até à tarde

19 A mulher qute no tempo ordinário sofre incômodo, ImpuKza 
será separada durante setC dias. 20 Todo o que a tocar, ““ • 'r. 
será impuro até à tarde. 21 As coilsaS, sobre que dormir 
ou Se Sentar, ficarão impuras. 22 AquCle que tocar o



C o t c I u -
sio.

seu leito, lavará as suas vestes, e, laVando-se el’e mesino 
em âgiia. Será impuita alé à tarde. 23 Todo- o qUe tocar 
qualquer cUlsa sobfe que ela se tenha sentado, lalvará as 
suas velStes, 'e, lavando-Se d c  mesmo ein água, ficará im 
puro até'à-tarde. 24 Se um homem se junta com ela no 
tempo qUe ela tem o incórmoUo, será impuro durante sete 
dias; fodo o leito siobre qu'e .dormir, ficará impuro. 25 A mu 
lher, qtte padece por muitas dias fluxo d'c sangué fora do 
tempo co’átuma'do, ou que,.passado o período regular, nao lhe 
Cessa o fluxo, torá impura enquanto estiver sujei'ta a esBe 
acidente, como se estivesse no tempb da sua impureza 
mensal. 26 Todb o leito em que dbrmir e tudo aquilo em que 
se sentar, ficará impuro. 27 Todo o  que tocar estas coi 
sas, lavará as suas vestes, e, lavando-se ele mbsmo era 
água, será impurb até à tarde. 28 Se  o sangue parar e 
deixar de corfer, contará Zete dias e depois ficará pura;
29 ao dia oitavo, oferecerá por si ao sacerdbte, à porta 
do tabemácuIo da reunião, d.uas roles ou dois pombinhos;
30 o saCerdtote sacrificará um pielo pecado e outro em ho 
locausto, e orará por ela diante do Senhor, por causa do 
fluxo quc a bomava impura.

31 Énsinareis, pois, 'aois filhos de Isiael que se guar 
dem da impureza, para não morrerem nas suas imundicies, 
quando prdfanarem o meu tabeímáculo que está no meio 
deles. 32 Esta é a lei acerca do que padece gonOndia, 
e que contrai iinpurera 'tebdo cópula, 33 acerca d'a mu 
lher que eStá separada n-o tempb doi seu mênstruo, ou pa 
dece fluxo cbUtinuo de Sangué, e aCcrca do homem que 
dormir com ela.

16 — 1 O Senhor 'lalou a Moisés depois da morte dbs 
filhos de Ajaiâb, qUe foram mortos por tcíem ofere- 

cido ura fogb eStranho; 2 e Ordenou-lhe: Dize a Àarão, 
'teu irmão, que nunca entre no santuárib, que está para 
,(fen'tro do véu colocado diante do propiciatório, que cobre 
a arca, 'pana que não morra, porque eu aparecerei na nu 
vem Soibre o  Oràcuto. 3 Eis o rito que Aiarão observará, 
ao entrar no santuário: Oferecerá um novilho pelo pecado, 
e um cartieiro em holocausto. 4 Revestir-se-á da túnica 
saMta de linho, cObrirá a sUa nudez com calções dc linho; 
dngir-se-á com um tínito de linho; pcrâ na cabeça umia 
tiara de linho: Estas são as veStes sagradas que ele «vestirá 
tJepois de se ter la‘vado. 5 ReCcberá de toda a multidão 
dos filhos de Isráel dois bddes pelo pecado, e  um cairncino 
para holocausto. 6 Aarão dfereCerá o  novilho pelb fJe- 
cado e fará expiação por si e pela sua casa. 7 Apresentará, 
depois, d i^ te do Senhor os dois bodes «à porta do ta- 
bernãculo da teunião. 8 e, deitando sortes sobre um e
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outro, uma pelo Senhor e outra por Ararei, 9 olfeiiecerá 
pelo pccadò aquele qUe a Sorte dêSfínar para o Senhor:
10 e aquele, ato quál a sorte tiVcr destinado para Azazèl, 
ap;»sentá-lb-á vivo diante do Senhor, para fezer sobre ele 
as preces, e enviá-lo p>ara o deisícrto.

11 Celebradas eStas coisas segundo o  rito, oferecelrá Ru m J®
o novilho, e, orando por si e pela sua casa, o imolará; '*P‘®t®“'
12 'üomarido o  turibulo, que terá enchido dc brasaS do 
altar, e tomaiido com a mão o perfume composto pãra o 
incenso, 'etitrará patia dentro do véu do Santo dos Santos,
13 a fim de que, postos os perfumes sobre o fbgo, o Seu 
fumo e o  seu vapor cubram o oráculo, qUe eStá sohre b
testemunho, e ('Aarão.) não morra. 14 Tomará também
do sangue do noivilho, e aspergirá oom o dedo sete vezes 
defronte do pixjpiciatório para a parte do oriente.

15 Oepois de ter imolado o bolde pelo pecado do povo, 
levará o Beu sangUe para dentro do véu, como fbi orde 
nado acerca do sangue do novilho, para fazer a aspOrsSO 
diante 'db oráculo, 16 e expiará o santuário das impu 
rezas dos filhols de Israel, das suas prevaricações, de tOdos 
os (seus) pecados. Expiará com 'eSte rito o tabemáculo da 
reunião, que fbi ojlOcado entre 'eles, no meio das impu 
rezas das suas habitações. 17 Nenhum homem esteja 
no tabemáculo dia reunião, quando o  pontífice entrar no 
Satituário para torar por si, pela sua casa e por todo o 
ajuntamento de Israel, e enquanto não tenha saido.
18 Quaado tiver saido para o  ahar, que está díiante 
do Senhor, ore por si. e tOmahdo do satigue do novilho 
e do bole, deiraWe-o sobre as pontas do altar aO redor:
19 fazendo oom o dedo slete aspetisões, purifique-o e Isanti- 
fique-o das impurezas dos filhos de Israel.

20 Depois de ter purificado o santuátio, o taberná 
culo c o altar, então ofetieça o  bode vivo. 21 Postas am 
bas as mãos sobne a sua cabeça, confesáe todas as ini- 
quJdádes dos filhOs de Isráel, tOdos os seus delitob e pe 
cados, e, cartiegaddb-os sobtie a cabeça do bode, enviá-
lo-á para o deserto pOr um homêm deStínado para isso.
22 Quando o bode tiVer levado todas 'as iniquidades deles 
para- uma terra slolftária, e fbr deixado no deserto, 23 Aarão 
voltará para o tabernáculo da reunião, depOstas as 
vestes de que antes Se tieVeSütia, para ehtrar no santuá 
rio: deixando-as ali mesnto, 24 lavará o seu cotipo num 
lugar sarito, le tolmará de novo as suas vestes. Depois de 
ter saído, ofereCerá o  seu holocausto e o do povo, toraná 
tanto pof si como pelo povo, 25 e queimará sobre o 
altar a gotidura oferecida pelos pecados. 26 Aquele, po-



réra, que tivei levado o bode emissário, lavará as suas
vestes e D seu corpo em água, e depois voltará para d s
acaJnpameiitos. 27 O navUho e o bode, que foram imo-
Icudos pelo pecadb, e cujo sangue foi levado ao santuário 
para fazCr a expiação, levá-los-ão ‘fora do arraial, e quei 
marão rio fogo tanto as suas peles, como as suas cames 
e os seus excrementos, 28 Tddo aquele que as queimar, 
lavará as suas vestes .e o Seu corpo em água, e depois vol 
tará para ois 'acampamentos.

Celebra- 29 Islo Será para vós uma lei perpétua. No sétimo
dà̂ fesû da no décimo dia do mês, afligireis as vossas almas, e 
eipiação. nãlo fareis obra algum'a, tanto o indígena como o estran 

geiro que vive peregrino entre vós. 30 Neste dia se fará 
a vossa expiação e a purificação de todos os vossos pe- 
cadbs: líele seTeiis purificmios diante do Senhor. 31 Por 
que é um sábado do descatisD, e afligireis as vossas al 
mas, por lei perpétua. 32 À expiação será feita pelo sa 
cerdote' que foi ungido, e cujaS rnãbs foram sagradas para 
exercer as funções do saCeTdóciD em vez de seu pai; será 
revestido da itúnica Ide linho e das vestes sagradas, 33 fará 
expiação pelo santuário, pelo tabernáculo da reunião e
pelo altar, e também pelos sacejidotes e por todo o povo. 
34 Será para vós Itei perpétua, o fazcr oração uma ver 
por ano pelos fithtis de Israel e por todos os seus peca- 
dlos. Fez-Se como o  Senhor tínha ordènado a Moisés,

T E R C E I R A  P A R T E

I — SANTIDADE NA VIDA SOCIAL RELIGIOSA

Normas 17 — 1 O  Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 Fala
relativas è   ̂ Aarão e ao6 seus, filhos, e a Bodos os filhos de Israel e
Táltiais^ dize-lhes: Eis o que o Senhor ordenOu: 3 Qualquer homem
dístioadas da casa de Israel que matar um boi, ou uma ovelha, ou 

eabra nos acampamentos ou fora dots acampamentos, 
4 sem OB apresentar à p o ^  do talbeituacuio, cm oferta ao 
Senhor, será réu de saUgiie; e, como BeUdo derramado san 
gue, será eliminado do seu povo. 5 Pbr isBo os filhDs de 
Israel devem apTcsentar ao sacerdote as suas vítimas,, que 
matam no campo, para que sejam consagradas ao Senhor 
diainte da porta do tabernáculo da reunião, e eles as ofe 
reçam ao Senhor em sacrificio pacífico. 6 O sacerdote 
derramará o seu sangue sobre o aliar do Senhor à porta

16p 29. A flig ireis  a s  vossas alm as. Expreissã» gea«iíca, que aqui 
indica o jejum, o únic» jejum imposto pela lei mosaica.



do tabernáculo da reunião, e queimará a gordura em odor 
de suavidlade aio Senhor. 7 Nunca mais imolarão as suas 
hóstias acis demônios, aos quais idolatraram. Esta será nina 
lei eterna para eles e paTa os Seus descendéotes. 8 Tu 
lhes dirás; O homem da casa d e  Isteel e d'e entre os es- 
üiang'eiros que habitam tíntre vâs, que Ofereoer um holo 
causto ou uma vítima, 9 e não a levar à porta do taber 
náculo da reunião, para Ser oferecida ao Sénhor, será eli 
minado do seu povo.

10 Qualquer hOmem da casa de Israel ou d'e entre 
os estrangeiros que peregrinam entTe eles, se comer sangue, 
voltarei o meu rorto contTa ele, e exterminâ-lo-ei do mfeib do 
seu povo, 11 porque a  vida da Carne está no sangue, e 
eu dei-o a vós, para que com ele façais expiações sobre o 
altar   pelas vossas almas: o sangue expiá, por ser vida.
12 Por isso diáste aos filhols de Isiialel: Nenhum de vós 
comerá sangue, nem nenbtún dbs estrangeiros, que mbram 
entre vós. 13 Se algum homem dos filhbs de Israel ou 
dos estiangeirios quie habitam entre vós tomar à caça Ou 
ao laço um atiímal ou aVe, daquelas que é lícito comer, 
derrame o seu sangue, e cubra-o oom terra, 14 pbrque 
a vida de toda a carne está no sangue. Por isso disSe aOs 
filhos de Israel: Não comiereis o sangue de nenhum ani 
mal, porque a vida da came está no sangue; todo o que 
comer dele. Será poSto fora.

15 Qualquer, tanto dos naturais como dos estrangei 
ras, que comer dum animal mOrto, por si, ou <hlace!rsdo
por unia fera, lavará as suas vestes e o seu corpo em
água, e será impuro até à tarde; deste modo se purificará.
16 S e  não lavar as suas vestes e o seu oorpo, lavará a 
sua iniquildade.

18 ^  1 O Senhor falou a MoiSéls, direndO: 2 Fala 
aOs filhbs de Isráel, e Idize-lhes: Eu sou o Senhor vosso 
Deus: 3 vós não procediereis conforme Os costumes do matrimõ- 
pais do Egi'pto, em que habitaStes, nem vos portareis se- " °-
gundo D ooBtume da tená de Canaan, na qual eu vos hei-de
introduzir, nem andarteis segundo as suas leis. 4 Pratica 
reis os meus mandamentos, observaiteis 05. meus preceitos, 
anldareds neles. Eu Sou o Senhor vosso DeUs. 5 Guardai
as minhas leis e os nieus mandamentos; o homem que Os
observa, viverá por eles. Eu sou o Senhor.

6 Nenhum hbiilem se aproximará duma mulhter, qUe lhe impcdi- 
é próxima por sangUe, para descobrir a  sua nudez. Eu sou p

tes do
II . A  vida da  carne está no sangae. isto è. o sangue 'é o ptln- paren-

ciplo da ^ida. dos animais no sentido de que sem ele não t£m vida, e o tesco.
animal, perdendo o sangue, perde o movimento e a vida.
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o Senhor. 7 Não descobiiràs a nudez de teu pai nem 
a nudez de tua mãe; ela é tua mãe, não descobrirás a Sua 
nudez. 8 Não descobrirás a nudez da mulher dfe tleu pai, 
porque é nudez de Ceu pai. 9 Nãb descobrirás a nudfez
de tua irmã, por parte do pai, ou por parte da mãe,
fenha ela nascido dentro ou focia de casa. 10 Não descto- 
brirás a nudfez da filha de teu filho, nfem da filha de tua 
filha, porque é tua nudez. 11 Não descobrirás a nudez 
da filha da mulher de teu pai, a qual ela deu à luz a
teu :pai, porque é tua irmã. 12 Não descobrirás a nudez
da irmã ,de teu pai, porqufe é came de teu pai. 13 Não 
descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, porque é came 
da tua mãe. 14 Não descobrirás a nudez de teu tio pa- 
^erao, nem te alpnoximarás Ida sua mulhfer, a qual é tua 
parente por afinidade. 15 Não descobrirás a nudez de 
tua nora, porque é mulher de teu lilho; não descobrirás 
a sua nudfez. 16 Não descobrirás a nudez da mulhelr dfe 
teu irmãb, porque é • nudez Ide teu irmão. 17 Não dtesco- 
brirás a nudez de uma mulher e da sua filha, nem toma 
rás a ‘filha do sieu Pilho,- ofera a filha de siia filha, para 
descobrires a sua nudez, porquIe são came dessa (mulher), 
e isso é um crime. 18 Nâo tomarás por mulher secundá 
ria a irmã dle tua mulher, nem deBcobrirás a sua nudez 
enquanto tua mulher for .viva.

19 Não te aproximarás da mulher que padece o seu 
mênsitruo, nem descobrirás a sua nudez. 29 Não te uni- 
rás cora mulher do teu próximo, nem te mancharás com 
semelhante união.

21 Não darás nenhum de teus filhos 'para ser pas 
sado (pelo  fo g o ) ,  cm honra dfe Moloch, nfem profana- 
rás o nOme do -teu Deus. Eu sou o Senhor.

22 Não te aproximarás dum homfem ooino se fosse mu 
lher, -porquie é uma abbnlinaçãb.

23 Não Ce juiltarás com animal algum nem te man- 
charás. com ele. À  mufoer não se prostituirá a nenhum 
animal, nem se misturará com ele, porque é uma perver 
sidade.

24 Não vbs mancheis com nenhuma ãessas coisas, com 
que Se 'têm coUtamCnado todas as gentes que eu expulsarei 
da voBsa vista. 25 Manch-aram eSta terra, castigarei seus 
crimes e a terra vomitará seus habitantes. 26 Guardai as mi 
nhas leis e os meus manidamentos, e não cometais nenhuma 
destas abominações, tatito os nia'tu'rais como os estrangeiros 
entre vós. 27 Todas estas exifecraçõcs cometeram os que fo 
ram aríCfes -de vós habitantes desta terra, fe assim a conta- 
minara-m. 28 Vede, poís, não suceda que, assim como ela



vomitou a gente que aqui etítava antes de vós, vos vomite 
também a vós, ste fizerdes outro talito. 29 Todo aquele 
que cométer alguma deUtas abbminações, será eliminado do 
meio do seu povo. 30 Guardai os meus mandamentos.
Não pratiqueis o qUe praticaram os que estiveram antes de 
vós, e não vos mancheis cotn estas (infâm ias). Eu sou 
o Senhor vosso Deus.

19 — 1 O  SeÉihor falou a Moisés, dizendo: 2 Fala Devcrcs
a  'todo D  ajuntamento Hos filhos de Isratel, e dize-Ihels:c .r . , - 1  T-w para com• Sede santos, porqfute eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, os parcmcs 
3 Cada um respeite seu pai e Bua mãe. Guardai os meus ® para com 
sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. 4 Não •vOs vol- 
teis para os ídblbs, nem façaiis para vós dleUses fundidbs.
Eu sou o Senhoir vosso Deus. 5 Se imolardes ao Senhor 
um sacrifício pacífico, oferecéi-o de maneira que vofe seja 
propicio. 6 Cometeis a vítima no mesmo dia em que ti 
Ver sido 'imolada, ou no dia stegUínte: tudb o que sbhrar 
para o terceiro dia, queímá-ío-eis no fogo. 7 Se alguém 
cbmer dela passaidos dois dias, Beíá profano e réu de im 
piedade; 8 lavará a sua iniqüidade, porque profanou uma 
coisa consagrada ao Sebhor, e será eliminado do meib 
do seu povo.

9 Quando sega'res as mêsses do teu campo, não opr- Deveres dc 
tarâs até ao chão (o  que nasceu na) superfície da terra, 
nem apanharás as espigas deixaldas. 10 Na tua vinha nãb para*cóm  ̂
colhteràs o  rabisOo nem os bagds qué caem, mas deixarás ° próximo, 
que os apanhem os pobtes e foraSteiros. Eu sou o Se 
nhor vosso Deus. 11 Não 'furtareis, Não mentiZeis, nin 
guém enganará o seu próximo. 12 Não jutarãs falso em 
meu noffle, riem prbfanarás o nome do teu Deus. Eu sbu 
D Senhor. 13 Não caluniarás o teu próximo, nem o bprí- 
mirás cOm viblè^ncias. O  salário do teu jomaleiro não fi 
cará em teu poder até ao dia seguinte. 14 Não amaldí- 
çoarás o surdo, nem porás tropeço diarite do cego; teme 
rás o Scnhor teu Deus, porque eu sou o Sénhot. 15 Nãb 
farás o qUe é iníquo, nem julgarás inj usftamente. Não aten 
das à pessoa do pobre, nem tenhaS respeito à cara do 
poderoso. Julga o teu próxSrilo oom justiça. 16 Não serás 
um acusatíbr, nem um maldizente entre o  poVo. Não cons- 
pirarás contra o sangue db teu próximo ( com falsos teste 
munhos). Eu sOu o Senhbr. 17 Nãb odiarás o teu irmão 
no teu coração, mas repreendê-Io-ás para que não incor 
ras era pecado pbr sua caulsa. 18 Não procuraíás a

19j, 1 5 . Não atendas. N ã o  ju lg u e s in ju stam cn L e, qu er d e ix a n "  
d d -te  le v a r  p or uma fa ls a  co m p a ix ã o  p e la  m is é ria  d o  p o b re , quer d e i '  
x a n d o 'te  co rro m p e i p c Ja  r iq u e z a  e p e lo s  d o n s d o  r ic o .



Deveres 
de econo' 
mia dO' 
méslíca.

Outros
preceitos

morais.

Alguns
p re ce ito s
soclala.

vingança, nem conservarâs a lemfcrança da injúria dos 
teus cohcídaldãos. Amarás o  teu próximo oomo a ti mesmo. 
Eu sou IO Senhor.

19 Observai as minhas leüs. Não juntarás animais de 
diVersa esfJétíe. Não semearàs o teu campo com semente 
de espécie dffversa. N ão usarás rOupa tecidla de duais es 
pécies de fios. 20 Se um homem tíver relações carnais 
com uma mulher que seja escrava e (tespOsada (com  oirfro 
homem), mate não resgatada, ndm posta em ‘tibeiidade, 
serão ambos açoutados. mas não morrerão, ponque ela 
não era livre. 21 iPVjr este seix delito o homem oferecerá 
ao Síchor um carneiro à pdita do tabemácuIo da reunião, 
22 e o  sacerdote orará por e k  e pelo seu pecado diante 
do Senhor, e  (o  Senhor) s e  Hie tOnoará novamente pro 
picio; será perdoado o seü peCadO. 23 Quando entiaidcs 
na terra (qae  vos prom eti), e  planiãides nelas ârvOres 
 friítiferas, ccmsideral<eis os sfeus frutos como inõrcuncisios; 
durante três anos, os fruhs qufe' produzirem serão como 
incircundsos para vós. e nSo comereis deles. 24 No 
quarto ano, todo o seu fmto será consagrado à glória do 
Senhor. 25 No quinto ano, já  oomerfeís os frutos, reco- 
Iheodio tudo o que produzirem. Eu sou o Senhor vosso 
Deus.

26 Não comereis nada com sangue. Não praticareis 
a adivinhação nem a magia. 27 Não cottarfeis o  cabelo 
em 'jédoodo, nem rapareis a barba pfelos lados. 28 Nãb 
faieite incisões na vossa came, potr cauSa de algum morto, 
nem iareis figuras algumas ou Sinais Sobre o -vosso corpo. 
Eu sou D Senhor. 29 Não 'prOstitiias tua filha, para que 
a terra não seja contaminada', e não se encha de impie 
dade. ^30 Guandal os meus sábados, e reverenciai o  mfeU 
santuário. Eu Sou o  Senhor. 31 Não Vos dMjals aos ma 
gos, nem iUtemogueis os adi'v1nh'os, pala que vos não con 
tamineis por mfeio deles. Eu isou o Saihor -vosso Deus. 
32 Levanta-te diante duma cabeça encanecida, e hohra a 
pdssoa do velho. Ténre ao Senhor teu Deus. Eu sou o 
Senhbr.

33 Se algum esifrangeiro bMiitar na vossa teria, e mo 
rar entre vós, não o impropcreis; 34 mas esteja entre *vós 
como um natural, e amaí-o como a vós mesmos, porque 
também -vós foStes estrangfeSros na terra do Egipto. Eu sou 
o Senhor vosso Deus. 35 Não façais coisa injusta nos

23. C onsiderareis os seus frutcs eotno incircuneisos. Isto é. como 
itnpuros.

2 7 -2 8 . N e ste s  v e r s íc u lo s  s â o  p ro ib id o s c e r to s  u sos su p e rs tic io  
so s  e  id o lá tr ic o s  seg u id o s p e lo s  o r ie n ta is . .



juízos, nas medidas de  comprimento, nos peisos, nas me 
didas de capQcidad:e. 36 Sejam justas as balanças, e jus 
tos os pesos, justo o efa e Justo o hin. Eu sou o Senhor 
vosso Deus, qüe vos tirei da terra do Egipto.

37 GuaiUai todos fcw meus preceitos e todas as minhas C o n clu - 

feis, c executai-as. Eu sou o SenhOr.
20 — 1 O Sfenhor faJou a Mdisés, dizendo; 2 Dirás P e n a s  co n - 

isto aos filhos dfe Israel: Se algum homem dentre os filhos 
de Israel e dos estrangeiros, que habitam em Israel, seu s H lhos 

oferecer seus filhos a Moloch, será punido de morte: o povo ® M o lo ch . 

o alpedrejará. 3 Eu porei o meu rosto contra ele, e o 
cortarei do meio do seu povo, porque dleu de seus filhos 
a Moloch, profanou o mêu santuário e manchou o meu 
santo nome. 4 Porém, se o povo da terra, descuidando-se 
e, como que tendo em pouco o meu mandato, deixar ir o 
homem que dfeu de seus filhos a Moloch, e não-quiser ma 
ta-lo, 5 porei o meu rosto contra esse homem e contra a 
Sua família, e cottarei do meio do seu povo assim a ele, 
como a todos os que, como ele, se prostituem a Moloch.

6 A pessoa que se dirigir a magois e adivinhos, e fOr- P e n a s  

nicar com eles, eu porei o meu rOsto . contra ela, e a ex- 
terminarei do meio d ò  seu povo. 7  Santíficai-vos e sedfe sultam os 
santos, porque eu Sou o Sfenhor vosso Deus. 8 Guardai “ asos. 
os meus preceitos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor qufe vos 
santSfico.

9 O que amaldiçoar seu pai ou sita mãe, seja punido C o n tra  os 

de morte: afflaldiçoOu o pai e a mãe: o seu sangue caia
sobre ele. p a ís .

10 Se algum (homem) se tomar réu de fornicação com C o p tra  o s 

a mulher dfe outro, se cometer adultério com a mulher do
seu próximo, sejam punidos de morte, asSim o adúltero 
como a adúltera. 11 O que peca com sua madrasta, e 
descobre (assim) a nudez de seu pai. Sejam ambos punidos 
de mOrte: o Seu sangue caia sobre elfes. 12 Se algum pe 
car com sua nora, morram ambos, porque cometeram um 
crime: o seu sangue caía sobre elas. 13 Se um homem 
pecar com um homem, camo se eíe fosse uma mulher, 
ambos cometeram uma coisa execranda, sejam punidos de 
morte: o seu sangue caia sobre eles. 14 Aquele que toma 
pOr mulheres a filha e a mãe, cometeu um crime: será 
queimaldò vivo oom elas, e não será tolerada entre vós tão 
grande iniquidaW!e. 15 Aquele que peca com um animal

2 0 ,  6 . E fornicar com eles. A  m ag ia , com o a id o la tr ia , ’é uma 
ia í id e líd a d e  de I s r a e l  à a l ia n ç a  com  D e u s. c  è re p re se n ta d a  com o utn 
ad u lté r io .
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grande ou piequeno, ŝ eja punido de morte: matai também 
o  ailimal. 16 A mulher que pecar com qualquer aüimal, 
será morta juntamelnte com ele: o seu sangue caia sobre 
eJes. 17 Se um tomar a sua irtnã, filha de séu pai e 
filha de sua mãe, e vir a sua nudez, e ela vir a nudéz do 
irmão, ambots fiZeram uma coisa execranda: serão exter 
minados do seu pDv», por terem descoberto um ao outro 
a sua nudez: levarão a sua iniqüidade. 18 Se um se jxm- 
tai com uma mulher, no tempo da menstruação e 'desco 
brir a sua nudez, e ela se deixar ver neste estado, ambos 
serão exterminados do melo do séu povo. 19 Não dWco- 
brirás a nudez de tua tia materna ou paterna; o que flzet 
isto, descobriu a ignominia de sua própria carne; ambos 
levarão a sua iniqüidade. 20 Se um peCar com a mulher 
de SEU tio paterno ou materno, e descobrir a nudez 
de seu tio; ambos levarão o seu pecado; morram sem filhos. 
2 1 O que tomar a mulher de seu irmão, fez uma coása 
ilicita: descobriu a nudez de seu irmão; não terão
filhos.

22 Guandai as minlras leis e os meus mandamentos, 
pcHidle-os em prática, Q fim de que a tetan eon que estais 
para eritrar e para habitar, não vos vomite também a vós. 
23 Não caminheis segundo os costulnes das nações que 
eu eStou para expulsar da vossa vista, porque fizeram 
todas estas coisas, e eu as abOmiln'e'i. 24 Mas eu vos digo: 
Possuireis eisita terra, a qual eu vos tfarei em herança, 
terra onde corne o leite e o mel. Eu sou o Senhor vossO 
Deus, qué vos Sefpatei de todOs os outros ptovos. 25 Se 
parai, pois, também os animais puros dos impuros, e as aves 
puras das impuras; não manchds as vossas pessoas com 
os animais, com as aves, e oom tudo O' que se move sobre 
a terra, c que eu vOs dedailei ser impuro. 26 Seteis para 
mim santos, porque Eu, O Senhor, .sou santo, e vos separei 
de todos os outros povos, para serdes meus.

27 O homem ou mulher em que houver eSpirito pitó- 
n ito  Ou de adivinho, se ja  putiiido de morte. Apedreja- 
-los-ão: o  Seu sangue ca ia  sobre eles.

21 — 1 Disse também o  Senhor a Moisés: Fala aos 
sacerdotes, filhos de Aarão. e dize-lhes: Não se ccmta- 
mine o sacerdote na morüe dos seus concidadãos, 2 ex- 
cepto na dos seus consangudneos e  parentes próximos, isto

2 0  Morram sem Jilhos, ista i.  o s  f i lh o s  q u e  n a sce ia n i se rã o  co n - 
s id c io d o s  i lc g i t i i s c s .  s ã o  p o d en d o  s u c e d e r  ao p a i n a  k r ia n g a .

21 , I. Náo se condaminc n.a rnort-e, o  sacerdote não dev;e contrair 
una impureza legal, tocando o  cadáver dum israelita.



é, (la db 'pai, mãe, filho e -filha, t  'também na do ifmãoT
3 e da innã virgem, que não Se caSou. 4 Nem mesmo se
Conta mlínará na morte do principe do seu povo. 5 Qs sa 
cerdotes não ráparão a cabeça nem a barba, nem farão 
incisões oas suas carnes. 6 Serão santos paia o seu Deus, 
e nãO profanarão b seu nome, -porquanto Oferecem o hò- 
locauSbo do Senhor e os pães do seu Deus; por isso serão 
santos. 7 Não tomarão por mulher uma desonrada ou 
uma prostituta, nlem a que loi repudiada por seu marido, 
porqUe estão consagrados ao seu Deus, 8 e oferecem os pães 
da proposição. Sejam, -poSs, san'tos porque também eu, o 
Senhor, quie os santifico, soiu saiito. 9 Se a filha de um 
sacerdote for apanhada em prostituição, desonrando assim 
o nome dc seu pai, será queimada no fogo.

10 Q pointrfice, isto é, o sumo sacierdoille entre seus Su m o

irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, p o n tíf ic e

e* cujas mãds foram consagradas para o sacerdócio, e que 
fOS rcvtestído das iSantas vbstes, não descobrirá a  sua ca 
beça, não rasgará as suas veStes, 11 nem entrará abso 
lutamente oiide estèj'a um morto, oiem se contaminará na 
moTte de sleu pai ou tíe Sua mãe. 12 Nãb sairá dos lu 
gares santos, pára não manchar o santuário db Senhor, 
pòrque o  óleb da sagradá unção do seu DeuS está sobre 
ele. Eu sbu o Senhor. 13 iW iará  -por 'mulher uma vir 
gem; 14 não tomará uma viúva, nem uma repudiada, nem 
uma desonrada, nem uma mene'tri2, mas uma donzela do 
seu povo. 15 Não misture o sangue da sua linhagem com 
o -vulgb do seu pcvo, porque leu sou o Senhor que o 
santifico,

16 Q Senhbr fal'ou a Moisés dizendo: 17 Dize a  D e fe ito s

 Aarão: Nbnhum homem de qualqUer  ̂dais familias da tua 
linhagetei, qu'e 'tivler deformidade (corporal), oferecerá pães 
ao sleu Deus, 18 ou se aproximará db seu ministério: se d ó c io . 

for cego, Se ooxo, Se 'tiver nariz picqueno, ou grandie, bu 
torcido, 19 Se tiver um pé quebrado ou mão, 20 se for 
corcovado, Se ilemélOsO, S e  tiver betide na vista, se sarna 
pertinaz, se tiver herpes pelo corpo, ou uma hérnia,
21 Todo o 'homem da estirpe do sacerdCte Àanão, que tiVer 
qualqüer deformidade (corporal), não Se aproximará a 
dferecer hóstias ao Senhor, nem pães ao seu Eteus; 22 co 
merá, todavia, dos pãles qUe se ofeiieCem no santuário, 23 con- 
tartfe, powém, qUc não entte do véu :para dentro, nem che 
gue ao altar, porqule tem défeito, e não devfe contaminar 
o m'eu isantuáTio. Eu soiu o Senhor qu'e Os santifico. 24 Moi 
sés, pois, 'disSe a  Àarão, e a Seus filhos, e a todo o Israél, 
todas as coisas que Ihfe foram mandadas.



û ''™deni ' Falou também o Setihor a Moisés, dizentío:
"'"comer'™  ̂ D ze a Àarão e a seus filhos que se abstenham das coi- 
as carnes a s  que (m e foram ) consagradas pelos filhos de Israel, e 

profanem o nome das coisas santificadas em minha 
honra, que eles me oferecem. Eu Zou o Sfenhor. 3 D ze- 
-lhes a eles e a sleus deiscendfentes: Todo o homem da vossa 
estirpte que, 'tendo qualquer impureza, se aproximar Has 
coisas que os filhos de Isrctel cotosagraram e óíereceram ao 
Senhor, slerá relüraidb da minha présença. Eu sou o Se 
nhor. 4 Um homem da estirpe de Aarão, que for leproso 
ou doente de gonorrcia, não comerá das cOisas que mfe 
foram santificadas, atié que es‘teja são. O que focar um 
homem impuro, ou quc tiver um derramamento seminal, 5 ou 
que tocar um réptil e qualquer coisa impura, cujo contacto 
é impuro, 6 seirá impuro até à tandfe, e não comerá da 
quelas coisas que foram santificadas; porém, depois que 
tiver lavado o seu corpo em água, 7 e se tiVer posto ‘o 
sol, então, estando puro, comerá das coisas santificaldlas, por 
que são seu alimento. 8 Não comerão dum animal morto por 
si, ou diladeíado por outro; não se fflanchaião com eStas 
ooisas. Eu sou o Sfenhor. 9 Observem os meus manda 
mentos para que não caiam em pecado, fe não m'orram no 
santuário, depois dc o terem profanado. Eu sou o Senhor 
que os santffito,

10 Nenhum estrangeiro comerá das ooisas santificá- 
da's; nem o que habita em casa do sacerdote, nem o  joma- 
leino comerão delas; 11 poiém, o escravo, comprado por 
um saOeidote, e o que tiver nascido etn sua caSa, estes 
comerão delas. 12 Se a filha do sacerdoite casar oom 
algtun homem do povo. não conterá das coisas santificadas 
nfem dias primídas; 13 nem se, ficando viúva, ou sendo 
repudiada, e sem filhos, voltar para casa de seu pai, comerá 
do que seu pai come, como costumava fazer scBído don 
zela. Nenhum estrangeiro tem Eaculdáde dc comer delas. 
14 O  que por ignorância comfer das coisas santificadas, 
dará ao sacerdote o (valor do) que comeu, mais uma 
quinta paJte. 15 Os sacerdotes nâo profanarão as coisas 
santificadas dos filhos de IsrafeJ, que estes ofetecem ao 
Senhor. 16 Nâo isolfrerão a pena do seu delito, ccanendo 
das coisas santificadas. Eu sou o Senhor que os síintifico. 

Animais 17 O Seuhor falou a Moisés, diZend»: 18 Fala a
"̂ aô holí” Aarão, a  Sens filhos, e a todos os filhos de Isiíael, e dize- 
"causto!" -lhes; O homem da casa de Israel, ou de entre os estran 

geiros quie habitam etttre vós, que fizer a oblação, ou para 
cumprimento de vOtlos, ou para oferta espontânea de qual 
quer vítima em  holocausto ao Senfior, 19 para que Seja



oferecida por vós, oferecerá um macho sem defeito, dentre 
os bois. Ovelhas ou cabras. 20 Se tivér qualquer defeito, 
não oferecereis nem será aceite.

21 O  homem que oferecer ao Senhor uma vítima de Animais 
gado graudo ou roíúdo, em sacrifícib pacifico, quer para sacr"!”!!, 
cumprimento de votos, qpier como ofeita espotítâniea, ofe- cio s  p.ncí- 

recerà um ahima] perfeito, para que sOja agradável: não 
haverá nele nenhum defeito. 22 Se  for cego, estropiado, 
mutilado, ulceraldo, sarnento ou tinhoSo, não o oferece- 
reis ao SenhOr, nem o qUeimaTeis sobre o  altar do Sebhor.
23 Potferás'oferteoer como oferta voluntária um bcá ou uma 
oviclha cam  um membro comprido ou curto demais, mas 
com eles não se pode cumprir um vOto. 24 Não oferete 
reis ao Senhor animal algum que tenha os teStículos tri 
lhados, ou esmagados, ou cortados, ou arrancados; de ne 
nhum mòdo façais isto na vossa terra. 25 Não oferecereis 
ao .vosso Deus tais vitimas (recebidas) da mão dum es 
trangeiro, nem cpíalquer oUtra Coisa que ele queira dar, 
porque tódos eStes dctos são corruptos e impuros: não os 
aceítareis.

26 O Senhor falou a Moisés, dizendo; 27 O bezerro, O u tra s  n o r- 

o cordeiro ou o cabrito, quando nascerem, estarão sete r e la t i-  

dias mamando debaixo da mãe: ao oitavo dia, e daí por sacrifícios, 
diante, podíerão ser oferecidos ao Senhor. 28 Quer se 
trate dum bod, ou duma oVelha, nâo serão imoladoís no 
mesmo dia com as suas cri'as. 29 Se oferecerdes um sa 
crifício em acçãio de graças ao Senhor, oferecei-o de ma 
neira que seja agradável (ao Senhor); 30 comeTeís a 
vitima no mesmo dia, e não ficará coisa alguma para a 
manhã do dia seguinte. Eu sou o Senhor.

31 GuaHdai os meus mandamentos, ponde-os em prá- C o n clu sã o , 

tica. Eu sou o  Senhor. 32 Não profanieis o meu santo 
nome, para que eu seja santificado no nteio dos filhOs 
de IsTael. Eu sou o Senhor cpie vos santifico 33 e vos 
tirei da ferra do Egipto, para ser o vosso Deus. Eu sou 
o Senhor.

I I — INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

2$ — 1 O  Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 Fala S ã b a d o . 

aos filhos de Isráel, e dize-lheS: Estas são as feStas do 
Senhor, que cfaamareis Sian'tas. 3 Trabalharçis seis dias: 
porém D sétíjoo dia, que é sábado, chataar-sc-ã santo: é 
dia de descanso >e d!e santa assembleia. Não fareis nele tra 
balho algum. Ê  o repouso consagrado ao Senhor em todas 
as vossas moradas.



4 Estas são as feStas santas do Senhor, que dewis 
defebrar oos seus tempos.

'̂àscoa  ̂ 5 No primeiro mês, no dia calllorze do mês, entre as 
duas luzes (ao findar o dia), é a Páscoa do Senhor: 
6 nb dia quinze do mesmo mês é a Solenidade dos âzimos do 
Senhor. Dbrante sete dias oonterfeís ázimOs. 7 No primeiro dia 
corrvocareis uma santa assembléia, e não fareis obra al 
guma servil. 8 Oferecereis um sacrificio pèlo íogo ao 
Senhor durante sfete d'ias: no (sétimo dia convoca reis 
uma santa assembleia, e não fare(is obra alguma servil. 
9 O Senhor 'falou a Moisés, dizendo; 10 Falá aos filhos 
de lisrael e dize-lhes: Quando tíqerd’es entrado na terra 
que eu vos hei-de dar, 'e fiZerdes a ceifa das searas. 
Icvareis ao sacerdote molhos de espigas, como primícias 
da vossa colheita: 11 'ele, ao outro dia depods do sábado,
elevará um molho diante do Senhor, para que lhe seja 
aceite em volsso favor, e o santificará. 12 No mesmo 
dia em que o molhb for consagrado, imblar-se-á um cor 
deiro de um ano, sem defeito, em hokoicausto ao Senhor. 
13 Com e k  se fará a obliação de duas dizimas de flor de 
farinha borrifada com azeite, para ser queimada com suave 
odor ao Senhor; a libação será de vinho, será de uma quarta 
parte de um hin. 14 Não comereis da vossa seara nem pão, 
nem grão torrado, nem espigas frescas até ao dia em qufe 
oferecferdes dela ao vosso Ekus. Esta é uma lei perpétua cm 
vossas gerações, e era toldas as vossãs habi'taçõfes.

PcBtecosie. 15 Delside o dia depois do sábaldo, no qual oferccestes 
o mblho das primícias, contareis sete semanas completas, 
16 e iríais um dia depOis daquela em que s'c completa a 
sétima sfemana, isto é, (contareis) 'ãhquenta dias: então 
oferecereis um no«»o sacrifício ao Senhor 17 em todas 
as vossas habitações, dbds pães das primícias (feitos) de 
duas dizimas de 'flor de farinha fermentada, os quais cozfe- 
reis para primicias do Senhor. 18 OFeiiecereis com estes 
pães áCte cordeiros dc um aíio sem dfefeito-, um novilho da 
ntanada, dois carneiros, que serão oferecidos em holo 
causto com as suas libações, 'em odor suavissimo ao Se 
nhor. 19 Oferecereis, além disso, um bode pelo (recado, 
e dois corcíeiros de um anb comb vitimas de Sacrificios 
pacíficos. 20 Quando o saCerdote os tivcr eleva/do diante 
cfci Senhor jun'tamente cOm os pães das (jrimícias, ficarão 
para Seu il So . 21 Nestóe itfedmo díá corivocareis uma 
assiembleia santa c não fareis obra servil alguma. Esta será 
uma lei perpetua eun tddas aS voSsas habitações e gera 
ções. 22 Quando eeifar.<£es a seara dos vossos campos, 
não a cortareis até à terra n'em enfeixareis as espigas que



ficarem, mas delxá-las-eiB para os pobres e  para os fo- 
rastfeiios. Eu sou o Senhor vosso Deus.

23 O Scinhor faíou a  Moisés: 24 DiZc aos filhos dfe F e s ta  d as 

Israel: No sétimo mês, no primeiro dia <to mês haverá nm 
solene repouso (que vós celebraceis) ao som das trombe 
tas, tuna asáembleia santa. 25 Não fareis nele trabalho 
algum seTvil, e aferecereis um holocausto ao Senhor.

26 O Senhor falou a Mtísés, dizfendo: 27 Aos dez F e s ta  d a 

deste sétimo mês, síerá o dia das cxpiaçõcs: convocareis '®pi®í®“- 
uma assembleia santa, mortificar-vos-eis e oferfecereis um 
holocausto ao Senhor. 28 Não fareis obia servil alguma 
em todb este dfa, porque é um dia d'e propiciação, para 
que o Stnhtír vosso Deus vos seja propício. 29 Totío 
aqufele quc se não mortíficar neSte diá, sérá  eliminado do 
meib do seu povo; 30 o que fizer quahpter trabalho, eu 
o  eliminarei do seu j k j v o . 31 Não fareis, pois, nele obra 
alguma; eSta será uma lei perpétua em todas as vossas 
gerações e habitações. 32 È  o sábaido do repouso, nele 
vos mortificareis; no dia novie do mês Celfebrareis o vosso 
sábado, desde a tarde até à tarde seguinte.

33 O  Senhor falou a Moisés, dizendo; 34 D ze aos F e s t a  d os 

filhos de Israel: Desdfe o dia quinze deste sétimo mês. 
serão as feStas dos taberaáculos durante sete dias em honra 
do Senhor. 35 No primeiro dia haverá assembleia santa; 
não fareis nele trabalho algum servil. 36 Durante Sete 
dias oferecereis holocaustos ao Senhor; no dia oitavo ha 
verá assembleia santa e oferecereis um holocausto ao Se 
nhor, poirque é dia de ajuntamento e de assembleia; não 
fareis nele obra alguma Servil.

37 F-Stas são as festas do Senhor, que publicareis C o n clu sã o , 

para haver assemblleias santas, para oferecer ao Senhor 
oblações, holocaustos e libações, conforme o rito de cada 
dia, 38 independentemente dos sábados do Senhor, dos 
vossos dons, dos vossos votos e  de todas as ofertas que 
voluíitãriamente fizeides ao Senhor.

39 Desde o dia quinZe do sétimo mês, quando tiverdes A d iç õ e s  

colhido todos os frutos da vossa terra, celebrareis as festas 
do Senhor durante gete dias: o primeiro dia e o oitavo d o s ta b c r -  

serão de completo descanso. 40 No primeiro dia toma- n á c u lo s . 

reis dos frutos de árvores formosas, fiolhas de palmeira, 
ramos de árvores frondosas, salgueiros da torrente, c  ale- 
grar-vDS-eis dianbé do Senhor vosso Deus. 41 Celebrareis 
todos os anos durante sete dias esta solenidade. Esta será 
uma lei perpétua cm vossas gerações. Oelebrá-la-eis no sé 
timo mês, 42 e habitatiels à  sombra dos ramos durante 
Sete dias: todo o homem da geração de Israel habitará



cm tendas. 43 para qite os vctósos descendentes saibam 
que eu fiz habitar em teoldas os filhos de Israel, depois de 
os ter tirado da tenra do Egipto. En sou o Senhbr vosso 
Deus. 44 Moisés, pois, falou aos fSlhòs de Israel sobre 
as feStas do Senhor.

^âmpaJar 24 — 1 O SeObor falou a Moisés, dizendo; 2 Ordena 
aos filbos de Isratel que te tragam aZeite dte oliveira purás- 
Simo e  claro, para manter continuamerite acesas as lãm- 
paldas, 3 fora do véu do testetaunho no tabernáculo da 
reunião. Aarâo as porá 'díahtc do Stenhor, desde a tarde 
a'té pela manhã, cotn culto e rido perpétuo nas vossas ge 
rações. 4 Serão sempre ooJocadais diante do Senhor, sobre 
o candeteiro multo huipo.

Pães da 5 Tomaràs também flor de farinha, e cozerás dela doZe
sulo” Pàtes, cada um dos quais terá duas dizimas (do e fi) ,  6 e

os porás sobre a raeSa purissima do Senhor, seis de uma 
parte e seis da otítra: 7 porás Sohre eles incenso lucídis-
símo, para que o pão seja ra'onumtento de orferta feita ao 
Senhor. S Cada sãbado Se mudarão estes pães ditente do 
Sertbor, ditepols de tetem sido recebidos dòs filhos de Israel; 
é uma aliança perpétua. 9 PtettencBrâo a Aarão e a Seus 
filhos, para os comerem no lugar santo, poirque são coisa 
santíssima entre as Oferendas feitas pelo fogo ao Senhor. 
Ê  uma lei perpétua.

C astigo do 10 O tilho de uma mulher israelita, que ela tivera 
m̂ ado!*'e Egfpcio que vivia entre os filbos d'e Israel, saiu

lei de fora e  cotatendeu nos acampamcritos com um Israelita.
T a liã o . 11 Tendo blasfetnaldo e auBMçoado o nbme do Senhtor,

foS levado a Moisés (sua mãe chamava-se Salumite, filha 
de Dabri, da tribo de Dan), 12 e puseram-no em prisão, 
até saberem o que o Senhor ordenaria. 13 O  Senhor falou 
a MoiSés, 14 'dizCndo: Tira b blasfemo para 'fora do 
•arraial, e, todos os que o ouviralni, ponham as suas mãos 
sobre a cabeça dele, e todo o povo o apedreje. 15 D rás 
atos filhos de Israel: O  homem que amaldiçoar o seu Deus, 
levará o seu pecado; 16 o que blasfemar o nome do Se  
nhtor, será punido de morte; todo o  povo o apedrejará, 
quer seja cidadão, quer seja forasteiro. O que blasfemar 
o nome do Senhor, sCja punido de morte. l7  O  qile ferir 
e matar um homem, seja purlido de morte. 18 O  que ferir 
rim animal, íestituirá oUtrO em Seu lugar, isto é, animal 
por animal. 19 O  qute ferir qualquer, dos seus compatrio 
tas, aSSim como fez, assim Se lhe fará a ele: 20 gutebra- 
dura, fmr quebradura, olho por loJbo, dente por dente: 
qual for o mal que tiver feito, tal será o qute há-de soifTer. 
21 O  qUe matar um jumento, reSütuirá outro. O que matar



um homem, Será punido (dc m orte): 22 Seja entíe vós 
igual a justiça, quer delinquiSSe o forasteffro, quer o itídí- 
gen a. Eu sou o Senhor vosSo Deus. 23 Quando MOiSés 
iaJou aos filhols de Israel, tiraram o  que tinha blasfemado 
para fora dos acampamentos, e apedrcjaram-no. Os filhos 
de Israel fizeram oomo o Senhor tinha oídenado a Mbisés.

25 —̂ 1 O Senhor falou a Moiísés no monte Sinai, 
dizendo: 2 Fala aos filhos de Israel, e dSzé-lhes: Quando 
tivcrdes entraldo na terra que eu vos darei, observai b 
sábado om hOnra do Senhor. 3 Durante sds anos se- 
mearás o teu campo, durante seis anos podarás a tua vinha, 
c decolherás os seiis írutOs. 4 O sétimo ano, porém, 
será o sábado de completo descanso para a terra, um des 
canso em honra do Senhor; nãO Semearás o campb, 
nem podarás a vinha. 5 Não segarás o que a terra 
polr si mesmo produzir, e não colherás as uvas da tua 
vinha pOrque é ano do deScakiso da tertra: 6 o  que a
tenra der, esponlâneamen'te, servir-vos-á de alimento a ti 
e ao teu servo, à tu!a serva, ao teu jornaleíro, e ao estran 
geiro que viVe ookxtigo: 7 tudo o que naScer servirá de
alimlento também áois teus animais e abs da terra.

8 Contarás também sáte semanas de anOs, isto é, sete 
Vezes sete, qüe 'faZem ao tbdo quarertta e nove anos. 9 No 
sétimo mês, no dia décimo do mês, no tempb .da expiação, 
tocarás a trombéta por toda a vosSa terra. 10 SaPtifica- 
rás o ano quinquagésimo, anunciarás a Jlemissão a  todos 
os habitantes da tetra, porque é jubileu. Voltará o homem 
á posse das suas prOprfedadés, e cada um tornará pata a 
sua primeira familia. 11 O ano quinquagésimo é ano 
jubilar. Não semcareis nem segateis o que nascer por si 
meismo no campo, nem vindimareis a vinha não podada, 
12 por Causa da santificação do jubileu, mas comereis o 
que. os campos derem espontâhieamente.

13 No ano do jubileu voltarão todos à posse dos seus 
bens. 14 Quando Venderes qualqUet coisa ao teu conci 
dadão, ou lha comptares, não agraves o teu irmãO, mas 
compra segundo o número dos abos do jubileu, 15 e ele 
ta venderá segundo a conta das messes. 16 Quanto maior 
for o número deStes anos, tanto mais crescerá >também o preço: 
e quanto menos tempo contares, tanto mais baixará o preço: 
tom efeito ele te venderá o tempo em que podes colher 
os frutos. 17 Não agraveis os (que são)  da vossa mesma 
tribo, mas cada um tema o Seu Deus. potqufe eu sou o 
Senhor, vosso DeuS. 18 Executai os meus preceitos, 
guardai as minhas ordens, cumpri-as, para qute possaiS ha 
bitar na terra Sem medo algum, 19 e para que a terra

Ano
sabãtico.

Ano 
jubilar. 
repouso 

da terra.

Privilé 
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sobre a 
proprie 

dade.



vos pjoduza Os seus frutos, de que com-ais até à sacie- 
dade, sem temér a violência de alguém. 20 Se disserdes: 
Que comeremtts nós no Sétimo aMo, se n§o semearmos, nem 
retolhérmos os nossos frubc»? 21 Eu vos danei a minha 
bênção no ano Sexto, e a (e to  produzirá irutns pana três 
anos; 22 semeafeís no ano oitavo, e Oomcreis os frutos 
vielhos áté ao ano noao; laté qute nasçam os novos, comereis 
os vtelhbs.

23 À tenra tatabém não se venderá para sempre, por 
que é minha, e vós sois como eStraIngeiroB e peregrinos. 
24 Portanto liodois Os campos qUe pOssuirdes sérão verididos 
com a condição de Se remirem. 25 Se o teu irmão em 
pobrecido vender a sua pteqiíeaia ptoprieldade, e o parente 
mais próximo quiser, pode remi:r o quie o outro Vendeu. 
26 Se, porém, não tem paVelnte próximo, mas pode encon 
trar o  preço para fazer o resgate, 27 avaliar-ste-ão os 
fnltos desde o tempO em qile fez a venda, dará ao com 
prador o reSto, e. dieste mddo, recobrará a sua propriedade. 
28 Se  não lachar meio para dar o preço, ficará o comprador 
com o que comprou até ao ano do jubileu; então, neste ano, 
tudo O que Se tiVer vendido, voltará ao seu primeiro dono 
e alotigo possuiidor. 29 O que vender uma casa situada 
dentro dos muros da cidade, terá faculdade de a remir 
deintro dle um ano.

30 Se a não remir, e Sc tiver paBsado o curSo dum 
ano, possui-la-á pana sempre o comprador e seus descen 
dentes, e não poderá nemir-Se nem ainda no ano do jubileu.

31 Mas, se a casa for numa povoa ção que não tem 
muros, sérá vendida colino ste Vendem os campos; se não 
foi remida antes, voltará ino jubileu para o seu dono. 
32 Às casas dos levitas, que estão nas cidades dos mesmos 
fevitas, podem ster semprfe remidas. 33 Se não forem re 
midas, voltarão para seus donos no jubileu, porque as 
casas das eidades dos levitas são propriedade sua cn'tre 
os filhos de Israel. 34 Não se venderão, porém, os cam 
pos dos Seus arrabaldes, porque são sua perpétua pro 
priedade.

PrMiégios 35 Se teu irmâlo se tomou pobre e cair em indigênda, 
<io an® a tgQ e tu o Itecolhertes como estrangeiro e peregrino,
Mbr'e*'a « viver cootigo, 36 não recebas usuras dele, nem mais do 
condição qiTe lhe deSte; teme o teu Deus, para qu'e teu irmão possa 
ci-vii das contigo. 37 Náo lhe daiás o teu dinheiro com
pessoas,  ̂ grâos não exigerás dele mais do que lhe deres.

38 Eu sou o Seolior vosso Deus, que vos tirei da terra do 
Egipto, para vos dar ,a terra de Canaan, e ser vosso Deus.

39 Se, obrigado pela pobiteza, o teu irmão se vend‘er



a ti, não o oprimirás com a seividâo Ide escravo, 40 mas 
(cm tua casa)  Será oomo um jomaleiro e pm hóspede; 
trabalháná .em tua casa até ao ano do jubileu, 41 e depoí§ 
sairá com seus filhos, e voltará para a sua familia e para 
a herança de seus pais. 42 Com 'efeito, eles são meus 
servos, e eu tirei-ois da teria do Egipto: não sejam ven 
didos na condição dos escravos. 43 Não o ailijas com 
o teu poder, mas teme o teu Deus. 44 Os lescravos e es 
cravas qUe tiverdes, Séjam das nações que vos cercam.
45 Também pòtíeis comprar dos estrangeiros que vivem 
enCne vós, ou que destes nasceram oa vOssa terra: serão 
propriedade vossa. 46 Por direito de herança os deixareis 
a,os vossos filhos, e os possuireis para sempre. QuePto 
aos vossos irmãos, os filhos de Isriael, não os oprimais 
com o vosso 'poder. 47 Se um adventido ou um estran 
geiro enriquecer entre vós, e um teu irmão pobre se ven 
der a ele ou algum da sua familia, 48 depois da venda 
podie ser rtesgatado. Qualquer de seus Irmãos que quiser, o 
resgatará; 49 igualmente o poderá reSgatar se'u tío, seu 
primo, ou qualquer parente próximo. Se ele o puder fazer 
por si mesmo, resgatar-se-ã, 50 sendo contados somente 
os anOs .desde o  tempo da sua venda até ao ano do ju 
bileu, e sendo contada a quantia, por que foi vendido, 
segundo o número dos anos, e segundo se paga aO jor- 
naleiro. 51 Se Forem.ainda muitos os anos que restem 
até ao jubUeu, o preço (do resgate) Será em proporção 
destes (anos). 52 Se (faltarem ) poucos, fará com o com 
prador a conta segundo o número dos anos, e  pagar-lhe-á 
em proporção dos anos que faltam, 53 levando 'em conte 
o salário 'do tempo que serviu: (o  comprador) não o tra 
tará com aspereza à tua vista. 54 Se ele não puder ser 
resgatado por nenhum destes modos, sairá com seus filhos 
np ano do jubijeu. 55 Com efeito, os filhos de Israel são 
meus servos, que eu tirei da terra do Egipto. Eu sou o 
Senhor vosso Deus.

I I I  — BÊNCAOS E  MALDIÇÕES

26 — 1 Eu sou o Senhor vosso Deus: não fareis ido- Bên ção s 

los para vós, nem esculturas nem levantareis colunas, 
nem na vossa teira poreis alguma pedra adornada de figu- observarem 
ras para a adorardies, porque Eu sou o Senhor vosso ®
Deus, 2 Guardai os meus sábados, e tremei diante do meu 
santuário. Eu sou o Scnhor.

2 6 , 1. N em  lep a n ta r e is  co la n a s .  A s colunas serviam  multas vezes 
para o culto dos fa lsos deuses. Constituíam  um perigo para os cana- 
neus, sendo por isso proibidas.



3 Se andaifctes conforme os meus preteitos, se guar- 
dardes Os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei 
as chuVOs nos seus fempois, 4 a terra dará o seu produto, e 
as árvores Se carTegajâo de frutos. 5 A debulha db trigo 
protongar-se-á até à vindinta, e a vindima juntar-se-á à .se 
menteira; comereis o vosSb pão à saciedade, e habrtareis 
na vossa terrá sem temor. 6 Eu darei paz dentro dos 
vossas limites: dormireis, e nãb haverá quem vos aterre. 
Afastarei de vós os animais nocivos, e a eSpada' não atra 
vessará a vOssa terra. 7 PerSeguireis os vossos inimigos, 
e 'eles cairão di'a'ntc de vós. 8 Cinco dos vossos persegui 
rão um ccn'to doe estranhos, e cem dos vosSos perseguirão 
dez mil deles; os vossos inimigos cairão à ponta dc espada 
diante dé Vós. 9 OlhaTéi páta vós, e voe farei crescer; 
multíplioar-vois-ei, e rátificarei a minha aliança cbnvosco. 
10 Comereis produltós dos anoS anteriores e, sobuéVindo tss 
nbvois, 1'ançareis fera os ivelhos. 11 POTei o meu taberná 
culo 1)0 itieio de vás, e a nrinha alma não vos rejeitará. 
12 Andarei entre Vóis, c setei o vosso Deus e vós sereis 
o meu pOvo. 13 Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos 
tirei da terra dois Egipcibs, ‘para que não fòssteis seus es 
cravas, e que quebrei as cadeias dos vossos pescoços, para 
amdlardes direitos.

A m eaças H Se, poilém, me não ouvirdcs c  não obsérvardes to-
gres r̂eV meus maWdamentos, 15 se desprezairdes as minhas

da iei. leis, e não fizerldes caso das minhaB ordenações, de sorte 
qu'e não 'façais o quc por mim vos foi prescrito, e tomeis 
vão O mleu patto, 16 eu vos tratatéi désta maneira; Visi- 
lar-vos-ei prontainlciíte com a indigciicia e com um ardor 
qrie vos sCque os vossos olhos, e consuma as vossas almas. 
Balldadamente steinebreis a vOssa seníenlte, a quaJ será des 
truída pefoB vosSób inimigos. 17 Porei a minha face con- 
'tta vóis, caí reis diahte .dos vossos inimigos, torcis sujeitos 
aos que vos aborriccem e 'fugireis sem que ninguém vos 
persiga. 18 Se nem ainda assim me obedeCerdes, acrescen 
tarei o séptilplo ab vosso caStigo, por causa dos vossos 
pecadas, 19 quebrarei a soberba da vossa dureza, farei 
que o céu lá ém cima Seja como fenb, e a terra ootao 
bronzé. 20 O ivosSo trabalho SCrá baldado, a terra não 
dará os seus 'prbdufois, nem as árVores darão frutos. 21 Se 
aridaüdes ao cdtitrário Ide mim, e não qutóerdes ouvir-me, 
acrescentarei o séptuplo às vossas pragas, por ca-usa dos 
vossos pecados: 22 mandarei contra vós as feras do campo,
qUe Vos devorteim a vós e  abs vossos gádos, que reduzam 
tudo a  um pequéno número, tíe modo qile os vosaos ca 
minhos fíqúem desertos.



23 Se nem ainda asSim quisérdes corrigir-vos, mas sfe 
andardes coritra mim, 24 também andarei contra vós, e 
vos ferirei Sete Vezes mais, por cansa dos Vossos pecados:
25 farei cair sobre vós a espada vingadora (k  minha 
aliança: se vos refugiardes nas cidades, lançarei a peste 
rio meio de vós, e sereis entregues nas mãos Hos inimigos,
26 depois de vos haver tirado o pão, vosso sustento: que der 
mulheres cozerão os pães num só fomo, e os distribuirão ra 
cionados, de maneira que comereis c  não ficareis satisfeitos.

27 Se ainda dlepois disto me não Ouvirdes, más proce- 
derdes contra mim, 28 também eu procederei contra vós 
Com furor inimigo, e vos calstigarei sete viezes mais, por 
causa dos vcussos pecados, 29 até ao ponto de comerdes a 
came de vossos 'filhos e de «Vossals filhas. 30 Destruirei os 
vossos altares e quebrarei as vossaS eStelas consagradas 
ao sol. Vós caíileis entre as ruínas dbs vossos íHIolos, e a 
minha alma vos abominará, 31 ide 'tal sorte que reduzi 
rei à solidão as vossas cídades, tomarei. desertos os vossos 
santuários, e não aceitarei mais o suave Odor dos vossos 
perfumes. 32 Desolarei a vossa terra, e os vossos inimigos 
pasmarão sobre ela, quando a habitarem. 33 A vós porém, 
eSpalhar-vOs-ei entre as nações, e desembainharei a espada 
atrás de vós. Será deSerta a vossa 'terra, tíestmídas as vosSas 
cSdades. 34 Eritão agradarão à terra Os seus sãbados 
duTante bodo o tempo da sua soKdão; quando estiverdles 
35 em teTra Ide inimigas, ela terá kfascansO,, e repousará nos 
sãbados, dia sua soHdão, pOis que não re'p0^ ou  nos vossos 
sábados, quando habitáveis riela.

36 E  aos que de vós ficarem, pOrei tal espanto nos 
seus corações, em terras dOs inimigos, que o ruído die uma 
folha agitada (pelo vento) Os aterrará, c fugirão dtela como 
de itma espalda: cairão. Sem que ninguém os persiga,
37 pretd|plítar-se-ão uns sobre os oUtros, como se  fugissem 
das batalhais: nenhum dc vós ousará reSistir aos ini'migos:
38 peíecereis eritre as nações, e a terra inimiga vos con 
sumirá.

26. Em  um s ó  [orn o . Enquanto que ordinàriam ente um forno 
c o ie  sõm enie o pão dc uma fam ilia. na ocasião dc castig o  um forno 
chegará para d e : fam ilias. a  mãe distribuirá os pães aos filhos e aos 
servos, cm raçõ es e não a  sua vontade,

31 . N ã o  a c e i t a r e i  m ais o  su au c o d o r  tjps v ossos  p er fu m es ,  que 
me tornava agradâvieis os vossos sacrificios e aplacava a minha ira.

33. D esem b a in h a re i a  e s p a d a  a trá s  d e  v ós , isto  é. impedirei que 
v olte is  para a  berra donde fostes expulsos por vossa culpa.

34-35 . Cora ironia a  terra cfa P a lestin a  è representada como se se 
alegrasse por poder finalmente repousar um pouco, depois que os seus 
habitantes tiverem  sido levados para o ex ílio , os quais a  obrigavam a 
produzir frutos, mesmo nos anos sabáticos e jubilares.



39 Se ficarem ainda alguns defes, consiunir-se-ão por 
causa das suas iniquidades na terra dos seus inimigos, e 
serão Oprimidos de aflições, por causa dos pecados dfe seus 
pais e dos próprios. 40 Confessarão as suas iniquidades 
< as de seus maiores, nas transgressões Oontra mim, e (re 
conhecerão) que por se telem oposto a mim 41 também 
me pus contra eles e os fiz vir para terra inimiga. Se  então 
humilharem o Seu coraçãO incírcunciso e pedirem perdãO 
das suas impiddades, 42 recoiidar-me-eí da aliança que fiz 
com Jacob, Isaac e Ahfaão e lembrar-me-ei tembém da terra,
43 a qual, depois 'que eleis a tiverem deixado, se compra- 
zerá com os seus sábadOs, sofrendo a solidão por causa 
deites. Mais des pefdirão pterdão dos seus ptecados, porque 
regcitaram os meus preceitos, e desprezaram as minhas leis.
44 Apesar ide tudo isto, ainda quancio eles eStavam em 
terra inimiga, eu não os regeitei de todo, Uem os despre 
zei de sorte qiíe os deixasse perecer inteiramente, e tor 
nasse vã a minha aliança com eles. Com efeito, sou o Se 
nhor Seu Déus, 45 c lemhrar-mte-ei da minha antiga 
aliança, quando os tirei da terra do Egipto, à vista das 
gentes, para set o seu Deus. Eu sou o Senhor. Estas são 
as ordenações e os preceitos e as leis xpie o Senhor estabele 
ceu entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, por mão de 
Moisés.

I V — APÊNDICE

Votos 27 — 1 O Sebhor falou a Moisés, dizendo; 2 Fala aos
*'ob|í«o”' Israd, e diZe-Ihtes; Se um homtem fizer um voto
pcssoil. a Deus, avaliar-se-ão as pessoas rektivamen.te ao Senhor.

como tu as avalias. 3 Um homiem, dos vinte acís sessenta 
anos, avaliá-k>-ás em Cínquenia sidois de prata, segundo 
a medida db Santuário; 4 Se fbr mulher, avaliá-la-ãs 
em trinta. 5 Dos cinco anos até aois vinte avaliarás o 
homem em vintte siclos; a mulher em dez. 6 De um mês até 
ads dnco aktos, atvaLárás em dnoo sddos um menino; uma 
mlenina, em três. 7 Aos scBSen'la aaos e dai para cima 
avaliaiás o homem em quinze siclos; a  mulher, em dez. 
8 Se foi um pobre, e  não pdríer pagar o valor- da tua 
avaliação ápiTescntar-se-á ao sacerdote, e dará o que este 
avaliar e vir qüe ele pode dar.

Animais 9 O aiümal, que pode Ser imolado ao Senhor, se alguém
puros oii Q prometer oomo vOto, será coisa santa, 10 e não poderá 
impuros. trocadb, nleta um -bom por um mau, nem um mau por

um bom; mas, se O trocar, tanto o que foi trOcado, camo
aquele pot que se trocou, ficnrá consagrado ao Senhor. 
1L Se alguém (az voto dum animal impuro que não pode



Ser imolado ao Senhor, leve-o diante do sacerdote, 12 o 
qual, julgando se é bom ou mau, determinará o preço. 13 Se 
o oferente o quiser resgatar, juntará uma quinta parte 
sobre a avaliação.

14 Se alguém faz voOo da casa e a consagra ao Senhor, U m . casa. 

o sacerdote a examinará para ver se é  boa ou má, e será 
vendida peBo piêço que ele tiver fixado; 15 maS, se o 
que Bez o  voto quiser resgatá-la, dará, a mais, uma quinta 
parte sobre a avahação, e terá a casa.

16 Se fizíer voto, e consagrar ao Senhor um campo, que Um campo, 

possui, será avaliado O preço conforme o que leva de 
semente; Se o campo é Semeado com 'trinta alqueires de 
cevada, será vendido por daquenta sidos de prata. 17 Se 
fez voto dum campo logo no principio do ano do jubileu.
Será avaliado em tanto quanto pode valer. 18 Mas, se 
faz o voto algum tempo depois, o sacerdote calculará o 
preço segundo o número dos anOs qUe restam até aO ju - ' 
bileu, e isto Se abaterá ao preço. 19 POrém, se aquele 
que fez o vdto quiser resgatar o campo, juntará uma quinta 
parte ao preço fixadb, e pOssui-lo-á. 20 Mas, se ò não 
quiser tesgataí ou for Vendido a outro qualquêr, aquele 
qUe fez voto dele não poderá resgatá-lo, 21 pOrque, 
quaiido chegar o dia do jubileu, (o  cam po) soá  consa 
grado ao SebhoT, e pei1len'Cerá ao sacerdote. 22 Se al 
guém consagra aO Senhor um cam'po comprado por ele, 
campo que não faça parte da herança dOs maiores, 23 o 
sacerdote fixará o preço coníonrie o núm'ero dos anos 
que restam a'té a'o jubileu; aqUele quc fez o  voto, dará este 
preço ao Senhor. 24 No abo do jubileu, o campo tornará 
para o antigo dono, que o tinha vendido, e que fazia parte 
da sua herança 25 Toda a avaliação se fará pelo peso 
do sido do santuário. O sido tesn vinte óbolos.

26 NiIngUém ‘poderá consagrar ou fazer voto dos pri- Apândícc 
mogénitos, que, como primogênitos, pertencem aO Senhor: 
seja um boi, seja uma ovelha, são do Senhor. 27 Porém, niios. 

se o animal é impuro, aquele que o ofereceu, o resgatará 
segundo a sua avaliação, e juntará a quinta parte do preço:
Se o  não quiser resgatar, será vendido a  outro pelo preço 
fixado por ti.

28 Tudo o que é  consagrado ao Senhor, seja um ho- Sobre as 

mem, um animal ou um campo, não se venderá, nem se po- 
derá resgatar. Tudo o quc uma ver foi consagrado, será uma das ao 
coisa isantíssinia (pertencente) ao Senhor. 29 Toda a Senhor, 

pessoa CcnSagrada, que Se Oferece por um homem, não 
será resga'tada, mas será posta à morte.



sobre os 30 Todds ws «dizimos da terra, ou sejam de grão, ou 
i .im o s . frutas das árvoxes, são d'o Senhor, a  ele são consagra 

dos. 31 Mas; se alguém quiser resgatar os seus dízDnios, 
ajuritará ao seu valor uma quinla patte deles. 32 De Cbdos 
ols dírimos de bois, cVelhaB e cahiais, què passam por baixo 
do cajado 'do pastor, todb «o décritío fanimal), slaá con 
sagrado ao Sehhor. 33 Não se escolherá bom nem mau, 
riem Se 'tiOcará por Outro: Se alguém o trocar, tanto o 
subiStituido ooimo o qUe subStítuiu, será cotasagrado ao 
Senhor, e não será resgatado.

Estes são os mandanventos que o  Senhor deu a 
  Moisés para os filhds de Isra'el no 'monte Sinai.

32 . Q u e  p i s s a n  p o r  b a ix o  d o  ca ja d o  <Jo pastor. A ltisâo ao  costume 
que tinham os pastores de cootac o  gado, (azesdo-o passar poc diante 
deles, e impcndo-lhe o  cajado.



NÚMEROS
P R I M E I R A  P A R T E

I  — RECENSEAMENTO DOS FILH O S DE ISRA EL

1 — 1 O  Senhor falou a Moisés no desérto do Sinai, Ordem 
no tabemácufo da reunião, no pirimteiro dia do segundo reil‘Jva'ao 
mês, rio Segundo ano depOLs da saida dOs filhos de Israel recensea- 

do Elgípto. dizendo: 2 Fazei o recenseantento de toda a 
congregação 'd«s 'filhos Ide Israel pelas suas fámilías e 
casas patriarcais, apontando o ríomie de cada um dois va 
rões, 3 idos Viríte amos para cima, de todos os homeris 
aptos para o serviço das armas, em Israel; ccmtá-los-eis 
pelas suas turmas, tu e Aarão. 4 Tereís junto de vós, a 
alsS£Stir-vas, um hdmem pOr cada tribo, chafe de uma li 
nhagem.

5 Eis OS níQlmcs: (D a tribo) de Ruben, Elísur, filho de Nom es dos 

Sédeur. 6 (D a tribo) de Simeão. Salamiel, filho de Su-
risadai. 7 (D a tribo) de Judá, NaasSoti, filho de Amína- este 're cen -

dab. 8 (D a tribo) de Issacar, NataWael, filho de Suar. seam em o.

9 (D a tribo) de Zabulon, Eliab, 'filho de Helóo. 10 Dos 
'filhos de JoISé: fda tribo) de Efraim EliSama, filho de 
Amiud: (da tribo) de ManasSés, Gamaliel, filho de Fa-
dassur. 11 (D a tribo) de Benjamim, Abídan, filWo de Ge-
deão. 12 (D a tribo) de Daln, Atezer, filho de Amisadai.
13 (Da tribo) de Aser, Fegiel, filho die Ocran 14 (D a 
tribo) de Gad, EliaSaph, filho de Du'el. 15 (D a tribo) de 
Néftali, Aira, filho de Enan. 16 .EsteS são os que fonaln 
chamados da assembleia, príncipes de suas tribos, chefes 
dos milhares de IiSTael.

17 Moisés « Aarão, tendo-os 'tomado, com tdda aC” ''o®®':ão 
multidão do povo, 18 juritaram-nos no primeiro dia do bleirp^Tã 
Segundo mês, e fizeram o sleu receliseanren'to pelas suas se numera- 

familias le crisas patriarcais, contando por cabeça o "'°®®'™3ten(es” 
de cada um deles, Idos  vinte anos para cima, 19 conforme “ 
o Stenhor tinha dridenado a Moisés. Fez-se o  tecensteamento 
no deserto do Sinai.

20 De Ruben 'primogênito de Israel, segundo as suas D e Ruben. 

familias, segundo as sUas casas pa'triarcais, contando os 
noiries, por cabeça, de toldos os  varões dos vinte ahos para 
cima, qué pod'iam ir à guerra, 21 (foram recenseados) qua- 
rcrita e seis mil e quiinhentos.



De Simeão. 22 Dós (ilhos de Sfmcão, íegundo as suas famílias,
segundo as suas caSas patriarcais, contando os nomes, por 
cabfeça, dos Varões tíos vinte anios para cima, que podiam 
ir- à guerra, 23 (foram  recenseados) cinqüenta e niorve 
mil e trezentos.

D c G ad. 24 Dos filhos de Gad, sfegundo as suas familias, se 
gundo as sUas caisas pa'triarcate, contando os nomes de 
todos os de vinte anos para cima, que podiam ir à guerra, 
25 (forem  recenseados) quarenta e cinco mil e steSlscentos 
e dinquenta.

D e Judá. 26 DoSs filhos de Judá, segundo as suas famílias, se 
gundo ais suas casas patriarcais, contando os nomles de 
cada um cJeles, dos vinte anos para cima, de todos os que 
podiam ir à guerra, 27 (foram recenseados) setenta e 
quatro mLl e seisOentos.

Dc Issacar. 28 Dtols filhos de Essacar, seguido as suas famílias.
Segundo as suas casas patriarcais, contando os nomes de 
calda um cfeles, dos vinte anos para cima, de todos os qufe 
podiam ir à gUerra, 29 (foram  recenseados) cinqüenta 
e quatro mil c qua'trocentos.

Dc Zabulon. 30 Dos 'filhos de Zabulon, Segundo as suas famílias,
segundio as suas casas patriarcais, contando os nòmels dfe 
cada um delds, dos vinte anos para cima, de todos os que 
podiam ir à guerra, 31 (foram recenseados) cinqüenta e 
sete mil e quatroeen'tos.

De Efraim . 32 Dois filhos tfe JoSé: dos descendentes de Efraím, se-
guiido as suas familias, e seguiido as suas casas patriar- 
cails, con'tando ‘os momes de calda um, dos vinte anos para 
cima, de todois os que pddiam ir à gulerra, 33 ('fo 
ram recenseados) quarenta mil e quinhentos.

. D e 34 Dos descendentes de Manassés, segundo as suas
M anassés. [a jn i i ia s _  segundo as suas casas patriarcais, contando o nome 

de cada um deles, dos vinte anos para cima, de todos os 
que podiam ir à guerra, (foram recenseados) 35 trinta c 
dois mil e duizfentos.

De 36 Dos filhos de Benjamim, segundo as suas familias,
B en jam in . casas patriarcais, apontando os nomes dfe

cada um, dos vinte anos para cima, de todos os que po 
diam ir à guerra, 37 (foram recenseados) trinta e cinco 
mil e quatrocentos.

D e D an. 38 Dos fillios dc DaO, segundo as suas familias, se 
gundo' as suas casas pa‘tiiarcais, apontando o nomfe de 

•cada um, dos vinte anos para cima, de todbs os qüe po 
diam ir à guferra, 39 (foram  recenseados) sessenta e deis 
miJ e seteceutns.

Dc Aser. 4 0  Dos filhos de Asfer, segundo suas familias, segundo



as suas casas patriarcais, apontando o nome de cada um, 
dos vinte anos para cima, de toidos os que podiam ir à 
guerra, 41 (foram recenseados) quarenta e um mil e 
quinhentos.

42 Dos filhos de Neftali, Segundo as suas familias, De Neím; 
segundo as suais casas patriarcais, apontando o nome de 
cáda um, dos vinde anos para cima, tòdos bs que podiam 
ír à guterra, 43 (foram recenseados) dn'quenta e três mil 
e quatrocentos.

44 Estes são Os que foram contados por Moisés e 
Aarão, e  pelos doze prínd'pes de Israiel, um por cada tribo.
45 Todo o número dos filhos de Israel, Segundo as suas 
caisOs B famílias, dOs vinte anos para cima, de todos os 
qiíe podiam ir à guerra, Bcé de 46 seiscentos e três mil 
quinhentos e dbquenta homBiis.

47 O s Levitas, porém, não foram contados com eles. Os Lcxitas
na tribo das iSUas familias. 48 poique o Senhor falou a
Moisés, dizendo: 49 Nãb contes a tribo de Levi, nem po- 
rãs a soma deles com os filhos de Israel. 50 Incumhe-os 
de cuidarem do tabemáculo do testemunho e de todos os 
seus vaisos, B de tuldo o que pertence às cerimônias. Eles 
levarão o tabernáculo e todos os utensílios, empregar-se-ão 
no ministério e acamparão em volta do tabetnáculo.
51 Quando se tiver de partir, cs Levitas desarmarão o ta- 
bernáculo: quando se tiVer de faZer acampamento, eles 
o armarão: qualquer estranho que se aproximar, será morto.
52 Os filhos de Israel acamparão cada um segundo as 
suas turmas, as suas companhias, o seu regimento. 53 Mas
os Levitas. armarão as suaS tendas em volta do labernã-
culo, para que não suceda cair a indignação sobre a mul 
tidão dos fUhbs de Israel; e velarão na guarda do tabernã- 
culo do tBstemunho.

54 Os filhCs de IsraBl, pois, fizeram tudo conforme 
o Senhor tinha mandado a Moisés.

2 — 1 0  Senhor falou a Moisés e a Aarão dizendo: Ordem do
2 Os fühos de Israel acamtmrão em volta do tabernáculo acampa-

^  mento das
da aliança* cada um segundo as suas tormas, a!s suas tribos,
insígnias, os seus estandartes, as casas da sua parentela.

3 Judá assBntará as suas tendas ao oriente, segundo judâ, issa-

as turmas do seu exércitor NaasSon, filho de Àminadab, ̂ abuî n
será o príncipe dos seus filhos. 4 O núm'ero total de •> “ °"-
combatentes da sua linhagem é de setenta e quatro míl e seis- 
Centos. 5 Junto dele 'acamparam os da tribo de Issacar,
cujo príncipe foi Natanael, filho de Suar. 6 O  número
total dos sBus combátentes é tíB cinqüenta e quatro mil e 
quatrocentos. 7 Na tribo de Zabulon o príncipe foi Eliab,



Ruben. 
Siuieão 
€ Gad.

filho de Elon. 8 Todo o corpo de aornbaten tcs desta tribo 
é dte cífirquenta te sete mil e quatrocentos. 9 Todos os 
que foram contadois no acampairíentd de Jiidá, foram cento 
e oideuta e seis mfil e quatrocentos; serão os primeiros a 
pôr-se cm matcha segundo as suas turmas.

10 No acampameilto dos filhos de Ruben para a parte 
do irteio-dia será príncipe Elísiu-, filho' dte Sedem; 11 todo 
o corpo dos seus combatenttes, que foram ooritados, <ta 
de quarenta e sleis mil e quinhentos. 12 Junto a ele 
acam’param os da tribo de Simeâo, cujo príncipe foi Sa- 
lamiel, filho dte Surisadai. 13 Todo o corpo dos sieus com- 
baferites, que feriam contados, era de dnquenta e  noVc 
mil e 'trezentos. 14 Na tribo de Gad foi príncipe Eliasaph, 
filho Idte Driel. 15 Todo o odrpo dos seus combatentes, 
que foram contados, era de quarente e cinco mil seislcentos 
e cinqüenta 15 Todos os que foram contados nb acaun- 
pairiento d'e Ruben, foram cento c cinqucin'la e um mil e 
quatrocte'n'tos e cinqüenta, siegundo as suas turmas; esfes 
serão os segundos a pôr-JSe em marcha.

17 (Em seguida irá) o tabernáculo da reunião (que) 
será levado por cuidado dos Levitas, e por suas turmas; 
pela ordem qute for armado, assim stê rá desarmado. Cada 
um m'archará no s/eu lugar e na sua ordem.

18 Para a 'patte do ocidente estará o acampamento 
dos filhos dc Efraim, cujo príncipte foi Elisama filho dte 
Amiiid. 19 Tddo o corpo dos seus combatentes, que foram 
contados, era de quarenta mil e quinhentos. 20 A sieu 
lado acampará a tribo dbs filhos de Manasses cujo prín 
cipe, foi Gamaliel, fdho de Fadussui. 21 Todo o corpo dos 
seus combatentes, qUe foram contados, era de trinta e diois 
mil e duztentos. 22 Na tribo dos filhos de Benjamim foi 
príncipe Abidan, fillro de Gedeão. 23 Todo v> corpo dos 
seus combatehtes, que fcriam contados, era d'e trinta te cinco 
mU e quatrocentos. 24 Todos os que foram cbntados no 
acampamento de Efraim sonravam cento e oito mil e cem 
segundo as suas 'turmas, Esítes partirão em terCeíro lugar.

Dan. Aser. 25 'Para a parte do síelientrião acamparam os fihos de 
t  Ncfiali. príncipe foi Aiezer, filho de Amisadai. 26 Tddo

o cPrpo dos seíus combatentes, que foram contados, era 
de sesíeitta e dois mil e síeteoeritbs. 27 Junto a elte acam 
param os dá tribo de ABeT, cujo 'príncipe foi Fegicl, filho 
de Ocran. 28 Toldo o  corpo dos Seus combatentes qUe foram 
contados, era de quarenta e um mil e quinh'ento8. 29 Da 
tribo 'dos filhos de Neftali Íc4 principe Aira, filho de Enan. 
30 Todo o corf)o dos seus combatentes era de crn'quenta e três 
mil e quatrocentos. 31 Todos ds qde foram contados no

Levitas.

Eíraim. 
Manassés 

c Bcn- 
jamiin.



acampameitto de Dan foram cento e cinqüenta e Sele mil 
e íeiBCeiitos: estes Berãb oB últiTrios a partir.

32 O niimero deus filhos dfe Isratel, divididos segundo 
as casas patriarcais e as turmas do exércStb, é dc seiscein- 
tos e três mSl e quinheritos e cinqutenta. 33 Os Levitas, 
porém, não foram oOntados eritre ols filhos de Israel, porque 
assim tinha orderiado o Senhor a Moisés. 34 Qs filhoS 
dc Israiel fizeram tudo segundo o qrie D Senhbr tinha man 
dado. ÀcalTiparam segundo as suais turmaS, e marcharam 
segundo as familias e casas de seus pais.

3 — 1 Estas são as gerações de "Aarão e de Moisés, Filhos
no dia cm que o Serihor falou a Moisés no monte Sinai. Aarao.

2 Elstes são os només dos filhos de Aarãb: Nadab, o seu 
primogénlito, depois Abiu, Eleazar e Itiamar. 3 Esftes são 
os nomles dos filhOs de Aarão, sacerdotes ungidos e con- 
siagra'dQs para eXerceTem as funções db sacerdócio. 4 Na 
dab e Abiu, (eridb Oferecido um fogo eBtranho oa preBença 
do Senhca- no deserto do Sinai, morreram sem filhos: Elea- 
rar e Itamar exerceram as funções do sacerdócio na pre 
sença d‘e seu pai Aarão.

5 O Senhor falou a Mbísés, dizendo: 6 Faz'e apro- Funções
ximar a  'tribo de Levi, e fá-la com|parecer diante do sacer- 
dote Aarão para o Servirem, eStarem de vigia, 7 obser 
varem tudo o que diz respicibo ao culto da multidão diante 
do tabernáculo da reunião, 8 e para guardarem os vasos 
do tabernáculo servindo no seu ministério. 9 Darás os 
Levitas 10 a Aarãb c aos sleus filhos, aOis quails os darás 
inteiramente, de entre os filhbs de Israel. Estabelecerás 
Aarão e Seus filhOs nas funções do sacerdócio. O estranho, 
qrie Se aproximar para mirtistrar, morrerá.

11 O Senhor falou a Moisés, dizendo: 12 Eu tomei Os Levitas
os Levitas den'tre os filhos de Israel em lugar de todb o 
pri^mogénito, qrie abre o S e io  de sua mãe entre o s  filhos génitos. 
de Israel, e os Levitas serão meus, 13 pOrque todo o pri 
mogênito é meu. Deside o dia em que feri os primo 
gênitos na terra do Egipto, dobsagrei para mira todo o 
que nasCe primeiro ein Israel, desde o homem até ao ani 
mal. São irieus. Eu sou o Senhor.

14 O Senhor falou a Moisés no desetto do Sinai, Modo dc 

dizendo: 15 Ninriera os filhbs de Levi segundo as casas '̂'LcvTtas.
de seus pais e as suas famílias, todbs bs varões de um 
mês para cima.

16 Moisés fez o receriSeamento conforme o Senhor Filhos c 

lhe tinha Ordenado. 17 Eis os filhos de Levi, segundo os "Levi"*' 
iseus nomeB: Gerson, Caath e Meraii. 18 Filhbs de Ger 



Famílias 
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Familias 
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son: Lební e Semléi. 19 Filhos de Caath: Àmrão, Jesaar, 
Hebron e Oiíel. 20 Filhos de Merari: MooJi e Musi.

21 De Gerson saíram duas famílias, a de Lebni, e a 
de Semei, 22 toda a população masculina das quais, con 
tada de um més para cima, foi de Sete mil e quinHentos.
23 Estes acamparão detrás do tabernáculo ao ocidente,
24 sob o pWttcipe Eliasaph, filho d'e Lael. 25 Quanto aO 
tabemáculo da reunião, terão cuídaldo da tenda, da sua 
coberta, do véu que se corre diante da porta do tabernáculo 
da aliança, 26 das cortinas do átrio e também do véu que 
está pendurado ã entrada do átiío do tabernáculo, e de tudb 
o que pertence aO Tmnistérto do ahar, das cordas do ta 
bemáculo e dle todos «xs seUs litenriliols.

27 De Caath procedem as familias dos Amiamitas, Je- 
saaritas, Hebrokiitais e Orielitas. Estas são as familias pro 
venientes de Caath, recenseadas segurido os seus nomes. 
28 O censo de bodos os varões, de um mês para cima, deu 
oito mil e seiscentos, que velarão pela guarda do santuá 
rio, 29 e acampcu-ão na paTte mteridiaoal. 30 O seu prín 
cipe será Elisafan, filho de OzSel. 31 Guardairão a arca, 
a mesa, o candeeiro, os alteres e os vasos do santuário, 
que servem para o ministério, e o véu, c todos os outros 
ohjectos deste gênero. 32 Eleázaro, filho do sacerdote Aarão, 
e [jríncipe dos príccipes dos Levitas, terá a superintendên 
cia sobre os que velam pela guarda do santuário.

33 De Merari sairam as famílias dos Moolitas e dos Mu- 
sitas, recenseados sfegundo os seus nomes. 34 Os varões, 
de um mês para cima. Somaram seis mil e duzentos. 35 O 
seu príncipe é Suriel, filho de Abiaiel; acamparão oa parte 
Setentrional. 36 Debaixo da sua guarda estarão as tábuas 
do tabemáculo, o!s varais, as colunas com suas bases, com 
tudo o que pertence a  estos coisas, 37 e as colunas que 
cercam o átrio oom as suas bases, as suas estacas e as suas 
cordas.

38 Moisés e Aarão com seus filhos acamparão diante 
do tabemáculo da reunião, ao oriente, e terão a guarda dio 
santuário no meio dos filhos de Israel: todo o estranho 
que 'se aproximar morrerá. 39 Todos os Levitas, qiie 
Moisés e Aarão recensearam, por ordem do Senhor, se 
gundo as suas famílias, entre os varões de um mês para 
cima, foram vinte e dois mil.

40 O Senhor disse a Moisés: Conta Os primogênitos 
varões dos filhos de Israel, de um mês para cima, e farás 
a soma deles. 41 Tomarás para mim os Levitas cm lugar 
de todos cs primogênitos dos filhos de Israel. Eu sou o 
Senhor: (tomarei) os galdos dos Levitas em ver de todos



03 primogênitos dos gados dois filhos de Israel. 42 Fez 
Moisés o recenseamentio dos primogênitos dos filhos de Is 
rael como o  Senhor tinha ordenado. 43 Os varões, con 
tados ^ u n d o  Os seiís nomleis, de um mês para cima, foram 
vinte e dois mil e duzentos e setenta e três. 44 O Senhor 
falou a Moiséis, diZetado: 45 Toma os Levitas em vez dbs 
primtogénítos dos filhos de Israel, e os g ^ o s dos Levitas 
em vez dos seus gados. Os LeVitas Serão mleus. Eu sou o 
Senhor. 46 Ffek) preço dos duzentos e setenta e três pri 
mogênitos dois filhbs die Israel, que exCeidem o número dos 
Levitas, 47 reccberás cinco Sickxs por cabeça, seguhdo a 
mèdlda do salntuáriO. O sido tem vinte õbulos. 48 Darás 
este dinheiro a Aarão e a seus filhos comb pteço dos pri- 
mogém'tos que ultrapassam o número dOs Levitas; 49 Tb- 
mou, pois, Moisés o dinheiro pOr aiqueles que ultrapassa 
vam o número dos resgatados pelos Levitas, 50 tomou o di 
nheiro do resgate dos primogênitos dos filhos de Isratel, 
mil tteZeritos e sesSehta e dnco siclos segundo a medída do 
santuário, 51 e dteu-o a Aarão é a seus filhos, conforme 
a ordem que o Senhbr lhe tinha Idado.

4 — 1 O Sienhor flalou a Moisés e Aarão, dizetado: Recensea- 
2 Fazie a  contagem dos filhols dc Caath, Identre os Levitas, 
segundo as suas casas e ás suas famifias, 3 desde a idade C aatitas. 

de trinta anos para cima até aos dnquenta, dte todbs os 
que entram para aSsdStirem e ministrarem no tabiennáculo 
da reimião. 4 Este é o senriçb dos filhos de Caath, no 
tabernáculo da reunião: réferir-Se^ a  coisas santíslsünas.
5 Filtrarão Aarão e seus filhos, qUando se tiverem de mb- 
ver os acampamentos, descerão o véu, qute eStá pendente 
diante da  porta, envolverão nele a arca do teStemunho,
6 cobri-la-ão ainda com uma coberta de peles roxas, e es 
tenderão por dma uftt pano toldo de púrpura violácea, e 
meterão os varais. 7 Envolvierão, também, num pano de 
púrpura violácea a mesa da proposição, e porão com ela 
os turibudos e os grãozinhos, os copos e as taças para as 
libações; os pães estarão sempre sobre ela. 8 Estender- 
-Ihe-ão por cima um pano carmesim, o qual cobrirão ainda 
com uma coberta de peites roxas, e meterão os varais.
9 Tomarão também um pano tíe púrpura violácea, com o 
qual cobrirão o candeeiro com as lâmpadas e as suas te 
nazes e espevitadbres e totíbs oB vasos de azeite, que são 
necessários piala preparar as lâmpadas: 10 sobre todas
estas coisas lançarão uma coberta de peles roxas, e meterão 
o s  varais. 1 1  Envolverão também o altar de ouro nüm 
pano idte púrpura vítoláceas e eStenderâo por Cima uma co 
berta de peles roxas e meterão Os varais. 12 Envolverão,



num panio de púrpura violâoea, toldos os utensiltos, com quc 
se Jaz serviço no santuário, estenderão por cima uma co 
berta de peles roxas e meterão ctó varais. 13 Limparão 
também as cinzas do altar, edtenidlerãio sobre ele um pano 
de púrpura; 14 porãb em cima todos os utensílios que 
se usam no serviço, isto é, os braseiros, as tenazes e os 
'tridentes, os garfos e as pás. Cobrirão todos os utensílios 
do aliar com uma coberta de pefes itoias, e  méterâo os va 
rais. 15 Depois que Aarão e seus Rlhos tiverfem envol 
vido o santuário coUi toldos os sleus uteUsilios ao levantar 
dos acampamentos, .eritão entrarão os iilhos de Caath para 
levarem o que eStiver embrulhado; não tocarão ntos utensí- 
líbs do santuário, para qrie não morram. Estes são oB car 
gos dos filhos de Caath relativamente ao tabernáculo da 
reunião,

16 O Seu chefe será Ekázaxo, filho do sacerdote 
Aarão, que terá a seu cULdado o azeite para preparar as 
lâmpadas, o incenso de oampOsição, a dblação pe-rpélua e 
o óleo da unção. brim como tudb o  qrie peitteice ao serviço 
do tabernáculo, e 'todos os uteiiBilios que hã no santuário. 
17 O  SenholT 'í^ou a Mc£tes e a  Aarão, diZendo: 18 Não
queirais exterminar os filhos da linhagem ide Caath do 
raieio dos Levitas. 19 ProcedH de rnodb que vivam, e 
não morrain ao tocarem as coisais smrtíssinias. Aarão e 
seus filhos e'n'trarão, e eles mesmos dSsporão os encargos 
de cada um, e Separarão o que deve cada um levar. 20 Os 
oiítrbs não olhiem cbm curiosixlalde para as coisas que há 
no sarituário antes ld'e estarem embrulhadas, aliás morrerão.

Recensta- 21 O Senhor falou a Moisés, dizendo; 22 Tira tam- 
mento e bém a cotn'ta dOs filhos de Gersott, Segundio as suas casas

0'ís'aitar Patria.rcais, Segundo as suas familias, 23 diesde os trinta 
' urros para cima até aos dnquéata. Conta todos os qufe en 

tram e Servem no tabernáculo da reunião. 24 Este é o 
bfido 'da familia dós Gersonitas: 25 Levarão as cortinas 
iJo tabernáculo, o texto Vta aliança, a segunda coberta, a 
coberta das peles roxas qUe eStá por cima, o véu que está 
pendurado à entrada do tabernáculo da reunião, 26 as 
tíoirtínas do átrio, e o  véu da entrada que está diante do 
tabernáculo. Todas as coisas que pertencem aò altar, os 
clondóes e os uSensílioS do ministério, 27 levá-las-ão os 
filhos de Gersion, debaixo das ordens de Aarão e dc seus 
filhos, e cada um sahterá qrie serviço dfeve prestar. 28 Este 
é o Serviço da familia dos Gersanitas no tabernáculo da 
reunião, e estatão sujeitos a  Itatnar, fillio do sacerdote 
Aarão.



29 Contarás também os filhos dc Merari, segundo as Recem ta- 
suas familias e as casas de seus pais, 30 désd'e os trinta 
anos para rima áté aos cinqüenta, to d » os que têm algiun M ecaruni!' 
ofício, que prestam serviço no tabernáculo da reunião.
31 Estes são os seus cargos: Levarão as tábuas do taber 
náculo, os Seus varais, as colunas, as suas bases, 32 e 
também as colunas que eStão ato rèdtor do átrio com as suas 
bases, estacas e cordas. Receberão por conta todos os va 
sos e alfaias, e assim as levarão. 33 Este é o serviço 
da família dos Mcraritas e o seu ministério no tabemáculo 
da reuniãb; estarão às ordens de Itamar, filho do sacer 
dote Aarão,

34 Moisés, Aarão e os príncipes da sinagoga fiZeram 
o recetiisealmentò dos 'filhos de Caath segundo as famílias ordení "ic
e as casas dè seus pais, 35 dedde ols trinta anos para Deus solur
cima áté aos cinqüenta, (isfo é )  de todos os que entram no® 
serviço do tabemáculo da reunião: 36 Contaram dois mil e 
setecentos e cinqüenta. 37 Este é o número dos da estirpe de 
Caath, que eátraram no tabemáculo da reuniãto, contados 
por Moisés e Aarão, Segundo a ordem dada pelo Senhor 
por medo de Moisés. 3S Foram também contados Ds filhos 
de Gerson segtindo as familias e casas de Seus pais,
39 desde os trinta anos para cima até aos cinqüenta, todos 
os que entram paia ministrar no tabemáculo da reunião;
40 aCharam-áe dois mil c seiscentos e trinta. 41 Estes 
são os da estirpe dos Gersonitas, que Moisés e Aarão con 
taram segundo a oldem dO Senhor. 42 Foram também 
contados os filhos de Merari Segundo as familias e casas 
de seus pais, 43 desde Os trinta anos pára cima até aos 
cinqüenta, todos Qs que entram a cxeircér as suas funções 
no tabemáculo da neunião, 44 e ftotam achados três núl 
e duzentos. ' 45 Este é o númtero dos filhos de Merari, que 
Moisés e Aarão contaram, segundo a ordem dada pelo 
Senhor por meio dè Moisés.

46 Todos os qiíe foram contados dfentre os LeVitas, 
e de quem Moisés e Aarãto e os prínoip& de Israel fizeram
o  retoenseamento segundo as familias e casas de seus pais,
47 desde os trinta anos para dma áté aos cinquènta, que 
entravam para o serviço do tarbelmãculo ou para o seu 
transporte, 48 foram ao todo oito mil quinhentos e oitenta.
49 Moisés, cdnBorme 'a ordem do Senhor, contou-os cada 
um segundo o seu óficio e os Seus cargos, como o Senhor 
lhe tinha ordetoado.



I I — PR EC EITO S COMPLEMENTARES

As pessoas 5 — 1 0  SeühoT falou a  .Moisés dizendo: 2 Manda
afaTtoiTâ s 'íe Israel que deitem fora do acampamento todo
do acam- O leproso, tódo o que pad!eCe gdnurrda, tiodo o que está 
pameoto. jmundo por ter tocmlo num moito; 3 tanto homem como 

mulher lançaS-os foCa do cam'po, para que o não manchem, 
habitando eu convosco. 4 Os filbos de Israel fizeram 
assim, lançaram-nos fora do campo, como o Senhor tinha 
dito a Moisés.

Reparação 5 O SenhoT fafou a Moisés, dizendo: 6 Dize aos
'̂ in̂ èrfas*' filhos de IsiUel: Se um hdmem ou uma mulher tivterem 

M cométido algum dos pecados que prejudicam o próximo, 
próiimo. prevaricaaído contra o  Saihor, 7 conheSSará o seu pecado, 

restituirá o  dehddo, Com nm quinto a mais, àquele ccmtra 
quem tiver pecado. 8 Se, porém, não houver quem o 
receba, dá-lo-à ao Senhor, e pertencerá ao sacerdote, além 
do carneiro, que é oferecido por expiação pelo culpado. 

Rendimea- 9 Todas as piimícias qUe os filhos de Israel ofereCe- 
saraedotes Pertencem também ao saCeridobe; 10 tudo o que é

consagrado, ao sacerdote pertence; tudo o qute se entrega 
nas mãos do sacerdote, será deite.

AdiilKiio. 11 O Senhor falou a Moisés, dIz«ndo; 12 Fala aos 
filhos de Israel, e dize-lhes: O homem Cuja mulher for 
infiel, 13 dormindo com outro hontem, se o marido não 
puder 'ptolvá-lo, por o adultérib estar Oculto c sem teste 
munhas, porque ela não foi apanhada no crime, 14 se o 
espírito dos zelos excita o  homem contra sua mulher, por 
eátar manchada, ou por parecer qute está, 15 rele a le 
vará ao saGetdoite, e ofere'derâ 'por ela a décima parte do 
efa dte farinha de cevada: não derramará Sobre ela azeite, 
nem 'pOrá incenso, porque é um sacrifício de zelos, c uma 
oblação para descobrir o  aldultério. 16 O sacerdote a 
manldará aproximar (do altar) e a fará estar dte pé diante 
do Senhor. 17 Tomará água santa, num vaso de barro, 
e lançará nela um pouco de pó do pavimetíto dio taherná- 
culto. 18 Estando a mulher 'de pé diatfte do Senhor, (o  
sacerdote) lhe descobrirá a cabeça, e lhe porá nas' mãos 
a oblação. de recordação: é uma oferta de zelos. O  sacerdote 
terá (na m ão) as ág-uas amargas que leva'm maMiçã». 
19 Esconjurará a mulher e lhe dirá: Se nenhum homem 
estranho dormiu contigo, e tu não te manchaste abando 
nando o leito de tteu maricte, não te fãrão mal eStas águas 
amargas sobre qUe eu acumulei maldições. 20 MaS. se 
tu te «pariaSte de teu marido, e te manchaste, dormindo 
com outro homtem, 21 cairão sobre ti estas maldições.



O Senhor te faça um objecto de maldição e de execração 
para toldos no teu povo; Baça emagrecer os teus flancos 
e inchar o feu venVe. 22 Estas águas malditas entrem no 
teu ventre, fazendo-to inchar e lemagrecer os teus flancos.
À mulher respondierá: Assim seja, assíta seja.

23 O saCeiidote escreiverá num iLvrb estas maldições, 
e depois as apagará com estas águas amalgas qufe ele 
cumulou de maldições, 24 e lhe dará a bfeber (aquelas 
águas). Depois qufe ela as Bver bebido, 25 o sacerdote to 
mará da mãb da mulher a oblação de zelbs, levantá-la-ã 
diante do Setahor, pô-la-á em címa do altar; antes 26 to 
mará um punhado desta oblaçãO e o  qufeünará sobre o  altaT; 
depois disto, dará a beber à mulh'er as águas ainargas.
27 Depois que ela as tiver bebido, se está culpada, se, despre 
zado o marido, pecou por adultério, pebetrá-la-ão as águas 
da maldição, 'farão inxdiar o  seu Ventre, emagrecerão os seus 
flancos, e aqufela mulher será objecto de maldição no meio 
cfc) Seu poVo. 28 Se, pOrém, não está manchada, não so 
frerá mal algum, e terá filhos. 29 Esta é a lei dos zelos.
Se uma mulher se retirar d-e seu marido, e se manchar,
30 e o niarido, possuído do espirito de Zelos, a apresentar 
diante do Senhor, e o sacerdote fizer com ela tudo o que 
fica escrito. 31 o marido será sem culpa, e  a mulher pagará 
a sua maldade.

6 — 1 0  Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 Fala aos Copsagra-

íilhos de Israfel e dize-lhes: Quando um homem ou uma Nazârcnoa. 
mulher fiZerem voto de Se santificar, c se quiserem consa 
grar ao Senhor, 3 abster-se-ão de vinho, e de tudo o que 

 pode embriagaT. Não beberão vinagre de vinho ou de 
qualquer outra bebida (inebrianíe), nada do que se eSprCme 
da uva: não comerão uvas frescas Hcm passas 4 durante
toldo o tempo qufe testiveXem consagrados ato Senhor pelo
voto: não comerão nenhum pitoduto da -vinha, desde a uva
passa ao bagulho. 5 Durante todo o tempo da sua sepa 
ração não pass^á nasalha pela sua cabeça; até que se
completem os dias da sua consagração ao Senhor. Será
santo, tfeixarido cTesCer os cabelos da sua cabeça. 6 Du 
rante 'todo o '(empO da sua consagifaçãto não entrará onde 
haja algum mtorto, 7 nem se contaminará assistindo ao 
enterro mesmo de (seu) pai, ou de (sua) mãfe, ou de (seu)
irmão, ou .dfe (sua) irmã, porque a consagração do seu 
Deus está sobre a sua cabeça. 8 Durante todos os dias 
da sua sfeparação será santo para o Senhor.

üf 23. A s apagará . isto é, mergulhaiá aa água as palavras 
«scritas antes de secarem, e deste moí^o as maldições como que pas 
sarão para a água, que vai ser bebida pela mulher.



9 Se alguém morrer subitamente diante dele, ficará 
manchada a Consagração da sua cabeça, a qual rapará logo 
no mesmo dia da sua purificação, bem como no sétimo dia.
10 No oitavo dia, porém. Oferecerá ao sacerdote, ã entrada 
do tabemáculo dá réunião, duas rolas ou dois pombos.
11 O sacerdote imolaié um pelo pecado, e outro em holo 
causto, e rogará por ele, porque pecou, manchando.se com 
a presença kki morto; santíficará naquele idia a sua cabeça.
12 e consagrará ao Senhor os dias da sua Separação, ofe- 
réCemdo um coidetio de um ano pelo pecaldo, mas de sorte 
que os dias piteCedentes Sejam perdidos, visto qUe a sua 
santificação foi manchada-.

13 Esta é a lei da cotósagração. Completos qUe forem 
os diás, a  que por voto se tinha obrigado, (o  sacerdote) 
conduzl-)o-ã à entrada do 't^oemáculo da rettiião, 14 paTa 
fazer ao SCnhor a sua Oferta, fq a e  será) um cordeiro de 
um ano sem defeito em holocausto, uma ovelha de um ano 
Sem defeito plelo peCado, um cameiro sem mancha para 
o saCttfído pacifico, 15 e tamhém um cestb de pâes áai- 
mos, horrffadois com azeite, e tortas sCra Fermento utitadas 
de azeitíe, cada coisa com as suas lihaç&ds. 16 O sacer 
dote as oferecerá diante do Senhor, e o fará tanto pelo 
pecado como em holocausto. 17 O carneiro, porém, imo 
lá-lo-á ao Senhor em sacilfídto pacifico, OfereCendo ao 
mãsmo tempo o cesto doS pães ázimois e as libações, que 
por co&tumfe se devem. 18 Então será rapado ao Naza 
reno o cabelo consagrado dianOe da porta do tabernáculo 
tfa reunião; (o  sacerdote) tomará os Seus cabelo® e os 
porá no fogo, que está potr baixo da Vitima pacífica. 
19 Porá nas mãOs do Nazareno, depois de lhe ter sldVi 
raípada a cabeça, a espádua do carneiro cozida, uma torta 
ázima tiraida do cesto e uma filhó ázima. 20 Recebidas 
dele estas coEsas, as elevará diante do Senhor; assim san 
tificadas, pertencerão ao sacerdote, como também o peito, que 
Se mandou separar, e a perna: depois disto o Nazareno pode 
heber vinho. 21 Esta é a lei do Nazareno, quando tiver 
feito voto, esla a suá oferta ao Senhor no tempo da sua con 
sagração, aliém daquilo que os seus meios lhe permitirem 
fazer. ProCederá cotaforme o vdto que tivier feito na sua 
mertbe, paia tomar perfeita a sUa santificação.

JoravI* 22 O  Senhioir falou a MOisés, chíendo; 23 Dire a 
»c^pt«í Aarão e a seus filhos: Aisim abenqoarels os filhos de 

Israiel: dir-lhe-eis: 24 O Senhor te abençoe, e te guarde.
25 O  Senhor de mostre a sua face e tenha piedade de ti.
26 O  Senhoir volva o seu rosto pala ti, e te dê a paz.
27 Asrim invcxmrão o meu nonte sohTe os filhos de Israel, 
e eu os abençoarei.



III  — ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS DO SINAI

7 — 1 No dia em qtte Moisés acabou o tabernáculo. Ofertas 
o levantou, o ungiu e santifícou com totíOs os seus uten- 
sílios, aSsim como o altai- oom todos os seus utenmlios, uma'dat
2 Ds principies de Israel, chéfes das suas casas patriar- doze tribos 
cais, que haviam preridido ao recenseamento, ofereceram
3 os seus dons diante do Senhor: Seis carros cobertos e 
doze bois. Cada dbis chefes ofereceram um carro, e cada 
um dieles um boi, e os apreistentaram diante do tabernáculo.
4 O Senhor disSe a Moisés: 5 Recebe-os deles para que 
sirvam no ministério do tabernáculo, e cntrcgá-los-ás aos 
Levitas segundo as necessidades do seu Serviço. 6 Tendo, 
pois, Moiséis recebido os carros e os bois, entregOu-Os aoS 
Levitas. 7 Deu dois carros e quatro bois abs filhOs de 
Oerson, segunldo era a neoels^dade qiie deks tinham. 8 Deu 
aos filhos de Merari outros quatro carros e oito bois, 
atendendo aos ofícios e obrigações que tinham à ordem 
de Itamar, filho do saCendote . Aarão. 9 Aos filhOs de 
Caalth, pOrém, nãb deu carros nem bois, porque Servem no 
santuário, levando as coisas santas aos seus próprios om 
bros. 10 Os chefes ofereceram as suas oblaçóiels diante 
do altar pa-ra a dedicação do altar, no dia em que foi ungido.
11 O  Senhor disise a Moisés: Cada um dOis chéfes ofereça 
cada dia os iseus dons para a dedicação do altar.

12 No primeiro dia fez a sila oferta Naasson, filho de 
Aminadab. da tribo de Jiidá: 13 a sua oferta foi um prato
de prata, de cento e trinta siclos de peso, e uma taça de 
prata, de setenta siclos, segtmdo o peso do santuário, am 
bos cheios de farinha bonifada com az'eite para o sacri 
fício; 14 um pequeno vaso de ouno que pesava dez siclos, 
cheio de incenso; 15 um bOi da manada, um cartieiro e 
um cordeiro de um ano, para o holocausto; 16 um bode pelo 
pecado: 17 pmra o sacrifício pacífico dois bois, cinco car 
neiros, cínco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a 
oferta de Naasson, filho de Aminadab.

18 No segundo dia, Natanael, filho cfe Suar, chefe da 
tribo de llssaccir, ofereceu 19 um prato de prata, que pe- 
sava oento e trinta siclos, uma taiça de prata de setenta 
siclos segundo o peso do santuário, ambos cheios de fa 
rinha borrifada com azeite para o sacrifícro: 20 um pe 
queno vaso de ouro, que pésava dez sidos, chteio de inCenSo:
21 um bcá da manada, um catmeito e um cordeiro de um 
ano, para o holocausto: 22 um bode pelo pecado:
23 para o sacrifício pacífico, dois bois, dnco carneiros, 
cinco bodeS, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de 
Natanael. filho de Süar.



CKcíe da 
tribo de 
Zabuloa.

Cbtie da 
tiíbo de 
Ruben.

Chefe da 
tribo de 
Siraeão.

Chtfe da 
tribo de 

Gad.

Chefe da 
tribo de 
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24 Ak> terceiio <üa, Eliab, ÍLlhto Ue Helon e chefe dos 
filhos de Zabul'oti, 25 ofeiteceu um prato de pra-ta, que 
pesava dfeato c  trinta siclois, e  uma taça <fe prata, que ünha 
sietenla siclos segundo <t> peso do santuárib, ambos dieibs 
de farinha boriífalda com azeite para ò sacrifido; 26 um 
pequeno vaso .dc ouJo quO pesava dez sídoB, cheio de in 
censo; 27 um boi da manada, um caMeiro e um Coilde4ro 
de um ano, para o holocausto; 28 um bode peJo pecado; 
29 para o sacrifido ptadfi ĉo, dois bois, dnco carneiros, 
dnco boldiels, dndo cordeiros de um ano. Esta foi a oferta 
de Eliab, filho de Helon,

30 Ao quarto dia Elisuí, filho de Sedeur, e piíndpe 
dcils filhos de Ruben, 31 dfereCeu um prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, uma taça de prata, que tinha 
Setenta sidos pelo peso do santuário, ambos cheias de flor 
de farinha bonifada com azeüte para o sacríiído. 32 um 
pequeno vaiso de ouro do pteSo dc dez sidos, cheio dc 
incenso; 33 um boi da manada, um carneiro e  um cordeiro 
de um ano, para o  holocaus-to; 34 um bode pelo pecado; 
35 para o sacrifíCio pacifico, dois bois, cinco camfeiros, 
dnco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta- de 
Elisur, filho de Sodeur.

36 Ao quinto dia Salamiel, filho de Surisadai, prín 
cipe dios filhos de Süneão, 37 dfereCeu -um prato de prata, 
que peisava cento e tntnta ddoB, Uma taça de prata, que 
tinha setenta sidos pelo peso do santuário, ambcte cheios de 
flor de farinha borrífada com aZeite para o sacrifício; 
38 um pequeno valsio de oiiro, que pesaVa dez siclos, chteio
dc ihcenso; 39 um bdí da manada, um carneiro 'c um
cordeiro de um ano, para o holocauSIo; 40 run bode pelo 
pecado; 41 para o sacrifício pácífico, dois bois, cinco
carneiros, dnco bodes, cinco cordeiiros de um ano. Esta foi 
a oferta de Salámiel, filhO de SuiiBadai.

42 Ao sexto dia EL'asa;di, filho de Duel, príncipe dos 
filhos de Ga'd, 43 oferecÊu um prato de prata, qiie pe 
sava Cento e trinta siclois, uma taça de prata, quie ünha 
seterita sidos, pelo peso do santuário, a-mhds dieios tfe 
flOr de farinha bonifada cora azeite para o saciificio; 
44 um pequeno vaso de ouro Ido peSo de  dez siclos, cheio 
de incenso; 45 um boi da manada, um caínciro e um cor- 
deito de um ano, para o holbcausto; 46 um bdde pelo 
pecado; 47 para o Wacrificio pacifico dois bois, cinco
carneiros, cinco bddes, cinco Cordeiros de um aino. Esta 
foi a oferta de Eliasaph, filho de Duel.

48 Ao Sétimo dia Elísama, filho de Amiud, príncipe 
dos filhos de Efraim, 49 ofereceu ura prato de prata, que



pesava cento e trinta sidos, uma taça de pra‘ta, que tinha 
setenta sidos, pelo peso do santuário, ambos cheios de 
flor de farilnha borrifada oom azeite para o Sacrifício;
50 um pequeno vaso de ouro do pleSo de dez siclos, cheio 
(fe inceiKo: 51 um boi da mamada, um cam eL rO  e um cor 
deiro de um ano, para o holocausto; 52 um bode pelo
pecado; 53 para o sacrifício pacifico, dbis bois, dnco car 
neiros, dnco bodes, c üdc d cordeiros de um ano. Este foi 
a oferta de Rllíte-ma, filhO  de Amíud.

5 4  Ao oitavo dia Gamaliel, filho de Fatíassur, príncipe Chefe da 

dbs filhos de MaOaSsés 5 5  ofereceu um prato de prata, '•= 
que pesava cento e trinta sidos, uma taça de prata, que 
ttaha setenta feiclOs pelo peso do santuário, ambos cheios 
de flor de farinha borrifaida com azeite para o sacrifício;
56 um pequeno vaso de ouro dO pelso de dez siclos, cheio
de ihcenao: 57 Um boi da manada, lun cameiro e um om-
deiro de um ano, para o holocausto; 58 um bolde pek>
pecado; 59 para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta 
foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur,

60 Ao nooo dia Abidan, filho de Gedeão e príncipe c h e fe  da 
dos filhos de Benjamim, 61 Ofereceu um prato de*prata, tribo de 

quie plesava cento e trinta siclos, uma taça de prmta, que 
tinha seüeírita siclos pelo peso do santuário, ambos cbedos 
de flor de faíritiha borrifada com azeite para O sacrifido;
62 um pequeno vaso de ouro do peBo de dez siclos, cheio 
de incenso; 63 um boi da manalda, um cameiro e um 
coideiro de um ano, para o holocausto: 64 um bode pelo 
pecado; 65 para o sacrifido paciRco, dois bois, dnco
carneiros, dnco bbides, ciaco cordeiros de um ano. Esta foi 
a oiferta de Abidan, filho de Gedeão.

6 6  Aó décimo dra AStezer, filho de AmSSadai, príndpe chcfe da 

dos Rlhos de Dan, 6 7  ofereceu um prato de prata, que tribo de 

pesava cento e trinta siclds, uma taça, qUe tinha trinta si- 
closi pelo peso do santuário, ambos chdols de flor de fa 
rinha borrifaida com areite para o sacrifido; 68 um pequeno 
vaso de oâro do peso de dez siclos, cheio de incenso; 6 9  um 
boi da manada, um cameíio e  um cordeirb de um ano,
para o holocausto: 7 0  um bode pelo pecadO: 7 1  para
o sacrifido pacífico, dois bois, cinco carneiros, dnüo bodes, 
cinCo cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezei, 
filho de Amisadai.

72 Aó undéCimo dia Fegicl, filho de Ocran, príncipe C bcfe da
dOs Rlhos de ÀZer, 73 ofeTeCeu um prato de prata, que tritô dc
pesava cento e trinta siclos, uma taça de prata, que tinha 
s-rtenta siclos pelo peso do santuário, ambos cheios de flor
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de farinha bomfaida com azeite para c  sacrifício; 74 um 
pequeno vaso de oufo do piaso d!e dez âiclos  ̂ cheio de 
inceniso; 75 um boi da manada, um cazmeirb e um coí*-
deiro de um ano, para o  holocausto; 76 um hode pelo
peCado; 77 para o  saaifLdo pacifico, dois bois, cinCo 
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta
foi a oferta de Fegiel, filho Ocrab.

78 Ao duodéCirao dia Aira, filho de Enan e principe 
dos filhos de Neftali, 79 ofe^Cdeu nm prato de prata, que 
pesava cento e trinta siclos, uma taça de praia, que Hnha 
Setenta sidos, pelo peso do saintuário, ambos cheios de 
flor de farinha borrifada com azeite para o sacrifício; 
80 um pequeno vaso de ouro do peso de dez siclos, cheio 
de incenso; 81 um boi manada, um carneiro e um cor 
deiro 'de um ano, para o holocausto: 82 um bode pelo
pecatdio: 83 para o sacrifício pacJfico, dois bois, dnco car 
neiros, cinco bod'es, dnco cordeiros de um ano. Esta foi a 
oferta de Aira, filho de Enan.

84 As coisais, pois, oferecidas peitos príncipes de Israel, 
na dedicação do aJtar, no dia eta que foi consagrado, fo 
ram estas; doze pratos de prata, doze taças de prata, doze 
pe<pilenos vasos de ouro, 85 pesando cada prato cento 
e trinta siclos, e cada taça sietenta, 'de sorte que todois os 
 vasos de prata juntos pesavata dois mil e quatrocentos
sidos, pelo peso do santuário. 86 os doze pequenos va 
sos de ouro cheios de iriCenso, de dez sidos cada um, pelo 
peso db sántuário, pesavam todos juntos OeUtio e vinte ã -  
clos de ouro. 87 Total dos animais para o holocausto: Doze 
bois da manada, dbze cartleirtos, doze cordeiitos de um ano 
com as suias Hbaç&cs, doze bddes pelo pecado. 88 Total 
dos animais para o sacrifScio pacífico: VSnte e quatro bois, 
sessenta darncffiios, SetssCnta bodes, sessenta cordeiros dte 
um ano. EStes coisas foram oferecidas na dedicação do 
altar, quando foi ungido.

^ M a v a 89 Quaodo Moísés entrava líò tabernáculo da reunião, 
para falar com o Senhor, ouvia a voz daquele que Ihê fa 
lava dto pitipiciatório, coIoCado sobre a arca do tes'lle- 
munho, entre oe dbis querubins. 'Era assim que lhe falava.

Piepaio i i i  8 — 1 0  Sen'hoir 'falou a Moisés, dizendo: 2 Fala a 
lâmpadas. AarSo, e dizc-lhe: Ao colocares as sete lâmpadíis sobre o 

candelabro, coloca-as de forma que projectem luz para a 
parte da frtente. 3 Aarão asám fez, e pôs as lâmpadas 
sobre a parte anterior do candelabro, conformle o Senhor 
tinha ordenado a Moisés. 4 O  candelabro era todb de ouro 
batido a martelo, mesmo o ‘pé e as flores. Segundo o modelo 
que o Senhor mostrou a Moisés, assim ele fez o candelabro.



5 O Senhor falou a  Moisés, dizendo: 6 Toma os Le- Consagra-
vitas do incib dos filhos de Israel fe pUrifica-os 7 com
estas cerimônias asperge-os com a água da purificação;
rapem ã navalha tddo o corpo: laviem as suas vestes e pu 
rifiquem-se. 8 Depois tomarão lím boi da manada, e, para 
a sua libação, 'flor de farinha botrifada cOm azeite; tu to- 
marás outro boi da manada pelo pecado, 9 e farás apro 
ximar os Levitas diante <to tabernáculo da reunião, depois 
de convocada toda a multidão dos filhos de Israel.
10 Quando os Levitas estiverem diante do Senhor, os filhos 
de Israel potrãü as suas mãos sobre eles. 11 Aarãb dfe- 
recerá os Levitas como um ídbm dtols filhos de Israel na 
pTeSença do Senholr, para que o sirvam no Seu ministério.

12 O s Levitas também 'porão as suas mãos sobre as 
cabeças dos bois, dos ’ quais sa'crjfi'Cará's um pelo pecado, 
e o outro em holocausto ab Sfenhor, para fazer a expiação 
dos Levitas. 13 Apresentarás os Levitas diante de Aarão 
e de seus filhos, e os sagrarás depois de os teties oferecido 
ao Senhor, 14 e separá-los-ás do meio dos filhos de Is 
rael, para que sejam meuls. 15 Depois disto, entrarão no 
tabernáculo da reunião para me servirem. Assim os puri- 
ficarás e sagTalás em Oferta ao SenHor, porquê mte foram 
dados comb um dbta pelos filhos de Israiel. 16 Eu os re 
cebi em lugar de ‘todOs os plrimogénítos de Israel, dle todOs 
os que saem primeiro do Seio materno, 17 porque lOdos 
Os primogênitos 'dos filhos de Israel, tanto de homaas como 
de animais, são meus. Eu os consagrei a mim, déSde o dia 
em que feri todos os primogênitos na tenra do Egipto.
18 Tomei os Levitas em lugar de todos os primogênitos 
dos filhos de Israel, 19 e, (tirados) db meio do povo, 
üd-os inteiramente a Aarão e a seus filhos, para me ser 
virem por Israiel no tabernáculo da reunião e oraTem por 
cíeS, para que não venha alguma praga sobre o poVo, se 
ousaVem aproximar-Se do santuário. 20 Moisés, Aarão e 
toda a multidão dos filhos de Israel flzerani aCerca dos 
LeVitate o qUe o Senhbr ordenara a  Moisés, 21 Foram 
purjficaldos e lavaram as suas veStes. Aarão apreSen1ou-os 
diante dò Senhbr e onou por eles, 22 para que, d‘epois 
de purificados, eUtraissIcm no tabernáculo da reunião a exer 
cer as suas funções diante de  Aarão e de seus filhos. Oomo 
o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos Levitas, assim 
SC fez. 23 O  Senhor falbu a Mdisés, dizendo: 2'4 Esta
é a  lei relativa aos LeVitaS. Dedde os vinte e cinco anos 
para cima entrarão a servir no tabernáculo da reunião.
25 Quando com'pletarem cínquehta anos de idade, cessarão 
de servir; 26 (sòmente) ajiidarãb sleus irmãos no tabemá-
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cufo da reünião, paTa guardarem as coisas que lhes forem 
confiadas, mas Jião mais exercerão as funções {ordináriasJ. 
Assim disporás os Levitas nos seus encargos.

9 — 1 0  Senhor falou a .Moisés no dfeserto do Sinai, 
no primeiro mês do Segundo ano dlepois que tinham saido 
da telra do Egipto, e disse: 2 Os filhos de Israel cele 
brem a Páscoa no tempo estabelecido, 3 nO dia catorze 
deSte mês à tardle, segundo tòdas ae suas cerimônias e os 
seus lilfos. 4 Moisés mand.k>u aos filhos de Israel que cele 
brassem a Páscoa. 5 Eles celebraram-na no tempo esta 
belecido, no dia catorze do mês à tarde, no mOaíte Sinai. 
Os filhOs de Israel fiZeiram tudo conidirnte o Senhor tinha 
ordenado a Moídés. 6 Alguns qiie Se acliavam impuros, 
por Se terem chegado a um morto, os quais nãb podiam 
'fazer a Páscoa naqiíele dia, foram ter Com Moisés e Aarão e 
7 disseram-lhes; Estamos 'impuros pOr causa die nos termos 
chegado a um morto; por que havemcK nós de ser privados 
de fazer a oblação ao Senhor no temim estabelecido, entre 
os filhos de Istael? 8 Moisés res'pondeu-lhes: Esperai que 
eu consulte o S'enhor, 'para saber o que ordenará acerca 
d'e vós.'

9 O Senhor falou a Moisés, dizendo: 10 Dize aos
filhos de Israel: O homem Cfue estiver impuro por causa 
dum mbrto, ou se achar em jornada longe d'e vós, faça a 
Páscoa do Senhbr 11 no clia catbrze do segundo mês, 
entre as duas luzes fa o  findar o d ia). Comê-la-á com pães 
árimos e ervas amargaS, 12 nâo deixará nada para a 
manhã sieguinte, nem quebrará os ossoB, observará todos 
os ritos da Pàstoa. 13 Se alguém está puro, não se en 
contra em viagem, e todavia não ctelebra a  Páscoa, será 
exterminado db steu povo, pOique não ofeíeceu no tempo 
ctstabelecidb o  sacrifício alo Senhor; esse levará o seu pe- 
cadb. 14 Do m'esmo mod‘o o percgiinb e o eítrangeiro, 
se moraíem eíitPe vós, farão a Páscoa em honra do Senhor 
oom as soaS cerimônias e os Seus ritols. O meSnto pre 
ceito será guardndo entre vós, tanto p'elo cstrangeito como 
pelo nátural.

15 No dik, pois, em que o tabemáculo fcâ erecto, a 
nuvem o cobriu. Dá tarde, porém, até manhã êstawa sobre 
D tabemáculo como uma espécie de fogo. 16 Assim acon 
tecia continuamente: De dte c'ohria-o a nuvem, <e db noite 
como que uma espécie de fogo. 17 Quando se levantava 
a nuvem que cobria o tabemáculo, en'tãb piinham.-se em mar 
cha os 'filhos de Israiel; nb lugar onde a nuVem parava, ai 
acampavam. 18 Ã ordem db Sénhor paítiam, e à sua or- 
dtem assentavam o tabemáculo. Todo b telnpo em que a



nuvem estava paraUa sobre o tabernáculo, permaneciam 
no mesmo lugar: 19 se acoWfecia estat parada sobite ele
muito tempo, Os filhos de Isratel estavam às olidens do 
Senhor, e não partiam 20 durante todo o tempo em que 
a nuVam estaVa sobre o tabernáculo. Ao mandado do Se 
nhor levantavam as tendas e ao seu mandado as desar 
mavam. 21 Se a nuvem se detilnha tíesde a tarde até de 
manhã, e togo aO romper db dia se elevava do tabernáculo, 
partiam; ste, depois de um dia e iima nüíte, se retirava, 
desmanchavam as tendas; 22 se, porém, ste detinha sobre 
o tabernáculo dois dias ou um mês ou mais tempo, os filhos 
de Israel ficmVam no mesmo lugar, e não partiam, mas logo 
que a nuVem se elevava, levantavam o acampamtento.

, 23 Ao mandakto do Senhor assentavam as tendas, e ab seu 
matndado partiam; estavam Sempre atentos ao Sinal do 
Senhor, como eSte tinha ordenado por meio de Moisés.

1 0 — 1 O  Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 Faze fTrom beias

paia H duas trombetas de pTata batida ao martelo, com 
as quaSs possas convocar a multidão, quandb se houver 
de levantar o acampamento. 3 Quando fizeres soar as 
duas tiombetas, todo o povo se juntará ao pé de ti à porta 
do tabernáculo da reunião. 4 Se tócares uma só, virão 
a ti os principies le os chefes <do povo die Israel. 5 Se o 
som for eStrepítoso, levantarão os acampiamcntos os pri 
meiros qUe estão !da parte do oiítente. 6 Ao segundo toque, 
porém, de igual som, levabtarão as tendas, ois que habitam 
ao meiò-tíia; db miesmo modO farão os outros, enquanto as 
troim'ebetals fizerem sinal para a partida. 7 Quando se 
tiver de congregar o povo, tocaTeis as trombetas, mas não 
éstrepitosamente. 8 Os filhbs de Aarão, sacerdotes, to 
carão as trombetto, e esta ICi será perpétua nas vossas 
gerações. 9 Se saardes do vosso pais para' fazer guerra 
contra os inimigos que vos atacam, fareis soar, com es- 
trépito, as trombetas, e o Senhor Vosso Deus se lembrará 
de vós, p>ara vos livrar das mãtos de voSsos inimigos.
10 Nos Vossos dias de alegria, naS vossas solenidades, 
nos .dias de feSta do principio do mês, tocaneis as trombe 
tas, oferecendo os htoltocauslos e Os sacrifícios pacíficos, 
e  fim (de que o vosso  Deus se lembre dte vós. Eu sou o 
Senhor vOsso DcUs.
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11 No dia vinte do degundo mês do segundo ano,
levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemiuiho. 12 Os 
filhos de Israel pelas suas tiírmas partiram dò deserto dò 
Sinai, e a nuVcm parou no deserto de Faian. 13 Os pri 
meiros que levantaram os acampamenbois, conforinle a or- 
dCm do Seinhbr daria por meio de Moisés, H foram os
filhios 'de Judá pelas suas turinas: o seu príudp.e era
Naasson, filho die Aminadlab. 15 Na tribo dos filhos de 
Issacar foi príncipe Natanael, filhio de Suar. 16 Na tribo 
de Zabulon era príncipe Eliab, filho de HWon. 17 O 
tabernáculo foi .desarmado, e os filhos de Gerson e dé 
Merari, partiram, l)evando-o. 18 Depois partiram os filhos 
de Ruben, áagundo as suas tiírmals e a sua ordem; Eli- 
sar, filho de Sedeur, era seu princípe. 19 Na tiibo dou
filhos de Simeão o príncipe foi Salamiel, filho de Surise- 
dai. 20 Na tribo de Gad era príncipe Eliasaph, filho de 
Duel. 21 Depods partir,am os Caaütas, que levavam o 
san'tuârio. O 'tabernáculo era Sempre levado até chegar ao 
lugar, onde Se dervia erigiir. 22 Levantaram deppis os 
acampamentos os filhos de Efraim pelas suas turmas, dos 
quais eta prindpe Elisama, filho de Amiud.

23 Na tribo kliols filhos de MaUiassés era príncipe Ga- 
malilel, filho de Faldassur. 24 Na tribo de Benjamim era 
chefe Abidan, filho de Gedeão. 25- Os últimos a 1'e.van- 
tar o acampamento Boram os filhos de Dan pelas suas tur 
mas, em cujo exército era principe Àié2'ea-, filho de Ami- 
sadai. 26 Na tribo dos filhos de Aser o principe ena Fe- 
giel, filbo de Ocran. 27 Na tribo dos iilbos de Neftali o 
principe era Aira, 'fUlto de Elnan. 28 Tais são os acam- 
panientos e as marchas dos filbos de Iisiael pelas suas 
turmas, quando Se moviam.

29 M o íbc s disSe a  Hohab, 'filho de Elaguel Madiauita, 
seu patente: Nós paitimos para o lugar que o Senhor nos 
háJd'e dar; vem connosco, pata te fazfermos bem, porque 
o  Senhor prometleu bens a Israiel. 30 Mas ele respondeu- 
-Ihe: Não irei cbntigo, mas voltarei para a minha terra, 
na qual nasci. 31 Moisés disse: Não queitas ahalidonar- 
-nds, porqiie tu oonhéQes os lugares em que dPvemos acam 
par no deSeito, e serás o nosso guia. 32 Se vieres con- 
nosoo, repartiremtís contigo das riquéras que o  Sienhor 
nos der.



33 Partiram do monte do Senhor e caminfaajam três dias, Primeiros 
c a arca da ahança do Sienhor ia adiante deles, indicando- viagem' 
-lhes nos três dias o lugar para os acampamentos. 34 A 
nuvem do Senhor também estava sobre eles de dia, quando 
caminhavam. 35 Quando Se levantava a arca, MoSsés 
dizia: Levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, 
fujam da tua face os que te aborrecem. 36 Quando, porém, 
se depunha, dizia: Volta, Selnhor, para a multidão de Israel.

11 — 1 Entretanto levantou-se uma murmuração do 
povo contra o Senhor. O Senhor, tendo ouvido isto, irou-se, 
c o  fogo do Senhor, aceso contra eleS, (já) devorava uma 
extremidade do acampamento. 2 O poVo clamou a Moi 
sés; Modsés OTOu ao Senhor, e o fogo extinguiu-se.
3 (M oisés) pôs àquele lugar o nome de Incêndio, pOrque 
ali se tinha aCendido contra eles o fogo do Senhor.

4 A populaça que tinha vindo com eles ardeu em Queixas do 
desejos, sentando-Se e chorando, uníndo-se-lhe também oa 
filhos de Israel. Diziam; Quem noIs dará carnes para co 
mer? 5 Lembranuo-nos dos peixes qute comianros de graça 
no Egipto; vem-nos à memória os pepinos e os melões, e 
os alhOs bravos, e as cebblas, e oS aüicK. 6 Falta-nos o 
apetite, pois os nossos olhOs não vêem stenão maná. 7 Ora 
o maná era como os grãos de cotehtro, da cor do bdélio.
8 O  povo ia ao redor dio campo, e, colhend'o-o, o moía 
numa mó, ou o pisava num gral, corendo-o muna pantela, 
fazia dele tortas dum sabOr como de pão amassado com 
azeite. 9 Enquanto de noite caía o orvalho no campo 
caia também o maná.

10 Ouviu, pois, Moisés chorar o povo nas suas famí- Queixas

lias, cada um à porta da sua tenda. A cólera do Senhor 
aoendeu-se fortemente. Moisés entristeceu-de 11 e disse 
ao Senhor: Por que afligiste o (eu servo? Por que não acho 
eu graça diante de ti? Por que pusestte sobre mim o peso 
de todo eSte pOvo? 12 Porventura concebi eu toda esta 
multidão, ou gterei-a, para mte diZeres: TraZe-os no teu seio, 
oomo a ama costuma trazer uma Oriança, e leva-os à tetra 
que com juramento prometi a Seus pais? 13 Donde me 
virãb carnes para dar a tão grande multidão? Eles choram 
contra mim, dizendo: Oá-nos cames para comermos. 14 Eu 
só não posso suportar todo estte povo, porque ste me torna 
pesado. 15 Ste te parece outra coisa, peço-te que me tires 
a vid'a, e que ache eu graça diante doe teus olhos, para me 
não ver oprimido de tão gtandes males.

16 O Senhor Üísse a Moisés: Junta-nle setenta homens Promessa
entre os anciães de Israel, que tu saibas serem anciães do 
poVo e seus principais: conduzi-hos-âs à porta do taberná- alimento.



culo <±a reunião, e ali ckS farás esperar contigo, 17 para 
qute eu desça, te fale, tobrie dio seu Elspiritio e Iho dê a eles, 
para qüe suStentem contigo O peso do povo, e não sejas 
tu só o agravado. 13 Dirás também ao povo: Santificai- 
vos, que amanhã comereis carnes, pois vos ouvi direr. Quem 
nois dará a- comer cames? Nós estávamos hem no Egipto. 
Assim o Senhor vots- dará carnes qiíe comais, 19 não só um 
dia, nem !dbis, nem cinco ou dez, nem mtesmo vihfe, 20 mas 
um mês inteiro, até elas vos saírem pela bcxa, até vos cau 
sarem enjôo, visto que regeitaStes o Sebhor, que está no 
meio de vós, e chorastqs no meio dele, dizendo: Por qute saí 
mos nós do Egípito? 21 Moisés disse: Ê  um povfe de scisCen- 
tos mil hotaiens de pé, e tu dízes: Dar-lhes-ei carne a comer 
durante um mês inteiro? 22 Porventura malar-se-á tanta 
quantidade de oVeIbas e bois, cjue poasa baStar para a stta 
comida? Ou juntar-se-ão todos os príscs do mar, pa:ra os 
fartarem? 23 O Senhor respondeu-lhe: Porventura é im 
potente a mão do Senhor? Agora miesmo verás se a minha 
palavra ise 'põe por obra.

O s  se te n ta  24 Foi MóiSés e referiu ao povo as palavras do Se-
a n c iã c s . nhor, e, juntando-se stetenta homens dos anciães dte Israel, 

fé-los eStar de pé junto do tabtemáculo. 25 O Senhor des 
ceu na nuvem, falou-lhe, e, tirando do Espírito que havia 
em Moisés, deu dele aos sCtíenta honrcns. Tlendo repousado 
neles o ESpirito, prolfetizaram ,e não cessaram mais (de o  
lazer). 26 Ora tinham ficado no campo dois hcanens, um 
dos quais se chamava Elldad, e o outro Medad, e o Espí 
rito pousou (também) sobne eletŝ  porque também eles 
tinham sido alistados, mas não tinham saído para ir aio 
tabernáculo. 27 Como profetizassem no acampamento, um 
jovém correu e deu a noticia a MSoisés, dizendo; Eldad e 
Médad ptofetizam nos acampamentos, 28 Imddiatarntente 
JtosUé, filho die Nun, ministro de Moisés e escolhido entre 
muitos, disse: Modsés, meu senhor, impede-os (de profeti. 
tirarj. 29 MoiSés respondeu-lhe; Por que és tão zeloso 
por mim? Quem dera que todo o povo profctizaBSte, e que 
o Senhor lhe desSc o  seu ESpirito! 30 E  Moisés voltou 
para os acampamentos com os anciães de Israel.

As codoi- 31 Um verito mandado peBo Senhor, trazleliido codor-
nizeis das bandas do mar, arrebatou-as consigo e fé-las 
descer sobre os acampamentos ao redor do campo 
por tanto espaço, quanto se pode andar num dia e voavam

11, i r .  Tome d o  teu E sp írito . Sem dímijuiir os dons do Espírito 
Santo dados a Mois'és. Deus também toinarã participantes, Atles os 
Mvos escolhidos.



pelo ar à  altura de dois covados sobre a terra. 32 Levan-
tando-se entâio o povo, apanhou todo aquiele dia e a noite 
e o outro dia tatitas codornizes, que aquele que menos 
(recolheu), tinha dlez gomoTes Ictefas, c puseram-nas a se 
car à  nxia dos acampamlerjtoB.

33 Ainda as carnes cstaVam nos Beus dentes, e ainda Castigo
de lhes não tilaha a'cabaidò edte manjar, quanido a cólera do áo povo.
Senhor se acendeu contra o ptívo, e o feriu com uma gran 
díssima praga. 34 Aquele lugar 'foi chamado o Sepulcro 
da Coocupiscência, porque ali sepultaram o povo, que 
tinha tido os desejos. E  tendo partido dos Sepulcibs da 
Ootncupnscêncla, foram a Hascroíh, e ali ficaram.

12 — 1 Ora Maria e Aarão falaram contra Moidés, 
por causa de sua mulher etíope, 2 e dlsSeram; Porven- Maria'  
tura o Senhor Falou só por Moisés? Não nos falou ele Aarão con- 
ígualmente a nós? O SenhOr ouviu isto. 3 Moisés, po- Moisés,
rém, era o mais manso de Iodas os hómens que havia na 
terra. 4 Disse imediatamente O Senhor a Moisés, a Aarão 
e a Maria: Ide todos três sós aó tabernáculo da reunião.
Logo quie lã chegaram, 5 o Senhor desceu na coluna de 
nuvem e panou à entrada do tabernáculo, chamando Aarão 
e Maria. Tendo-se efes apiOxi'mado, 6 disSe-lbes: Ouvi 
ais minhas palavras: Se  entre vós algum é profeta dò Se 
nhior, eu lhe aparederei em visão, ou lhe falarei em sonhos.
7 Mas não é assim a respeito do meu servo Moisés, o 
qual é fideliSsimo lem toda a minha caSa. 8 A ele eu falO 
cara a cara: ele vê o Senhor claramente, e não sob eni 
gmas e  figuras. Pór que não teUtestes vós, pois, falar con 
tra o meu servo MPisés?

9 E , irado contra dés, fol-Se embora. 10 Retirou-se Castigo
também a nuVem, qiie esltava sobre o tabernáculo. No mes- 
mo instante Maria apareceu tóda coberta de lepta (branca) 
como neve. Aarão, tendo olhado para' ela, e tehdo-a visto 
coberta de lepra, 11 disse a Mótiès: Rògb-te, meu Senhor, 
que não pOnhas sobre nós este pecado, que nèsciamente 
cometemos. 12 Que eSta não fique como um aborto que 
é lançado fora db ventre de sua mSe, já  meio consumido.
13 E  Moisés clamtou ao Selnhór, dizlendo: Ó Deus, eu te 
rogo, sara-a. 14 O Senhor, respcíàdeu-lhle: Se seu pai lhe 
tivesse cuSpido na cara, não deveria ela estar coberta de 
vergonha aò menos durante Sete di'as? Esteja separada 
fora dós acampairiéntos 'durante sete dias, e depois será 
Dutra Vez chamada. 15 Maria, pois, 'foi dei'taida fora dos 
acampam.entois, durante Sete dias, e o poVo não se moVeu 
daquele lugar enquanto Maria não foi tomada a chamar.



T E R C E I R A  P A R T E

Os Israelitas eni Cades

Eiplora- 13 — 1 Depois disto-o povp partiu de HaserOth, e le- 
vantou as tendas no deserto de FaVan. 2 Néste lugar o 

aCasa^. Senhor falou a Moisés, dSztendb: 3 Envia homens, um dos 
princip^ por cada tribo, qute reconhteçam a terra de Ca- 
naao, que eu hfei-de dax aos filhos de Israel,

4 MoiSés fez o que o Senhor mandara, enviando db 
desOrlo de Faran homens de etftrc os principais, cujoS 
nomes são estes; 5 Da tribo de Ruben, Samua, filho de 
Zecur. 6 Da trihio dle Simeão, Salfath, filho de Huri. 7 Da 
tribo de Judá, Caleh, filho de Jefone. 8 Da tribo de Issa 
car. Igal, filho de José. 9 Da tribo de Ebaim, Osêias 
filho de Nun. 10 Da tribo de Benjamim, Falti filho de 
Rafu. 11 Da tribo de Zabulon. Gediel, filho de Sodi. 
12 Da tribo de Manassés, Gaidi, filho de Susi. 13 Da 
tribo de Dan, Amiel, filho de GemalS. 14 Da tribo dt 
Aser, Stur, filho de Migilel. 15 Da tribo de Neftali, 
Naabi, filho de Vapsi. 16 Cia tribo dle GaÜ, Guel, filho 
àe  Mafri. 17 Estes são os nOmes dois homens que Moi 
sés enviou a reconhecer a terra. A  Oséías filho de Nun, 
pds-lhe o nome de Josué. 18 Moisés, pois, enviou-os a 
reconhecer a terra de Canaan, e disSe-lhfes: Subi pela parte 
do meio-dia e, quando üverdes chegado aos montes, 19 con 
siderai que terra é essa, e o povo que a habita, se é valente 
ou fraoo, se é em jjequenb ou grande número; 20 reparai se 
a mesma terra é boa ou má; como são as cidades, se mu 
radas ou sem muros; 21 Se o  terTeno é fértil ou estéril, 
com arvoredos ou sem árvores. Tende coragem, e trazM-nos 
dos friítos da- terra. Era então o tempo cm que as uvas 
tem'porãs 'já pOdem Ser comidas.

Exploração 22 Tendo, pois, pailído, exploraram a terra desde o 
deserto de Sin, até Roob, à entrada de Emath. 23 Subi 
ram para o meio-dia e foram a Hebron, onde estavam 
Aqnlman, Sisai e Tolmai, filhos de Enac. Hebron foi fun 
dada sete anos anUés de Tanis, cidade db Egipto. 24 Ga- 
minharido até ao Valen do Cacho, cortaram um ramo dC 
vidic oom o seu ca'dio, o  qual Bevaram dois homens numa 
vará. Oolhéram tamfcém romãs e figos daquele lugar, 
25 que foi chaníado Ncielescol, iBtk> é. Vale do Cacho, 
por causa db cacho que de lá lervaram os filhos dle Israel. 

VolM dos 26 TVndb voltado os expkwadbreS, passados quarenta 
dias, depois de harVerem percorrido Iwida a região. 27 fo 
ram ter coan Moisés, com Aarão e com toldo o ajuntaln'ento



dos filbos de Israel no deserto de Faran, que é em Cades.
Falando a eles e á  toda a multidão, mostraram os frutos 
da terra 28 e ‘fizeram lesta narração: Fomos à terra, onde 
tu nos enviaste, a  qual na Veidalde mana leite e mel, domo 
se pode reoooliecer por est,^ frutos. 29 Porém tem habi 
tantes fortísSinios, e ddaües grandes e muraxlas. Ali vimos 
a raça de Enac. 30 Amaléc habita ab meio-dia: o Heteu,
o Jebuseu e d  Amorreu habitam nas montanhas; o Cana-
neu habita junto do mar e ab longo do rib Jordão. 31 En 
tretanto Caleb, plara refrear a murmuração db povo, que 
começava a levantar-se contia MoiSés, disse: Vamos e to 
memos cotalfa da tena, porque nós poderemos conquiStá-la.
32 Mais os oiítros, que tüiham ido com ele, diziam: De 
nenhuma sotte pddetnbs ir dontra este poVo, porquie é tnais 
forte do que nós. 33 E  diante dos filhos d'e Israel dte- 
predaram o ‘pais que tinham eXplorado, dizendo: A  tena 
qUe percbrremos, devtora os seus habitantels: o jxrvo que 
vimos, é de edtaltiira extraordinária 34 Até gigantes lá 
vimos, 'filhos de Enac, da raça dbs gigantes, comparados 
com os quais nós paZeteiamos gafanhotos.

14 — 1 Toda a multidão sle pôs a gritar e chorou Revolta 
aquela nrjíte, 2 e todos os filhos de Israel murmuraram d® P9''®- 
contra Moisés e Aarão, dizendo: 3 Oxalá que nós tivés 
semos mOrrido no Egipto; oxalá que pereçamos neste vaisto 
deserto, e que o Senhor não nos introduza nessa terra, 
para não sermos palssadbs à espada, para as nossas mu- 
IheZés e os nosáss filhos não seZem levados cativos. Porven 
tura não nos seria melhor voltar para O Egipto? 4 Diziam 
iJns para os oultrOs: EsçodhamOs Um chiefe, e  voltemos 
para o Egipto. 5 Tendo ouvido isto MoSsés e Aarão, 
lançaram-se por terra diante de toda a multidão dos filhos 
de Isna'el.

6 Josué, porém, 'fiUio de Nun. e Caleb, filho de Je 
fone, que tinliam explorado a terra, rasgaram as suas ves 
tes 7 e disseram a  toda a mülüdãb dos'filhos de Israiel:
A tena qUe nós percorremos é muito boa. 8 Se o  Senhor 
nOs for propidb intpoduri-nos-á nela e no-la dará. Ê  uma 
tena 'qde mana reite e  mel. 9 Não sejâts rebeldes contra o 
Senhor, nfem temais o povo desta Veira, porque poldemoS 
devorá-lo como pão; eleS acham-se destituídos de toda a 
deíeSa; o Senhbr eStá connOsco, não temais. 10 Como toda 
a muíti'dão gritaSse e quisesse apetílriejá-los, apareceu a 
glória do Senhor a todos os filhos de Israel sobre o taber 
náculo da reuniãb.

14^ 9. Podem os devorà~lo com o p io ,  isto é, podemos vencê-lo 
sem nenhuma dificuldade.



C óltra 11 O Scnbor. disse a Mmsés: Até quando me há-de
ultrajai- este povo? Até quando não me acreditarão, tíeptois 
de íddos os prodígios qrie tenho Feito diante deles? 12 Eu 
os Ferirei com peste, extdrmilaá-Ios-ei. e a  ti Ealr-te-iei prín 
cipe duma grande nação, mais,vfot1!e do que esta é.

Oração 13 Moisés 'dlsSe ao Senhor: Os E gij^ os, do meiio dos
de M oirts. q y j g j g  traste eStle povo. Souberam que, p eb  teu pdder, o 

fizaste, e contaram isso mesmo H aos habitantes desta 
terra. Todos sabem quie tu, Senholr, aStás no meib deste 
povo e és viSto face a face, qiie a tua nuvem os protegfe. 
e que vais adlatatle ddes, de dia numa coluna de nuvem, 
e de noite muna Coluna de fogo. 15 Se fizeres mwrrer 
lima tão grande multidão como (se fora) um só homem, 
esses povos, a  qUe chegOu a tua fama, dirão: 16 Ele não
põde introduzir o povo mo i>aís, que lhe tinha prOmletido 
com juramento, por isso os matou nlo deserto. 17 Seja, 
pOis, gfortftcada a fortaleza- do Senhor como tu juraste. 
dizerido: 18 O Senhor é paciente e de muita misericórdia,
qüe tira a iniquildade c as maldades, embora nenhum cul 
pado deixe impune e castigue os 'pecados dos pais sohre 
ós filhos até à Ccroeira e qualta g'eiação 19 Perdoa, te 
suplico, o plecado deste povo, segundp a tua grande mi 
sericórdia, assim como lhe foste propício desde que saíram 
do Egipto até este lugar.

Castigo dos 20 O Senhor d-isse: Eu perdoei conforme o teu pe-
Israeliias. mas — piela minha vida e pela minha glória que

elQcbe toda a terra! — 22 nenhum dos homens, que viram 
a minha majestalde e os prodígios que fiz no Egipto e no 
deserto, que me tentaram já  dez vezes, e não obedeceram à 
minha voz, 23 verá a 'terra que eu prometi a  seus pais 
coni juramento. Nenhum dos que me ultrajaram a verá. 
24 Quanto ao mieu servo Caleb, que cheio de outro es 
pirito me Seguiu, eu o fritnoduzirei nesta terra que ele per 
correu; a  sua posteridade a pcissui'rá. 25 Visto que os Ama- 
lecítas e  os Cananeus habitam nos vales, amanhã levantai Os 
aicampamentoe, e voltai para o deserto pelo cabninho do 
mar Vermelho.

26 O  Senhor Jabu a Moisés e a Aarão, dizendo: 
27 Até quando murmurará contra mim 'esta péssima mul 
tidão? Eu ouvi as queixas dos filhos d'e Israel. 28 Dize- 
-Ihes pois: Por minha vida. diz o Senhor, eu vos farei 
cómo^mos ouvi dizer. 29 Neste deserto ficarão estendi 
dos os vossos cadáveres. Todos vós que fostes contados 
deSde vinte anos cima, e que munnUrastes contra
mim, 30 não entrareis na terra, na qua-I eu jurei fazer-vos 
hhbrtar, exCepto Caleb, filho de Jefo'ne, e Josué, filho de



Nun. 31 Todavia intrdd^rei bs voSsos filhcUs, dos quais 
dissesites que setíam presà dois inimigos, para que Vejam 
a 'terra qiie vos desagradou. 32 Os voisSos cadáveres fica 
rão jazendo no deserto.

33 Os vossos filhos anidarão errantes no deserto du- Quareno 
rante quarenta anoB, e pagarão a vossa infidelidade, até ^ert"° 
que os cadáveres de . seus pais sejsim consumidos tío de- 
Setto. 34 OotíSotme foram qulareuta os dias em que ex- 
plorastes aqdela terra, contando-Se um ano por cada dia,
durante quátetíta onOs paigareis a pena das vossaS iniqui-
da‘des, e experimentaTeis a minha vingança. 35 Eu, o 
Senhor, asSim domo disse, aissim farei a tolda esta pés 
sima multidão que Se insurgiu contra mim; neste dIeSerto 
Será ccmsuinlída e morrerá.

36 Tòdos Os homens, que Moisés tínha enviado a re- Morte dos
cOnheCcx a terra, e que, dépois Idê  terem voltado, tibham^®*'’’” ®̂®'̂  
fdto murmurar contra ele toida a multidão, depreciando josué c
aquela terra coino má, 37 morreram, sendo feridos diante Caleb.
do Senhor. 38 Apenas JOsué, filho de Nun, e. Caleb, filho 
de Jefdne, ficaram vivos entre todos os que tinham ido 
explorar a terra.

39 Moisés reíeriu todas estas palavras a todos os 
filhos ide Israel, e o povo chorou amargamente. 40 (A o  israelitas,
ouíro d ia), levantando-se de madrugada, subiram ao cume 
do monte c disseram: Estamos prestes a  ir para o lugar 
de que O  Senhor falou, porque pecámos. 41 Moisés disSe- 
-Ihes: Ptor que transgredis a palavra do Senhor, o que 
não vos redundará em bem? 42 Não queirais subir, porque 
o Senhor não é COnvosco, não suCelda serdes destruídos 
diante de vossoS inimigos. 43 O Amale'dta e o Cana 
neu estão diante ‘de vós, e vós sucumbireis sob a sua 
espada, porque não quisestès obedecer ao Senhor, e o Se 
nhor não Será convosco. 44 ElCs, obcecados, sulãram ao 
cume do monte. A  arca, porém, l̂ b testamento do Senhor 
e Moisés não se apartaram dos acampamentos 45 Desce 
ram os Amalécitas e os Cananeus, que habitavam no monte, 
e, tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Horma.

15 — 1 O Senhor falOu a Moisés, dizendo; 2 Fala Leis reia- 
aos filhos de Israel, e dize-Ihes,: Q p^do entrardes na terra 
da vossa habitação, que eu vos hei-rle tíar, 3 e oferecer- cruentJs. 
des ao Senhor algum hotocaxisto ou vítima, quer em cum 
pri mlento dos vossols votos, quer de vossa livre vontade, 
ou fazendo queimar nas vossas sotenidadels, bn odor de 
suavidade para o  Senhor, bois ou ovelhas, 4 todo aquele 
que imolar uma vitima, oferecerá em isacrifício a décima 
parte de efa de flor de farinha amaissada com a quarta



parte de um hin de areite, 5 e <i|ará esta mesma medida de 
vinho para- fazer as libações, por cada cordeiro. 6 Por 
cada carneiro, a oblação será de ,duas dízimas de flor de 
farinha, alnassada com a terça parte de um hin de azeite: 
7 oferecérá fmra as libações um terço da mesma medida de 
Vihho  em cheiro de suavidadte ,>-para o Senhor,

8 Qiiaiido, porém, bfleretíefes um holocausto de bois, 
quer paTa cumprires um voto, quer em sacrifício pacifico, 
9 daràs poir cada boS três dízimas de flor de farinha,-amas 
sada com azeite, na medida de meio hin, 10 e darãs a 
mieisma médida de vinho para as libações em ofèrta de 
suaVisBimo odor para. o Senhor. 11 Asãm o farás 12 por
cada boi, cada carneiro, cada corldeiro e cada cabrito.
13 Tanto os naturais da terra com o  os eitiàhgeiros 14 ofe 
recerão os sacrifícios cotai o mesmo rito. 15 Será uma 
mieisma lei e ordenação, tanto para vós como para os que 
são estrangeiros no vosso país.

O feita das 16 O  SlctahoT falou a MoSsés, dizeiMb: 17 Fala aos
primlciBs. f i i i jo j  ,d|g e dize-lhès: 18 Quando chegardtes ã  (erra,

que eu Vos hei-'de idar, 19 e comerdes dos pães daquele 
país, separaréis paxa o Sctohbr as primíciais 20 do vosso 
alimento. Assim como separais as primicias das elias, 
21 assita também oferecereis ao Senhor as primicias das 
voSSas tnaissas.

i^uork^ut Quando por ignorância omitírdeis algumas destas
*p”°su”'*5o? coSsas qu'e o Sieinhor disse a Moisés, 23 e qué por meio 

dele vos ordetaou, desde o dia em que começou a dar-vos 
06 iseus mandaimetatoS, 24 Se a mulüdão vier a cair em 
qualquer falta por esquerimieinto, oPcrécerá um bezerro da 
manada tem hoIOcausto de suavíssimo cheiro para o Se 
nhor, com a sua oblação e as suas libações, co'mo prescre 
vem as üelrimónias, e  um bode pedo pecado; 25 o sacer 
dote rogará por tcida a multidão dos filhos de Israel, e se 
lhes perdoará, porque npo pecaram voluntàriamente e ofe 
receram Contudo um holOicauStio ao Senhor, pela sua ina- 
dvertêlncáa. 26 Será perdoado a toda a multidão dos filhos 
de Israel, e aos estrangeiros que moram entre eles, porque 
é uma culpa de todo o povo cometida por ignorância. 
27 Porém, se uma só pessoa pecar por ignorância, ofere 
cerá uma cabra de um ano pelo seu peCado, 28 e o sa- 
ceidote rogará por ela, porque ptecou sem o saber diante 
dó Senhor, c lhe alcançará o perdão, e lhe será perdoado. 
29 Uma niesma íei será para todos os que pecarem por igno 
rância, qtleí sejam naturais quer sejam estrangeiros. 30 À 
pessoa, porém, que Bzer algume coisa com a mão lévan- 
tada fcontra Deus), quer seja cidadão quer forasteiro,



Será eHmmado do meio po seu povo, porque foi rebelde 
Contra o Senhor, 31 porque desprezou a palavra -do Se- 
rdiOT c violou o seu precieito; por isso será exterminado, e 
levará sobre si a  sua iniqüidade.

32 Ora aconteceu que, estando os filhos de Israel no 
deserto, c enoontranldo um'h'omelm que apanhava lenha no 
dia de sábatío, 33 apresentaram-no a Moisés, a Aarão e 
a todo o povo. 34 Eles nleterain-no em prisão, não sa- 
belndo o  que deviam fazer dele. 35 O Senhor disse a Moi 
sés: Este howem seja morto, tódo o povo o apedreje fora 
dois acampanieritos. 36 Tendo-o üiado para fora, ape 
drejaram-no, e ele morreu, comO o Senhor tinha mandado.

37 Disse também' o Senhor a Modsés: 38 Fala abs 
filhos de Israel, e dize-lhes que façam umas guarnições nas 
extremidades i s  suas capas, potídO nelas fitas dte púrpura 
violácea, 39 para que, vendoras, se recordem de liodbs oS 
mandamlentos do Senhor, e não sigam os seUs pensamentos 
nem ois seUs olhos qUe os arrastam à infidelidade. 40 A^im 
Se recordarão dos preceitos do Senhor e os cumpdrão e 
serão santos para cbm o seu Deus. 41 Eu sou o Senhor 
vosso Deus que voS tirei da terra do Egípto, para Ser 
vosso Deus.

16 — 1 Coré filho dc Isaar, filho de Caath, filho de Levi, 
Datan e AbirOn, filhos de Eliab, e também Hon, filho de 
Feleth, da família de Ruben, 2 se levantaram contra Moi 
sés, jiln't8mien.te com outros duZentos c cinqüenta homens 
dos filhas de Israel, principais da sinag'oga, e que, quando 
(se convocava) o conSeUiò, eram chamados pelos seus no 
mes. 3 Sublevados contra MoiSéS e Aarão disseram: Bas 
te-vos que sejaiS como os outnos, neste povo de santos, 
em que o Senhor eStá no mjelo de todos; por que vos ele 
vais vós sobre o povo do Senlrór? 4 MoiSês, tendo ou 
vido iSl», lançou-se com o noSbo por tetra, 5 e disse a 
Coié e a toda aquéla multidão- Amanhã o Senhor fará 
conhecer quais são os que lhe perténcem, e aproximará de si 
os santos, e os que eZcolher se aproximarão dele. 6 Fazei, 
pois, isto: Cada um fome o Seu turibultai, tu, Coré, e todos 
os teus sequazes; 7 amanhã, depoSS dte terdtes lançadP fogo, 
pónde incenso sobre ele diaUte dp Senhor; todo o qute de 
eSoolber, será 'o sauto; vós exaltai-vos muito, ó filhos dte 
Levi. 8 Disse mais a Cotré: Ouvi, ó filhos de Levi: 
9 A caso é pouoo para vós que o Deus de Israd vos tenha 
steparádo de bodo o povo, e voS tenha unido a sí, para o 
sexvirdes no culto db tabernáculo, para assistirdeS diante 
da miLtedãO do povo, e exeroeides o sleu ministério? 10 Por 
ventura efe Per-vos aproximar de si, a ti e a  todbs os
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teus irmãos filhos de Levi, a fim de usurpaidies paia vós 
também o sacerdócto, 11  e tòdos . os teus sequazés sfe 
suhlevaltem contra o  Senhbr? Qüe coisa é Aarão para 
murmuiardes coiítra ele? 12 Moisés, pois, mandou chamar 
Datan e Abiíon, filhas de El'iab, e eles responderam: Não 
vamos.

13 PoTveafuia não te baSta haVer-nbs tirado de uma 
terra, que manava leite e mel, para hos faZerdes morrer 
no deserto, (ainda) qufeneis-te assenhOrcar de nós? 14 Na 
verdadie não nos conduziSte a uma terra, onde corre O 
leSte e o mel, nem sequer nos deste mn pedaço de terra 
ou uma vinha: quereS também tirar-nos os olhlos? Não 
vamos. 15 Moisés, muito ilaido, disse ao Senhor: NSO olhes 
para. os Seus sacrificios: 'tu Sabes qu'é eu nunca ledebi de 
las nem tanto co'mo um jumento e que não afligi nenhum 
deles. 16 DisSé a Coré: Tu e totíos os teus seqtiaZes apre 
sentai-vos amanhã Idé inna parte diante do Senhor, e Aarão 
da outra parle. 17 Tomai cada um as vossos turíbulos, 
e ponde-lhés ém cima indenso, ofereCendlo ao Senhor du 
zentos e ctniqtienta tuiíbulbs. Aarão tenha também o seu 
turibulo.

Castigo dos jg  Tendo el'es feito isto na preSença de Mcãsés e de 
culpados. 19  ̂ tenldo juntado cobtra eles toda a multidão

(dos rebeldes) à entráda 'do tabemáculo, apareceu a tbdos 
a glória do Senhor. 20 O  SenhOr 'falou a MoSsés e a 
Aarão dizendo-: 21 Separai-vos do meib desta C D bgttega- 
ção para que «n de impitoviso os destrua. 22 Eles então 
prostraram-se com o rosto por terra, e disseram; Ó Deus 
fortísEtino dos e^íritos de tóda a carne, acaso pelo pecado 
de um só se aceuJerá a tua ira contra todbs? 23 O Se 
nhor disse a Moisés: 24 Manda a todo o povo que se 
separe das táidas de Coré, d‘e Datan c die Abiron.

25 Levan'tou-se, poSs, Mbiáés, e foi a  Datan e Àblrom, 
Seguindo-o os andães 'de Israel, 26 e dissie ao povo: 
AfastaS-vos da.; tendas déStels homens ímpios e não toqueis 
coisa que lhes pldrtença, para qUe não sejais Onvolvidois nloB 
seus pecados. 27 AJastando-se o  povo das suas lendas, 
Datan e Abiron, saindo fora, estavam em pé ã entrada das 
suas tenidals com suas mulh'etes e 'filhos, e com todoS os 
companheiros. 28 Moíàés disSe: Nisto coínheceWeis que 
o Senhor me enviou a fazer tildo o que vedes, é que eu 
não o fiz por minha cabeça. 29 Se estes mnrtérein com a 
morte ordinária dos homens, se a sua sorte foi como a dos

16, H. Qnercj também tirar-nos os olhos? Queres cegar-ios e 
impcdix que vejaiaos a realidade das coisas?

19. Contra eles . isto é, Moisés, e Aarão



outros honíens, o Senhor não me enviou: 30 mas, se o
Senhor fizer por um novo prodígio que a terra, abrindo 
a sua boca, oe engula com tudo b qiile IHes pertence, e 
que desçam vivbs à mbrada dos mortos, então sabereis que 
eles blasfemaram contra o Seinhor.

31 Logo que ele acabou de 'falar, fen.'deu-Se a terra 
debaixo dos Beus pés, 32 e, abrlnldo a sua boca, os ttav 
gou com as suas tendas e cotn tudo o que Uies pertencia. 
33 Desceram vivos à morada deis mortos: cóbriu-os a terra, 
c  pereceram do meib da multidão. 34 Todo O Israiel, 
que estava em volta deles, ao clamor dbs que pereciam, 
fugiu, dizendb: Não suoeda que a terra nos engula também 
a.nós! 35 Ak> mesmo tempo, saindo um fogo do Senhor, 
maitou os duzentos c cinqueata hontens, que ofereciam o 
incenso.

36 O Senhor falou a MoiSés, dizendo: 37 Ordena 
ao sacerdote Eleâzaro, filho dc AarãO, qute tire os turíbu- 
lOs que esítão no tiíeio do incêndio, e que espalhe o fogo 
de uma para outra parte, porqUe 'foram santificados:' 
38 que deaSes turábulos faça lâminas, e as pTegue ao 
altar, porque nelés foi oferecido o iincenso ao Senhor, 
e foram santificados, para qUe os filhos de Lsrael os 
contemplem como um sinal. 39 O  sacerdote Eleâzaro 
tirou, pois, os turibulos Ide bronze, nos quais tinham ofere 
cido (incenso) os (homens) qUc foram consumidos pelo in 
cêndio, reduziu-os a lâminas, prlegaiido-Os ab aliar, 
40 para que os filhos de Israel tivessém depois alguma 
cOisa que oS advertisse, a fim de que nebhum estrangeiro, 
qvte não seja da linhagem de Aarão, se aproxime para 
oferecer incenso ao Senhor, e não sofra a mesma pena que 
soifreu Ooré com todo o seu Séquito, conforme o Senhor 
tinha dito a Moisés.

41 No (ha Seguinte, toda a multidão dos filhos de Is 
rael murmurou coritra Moisés e Aiarâo, dizendo: Vâs ma- 
tastes o po'vo db Stenhor. 42 Cbmo ste formasse sedíção 
e crescesse o tumulto, 43 MOisés le Aarão fugiram para o 
tabernáculo 'da reunião, pilando entraram, a nuvem co- 
briu-o, e apaiteceu a glória do Senhor. 44 O Senhor disse 
a Moisés: 45 Retirai-vos 'do meâo deSta multidão; ime- 
dâatamerite os destruirei. TendO-sc prostrado por terra, 
46 Mcãsés disSc a Aarão: Toma o  turíbulo, e, pondb-lhe 
fogo do altar, dedta-lhe incenso em dma, e vai depressa 
ao povo a fim de rogares por ele: porque já  saiu a ira do 
Senhor, e o castigo comleça. 47 Aarão tomou o tuWbulO 
e, correndo ao meio da mUltidãO, a qutem já abrasava. o 
incêndio, ofieteceu o incenso: 48 estando de pé entre os
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mortos e vivos, rOgOu pelo povo, e a praga cessou. 49 Os 
que pereOeiram foram catorze mil e setecaitos iomcns, 
afora os que tinham perecido ila sediçãb de Corte. 50 Àarão 
voltou para Moisés para a porta do tablemáculo da reunião, 
depois que Cessou a mortandade. 

d^AMão 17 — 1 O Senhor falou a Moisés, dizendo: 2 Fala aos
flortsce. filhos dc Israel, e recebe 'deles uma vara por cada tribo, 

doze varas de todos os piinctpcs 'da‘s tribos, e leScrcverás o 
nome de cada um dteles sobre a sua vara. 3 O nomte de Aarão 
eStarâ sobre a vara da tribo de LeVl, e o nome do chefe 
de todas as outras tribos edtará escrito separadamente cada 
um na sua vara. 4 Pô-la'S'ás nb tabernáculo da reunião, 
diante do leStemunho, onde eu te falarei. 5 A  vara da 
quele que eu escolher, dentre eles, flOrlescerá: (deste m odo} 
farei cessar os queixumes dos filhos de Israel oontca vós. 
6 Moisés felou aos filhbs de Isra'el, e todos os principes 
lhe deram as vatas, uma poe cada tribo. Eram, pois, doze 
varas, eslanòo no mleio a vara de Aarãb. 7 MbiSés ten 
do-as posto diante do Senhor no tabemâculo do testemu 
nho, 8 Voltando no dia seguinte, adiou que tinha ger 
minado a vara die Aarão (que eca)  pela tribo de Lévi, e  
qüe, aparecendo os botões, tinham saidb flOíes, e haiviam 
a'madurteti'do amêndoas. 9 Moisés leVou todas as varas 
de diante do Seiihor a todos os iilhos de Israiel, ce quais 
as Viram e receberam cada um a sua vara.

10 O Senhor disse a Mbidês: Tlotua. a levar a vara 
de Aarão para o tabernáculo do testemunho, para se guar 
dar ali em memória da rebelião dos filhos de Israel, e para 
qUe cessem as suas queixas 'dian'te dc mim, e não morram. 
11 McülJés fer o que o Senhor lhe tinha ordenaldb. 12 O s fi 
lhos de Israiel Idisseram a MbíSés: Eis que sonms consumi- 
dos, todos ptergcemos. 13 Qual'qu!tír que s'e aprbxima do 
tabernáculo frio Stenhoi, morre. Acado Seriemos todos ex 
tintos até não ficar nenhum?

Responsa- 18 —̂ 1 o  Senhbr disSe a Aarão: Tu, teus filhos, e 
e f̂ní”aes  ̂ contígoi, kvarets a  iniqüidade do sahtuá-

dos L e v i u & r i ó ;  tu e teus 'filhbs juntamente teVaieis os pecados do 
vosso sacerdócio. 2 Toma também contigo os teus irmãos 
da tribo de Ltevi e a  casa de teu pai, e eles te assiStam e te 
sirvam: ntós tu ic teus filhos mioSstrareiis no tabernáculo do 
testemunho. 3 Os Levitas estarão atentos às tuaS ordens e 
a todas as obras do tabernáculo, sem quie todavia se apro 
ximem dos vaisos do santuário, ntem do altar, para que nem 
eles morram, nem vós pereçais j'iihtamente. 4 Estejam con-

18, I. L evareis a  in iqü idade, etc. i-sta é, pa^areis os pecados 
comclidos no santuário ou contra o santuário.



tigo, e tenham a seu cuidado o tabernáculo da reunião, para 
faZer todo o Serviço. Nenhum estrang'eiro sC misturará con- 
voico. 5 Prestaneis serviço no santuário e no ministério 
do altar, para que Se não levarrte a (minha) indignação 
contra o« 'filhOs de Israel. 6 Eu ded-vos os vossos irmãos 
LicVitas, separandb-os do mefo dos filhos de Israel. Dados 
ao Setahor, vos são entregues de novo, como oferta, paia 
que sirvam no ministério do Seu tabernáculo. 7 Tu, po 
rém, e tens filhos guardai o  vosso saderdócio; tudo o que 
pertence ao culto do altar, e que está para dentro do véu,
Será feito pelo m inislério dos saceldoteS: se  algum estranho 
Se aproxim ar, será  morto.

8  Falou mais o Senhor a Aarão; Eu te dei a guarda Readímen- 
das minhas primicias. Tuldo o que me foi consagrado pe- áos 
los filhos de Israel eu te deá a ti e a teus filhos pelo mi- 
níSíério sacerdotal, por uma lei perpétua. 9 Daquelas 
coisas que são santificadas e OfeTecldas ao Senhor, ex- 
Cepto o  que deve ser coOBumildò pelo fogo, receberás o se 
guinte: Toda a oblação e sacrificio, tudo o que me é ofe 
recido pelo pecado e pelb delito, e que (por isso) se 
torna uma coisa santíssima, será teu e de teus filhos. 10 Tu 
D comerás no santuário: somente os homens comerão' delfe, 
porqule é desiünaldo para ti. 11 As primicias, porém, qué 
os 'filhos dc Israel oferecerem por voto ou espohtãnea- 
mente, eu as dei a  ti, a teus filhos e a tuas filhas, poI 
direfto perpétuo. Aquele que está puro na tua casa, co 
merá delas. 12 Eu te dei o  melhor do aZeite, db vinho e 
do trigo, tudo o que oferecem como primicias ao SCnhor.
13 Tddbs os primeiros frutos que a terra produz, e  são 
apresentados ao Senhor, servirão pala teu uso: aquele qute 
está puro na tua casa, comerá deles. 14 Tudo o  qute os 
filbOs de Israiel deiém pot volto, será teu. 15 Todo o 
primogênito de qualquer canie, que oferecem ao Senhor, 
seja de homens, seja de animais, pertenCet-te-á por direito, 
mas com csta condição de que pelo pri'mOgénito dó homem 
reCebas o  piieço e rgualmente recebas o  resgate de todo o ani 
mal impuro. 16 O séu résgate far-se-á depois de um mês 
por cindo siclos die praia segundo o peso db santuário. O si 
d o  tem vinte óbolos. 17 Mas não farás resgatar o pri 
mogênito dò bcé, nem o da oiVedha, nem o da cabra, porque 
são consagrados ao Senhor; somente derramarás o seu 
sangue sdbrte o altar, e quteimarás a gbidura em suavís 
simo odor ao Senhor. 18 As camés servirão para teu 
uso, bem como o pteito consagrado e a espádua direita.
19 Eu te dei a ti, a teus filhos e filhas, por um direito per-

19. Ê  um p a d a  d e  sal, Islo é, inviolável.



pé'tuo, todas as prihiicias do santuári-o, que os filhos de 
Israel oferecem ao Senhor, É  um pacto de sal, perpétuo, 
diante do Scnhwr, contigo e dom tens filhos.

”  Lev'teŝ “  20 O Senhor dissie a Adrão: Tu não possuirás naida 
na sua terra, ném terás parte alguma en'tre eles; eu sou a 
tua paite e a tua herança no nleio dos filhos de -Israel. 
21 Aos filhos de Levi dou, coimo herança, todos os dizimos 
de Israel pelo serviço que prestam, pelo scrsüço do taberná 
culo da reunião, 22 a fim de que os filhos de Israel não mais 
se aproximem do tabemáculo, nem cometam algum pecado 
que lhes cauSe a morte. 23 Só os filhos de Levi me servirão 
no tabemáculo, e levarão sobre si a  Sua iniquidadie. Esta 
lei Será perpéitua nas vossas gerações: Nenhuma outra 
coisa possuirão, 24 condentaruío-se com a oferta dOs dí 
zimos, qUe separei para SeU uso e para o qUc lhes for ne 
cessário.

^  Senhor falou a Moisés, diziendo: 26 Ordena,
dev.eiii dar. manda aos Levitas: Quando receberdes dos filhos de Is 

rael Os dizimos qiie vos dei, oferecei ais pWmícias deles 
ao Senhcrr, isto é, a  décima pafte do dizimo, 27 para que 
isto voB seja eOntaldo como dferta de prtmidias, ‘tanto das 
eiras oomo dois lagarea,' 28 Assim Oferecereis também ao 
SenhOr, de todas as coisas de que récebestes dízimcils, e 
esta oferta-, reservada ao Senhor, dai-a ao sacerdote Aarão.
29 Tudo o  que oferfcterdes dos dízimos, c que deparaldés
para oferta ao Senhor, ScTá o  melhor e O mais. escolhido.
30 Dir-lh'e-ás outrossim: IJepois de oferdeides o mais belo 
c o melhor delds, os dízimos serão para os Levitas como 
o fruto ida terra e o produto do lagar. 31 Comereis desses 
dízimos, vós e as vosSas famílias, em qualquer lugar que 
habitaildes. porque sãO o preço do ministério que exerceis 
no tabemáculo da ZeuiniãD. 32 ]á não pecareis, depois de ofe 
recido o melhor e o mais escolhido, já  não profanaceis as 
coisas santas dos filhos de Israel, e não morTereis.

Imolaçio ig —̂ 1 Q  Sénhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo:
vlrmdha  ̂ ® ® cerimônia da vitima que o Senhor ordenou.

Ordena aos filhos de Israel que 'te tragam uma vaca ver 
melha, perfeita, na qual não haja nenhum defeito, e quc 
não tenha (ainda) levado o jugo: 3 entregá-Ia-eís ao sa 
cerdote Eleãzaro, o  qual, depcMs de a  ter tirado para fora 
do campo, a imolará à vista de todos; 4 molhando o dedo 
no sangue deia, fará (com  ele) sete aspersões do leidb da 
porta do tabernáculo, 5 c depois a queimará à vista de 
todoÊ, dando às chamas tanto a pele c a came, como o 
sangue e os excrementos. 6 O sacerdote lançará também 
no 'fbgo, que quteima a vaca, pau de Cedro, hissopo e es-



lustrai.

cailate tinto duas vezes. 7 Depois disto, lavadas as suas 
vesbes e o seu corpo, voltará aos ara-mpametitoS. e será 
imipuro até à tarde. 8 Igualmente alqucle qüe a queimou, 
lavará as suas vestes e o  seu corpo, e será impuro até à 
tarde.

9 Llm homem puro recolherá as cinzas da vaca, e Agua 
BS depositará fora do campo num lugar limpíssimo, onde 
sejam guardadas pela multidão dos filhos de Israel, para 
fazer água die aSpersão, porque a Vaca foi queimada pelo 
pcCado. 10 Aquele que levou as cinzas da vaca, depois 
de ter lavado as suas veSfes, ficará impuro até ,à tarde.
Os filhos de Israel e os estrangeiros, que habilam entre 
elels, terão isílo como lei perpétua,

11 Aquele que Üver tocadb o cadáver de um homem, 
e ficar poir isso impuro sete dias; 12 será aspergído Com 
eSta água ao telíceiro c ao Sétimo dia, e asSim Se tomará 
puro. S'e não for aSpergídb aò terceiro dia, não poderá 
der purificado ao sétimo. 13 Todo o que tiver tocado o 
corpo morto dum homem e nãb for aSptergido com a mis 
tura desta água, manchará o tabernáculo do Senhor, e 
Será eliminado tío meio de Israel, porque não foi aspergido 
Cdm a água de expiação: ficará impuro, pois a sua impu 
reza está ainda sobre cfe.

14 Esta é a lei quando um homem mOrre na sua telida: 
todos es que entrarem na sua tenda, e todos os utensilios lustraí.̂  
que ali há, Serãb impuros durante sete dias. 15 O vaso 
qüe não tiVer tampa líem atadura pbr cima, será impuro.
16 Se alguém no campo tocar to cadáver de um homem 
assassinado Ou mori» por sli mesmo, ou qualquer osso dele, 
ou o Seu sepulcro. Será impuro durante sfebe dias. 17 To 
marão cinzas da vaca queimada pelo pecado, e deitarão, 
por cima delas, águas vivas dentro de uta vaso. 18 Um 
homem puro, depods de ter molhado nelas um hissòpo, as- 
pergirá com tele toda a tenda, tddos os móveis e os homens 
contaminados por tal contacto: 19 por este modo o ho 
mem puro aSpeCgirá o impuno, aO terceiro e aO sétimo dia, 
e o que foi purificado no sétimO, lavar-se-ã a si e às suas 
Vestes, e será im'puro até à 'tarde. 20 Se alguém nãb Bor 
purificado conforme este rito, sterá eliminado do meio da 
congregação, .porqUe manchou o santuário do Senhor e não 
foi aspergido com a água da purificação. 21 Este manda 
mento será lei perpétua. Também aquele que faz a aspér- 
são da água, lavará 'as suas vestes. Todb o que tocar as 
águas da expiação, ficará impuro até à tarde. 22 Tudo 
o que um impuro tocar, ficará impurO; a pessoa que tocar 
qualquer destas coisas, ficará impura até à tarde.



^M aria^' 2 0 — 1 Os filhbs de Israiel, toda a miJtidão, chegar-
irmã aé cam 30 descito de Sin, no primeiro mês. O povo ficou em 
Moiíés. Cades. Ali faleceu Maria, e foi Se'pul'tada no mesmo lugar. 

Nova 2 Como D povo necessitaisse de água, juataiam-se oon- 
rcvoita trá Moüsés e AarSo, 3 e, Ievantando-se em motim, dis- 
“ aerato: Ordalá üõs tivéssemos perecido eiatie os nio&sos 

irmãols diante dk> Senhúr. 4 Por que coaduztstes a assem 
bleia do Senhor ao deserto, para morrermos oós e Os ntos- 
sois animais? 5 Poir 'que nOs fiseStels partir do Egfpto, e 
nos cOnduzistes a este pésSfmo lugar,  quq não se pode se 
mear, e que não produz nem figüciras, nem ivinlms, nem 
romazeirals, e além disto n9o tem água. para beber? 

e^Aarío  ̂ Molsés e Aarão, deixada a multidão, entraram no
diante do taBernâculo da reunião e prOstraram-Se com o rosto pOr 

Senhor. teiTa. E  apaTeteu Sobre eles a glóiia do Senhor. 7 O  Se 
nhor Sakni a MioSsés, dizciídO; 8 Tcteta a vara, junta o 
povo, tu e Aarão, teu irmãb, 'falai ao rochedo diante de 
les, e ele dará águas. Farás sair água dio rochedo, e beberá 
toda a muItidãO e Os séus animais.

A  água 9 Tomou MoiSés a vara que eStava diante do Sénhor,
conforme lhe tinha oridenado, 10 e, tendo reunido a mul 
tidão diante deste rochedo, disse-lhes: Ouvi, rebeldes e 
incrédulbs': Acaso poderemos nós fazer slair água deste ro 
chedo para vós? 11 Moisés teiodlo levantado a mão, fe 
rindo duas Vezes com a vara o rochedo, sairam delé águas 
coipiosíssimafe, Idc sorte que bebeu o pOvo e os animais. 
12 O Senhor disSe a Moisés e a Aarão: Porque \òs não 
ntte crestes paira me santiRcardes diante Idos filhos de Is- 
raicl, não intrOduzineis estes poivos na tena que eu lhes 
darei 13 Esta é a água da contradição, otade  os filhos 
de israel altercaram Contra o Senholr, e onde (o  Senhor} 
foi santifica/dk> entite eles.

Q U A R T A  P A R T E
De Cades às planícies de Moab

o rei 14  Enteetanto Moisés euviou de Cades embaixadores
opõem-ã Edom, que lhe díssessém: ISto te manda dizer

20, 3. E n ire os nossos irmãos. Referiam-se aos numerosas israe- 
j . .  li (as mortos oo deserto duraote tiinta e sele anos.
J  oa' cfaas veces  o rochedo , aFastando-se da Ordem
-  u p 18. Senhor que (iaha mandado falar-lhe.. O proceder cLe MoiSés deijca

transparecer um pouco de irritação e de desconíiasça.
1 2 .  N ã o  me crtsCes p a ra  me san lilicardes, is to  é, Com o vosso 

modo de proceder não fize ste s b r ilh a r  a m in h a  san tid ade d ia n te  
do povo.

1 3 .  F o i san tilicado, isto  é. g lo rific a d o .



te a imião I snacl: Sabas todos os trabalhOs que temos pas 
sado, 15 coiiio os nossos pais deScerain ab Egipto. como 
ai habitámos muito tempo, como os Egipcios nos maltra 
taram a nóis e a nosSos pais, 16 domo clamámos ao Se 
nhor, e ele nos ouviu, e enviou um anjo, que nos tirOu do 
Egipto, Agora, encontrandio-nos na ddade de Cades, que 
está no extremo das tuas fronteiras, 17 suplicamos-te que 
nos deixes passar pelo teu país. Não irtemos pelos campos 
rtem pelas vinhas, nem beberemOs das águas dos teus po- 
çOs, mas iremos pela estrada pública, stem nos afastarmos 
nem para a .dirieita nem para a esquedda, até que passemos 
as tuas fronteiras. 18 Edom reSpobdeu-lhc: Não pasSatás 
pelo meu país, d'e outra áoirte Sairei armado contra ti.
19 Os filhos de Israel disseram-lhé: Nós iTemos pelo ca 
minho orldinário: se hebermos das tuas águas, nós e os 
nossos gados, pagaremos o que for juSto: não haveirá difi 
culdade alguma no preço, permite sòmente que passemos 
de corrida. 20 Porém ele Tiespaàdea: Não pasSarás. E  Edom 
marchOu logo ao encontro delefe com uma ihfinita multi 
dão, e com mão fbrte. 21 Nâo quis condeSCehder com o 
pedido de dar pasSagem pelo sOü país; por isso Israel des 
viou-se dele.

22 Tendo levantado os acampamentos de Cades, fo- Morte 
ram ab monte Hor, qüe eStà nos cónffins da terra d!e Edom, Aar̂ o. 
23 Onde o Senhor falou a Moisés e. Aarão, 24 dizendo:
Aarão vai jun'tar-Se ao seu povo, porqUe ele não entrará 
na terra que eu dei aos filhos de Istael, visto que foi 
incrédulo às minhas palavras nas águas da CcmbãdiçSo.
25 Toma Aarão e Seu filho com ele, c  leva>t>s ao moute 
Hor. 26 Depois de teres despido O pai das suas Vestes, 
reveStirás com elas Eleázaro, seu filho: Aarão será reunido 
(a seus pais), e ai morTerá. 27 Moisés fez como o Se- 
nhOr lhe mandara, e subiram ao monte Hat, à vista de 
toda a mulüdão. 28 Depois que dtespojou Aarão das suas 
vestes revestiu com elas a Eleázaro, Seu filho. 29 Morto 
Aarão no cimlo do monte, deiscéu (M oisés) oom Eleázaro.
30 Tdda a  muMdão, viu qtie Aarão tinha morrido e cho 
raram por ele tnkías as familias de ISrael, durante trinta 
dias.

21 — 1 O  rei Caoanéu Arad, que habitava ao meio-dia, V itória 
tendo ouvido que Israel viera pelo caminhb dos explora- 
dores, pielejbu contra ele, e, ficando vencedor, levou dele 
despojos. 2 Então Israel fez voto ao S'enhor, e disse: Se

ZX, 2. Arruinarei ar suas cidades, como castigo justo das íaltas 
que têm cometido.



tu entregares nas minhas mãos eSte povo, eu arruinarei 
ais suas cidades. 3 O Stebhor ouviu os logos de Israel e 
eutregou-lhe os Carianeus, que ele matou, destruídas as suas 
ddades, pondo àquele lugar o aomte de Horma, Isto é, 
Anátema.

Serpente 4 Pattiram do múiíte HOr pela esitiada qute ccndaz ao 
de bronze, mar Viermelho, para rodearem o  pais de RtUn. O povo 

cOmleçou a eníaStiar-Se do caminho e das fadigas, 5 e, fa- 
labdo contra Deus e coBtra Moisés, dissie: Por que nos 
tiraste db Egipto, para morrermos num deserto? Fafta pão, 
não há água: a rtcissa alma está enfastiada' deSte alimento 
levõssimü. 6 Por eSta causa o Senhor enviou coütrà o 
povo Serpentes ardlentes, qUe feriram e mataram muitos. 
7 (O s Jscaeíitas) foram Cer com MoiSés e dlsseram-lhe: 
Nós pecámois poTqute falámos cotatra o Senh‘tfr e contra ti: 
tOga-lhe qute ^aste de nós as serpen'tes. MoiiSés orou pelo 
povo, 8 e o Sienhor 'dísse-lhe: 'Faze uma serpente de 
bronze, e põe-na por smal: a'qiiel'e quie, sendo ferido, olhar 
para ela, viverá. 9 Moisés íez, poSs, uma sterpente dte 
broQze, e pô-la por sinal: os Feridos que olhavam para ela, 
saravam.

A caminho 1 0  O s 'fUlios de Isiael,, depois que partiram, foram 
da Palestina 3(;3iiipaT em Obbitb. 11 Tendo saido de lá, armaram as 

suaS tendas em Jeabailm no deserto, que olha para Moab, 
ao oriente. 12 Partitido deste lugar, foram à torrente de 
Zaréd: 13 deixada a qual, foram acampar defronte do 
rio lÀmon, qiie ddrrte no deserto, saindo dos territórios dos 
AmOnreus, pórque o ArnOn é o limite dc Moteb, qiíe separa 
os Moabitas dos Amorreus. 14 Por isso se diz no livro 
das guerras do Senhor

A.gflim como fez no mar Vermelho, 
assim fará nas torrentes do Arnon.

15 Os rochedos das torrentes se inclinaram, 
para 'descansarem em Àr,
e repousarem sobre bs confins dos Moabitas.

16 Paititido dte lá, a'pareceu o poço, sohre o  qual o 
Senhor tinha dito a Moisés: Jimta o povo, e tu  lhe darei 
água. 17 Ehtâo cantou Israel este cântico: Suba o poço. 
Cantavam:

18 O  poço, que os príncipes ca^vafam, 
e quc os chefes do povo prepararam, 
por oirdem do dador da lei, 
e com os seus baítõcs.



Do deserto (foram ) a Matana; 19 de Matana a Naa- 
liei; 'de Naaliel a Bamóth; 20 de Bamoth a um vale que 
está no país 'de Moab, no tímo Ide Faisga, o  qual olha para 
o des'erto.

21 Então Israel mandou lembaSxadoires a Seon, rei dos Vitória 
Amorreus, para Ihie dizer: 22 Silplíco-te que me deixes  ̂ j ' ” ’ 
passar pelo teu país: nSo Idedinaremols nem para os cam- Amorreus. 
pos, riem para as vinhas, não beberemos água dos poços: 
iremos pela eistralda real, a'tlé prislsalnnas os teus limites.
23 Ele, porém, não quis permitir que Israel paSsasse pelos 
áeus territórias; antes, tendo juntado um exército, saiu-lhe 
ao 'encontro no 'deserto, foi a Jasa, e combateu contra ele.
24 Contudo foi derrOfiado à ponta de espada 'por Israel, que 
cOnqiõstou o  seu pais, desde o  Arnon até Jéboc, e até aos 
filhos de Amon: porque as fitonteSras dos Amohitas estav 
vB'm defendidas por fortes guarnições. 25 Tomou Isratel 
todas as suas cild'ades, habitou nas cidades dos Amorreus, 
isto é, em HeSebon, e tias suais aldeias. 26 A cidade «le 
Hesebon peitenCra a Setan, rei dOs Anroiateus, que tinha 
feito guterta ao rei de Moab, e lhe tinha tomiado toda a 
terra que eStaiva no seu 'poder até ao AmOn. 27 Por isso 
Se diz comb provérbio:

Vitúfe a Hesebon!
Edifiquie-se, e levante-se a cidade de Seon!

28 Um fogo saiu de HeSebon, 
uma chama da cidade de Seon, 
c d cV O T o u  Ar dos Moabitas,
e os habitantes das alturaS do Atnon.

29 Ai de ti, Moab!
Pereceste, povo de  Camos!
Ele ideixou que fossem fugitivos seus filhos, 
e eritregOu cativas as suas filhas 
a Seon, .itei dos Amorreus.

30 O  seu jugo foi deSfãto, 
desde Hesebon até Dibon.
Chegaram cansados a Ndfe 
e até Mtedaba.

31 Isratel habitou no país do Amorreu. 32 Mbisés 
enviou (homens) a  explorar Jazer, e /os Israelitas) toma 
ram as suas aldeias, e prenderam os seus habitantes,

33 Depois voltaram, e subiram 'pelo caminho de Basan, vitória 
e smu-lhes ab encoUtib Og, rei de Basan, com todb o ° 
Seu povo, para lh'és dar batalha em 'ESdrai. 34 O Sé- ® 
nhor diSSe a  Moíses: Não tenhas medo diele, por qute em



tua mão o cntTego a ele, a  todo o  sfeu povo, a todo o 
áeu pais: farás a ele como fiaeste a iSéon, rei dos Amoc- 
reus, que habitava cm Hesebon. 35 fOs Israelitas) fe 
riram, pois, também a este dom Seus filhos e todo o seu 
povo até ao extermínio, e conquistaram o seu país.

Q U I N T A  P A R T E
Nas planícies de Moab

manA‘°cha-  ̂ Tendo partido, acamparam nas planides de
mar Balaào Moab, aonde eStá situada Jerícó além dO Jordão.

r m  2 Mas Balac, filho de Scfor, Vendo tudo o que Israel
^°rjrae'Í?'' ddha feito ao Amorreu, 3 e que os Moahitas o teimam 

muito e não podiam sustentar o seu ataque, 4 disse aos 
andães de Maldian: Este povo destruirá todos os que 
habitam em nossos territórios, da mesrm sorte que o boi 
coStuma roer as ervas até à raiz. Eriie era naquele tempo 
rei dos Moahitas. 5 Mandou, pois, embaixadores a Ba- 
laâo, filho de Beor, adivinho, que habitava sobre o rio 
do pais dos filhos de Anmn, para que o chamassem e lhe 
diisSessem: Eis que saiu do Egipto um povo, que cobriu 
a face da terra, o qual está acampado contra mim. 6 Vem, 
pois, e amaldiçoa este povo, porque ele é mais foite do 
que eu, a fim de ver se posso, por algum modb, batê-lo 
e lançá-lo fora do meu pais. Eu sei que será bendito 
aquele a quem tu abençoares, e maldito aquele a quem lan- 
çares maldições.

7 Os anciães de Moab e os anciães de Madian par 
tiram, levando nas mãos o preço da adivinhação. Tendo 
chegado junto de Balaão, e tendo-lhe ileferido todas as 
palavras de Balac, 8 ele respondeu: Fiçai aqui esita noite, 
e eu vos responderei tudo o quc o Senhor me disser. Estando 
eles <m casa die Balaão, veio Deus, e disáe-lhe: 9 Que 
querem estes homens, que estão junto de ti? 10 Ele res 
pondeu: Bakc, filho de Sefor, rei dos Mocibltas, mandou
11 dizer-me: Eis que um povo, que saiu db Egipto, cobriu
a superfície da terra: vem e amaldiçoa-o, para que eu, 
combatendo-o, por qualquer mddo o pcjssa afugientar.
12 Deus disse a Balaão: Não vás oom eles, nem amal- 
dlçoes o povo, porque é bendito. 13 fB alaão), levantan 
do-se pela manhã, disse aos príncipes: Tornai para a  vossa 
terra porque o Senhor me proibiu ir convosco.

14 Voltando os príndpes, disseram a Balac: Balaão 
nâo quis vir connosco. 15 Balac, enviOu-lhe de novo ou 
tros fem iaixadores) em maior número e de maiWr quali 
dade, do que os que antes enviara, 16 os quais, chegando



|unto de Balaão, dlsseram-lhe: Eis o quie diz Balac, filho 
de SeFor: Não te demiores em vir ter comigo; 17 eu feStou 
pronto para te hbnrar e te darei tudo o qu‘e quiseTes: vem, 
e amaldiçoa este povo. 18 Balaão respbtidteu; Ainifa que 
Balac me desse a sua casa cheia de prata ,e de ouro, eu 
não poldereí alterar a palavra do Senboir meu Deus, para 
dizer de mais ou de mlenos. 19 Rogo-vols que fiqueis aqui 
ainda 'esta noite, para que eu possa saber o qiíe é que 
o Senhor mie responderá dc novo. 20 Veio, pois. Deus a 
Balaão de noite, e disse-lhe: Se estes homens te vierem 
chamar, levanta-te e vai com eles, mas com a Condição 
de que faças o que eu te mandar. 21 Balaão levantou-se 
de manhã, e, aparelhada a sua jumenta, partiu com eles.

22 Porém, Deus irou-se, e o anjo do Senhor pôs-se 
no caminho diante de Balaão, que ia montaldo na jumenta, 
e levava consigo dois criados. 23 A juníenta, vendo o 
anjo que estava no caminho com uma e i^ d a  desem- 
bainhada, afastou-se do caminhb e Segidu pelo campo. 
Comlo Balaão a fuStigasse e a quiSeSse fazer voltar à es 
trada. 24 o anjo pôs-se numa azinhaga estreita elntre 
dois muros, oom qu‘e eStavam cercadas as vinhaS. 25 A 
juníenta, ven'do-o, coÉíeu-9e com a paretíé, e apertou con 
tra ela o pé dc Balaão, que a voltou a fustigar. 26 O 
anjo, passando a um lugar (ainda mais) apertado, onde 
não era possível desviar-se nem para a direita nem para 
a esqueiÁ, parou diante. 27 A jumienla, vendb o anjo 
parado, caiu debaixo dos pés de Balaão, o  qual irado a 
fustigava mais fiortcmcnte com p seu balStão. 28 O Se 
nhor abriu a boca da jumenta, que disse: Que te fiz eu? 
Por que me feres? Esta é já  a tcroeira vez! 29 Balaãb 
respondeu: Porque tu o mereceste, e me escarticcesfe; ohl Se 
eu tiVeisse uma eSpada para te matar! 30 A jumenta 
disse; Acaso não sou eu a tua beiSta, em que tu sempre 
costumaste cavalgar até hoje? Dize-me se te fiz jàmais 
coisa semelhante. Ele reSpondeu-lhe: Jàmais.

31 De repente abriu o Senhor os olhos de Balaão, e 
ele viu o anjo que estava no caminho oom a espada de- 
sembainhada, e, prostrado polr terra, o adoroiu. 32 O anjo

Jumenta 
de Balaão

Aparição 
do Anjo 

a Balaão.

22, 22. M as D eas  irou-se. Deus tinba permitido a Balaão que
partisse. Balaão, porém, fascinado pela promessa de honras e riquezas, 
tomou no seu interior a resolução de amaldiçoar Israel, pensando en
obedecer atiles a Balac que a Deus, o qual vai onerar um grande mi 
lagre para o convencer.

29. Porque o m ereceste. A segueira de Balaão era tal que respon 
deu com toda a natuialidade. mostrand'o não ter atendido à grande 
maravilha que se estava operando.

31. O  adorou, isto é, Inclinou-se prohindameiUe.



disse-lhe: Pòr que castigas tu pela lerceira vez a jumenta? 
Eu vim <yp'or-mfe a ti, piorque o  teu caminho é perverso e 
cootrãrio a miin; 33 se a jumenta se não tivesse dtels- 
viado do caminho, cedendo o  lugalr a  qiiem se opunha 
(à  iva passagem ), eu ter-te-ia matado, e ela ficaria viva. 
34 Balaão respõndeu: Eu pequei, não seibendo que tu 
te optmhais a  mim, mais agora, Sc não te apraz que teu vá, 
voltarei. 35 Düsse-lhe o anjo: Vai com esteis, mas vê, nãO 
digas Se não o quie eu te -mandar Ele, pcás. Boi eoim os 
príndpes.

de"Bâíaâo Balac, tenldo ouvido iSto, saiu a recebê-lo numa
com Balac. ridáde dOs Moabitas, que eIStá situada na fronteira do 

Arnon, 37 e disse a Balaão: Mandei embaixadores cha 
mar-te. Por qtíe não vieslle logo ter comigo? Foi acaso por 
que eu nãO posSo recompensar a tua viagtem? 38 Balaão 
respondeU-lhe: Eis-mie aqui: mas poderei eu diZer odtTa 
coisa, que não seja o que Deus me puSer na boca? 39 Par 
tiram, ptois, ambós, e chegaram a Uma tidade, que eStaVa 
na fronteira db seu reino. 40 BalaC, tendo matado bois 
e Ovelhas, mandou presentes a Balaão e aos prindpels que 
estavam com ele. 41 Ch'ega'da a manhã, levou-a aos altos 
de Baal, e (de lã B alaão) viu uma extremidade do povo. 

Sactilício  3 3  —  1 Balaãò disse a Balac: Edifica-me aqui sete 
altares, prepara outros tantos novilhos e um igual número 

Bâ aâff. de carneiros. 2 Tendo ele feito como Balaão havia dito, 
puseram juntamente um nOvilhb e um carneiro "sobre cada 
alfair. 3 Balaão disSe a Balac: Fica-te um pouco juMto db 
teu holocausto, eniquaUto eu vou ver se porVentuTa o Se 
nhor vem ao meu enoantro, e te direi tudo o que ele me 
mandar. 4 (Então B alaão) afastou-Se para um monte es- 
(falvado, e Deus foi ab Seu encoütro. Balaão disSe-lhte: Eu 
levantei sete altares, e pus um novilho e um carneiro sobre 
cada um. 5 O Senhor pôs a sua palavra na boCa de Ba 
laão e dis.se: Torna para Balac, e dize-lhe isto e isto. 

Piimeiro 6 TVwnalndo, encontrou Balac em pé jimto do seu ho- 
«ráculo do jocauStO, com todois os príncipes dos Moabitas, 7 e, co- 

pio cta. falar lem parábola, disSe:

De Aram mie conduziu Balac, 
o rd Idos Moabitas (me conduziu) dos montes do 

Oriente.
Vem, disse, e amaldiçoa Jacxib, 
apTeSsa-te a execrar Israel.

23, 7 . Era parábola . A Sagrada Escritura dá também o nome de 
parábola a alguns oráculos dos profetas.



8 Como alnaldiçoarei eu a quem Deus não amaldiçoou?
Como detestarei a quem o Senhor não detesta?

9 Eu o vejo do alto dds itocHedos
e contem'plò-o do cume dos outeiros.
Ê átíe povo habdtanà só, 
e nãb será cobtado entTe as naçõels.

10 Quem poderá coutar o pó de Jacob,
contar um quarto Ide Israel?
Que eu morra da morte dos jurtos, 
e que O meu Bim seja isemelhante ao deles.

11 Balac diSsIe a Balaão: Que é o que tu fazes?
Eu chamei-te para amaldiçoares os meus Inimigos, e tu pelo 
contrário os abençoas. 12 Ele reSpoodeu-lhe: Porventura 
posso eu dizer outra codsa, senão o que o Senhor ordenou.

13 Disse-lhe Balac: Vem comigo a outrb lugar, dOnde Segundo
Vejas Israel, dbnde Vejas só uma extremidade, e amaldi- ““ ovo” 
çoa-o daí. 14 Tetado-o leVadb a um lugar eíevado no oráculo
d'mo do moHte Fasga, Balaão levantou (ali) sete altares, 
e, postos sobre calda altar um novilho e um carneiro,
15 diSSe a Balac: Deixa-te aqui ficar junto do teu holo 
causto, enquanto eu vou ao encontro (do Senhor). 16 O 
Senhor, tendo ido ao seu encontro e tendO-lhe posto a
palavra na boca, disSe-lhe: Torna para Balac, e dize-lhe
isto (que te vou dizer).

17 Tomando, encontrou-o em pé junto do seu holo 
causto, e os príndpes dos Moahitas com lele. Balac pergun 
tou-lhe: Que fe disse o Senhor? 18 Ele, continuaudo com 
a sua patebola, diSse:

Levanta-te, Balac e escuta: 
ouve, ó filho de Sefor.

19 Deus nâo é como o homem, capaz de mentir,
nem oomo o filho do homem, sujeito a mudanças.

Ele disse uma ooisa, e não a fará?
Falou, e não cumprirá a sua palavra?

20 Eu 'fui trarido para abençoar,
ele abençoou e eu não posPo im'peidir a bênçãO.

21 Em Jacob não há iniguidade, 
nem em Idrael injustiça.
Oom ele está o SenhOr Seu Deus, 
nele se ouVe a aclamação dum rei.

10. Quem poderá contar o p ó  d e  /aco6? isto é. a  sua posteridade,
numerosa como o pó. tim  quarto d e  Israel, isto 'é. um dos quatro 
acampamentos de Israel que o profeta podia vet, dio lugar em quc 
SC encontrava.

21. S e  ouve a  ac lam ação  dum rei Com estas palavras quer o 
profeta significar que o povo de Israel aclama e está unido a Deus 
como ao seu rei.



Terceiro
sacrifício.

Terceiro
ocàcvlo.

22 Deus tirou-o d® Egípto;
a sua fortaleza é semelhante à do rinoceronte.

23 Não há magia 'etn Jacob, 
nem adivinhações em Israel.
A deu tem'po se dirá a Jacob e a lsra'el o que 

Deus fez.
24 Eis um povo que se levanta oomo uma leoa, e se

põe em pé oomo um leão; 
não se deitará, até que tenha devorado a presa e até 

que tctoha bebido o sangue das suas viümas.

25 Balac dis.se a Balaão: Nem o ainaldiçoes, nem o 
abençoes. 26 Mes ele respondeu: Nãb te disse eu que 
havia de fazer tudo aquilo que o Senhor mie miandaase?

27 Balac disse-lhe: Vem, e levar-te-ei a outro lugar, 
a ver se é 'do agrado de Deus que tu de lá os amaldíçoes. 
28 Depois d'e o  ter levado ao cimo do monte Fogor, que 
olha para o deserto, 29 Balaão disse-lhe: E,evanta-me aqui 
sete altareis, prepara outros tantos novilhos, e igual número 
dle cameürois. 30 Balac fez o quie Balaãb lhe dissera, e 
pôs um novilho e um carneiro sobre cada altar.

24 — 1 Balaão, vendb qiíe agradava ao Senhor que 
abençoasse Israel, não 'foi como tmtes pnocukar agouro, 
mas, voltando O iseu rosto para o  deserto, 2 e levantando 
os olhols, viu IsTriel acampado nas tendas segundo as suas 
tribos. Vündo sobre ele o Espiiilto de Deus, 3 retomou 
b fib da sua parábola e Idísse:

Palavra de Balaão, filho de Beor: 
palavna db homem qüe tem os olhbs fechados;

4 palavra do que ouVe as palavras de Deus. 
quq viu as vSsõdi ào  Omnipotfente,
que cai e que (deste modo) Se lhe ahrem os olhos.

5 Qute fonubisos são os teiís pavilhões, ó Jattob, 
e as tuas tendas, ó Israel!

6 Alargam-Se como extensos vales,
como jardins junto dOs riOs quc os regam,
CDCD.O aloés qüe o Senhor plantou, 
como cedltos junto das águas.

7 A água correrá dos seus baldes,
e a sua pOslteridade crescerá em abundantes águas.

24, 3. Quc tem os olhos fechados  à s  imprcsíõcs çiatu.rais dos 
se-ntidos.

7 A égua  correrá dos seus ba íJcs . Israel é comparado a fiim ho 
mem que leva da fonte dois baleies de água a trasbordar. símbolo das 
águas vivas da salvação quc o povo de Deus devia espalhar com abun 
dância. — Crescerá em abn nJsn tes águas, isto é. prosperará como pros 
pera a semenre lançada a um terreno bem regado.



O seu rei será mais poderolsD do que Agag, 
e o seu reüio Será exaltado.

8 Deus, qUe o  tirou do Egipito.  
é jjara ele como a força do rinoceponte.
EI‘e devorará os povos, seus inimigos, 
e lhes qUehrará ots ossos, 
e os trespasslará com as frechas.

9 Deitando-se, adormece como o leão,
e colmo a  leOa, que ninguém Se átreVeiá a acordar.
Qiíem te abençoar, será também bendito; 
quem te amaldiçoar, será tido por amaldiçoado.

10 Balac, irado cobtra Balaão, batendo as mãos, disse- Di&logo 
lhe: Eu chamed-te 'para amaldiçoares os meus inimigos, 
tu, pelb cointráiio, os abençdaste (já )  por três vezes. '
11 Volta para a tua terra. Eu na Veidatíe tinha determi 
nado honiar-te com magnificência, mas o SenhOr privou-te 
da hOnra (que te estava) destinada. 12 Balaão respondeu 
a Balac: 'Pods não disse eu aos teus mensageiros, que me 
mandaste: 13 Ainda que Balác me desse a sua calsa cheia
de prata e de ouro, não poderia eu transgredir a palavra
do Senhor meu Deus, para fazer de minha cabfeça qualquer 
ccnsa de bem ou de mal; mas eu hei-de Idizer tudo o que o 
Senhor dver dito? 14 CoUtudo, voltando para o meu povo, 
darei Um conselho sohre o que esSe povo há-de fazer ao 
teu povo, no fim dos tempos.

15 Prosseguinda, pois, a parábola, tornou a dizer: Quano
orácnU .

Palavra de Balaão, filhO Ide Bebr;
palaVra do homem que tem os olhos fechados;

16 palavra daquele que ouVe as palavras de Deus, 
que Conhece a doutrina do AJtissimo,
que cOnteiqpla as vüsões do Omnipoteate,

17 Eu o verei, mas nSo agora,
eu o coutemplare!, mas não de perto.
NASCERÁ TJMA ESTRELA DE JACOB_
c levanter-se-á ccptro de Israel, 
que ferirá os dbis flancos de Moab, 
e destruirá os filhos do tumulto.

18 A Idumeia Será sua posSessão;
Seir passará para os seus inimigos;
Israel acriciscentará o seu poder.

19 De Jacob sairá um datminador,
que arruinará os restos das ddades.

17, 18, 19). Nestes três versículos encerra-se uma das mais belas 
profecias messiflnícas.



20 Olhando para Aníalec, (B alaão) contmuiou a sua 
parábola:

Àníalec é a primeira das nagõe.s, 
mas D seu Itai será o extermínio.

21 À seguir, venldo o Cineu, pnoaseguiu a süa pará 
bola:

A tuB habitação é verdadeiramente forte, 
e o teu ninho aissente no nodi'eao:

22 apesar disso, o Cineu se irá consumindo, 
por quarito tempo poderás tu durar?
Assur Be cati\’até.

23 E , outra vez, prosseguindo a parábola, disse:
Ar! qfuem viverá quando Deus Hzler estas coisas?

24 Virão de Citim nas suns glalés,
e venCerão os Assírios, e devaçtarão Heber 
e por fim também elcs miesmos perecerão.

25 Balaão levantou-se, e Voltou para a sua terra. 
Balac também voltou pelo damínhO, por ctode tinha vindo.

Idolatria 25 — 1 IsTacl estava então em Setim, e o povo caiu 
dc Israel. ,gm p ig ca jjo  « jin i gs filhas de Mbab, 2 as quais qs convi 

daram para os seus sacrifícios. Eles ccnrieram e adoraram 
os deuses delas. 3 IsTael doosagidu-se a BtíelEegor. Então, 
iraido, o SenhOr 4 disSe a Moisés: TVwna todos os prín 
cipes do povo, e pendura-os em fbicas em face do sol, para 
qUe o meu furor se afaste de Israel. 5 Moisés disse aOs 
juizes de israel: Cada um mate bs SeüS vizinhos, que se 
consagrariam a Beelfegor.

O  zelo 6  Entretanto um Idos filhos de Israel trouxe para junto
de seus irmãos unm Ma'dfariíta, sob tols olhos de Moisés 

o castigo c  de todo o povo, qule choravam diante <fa porta do ta- 
de Deus. bemáculo. 7 Vendo iSto, Flneias, filho de Eleâzaro, filho 

do sacerdote Aarão, Icvaritou-Se db mteio db povo e, to 
mando uma lança, 8 eritrou após o Isra'elita até ã parte 
posterior da tenda e atravessou o Ventre de ambbs, db 
homem e da mulher. Então Cessou a praga isohre os Filhos 
de Israel. 9 Foram morixas vinte e quatro mil homens. 
Com aquela praga.

20, O lh^ ido  para AmaUc, isto é, tendo visto, do alto do monte 
Fogw, o tcnitõrio dos Amalecitas. profetizou a sua destruição.

23. A i! quem v i v e r á . , .  um grito de dor ao considerar as 
futuras deatiuições.

25, 4 . Toma tod os  os pcin cipes. Pelo versículo 5 v ê-se que estas 
palavras se refeievi aos Israelitas culpados. Em  /ase d o  so l, isto 
é. em lugar bem pública.



10 O Setihor dfsse a Mdisés: 11 Finteias, filho de Recom- 
EleàzaTo, filh'o tío saderildte Aarão, afagou a minha ira dos 
filhOs de Israel, porqule foi animado do meu zelo contra 
eles; por isso, eu não textingiii os Mhos tíle Israel üo furor 
do meu zelo. 12 Por isso dize-lhe: Eu lhe dou a paz da 
minha aliança, 13 qüe iSelrá tanto para ele odmo para sua 
dasdeiitíênda um pacbo de- perpétuo sacerdócio, porque foi 
Zeloso pelo stu Deus e expiou a maldade dds filhos dle 
Israel.

14 O Isratelita, que foi morto com a Madianita, cha- Nomes 
máva-se Zambri, filho de Saiu, cheife de  uma família da 
tribo de Sinteão. 15 A mulher Madídnita, qüe foi morta 
juntamente. Chamava-se Cózbd, fiUia da Sur, chefe de tribo, 
de uma das calSas patriarcais dds Madianltas.

16 O Senhor falou a Moisés, dizendO: 17 Tratai os Conde-sa-
Mddianitas como iaimigOs e matal-os, 18 pdPque também Madianítas 
cies vos trataram como inimigos, e vos enganaram artifi- “ 
ciosamente por meio do idolo de Fbgor, e de Cozbi, sua 
irmã, 'filha 'dum chefe dte Madian, que foi morta no dia 
d'a praga que sobTeMeio pbr oausa do sacrilégio dé Fogor.

26 — 1 Depdis qué foi IderTamado sangUe dbs culpados, Novo 
o Sienhor disse a Moisés e ao sacedddte Eleázaro, filho de 
Aarãb: 2 FaZei o recenseameinto de tddos os filhos de ™povo'. ° 
Israel, desde os vinte anbs para cima, segundo as suas 
casas le familias, de todos os qUe são aptos para pegar 
em anUas. 3 Moisés, pidis, e Eleázaro sacerdote falaram 
nas planiciés de Moab, ao longo do Jordão, defronte de 
Jericó aos que tínham 4 ,vinte ah'os, e dai para cima, con- 
'fbrme o  Senhor lh'es tinha mandado. Eis o número (dos 
recenseados):

5 Ruben, primogênito de Israel. Filhos de Ruben: He- Ruben. 
noch, do qual (saiu) a família de Hlenoqultas: Falu, do 
qual (saiu) a familia dos Faluitas; 6 Hesron, do qual 
(saiu) a família Idos Hesitonitas: Carmi, do qual (saiu) a  
família dbs Carmilns. 7 Estas sãb as famílias da estirpé 
de Ruben, nais quais Se encontrou o número de quarenta 
e três mil e setecentcte e trinta (homens). 8 O filho de 
Falu foi Eliab, 9 e os 'filhos deSUe foram: Namiiel, Da'tan 
e AbiTcm. Estés são aqUeles Datan te Abiron, prímdpes db 
povo, que fee levantaram cbntra Moisés e Aarão na ste- 
diçãb de CoTé, quatadü se revoltaram contra o Senhor:
10 a  terra abrindo a sua boca, engollu-os com Coré, quando 
morreram muitas, quando o fogo qUeimou duzentos e cin 
qüenta homens. Eles ser\'iram de exemplo. 11 Todavia bs 
filhos de Coré não pereceram.

12 Filhbs de Simeãb, segundo as suas tamílials: Na- Simeão.



muel, do qual (saiu) a família dos NamueLtas; Jamira, do 
qual (saiu) a familia dos Jaminitas; Jaquin do qual (saiu) 
a família dos Jaquikirtas: 13 Zare. do qual (sam ) a fa 
milia UoB Zarátas; Saul, do qual (saiu) a família dos Sau- 
Ktas. 14 Estas são as familias da estirpe de Simeão, de 
que Se cointaram, ao totíb, vinte e dois mil e duzentos 
(homens).

Gad. 1 5  FiJhois de Gad, segundo as suas famílias: Sefon,
do qual (saiu) a família idbs Sefonistas; Agi, do qual (saiu) 
a família dos Agitas; Sun, do qual (saiu) a família dos 
Sutaitas; 16 Ozni, do qual (saiuj a familia dos Oznltals; 
Her do qual (saiu) a familia dos Heritas; 17 Arod, do 
qual (saiu) a família dois Aroditas; Ariel, do qual fsaiu) 
a famflia doS Arlelitas. 18 Eislas são as familias de Gad. 
de que st contaram, ao todo, quarenta mil e quinh cotos 
(homens).

Judâ. 19 Filhos de Judá: Her e Onan, os quais morreram
na terra à e  Canaaó. 20 Os Outros filhos de Judá, conta 
dos segundo as suas famílias, foram: Sela, do qual (saiu) 
a família dos Selaílas; Farés do qual (saiu) a família dbs 
Faresitas; Zare, do qual (saiu) a família dos Zareítas. 
21 Filhos de Farés; Hesron, do qual (saiu) a família dos 
HesronitaS; Hamul, do qual (saiu) a  famíLa dos Hamu- 
litas 22 Estais são as fámílias de Judá, de que sie conta 
ram, ao todo, sessenta e  seis mil e quinhentos (hom ens).

Issacar. 23 Filhos de Issacar, Segundo as süas famílias: Tola,
do qual (saiu) a familia dos Tolaitals; Fua, do cpial (saiu)
a família dOs Fuaitas: 24 Jasub, do qual (saiu) a famí 
lia dos Jasubitas; Semram, do qual (saiu) a familia do Sem- 
ranítas. 25 EStas são as familias de Issacar de que se 
cofataram, ao toldo, sessenta e quatro mil e trezentos (ho  
mens).

Zabulon. 26 Filhos de Zabulon segundo as suas Familias; Sared, 
do qual (saiu) a família dos SareditaS: Elon, do qual 
(saiu) a famíHa dos -EfoinStas: Jalel, db qual (saiu) a fa 
milia dos Jalelitas. 27 Estás sSo as familias de Zabulon, 
de que se Contaram, ao todo, sessenta mil e quinhentos (ho  
mens).

Manassés. 28 FilhOs de Jbsé segunído as suas familias: Manassés 
c Efraim. 29 De Manassés nasceu Maquir, do qual (des 
cende) a familia doe MaquíTitas. Maquir gdrou. Gákad, do 
qual (descende) a  familia dos Galaaditas. 30 Filhos de 
C^aad: Jezer, <do qual (descende) a familiía dos Jezeritas; 
Hetec, do qual (descende) a familia dos Helecitas: 31 As-
riel do qual (descende) a familia dois Asrielitals: Sequem, 
do qual (descende) a  familia dos Segufemtas: 32 Semtda,



do qual (descende) a família dios Selnidaítas: • Héfer, do 
qual (descende) a família dos Hefmtas. 33 Héfer foi 
pai de Saffaad, que não teve filhols, mas somente filhas, 
cujos nbmes são eStés: Malala, Noa, Hiegla, Melca e Tensa.
34 Estas são as famílias de Manassés, de que se contaram, 
aio todo, cinqüenta e dbis mil e Sétecentos (homens).

35 Os filhos de Efraim segundo as suas famílias, fo- Efraim. 
ram: Sutala, do qual (descende) a fainília dos Sutalaítas;
Bequer, do qual (descende) a  família dos Bequeiitas; Teen, 
do qual (descende) a familia dbs Teenitas. 36 Filho de 
Sutala, fod Heraln, db qual (descende) a família dos Hera- 
nitas. 37 Estas são as familias dos filhos de Efraim, de que 
Se contaram, ao todo, trinta e doils mil e quinhentos (ho 
mens). 38 Estes são os filhos de Josê Segundo as suas 
famJlíals. Fühbs de Benjamim segundb as Suas famílias:
Bela, do qual (descende) a  família dos Bdaitas; Asbel do 
qual (descende) a 'familia dos Asbelitas; Airam, do qual 
(descende) a  família dos Airamitas: 39 Sufam, do qual 
(descende) a familia dos Sufamitas: Hufam, do qual (des 
cende) a familia dOs Hufamitas. 40 Filhos de B ^ :  Hered 
e Noeman. De Hered (descende) a familia dbs Htereditas: 
de Noeman, a família dos Noemanitas. 41 Estes são os 
filhos de Benjamim segundo as suas famílias, de que se 
contaram, ao todb, quarenta e cinco mil e Seisoentos (ho 
mens).

42 Filhos de Dan segundo as suas famílias: Suam, do Da», 
qual (descende) a família dos Suamitas. Estes são descen 
dentes de Dan, conforme as suas famílias. 43 Todos fo 
ram Suamitas. Deles se contaram sessenta e quatto mil e 
quatrocentos (hom ens).

44 FíHfos de Aser segundo as suas famílias: Jemna, do Aser. 
qual (descende) a família dos Jemnitas: Jessui, do qual 
(descende) a  família dos Jessuítas: Brie, do qual (descende) 
a família dos Brieitas. 45 Filhos de Brie: Heber. do qual 
(descende) a familia dos Heberitas; Mciquiel, db qual (des 
cende) a familia dos Melquielitas. 46 O nome da filha 
dt Aser, foi Sala. 47 Ertas são as famílias dbs filhos 
de Aser, de qule contaram cinqüenta c três mil e quatrocen 
tos (homens).

48 Filhos dte Neftali segundo as suas famílias: Jesiel, NefUli. 
do qual (descende) a  família dos Jesitelitas: Gtmi, do qual 
(descende) a familia dos Gtmitas: 49 JeSer, do qual (des 
cende) a família dbS Jeseritas: Selem, do qual (descende) 
a familia dos Selemitas. 50 Bstcs são Os diescendentes dos 
filhos de Neftali segundo as suas famílias, dte que se con 
taram qucirenta e cinco mil e quatrocentos (homens).



Soma total. 51  Esta é  a sdma dtas Mhos ‘d c  Istael, que fbram re 
censeados: seiscenflos e um mil setecentos e trinta (homens). 

Normas 52 O  SenhoT 'falou a Moisés, dizehdo: 53 A terra
’’v 'io d i' ('P‘‘®'"efídaJ será dlvicMa entíe elstes segUndo b número 

torra dos seus nomiels 'paia eles a possuírem. 54 Aos que forem 
promeuda. ruais em númleib dalrãs maibr plarte e aos quie forem menos, 

menor: a  cada um será daSda a sua posrassãb, conforme 
agora foram alidtaldos, 55 mas -de maneira qUe a  tetra seja 
repartida por soWe, entre as tribos e familias. 56 TuÚb 
o que tocBJ por sorte, isso redebeião, quer os que são em 
maibr número, quer os que sãb «n meniolr número, 

mrato^dos 5 7  — Estie é  também o núnlero dos filhos die Letvi, scndb
Levitas. as suas familias: Gefsoii, db qual (descende) a familia dbs

Oersonitas: Caath, do qual (descende) a fa m ilia  dos 
Caathitas: Merari db qual (descende) a familia dos Mera-
rflas. 58 Estas são as familias de Levi; A  familia de
Lobni, a .lamília de Hebroni, a familia de Mooli, a família 
dle Musi, a familia Ide Codé, Caath getou a Anuam, 59 o 
qual tevte por mulher a Jocabed, filha de Levi, a qual lh'e 
nasceu no Egipto: esta teve de Arnram, deu marido, OS 
filhos Aarão e Moisés, e Maria irmã deles. 60 Dè Aarão 
nasderam Naidab, Abiu Elearar e Itamar, 61 dos quais
Nadab c Abiu morrerram, por tetem bfcreddto um
Ibgo estranho diante do Senhor. 62 TodoS os retienseados 
foram vinte e trés mil homens de um mês para cima, por 
que não foram oolntaldos enbe os FilhoS dle Istael, nem lhas 
foi dada herança com os OUtros.

Desapareci- 63 Este é O númeto dos -filhois d'e Israel, qüe foram 
inento dos recenselaldbs 'ptor MoiSés e pelo sacterdote Eleázaro nas pla- 
sído*i«^ nícies 'de Moab, ao longo do Jotidão, defrtmte de Jericó. 
seados no 64 Entte eleis não Se achou nenhum daque‘les que tinham 

sido recenseados antes pbr Moisés e Aarão no deSerto do 
SUiai. 65 ponque o  Senhor tinha predito que todos eles
morreriam no deseSrto. Não ficou nenhum deles, excepto
Caleb, filho de Jefone, e JosUé, filhO de Nun.

Lei sobre 27 — 1 Então aproximarani-Se ate filhas de Salfaad, 
h ^  Gafaad, filho de Maquir, Mho de
dĤ filbaŝ  Manassés, qUe 'foi filhb kte Joisé; seus nomes eram Maala, 

Noa, Hegla, Melca e TerSa. 2 Apresentaram-se a Moi 
sés e a Eleázaro sacerdote, e a todos os prindpes do povo,

26, 53. E ntre estes, isto ’4, entre as dose tribos. — Seíjonrfo o  nú 
mero <ios seas nom es, islo é, uma porção de terra proporcional à  popula 
ção de cada tribo.

55. S eja  repartida por sorte,. A sorte determinará a posição das
várias partes, ao norte, sul, etc.



à porta do tabernáculo da reunião, e disseram: 3 Nosso
pai mcnreu no .deSerto e nâo tomou parte na sedição exci 
tada por Gmé contra o Senhor, mas morreu no seu pecado, 
nâo teve filhos varões. Por que razão é Itirado o seu nome 
da sua familia, por não ter tklo nenhum filho? Dai-nos uma 
propriednde entre os irmãos do nosso pai. 4 Moisés levou 
a cansa deles ao juízo do Senhor, 5 o qual lhe disse:
6 As filhás de Salfaad pedem uma ooísa juSta: dá-lhes uma 
propriedade entre os irmãos de seu pai, sucedam-lhe na 
herança. 7 Dirás aos fiUios de Israel estes coisas: 8 Quando 
algum homem morrer sem filhos, a herança passará a sua 
filha. 9 Se nãio Hver filha, terá por suCeSsores a seus 
Srmãos. 10 Se não tiver também irmãos, dáreis a  herança 
aos irmãos de seu pai. 11 Sle não tiver tampouco tios 
paternos, a herança será dada aos parentes mais próxi 
mos; iStb áerá paria os filhos de Israél uma coisa santa, 
como o Senhor ordelnou a Moisés.

12 O Senhor disse tamhém a Modsés: Sobe a este Jô ué 
monte Abarim, e contempla de lá a terra que eu hei-de d̂ Mô isL. 
dar aos filhos de Israel. 13 Depois de a teres visto, irás 
também paTa o teu povo, oomo foi o  teu irmão Aarão,
14 porque me OfendeSte no deiserto de Sin, na contradição 
do pOvo, e não quiseste sactificar-me diante dele por oca 
sião das águas; estas são as águas da contradição em 
Cades no deserto de Sin. 15 Moisés respondeu-lhe: 16 O 
Senhor Deus dos Espíritos de toda a carne escolha lun 
homem, que seja sohre esta multidão, 17 que possa sair 
e entrar diante delels, e fazê-los entrar ou fazê-los sair, para 
que O povo do Senhor não seja como ovelhas sem pastor.
18 O  Senhor disse-lhe: Toma Joisué, füho de Nun, homiem 
no qual reSide o (m eu) espírito, e põe a tua mãó sobre 
ele. 19 Ele estará diante dO sacerdote Eleázaro e de toda 
a  mulHdão: 20 tu lhe darás os preceitos à vista Ide todos,
c uma parte da tua glória, para que toda a  congregação 
dos 'filhos de Israel o  ouça. 21 Quan'dò se tiver de em 
preender alguma cOdsa, o  sacerdote Eleázaro consultará o 
Senhbr. A palavra deste, Josué sairá ou entrará e com 
ele todos os filhos de Israel, o reSto do povo. 22 Moisés 
fez como o SelihOr tinha oiTíIenado. Tomou JoSué apresen 
tou-o diante do sacerdote Eleázaro e de toldo o ajuntamento 
do povo. 23 Impostas as mãos sobre a sua cabeça, decla 
rou-lhe tudo o que o Senhor tinha mahdado.

27, 3, Morreu no seu  pecarío, morreu por causa do pecado dc 
murmuração contra Deus, cometido por todos os que foram condenados 
a morrer no deserto, c não por qualquer culpa mais grave como foi a de 
Coré.



SaciUicios 28 — 1 E>i5Se também o Senhor a Moisés; 2 Manda
qooti lanos. de Israel, di2c-lhes: Apresentai no tempo deter 

minado a minha oferta, o necessário para alimicntar os sa- 
crífíCLois pelo fogo, que sãb, paTa mim, de suaVe odor. 
3 Bsces são os sacrificios que deveis Oferecer: Todos os 
dias, dois cordeiros de um aino. Sem defeito, em holocausto 
perpétuo. 4 Oferecereis um pelo manhã, outno pela tarde: 
5 a dédma parte de um e!fa de floT de farinha, amassada 
na quarta parte die um hin de azeite puríssimo. 6 Este é 
o holocausto perpétuo que vós oferecesteS sobre o monte 
Sinai, consumido pelo fogo, de suaPe odor ao Senhor. 
7 Derramareis em libação a quarta parte de um hin de 
vinho poir cada cordeiro no san.tuárib do Senhor, 8 Ofere- 
cereis da mesma sOrte à tarde o outro cordeiro, com todos 
os ritos do sacrificio da manhã e das suas libaçõltó: oferta 
de suaVe odor ao Senhor.

S acrificios  9 íNo diá de sábado oferecereis dois cordeiros de um
do sábado, j g j j j  <jijifei'to, duas dizimas de flor de farinha amals-

.sada oom azeite para o sacrifício e as libações, 10 que 
segundo o rito se derramam todos os sábados em holo 
causto perpétuo.

Sacrificio s  1] No oomieço dos meses òf^ecereis ao Senhor em 
''mérfâ s”'  holocausto dOis b«errois da manada, um carneiro, sete cor- 

dedtOs de um ano, sem défeito, 12 e três dízimas de flor 
de farinha amassada com azeite por cada bezerro, e duas 
dizimas de flor de farinha amasSada com azeite por cada 
cameino, 13 e a dízima da dirima de flor de farinha 
amassada com azeite por cada camdro, É  um holocausto 
de suaVe odor, um sacrificio feito pelo fogo ao Senhtar. 
14 As libações de vinho, que se devem derramar sobre 
cada vitima, serão estas: Metade de um hin por cada be 
zerro. um terço pelo carneiro, um quarto pelo cordeiro: 
este será o holocaulSto de todos os meses, qae  se sucedetn 
no decurso do anp. 15 Ofetecer-se-á também ao Senhor 
itm bode ptelos pecados, em holocausto perpétuo, cora as 
suas libações.

Sacrifícios 15 No primeino mês, no dia datorzie dio mês, Serâ a 
Pisfoa páscoa do Senhor: 17 no dfla quinze a solenidade: durante

Seíe dias se comerão pães ázimios. 18 No primteiro dia 
haverá santa asstembleáa, e nãk> fareis nele obra alguma 
Servil, 19 Oferecereis em sacrificio feito cota togo um 
holocausto ao Senhor dbis bezetros da manada, um car 
neiro, sete onrdeiros de um ano, acm defdlO; 20 as ofer 
tas, por cada um deles, de 'flor de farinha, que seja amas 
sada com azeite, serãb de três dizimas por cada bezerra 
duas dizimas pelo carneiro, 21 uma dízima da dízima poi



cada cordeiro, isto é, por cada um dos sete cordeiros.
22 (O ferecerás também) um bode pelo pecado, para obter- 
des a  expiáçâo dele, 23 além do holocausto da manhã, 
que vós ofereoeteis iSempíe. 24 Assim fareis em cada um 
dds Sete dias para alimento do fogo, e em suavissimo cheiio 
ao Senhor, que se exalará do holocausto e das libações 
de cada vitima. 25 No sétimo dia haverá santa assembleia, 
e não fareis oele obra alguma Servil.

26 Também no dia das primicias, quando, completas Sacrificios 

as (sete) semanas, oferecerdes ao Senhor as novas mlesses, 
haverá santa asSemhleia, e não fards nele obra alguma 
Servil. 27 OfeCecereis em holocausto de suave odbr, ao 
Senhor, dois bezlerros da manada, um cameiro e sete cor- 
ddros de um ano, sem defdto, 28 e nos saariiídos destes 
(o ferecerás)  três dizimas de flor de farinha borrifada com 
azdte por cada bezerro, duas por cada camdro, 29 uma 
dízima pelos dorddros, isto é, por cada um dos sete cor 
deiros; (oferecereis. também) um bode, 30 o qual será 
imolado pela eXpiação, além do holocausto perpétuo, e das 
suas libações. 31 Ofereceléis ItodaS estas coisas Sem maa- 
cha, com as suas libações.

29 — I No primeiro dia do sétimo mês haverá santa Sacrificios 
assembleia. fe não fards nclfe obra alguma servil, porque 
c o dia do som e das trombetas 2 Oferecerds em holo- das trom- 
causto de suave od'or ao Sfenhor um bezterro da manada, l>etas. 
um cameiro, e sete cordeiros de um ano, sem defdto; 3 nos 
seus SacrifídoB três dizimas de flor de farinha amassada 
com azdte por cada um dos beZerros, duas dizimas pelo 
cameiro. 4 lima Idizima por cada cordeiro, isto ê. por 
cada um dos séte cardéiroB. 5 (O ferecerás também) um 
bode pdo pecado, que é pela expiação do povo, 6 além do 
holocausto do mês com os srms oblaçõeS, db holocausto 
perpétuo com as libações castumadas, segundo o que está 
prescrito.

7 No idédmo dia deáte sétimo mêS, haverá santa assem- Sacrificios 
bleia, aifligireds as vossas almas, e não fareis nfele obra al- 4? '‘®
guma servil. 8 OfeTefcereis fem holocausto de odor suave 
ao Senhor um bezeno da manada, um camfeiro, séte cor- 
ddroB de um ano, sem defeito: 9 e, como oblação, três 
dízimas de flor dfe farinha amassada com azeite por cada 
bezerro, duais dízinas pelo cameiro, 10 uma dizima da 
dizima por cada cordeiro, isto é, por cada um dos sete 
corddrols. 11 OferfeceTeís um bOde pelo pecado, além do 
sacrifiõb expiatório e além do holocausto perpétuo, com 
as suas oblações e libações.



quinze do sétímo mês, haVetá santa assem- 
dof T̂ bM- híeta, e não farteis obra alguma servil mas celebrareis uma

nácvlos. festa solene ao Senhor durante sete dias. 13 Oferecereis
em holocausto de suave odor ao Senhor treze bezerros 
da manada, dois carneiros, catorze cordeiros de um an», 
sem defeito; 14 e oas sUas oblações, 'três dízimas de flor
de farinha amassada com azteite por cada bezerro, que ao
todb são titeze beZerros; duas dizimas por cada um dos 
dois carneiros, 15 e uma díZima da dízima por cada um 
dos catorze cordetitos. 16 Ofereeelteis um bõld'e pelo pe 
cado, além do bokilcanSto perpétuo, com sua oblação e suas 
1'íbações.

17 No segundo xiia ofereCeTeis doze bezerros da manada, 
dois carneiros, catorzie cordeiros de um anb, sem defeito; 
18 Dareis, segubdo o  rito, as oblações e as libações pelos 
bezerros, pelos caioleiros e pelos cordeiros. 19 Oferecereis 
um bode pelo pecado, além do holocausto perpétuo, com 
a sua oblação e  as sUas libações.

20 No terceiro dia dferecereis onze bezettos, dois car 
neiros, catbrZe cordeiros de um ano, sem defeito: 21 ofere 
cereis, segundo o lito, as oblações e libações pelos bezer 
ros, pelbs carbeiros e pelos cordeirbs. 22 OfereOereis um 
bode pelo pecado, além dO bolocauSto perpétuo, com a sua 
oblação e as suas libações.

23 No quarto dia oferecereis dlez bezerros, dois car 
neiros, Ca'torze cordeiros de um ano, sem dlefeito: 24 fa 
reis, Segundo o rito, as oblaçõbs e as libações pelbs bezer 
ros, pelbs carneiros e pelbs cordeiros. 25 Oferecereis um 
bocie pelo pecadb, além do holocauSto perpétuo, com sua 
oblação e suas libaçSes.

26 No quinto dia oieredereis nove bezerros, dois car 
neiros, catorze cordeiros dte um ano, sem defeito: 27 fareis,
segundo o rito, as cátlações e 'as libações pelbs bezerros, 
pelos cameirbs e pelbs cordeiros. 28 Oferecereis um bodte 
pelb pecado, além do holocausto pielfpétuo com a  s'ub' obla 
ção e as suas libações.

29 No sexto dia bferederds oito bezerroB, dois car- 
neirds, CatorZe coideiros de um ano, sem defeito: 30 fa 
reis, segundo o rifo, as bblaçõbs e as libações pelbs bezer 
ros, pelbs caniãros e pelbs cotdleirois. 31 Oferecereis um 
bode pelo pecado, além do holocausto perpétuo, obm a sua 
oblação e as suas libações.

32 No slétüno dia ofeiteceTeis Sete bezerros, dois car 
neiros e catorze cordeiros d!e um ano, sem defeito; 33 fa 
reis, segundo o rito, as obkçõies e as libações pelos bezer 
ros, pelos cam aios e pelos cordeiros. 34 Oferecereis um



bode pek* pecáldo, além do holocaustio perpétuo, oom a sua 
oblação e as suas libações.

35 No oitavo dia tereis uma assembleia solene, e nâo 
fareis obra alguma servil. 36 Oferecereis um holocausto, 
um sacrificio de suave odOr ab Setahor: um bezerro, um 
carneiro, sete cordeiros die um ano, sem ddleito: 37 fareis.
S e g u n d o  o rito, as oblações e as libações pelos bezerros, 
pelos carneiros e pelos cordeiros. 38 Oferecereis um bode 
pelo pecado, além do holocausto perpétuo, com a sua obfa- 
çâo e  as suas libações.

39 Tais são os sacrífítíiDs que oferecereis ao Senhor Concluaão. 
nas vossas solenídades, além dos votos e das ofertas espon 
tâneas, holocaustos, sacrificios, Ubações, sacrificios ptacificos.

30 — 1 MoiSés referiu aos filhos de Israel tudo o que Leta aobre 
o  Senhor lhe titalia mandaldo 2 e dissie aos príndpes das 'vtoa.
tribos dos filbos de Israel: Eis o que o Senhbr ordenou:
3 Se um homem h ier  um vOto ao Stenhor ou Se obrigar 
eam  juramento, não faltará à sua palavra, mas cumprirá 
tudo o que prometeu, 4 Se uma mulhér, ainda jovem, 
vlVendo em casa d'é Seu pai, fizer um voto e se obrigar 
com juramento, se D pai teve cohhedmento do voto que 
ela fez e db juramento dom que Se obrigou, e não disse 
nada, ela está obrigada ao seu votO: 5 cumprirá de faCto 
tiido o que prometeu e jurou fazer. 6 Porém, se o pai, 
logo que o  soube, Se opôs, tanto os Votos como os jura 
mentos dela serão nulos, e não ficará obrigada ao que 
prometeu porque o pai se Opôs. 7 Se tiver marido, e fizer 
algum voto, e uma palavra saikta uma vez da sua boca 
obrigar a sua alma com juramento, 8   se o seu marido, 
oo dia em que tiver disso conhecimento, não se opuser, 
ela ficará obrigada ao volto, e cumprirá tudo o que pro 
meteu. 9 Mas, se b marído, no dia em que tiver disso 
conhedmento, Se opuser, tomará nulas as suas promessas 
e as palavras oom que se tinha obrigado, e o Senhor lhe 
perdoará.

10 A viúva e a repudiada cumprirão todos os votos 
que fizerem,

11 A mulhter qué eStá em casa db marido, se se pbri- 
gar com voto ou juramlento, 12 desde que o marído, ao 
sabê-lo, não diga nada, não Se oponha à sua promessa, 
cumprirá tudo o quie prometeu. 13 Pbrém, se ele se opu 
ser logo, não estará obrigada à promessa, porque o marido 
se opôs. O Senhor lhe perdoará. 14 Se se comprometer 
por voto, ou se obrigar por juramento a 'afligir a sua alma, 
ficará ao arbítrio db marido ratificar ou anular tais com 
promissos. 15 Se o  marido, tendo conherimento disso,



não disser oada, e diferir para outro dia o seu pareoer, 
ela cumprirá tudo o que tiver prometido Com voto, visto 
que o marido, logo que o Zoube, não disSe nada. 16 Se, 
porém, se opôs depois que o soube, lievará ele sobre si 
a iniqüidade dela. 1/ Estas são as leis que o Senhor 
intimou a Moisés fpara serem observadas) entre o marido 
e a mulher, entre o pai e a filha, ainda jovem, que mora 
em casa à e  seu pai.

Monandade 31 — 1 O  Senhbr falou a Moisés, dizendo; 2 Vinga 
primeiro os filhos de Israel dOS Madianitas, e depois serás 
unido ao teu povo. 3 Moisés dísse logo: Armem-se para 
a bátalha alguns hbmens de entre vós, que posSam exe 
cutar a vingança db Senhor sobre oB Madianitas. 4 Es- 
coIham-Se mil homens de cada tribo de Israfel, para serem 
manídados a esta guferra. 5 Eles deram mil homens por 
cada tribo, isto é, doze mil homens prontos a combater, 
6 DB quais Moisés enviou com Pineias, filho do sacerdote 
Eleázaro, que levou também os vasOs santos e as trom 
betas para tocar. 7 Tendo pelejado contra os Madianitas e 
Cendo-os Vencido, mataram todos os varõfes, 8 e os seus 
reis Evi, Recetai, Sur, Hur e Rebe, cinco reis de Madian; 
mataram também com a espada a Balaão, filho de Beor. 
9 Tbmarato as suas mulheres, os seus filhinhos, todos os 
Seus gados, todos os seus bens. 10 Incendiaram as cida 
des e as aldeias em que eles habitavam, asSim como os seus 
acampamentos. 11 E  levaram a presa, tudo o que tinham 
tomado, tanto de homens como de animais, 12  e apre 
sentaram-no a Mbúlés, ao sacerdote Eleázaro, e a toda a 
multidão dos filhos de ISrael-; tuldo o mais que podia sex- 
vir-lbes leváraim-no aos acampamentos nas planicies de 
Moab, junto ido Jordão defronte de J'erioó.

Sorti dos 13 Sairam a retchê-lbs fora dos acampamentos Moi-
prisioneiros. g q  saCerdOte Eleázaro, e todos os príncipes da sina 

goga. 14 Moisés, irado contra ais chefes do exército, 
óontra os tribunos e centuriSes, que voltavam da batalha, 
15 disse: Por quc poupastes os mulheres? 16 Não são 
elas que, por sugestão de Balaão, seduziram os filhos de Is 
rael, e voB fizeram prevaricar contra o Senhtrr com o pe 
cado de Fogbr, pelo qual também o povo foi castigado?

SO, 16. Levará sobre ai a iniqüidade d e la . A mulher <Uvexã obe 
decer ao marido, este. potém, será réu áa  violação do voto.

31 , 2. Vinga primeiro. . Os Madianitas tinham-se unido aos 
MoaHtes para iazer amaldiçoar o povo de Israuel. o qual aatea tinham 
levado ã idolatria, fazendo• deste modo uma injúria dhecta ao Deus 
de Israel

14v M oisés  irado^ por terem poupado as mulheres, as quais tinham 
sido as mais culpadas* na sedução <Le Israel.



17 Matai, pois, txxlos os varões, mesmo os de tenra idade, 
e degolai as mulheres que tiveram comércio com homens;
18 reservai para vós as donzelas e todas as mulheres 
virgens.

19 Permanecei fora dos acampamentos sete dias. Purificação 

Quem tiver morto um homem, ou torâdo um morto, puri- “ orca."” 
Ecar-se-á no dia terdeiito e no Sétimo. 20 Purificar-se-á 
também dá presa toda a veste ou vaiso, e todo o objecto 
feito de pele de cabra, ou de pêlos, ou de madeira. 21 O 
sacerdote Eleázaro também falbu assfím aos soldados, que 
tínham pelejado: Este é o  preceito da lei, qUe o Senhor 
deu a Moisés: 22 O oimo, a prata, o cobre, o ferro, o 
chumbo, o estanho, 23 e tudo o que pOde passar pelas 
chamas. Será purificado no fogo; porém tudo o que não> 
pode sofrer o fogo, será purificado com água da expia 
ção; 24 lavaTeiis as vossas vestes no sétimo dia, e, de 
pois de purificados, erttrareis nos ácampamentos.

25 O Senhor disSe a  Moisés: 26 Fazei o inventário Dwi«ão
de tudo o que foi tomado, desde os hom'ens até aos animais, “
tu e o sacerdote Eleázaro e os príncipes do poVo. 27 Re- 
paitirãs a preSa em partes iguais entre os que pelejaram e 
sairam ã batalha, e entre todo o resto da multidão. 28 Da 
queles que pelejaram e foram à gUerra, separarás uma parte 
para o Senhor: de cada qUinhentos uma cabeça, assim de 
homens coínO de bois, asnos e  ovelhas, 29 e darás ao 
s^tefdbte Eleázaro, porque são as primícias do Senhor.
30 Da outra metalde (da presa), que pertence aos filhos 
de Israel, ide cada cinqüenta hOmens, ou bois, ou aisnos. Ou 
ovelhas, ou outros quaisquer animais, tomarás um, e da 
rás aos Levitas, qute têm a guarda do tabernáculo do Se 
nhor. 31 Moisés 'e Eleázaro fizeTain oomo o Senhor tinha 
mandado. 32 Ora a presa que o exército tinha tomado 
foi de steiscentas e setenta e cinco mil ovelhas, 33 setékita e 
dbfs mil bois, 34 Sessenta e um mil aSnos, 35 trinta e 
duas iml pessoas do sexo feminino, que não tinham conhe 
cido homem. 36 Foi dada mertade aOs que tinham Ido ao 
çdmbate: tieZentzs te tribta e Sete mil e quinhentas ove 
lhas, 37 dás quais se  puseram à parte para o Senhor seis- 
centas e Setenta e cinco ovtelhas. 38 Dos trinta e seis 
mil bois, (puseram-se à parte) setenta e dois: 39 dos

17. M atai, p o is. todos os varões. . . todas as  mulheres, a (im de 
destruir o povo Madianita» e não mais vos eocontrardes expostos ao 
perigo de prevaricar.

lã . R eservai para vós  as d o m e la s . .. a fim de as tomardes por
muHieres ou por servas.



trinta mil le quinhentos askios, slessente e um. 40 Das de 
zasseis mlil pessoas, foram reservadas trinta e duas para 
o  Senhor. 41 Miois^ entnegou ao sa-cerdOte Eleâzaro a 
conta das printídas do Senhor, cotao lhe tinha sido mau- 
dado, 42 (tomada) daqüela metade qiíe «oh» sido sepa 
rada para os filhos de Israel qúe tinham estado no ctunbate. 
43 Da outra met^e, que tinha tocado ao rtesto da multi 
dão, isto é, das trezentas e trinta e sete mil e quinhentas 
ovelhas, 44 dos trinta e seis míI bois, 45 dos trinta mil 
K quinhentos asnos, 46 das dezaSseis mil pesSo«, 47 Moi 
sés tirou uma cabeça por cada dnquenta, c' deu-as aos 
Levitas que Velavam no tabernáculo do Senhor, como o 
Senhor tinha ortfenado.

Do m  48 Os chéfes db exérdtò, os chefes dos milhares e os
”a'D™”  chefes das dentelnas, tenrio-se aproximado de Moisés, dis- 

seram: 49 Nós, teus servos, fizemos a resenha dos com 
batentes, qUe domandávamos, e nem um 'faltou. 50 Por 
esta causa cada um de nós oferece pbr dbnativo ao Se 
nhor D ouro que pudemos achar na presa, Idgas, braoele- 
tes, aneis, arretadas e colares, para que rogules por nós 
ao Senhton 51 Moisés e o saoerdb te ' Eleâzaro rtebeberam 
todo o ouro em diversas eSpédes, 52 com o  peso de de- 
zassíeis mil e setecentos e dnquenta sicKoS, (oferecido) peíos 
chefes dos milhares e das centenas, 53 porqUe o que cada 
um tinha tOmaldo nb saqufe, >era Seu. 54 E  recebferam-no 
e puseram-no no tabernáculo da reunlSo, como memória 
dos filhos de Israel diante do Senhor.

Pedido das 32 — 1 Os filhos de Ruben e de Gad tinham muitos
RuSm'** t'ebanhoB e uma imensa riqueza em gados. Tendb visto qute 
de Gad. as terras de Jazier e de Galaad eram próprias para sus 

tentar animais, 2 foram ter oom Moisés, ccon o sacerdote 
ETeázaro e com os prindpés do poVo, e disserani: 3 Ata- 
rOth, Dibon, Jasser, Nemía, Hesebon, Eleale, Saban, Nebb 
e Bwm, 4 tenas qiíe o Senhor 'feriu à vista dos filhos dc 
Israel, são um país lieitiliBsitao para o pasto dos animais. 
Como nós, teus servos, temos muitos gados, 5 pedlmos-te, 
se achamos graça diante die ti, que dês a teus serVos a sua 
posse, e não nos faças passar o Jordão.

Repreensio 6 -  Motsés respoudeu-lhes: Irão vossos irmãos para a 
de Moisís. i^taiha, e vós ficareis aqui? 7 Por que quereis tirar âni 

mo aos filhos de Israel, para que nâo passem ao pais que
o fiejahOT lhes dará? 8 Não fcx assim que procederam 
cs vossos pais, quando eu os mandei de Cadesbame a 
reconhecer a terra? 9 Depois de terem chegado ao Vale 
do Cacto, depois de terem percorrido toda aquela região.



tiraram a coragfem aoB filhos de Israel, para que não en 
trassem na terra que o Sienhtír lhes deu. 10 Ele, irado, 
jurou dizendo: 11 Estes homens, qUe sairam do Egiptb,
de vinte anos para dma, não verão a terra que eu prometi 
com juramento a Abraão, a Isaac e a  Jacob, peírque nãb 
quiseram Seguir-me, 12 ex'aepto Calfeb, ‘filho dfe Jefone 
Cetiezeu, e Josué, filho de Nun: estes cumpriram a minha 
vontadle. 13 E  o Senhbr, irado cotatra Israel, fé-lo andar 
errante pelo deserto durante quarenta anoB, até que fosse 
extinta toda a gferação, que tinha feito o mal na sua pre 
sença. 14 Agora, prosseguiu Moisés, vos levantastes vós 
ctn lugar dos vOssos pais, oomo renovos e descendência de 
homens pécadotes, para aumentarUes o furor do Senhor 
contra Isratel. 15 Se não quiSerdes segui-lo, ele deixará 
o pcvo no deisictto, e vós serfeis a causa do extermínio de 
todos.

16 Mas eles, aproximando-se, disSeiam: Edificaremos A« doaa 
curtais para as nossas oVelhas, eStábulos para ds nossos
animaiis, ddades fortes para os nossos filhinhos; 17 nós, o aeu
porém, armados e prontos, iremos ao cOmbate na frfente pedido,
dos filhos de Israel, até os introlduzirmos nds seus lugares. 
(Entretanto) as nossas crianças, e tudo o que podemos
possuir, ficarão nns cidades fortificadas, por causa da!s
ciladas dbs habitantes do pais. 18 Não voltaremos para 
as nossas casas, enqUanto ols filhbs de Israel não estive 
rem de posse da sua herança: 19 nem pretendetemoB coisa
àlguma do lado dc lá do Jordão, Visto que já temos a nossa 

‘ porção na sua margem oriental.
20 Moisés respondcu-lhcs: Se vós fazfeis o quc ptT>- Moisés 

meteis, marchai em preSença do Senhor prontos para a
batalha: 21 todo o  homern apto para a guerra passe ar- pioposta.
mado o Jordão, até que o Senhor destrua os seus inimigoa,
22 e todo o pais lhe fique submetido; entãO sereis irrepreensí 
veis diante do Senhdr e diante de Israiel, e possuireis as 
terras que desejais, diante do Senhor. 23 Mas, se não 
fizeiides o que dizcis, não há dúvida que pecareis contra 
Deus, e ficai sabendo que o voisso pecaido vos há-de atin 
gir. 24 Eldificai, pois, cidades para os vossos filhinhos, cur 
rais, e estábulos para as ovelhas e animais, e cumpri o que
ppdmetestes. 25 O s filhos dfe Gad e de Ruben disseram a
Moisés: Somos teus servos, teremos o qUe nosso Senhor 
mlanlda. 26 Deixaremos nas cidades de Galaad os nossos 
filhinhos, mulheres, rebanhos e gados; 27 nós todos, po 
rém, teus servos, iremos prontos paia a guerra, como tu,
Sekihor, dizes.



Moisés 
dá ordens 
para que 

a proposta 
das Iribos 
de Ruben 
e de Gad
«eja

realizada.

Divisão 
da to r a  
situada 

a crieote 
do Jordão.

VârJas
paragens
.de Israel 
desde Ra- 
znessés até 
ao. Sinai.

28 Moisés, pois, ordenou ao sacerdote Eleàraro, a 
Josué, filho dc Nun. e abs chefes de familia das tribos de 
Israel, diZendo-lhes: 29 Se os filhos de Gad e os filhos 
de Ruben passarem convosoo o Jordão loidos annadbs para 
pelejar diante do Senhor, e se vos for sujeita, a terra, dal- 
'Ihes a posse de Galaad. 30 Mas, s t  eles não quiserem 
passar armados coOvosco à terra de Canaan, ifecebain entre 
vós os lugares da sua morada. 31 Os filhos de Gad e os filhos 
de Ruben responderam: Faremos como o Senhor disse a seus 
servos. 32 Iremos armados diante do Senhor para a terra de 
Canaan, e a nossa herança será da banda daquém tío Jordão.

33 Deu Moisés aos filhos de Gad c de Ruben e à meia 
triloo de Manaissés, filho de José, O reinio de Seon, rei dos 
Amorreus, e o reino dc Og, r«i de Basan, e o seu ter 
ritório oom as suas cidades à volta. 34 Pelo que os filhos 
de Gad, recdifiicaram Dibon, Ataróth, Aroer, 35 Àtaroth- 
-Sofan, Jazer, Jegbaa, 36 Belncmra e Betaran, cidades for 
tificadas, e fabricaram currais para oS seus gados. 37 Os 
filhos de Ruben reedlficaram HeSebon, Elcale, Cariataim,
38 Nabo e BaafmleCon, mudando-lhes os nomes; e também 
Sabama, pohdo novos nomes às cidades que reedificaram.
39 Os filhos de Maquir, filho de Manassés, passaram ao 
país de Galàad, e devastaram-no, nfatandó os Amoriteus que 
o habitavam. 40 Deu Moisés o pais de Galaad a Maquir, 
filho dc Manassés. que habitou nele. 41 Depoiis Jair, fi 
lho de Manasséis, fói e ocupou ais suas aldeias, às quais deu 
o nome de Havoth-Jair. que quer diZer as aldeias de Jair. 
42 Foi também Nobe, c tomou Canath com as suas aldeias 
e chamou-a Nobe, do seu nome.

33 — ̂ 1 Estas são as paragens dos filhos de Israél. 
que saíram do Egipto (divididos) pelas suas turmas sob a 
oonduta de Moisés e de Aarão. 2 Mcnsés as descreveu, 
segundo ols lugaíes dos acampamentos, que eles mudavam 
ao mandado do Senhor. 3 No primeiro mês, no dia 
quinze, ao outro dtta da Páscoa, os filhos de Israel partiram 
de Ramessés com a mão levantada, à vista de todos os 
Egípcios, 4 que sepultavam os seus primogênitas, a quem 
o Senhor tinha ferido (até Sobre os seuS deuses lançou o 
Seu castigo) 5 e foram acampar an SocOth. 6 De Socoth 
foram a Etam, cjué fica na exhlemiidade do deserto. 7 Par 
tindo dnll, foram até defrbnte de 'Fiairbth, que olha para 
Boelscfcm, e acamparam diante de MagJdaJo. 8 Partindo 
de FiaiiÓth, passaram pelo meio do mar para o deserto; 
tendo marchado três dias para o deserto de Etam, acam 
param em Mara. 9 Partindo de M aia, foram a Elim, onjde 
havia doze fontes de água e Setenta palmeiras, e ali acam-



paiam. 10 Tendo partido também de lá, assentaram as 
tendas junto do mar Vermelho. Partindo do mar Verme 
lho, 11 acamparam no deserto de Sin. 12 Partindo de 
lá, foram a Dafca. 13 Partindo de Dafca, foram acampar 
em Alus. 14 Tendo partido de Alus, levantaram as ten 
das em Ralfidlm, oride faltou ao povo a água para beber. 
15 PaitindD de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai.

16 Partindo do deslerto do Sinai, foram aos Sepul 
cros da Concupiscência. 17 Partindo dos Sepulcros da 
G^ncupiscênda, acamparam em Haseròth. 18 De Haseroth, 
foram a Retme. 19 Partindo Ide Retma, acamparam 
em RemonfareS. 20 Partindo de lá, foram a Lebna. 
21 De Lebna foram acampat em ReSsa. 22 Partindo 
de Ressa, foram a Ceelata. 23 Partindo i daqui, acam 
param no monte Sefer. 24 Deixando o monte Sefer, foram 
a Arada 25 Partindo de lá, acamparam em Maceloth. 
26 Partindo de Madekith, foram a. Taath 27 Dc Taath 
foram acampar em Tare. 28 Partindo de lá, levantaram 
as lendas em Metca.' 29 De Metca foram acampar em 
Hesmona. 30 Partindo de Hesmona, foram a Moseroth. 
31 De Meseitoth foram acampar em Benejaacan. 32 Par 
tindo de Benejaacan, foram ao monte Gadgad. 33 Partindo 
de lá, acamparam em Jetebata. 34 De Jetebata foram a He- 
brona. 35 Partindo de Hebrona, acamparam em Asiongaber. 
36 Partindo de lã, foram aò deserto de Sin, que é Cades.

37 Partindo de Cades, acamparam sobre o mOnte Hor, 
nos confins db pais de Edom. 38 O saoerdOte AarSo su 
biu por maodaifo do Senhor ao monte Hor, e ali morreu 
no primeiro dia do mês, no ano quadragésimo, depois da 
salda dos filhos de Israel do Egipto, no quinto mês, 39 tendo 
cento e vinte e três anos de idade. 40 (Poi então que) 
os filhos de Israel tinham chefgado à terra de Canaan.

41 Partindo db monte Hor, acamparam em Salmona. 
42 Partindo de lá foram a Funon. 43 Partindo de Funon, 
acamparam em Oboth. 44 De Oboth foram a Ijeabarim, 
que está nos confins dos MòabitaS. 45 Partindo de Ijea- 
barim, levantaram as tendas em Dibongad. 46 Paründo de lá 
acamparam em Helmcmdeblataim. 47 Partindo de Helmon- 
deblataim, foram aOs montes de Abarim, defronte de Na 
bo. 48 Partindo doS montes de Abarim, passaram às pla 
nícies de Moab sobre o Jordão defronte de Jericó. 49 Ai 
acamparam desde Betsimoth até Abelsatim, nos lugares mais 
placOs dos Moabitas.

50 Ai o Senhor disse a Moisés: 51 Dize aos filhos 
de Israel: Quando tiverdes passado o Jordão, entrando na 
terra de Canaan, 52 exterminai todos os habitantes da-
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prometida.

gtlele país: quebrai as esculturas, itetíuzl a pó as estátuas, 
devalítBi tddos tus seus lugares altos, 53 purificando a 
terra, e habitando nela, porque eu vos dou a sua posse. 
54 Reparti-la-ei's entre vós por swrte. Aos que fOrem eln 
maior númlcro, dareis uma porção maior, e 'aos qtíe forem me 
nos, uma porção mais pequena. Cada um receberá a sua he 
rança, cotaforme o que lhe cair por sOrte. A  idiivlsão será 
fei'ta por tribos e por familias. 55 Se v<ós não quiserdes 
expulsar os habitantes do país, os que ficarem serãlo para 
vós como espinhos nos oWios, 'e aguilhõcis nas ilhlargas, e 
opor-se-ãb a vós na terra da vossa habitação; 56 e todo 
o mal que eu Unha pensado ‘fazer-lhes a eles, o faiei a vós.

Limites 34 — 1 o  Senhbr falou a Moisés, dizendo: 2 Fala aos 
filhos de Israel, dízetido-lhes: Quatadb tiveides entrado na 
ferra de Canaata, e cada um de vós posisuir nela o que lhe 
tiver caído por sorte, serão estes os seus limites: 3 A  
parte meridional começará no deserto de Siii, que é perto 
d!e Bdosn, e terá por limite, a ori'cn'te, o Mar de Sal. 4 Este 
límitJe irá rodeando a parte auStnal pela subida do Escor 
pião, de Sorte que ptasse 'por Seha e’ chegue desde o meio- 
- dja até Caidesbarne, donde irá até. à aldeia chamada Adar, 
c  Se eKteüderá até AsemOna, 5 irá girando desd.'e Ase- 
raotaa até à torrente do Egipto, e terminará no mar. 6 A 
parte ocidental começará no Mar Grande, e no mesmo mar 
terminará. 7 Os limites peta parte setentrional começarão 
desde o Mar Grande, e chegarão até ao monte altíssimo, 
8 donde irão a Emath, até aOs ootafibs de Sedada, 9 e se 
estenderão até Zefiona, e até à aldeia de Elnan; estes serão 
os limites pelo lado do aquilão. 10 Dali os limites paia 
o oriente medir-Se-ão deSde a aldeia de Enan até Sefama, 
11 e de Sefama d.escerão a RebJa 'Cm frCnte à fonte de Da- 
fnim; de lá se eistenderãb paira o oiilente até ao mar de 
Cenereth, 12 chegarão até ao Jordão, e finalmente termi 
narão no Mar de Sal. Vós possuireis cSta terra segundo 
os Seus limites em toda a volta. 13 Moisés ordenOu aos 
filhos de Lsrael, dizendo: Eista será a terra que vós pos 
suireis por soTte, e qim o Sfenhor mandou que Se desse ôs 
nove tribos e à meia tribo, 14 porque a tribo dos filhos 
de Ruben, segundo ás suas famílias, e a tribo dos filhos 
de Gad, segundo o número das suas famílias, e fcambêm 
a meia tribo de Manassés, 15 isto é ,  duas tribos e meia,

34 , 4. Pela s u í i jã  do E scorp ião , que é  provàvelncmei a rali®» EI- 
-Sala. pela qual passa a eslrada de camaaicação entie Petra e Hebron. 

6. M ar G rande, o Mcditerrâ^aco.



racsieram a sua parté daquêm do Jordão defronte de 
Jertcõ, para a banda do oriente.

16 O Senhor disSe a MoiSés: 17 £stes são OS nomes Chefes
dos homens, que vos dividirão a  ferra: O saceidoilie Eleá- 
zaro e Josué, filho de Num. 18 Tomareis também um da"
príncipe de cada tribo, 19 cujos nomes são esities: Da ter« 
tribo 'de Jiidâ, Caleb, 'filho de Jefone: 20 da tribo de Si- P“ ™'‘>da, 
meão, S'atnulel, filho de Amlüd; 21 da tribò de Benjamim,
ElJdad, filho de CaleSOa; 22 da tribo dos filhOs de Dan,
Btoci, filho de Jogli; 23 pelos filhos de José: da tribb de Ma- 
rmssés. Haniel, filho de Efod, 24 da tribo de Efraim, Camuel, 
filho de Seftan; 25 da tribo de Zabulon, Elisafan, filho de 
Famach; 26 da tribo de Issacar, o priüd'pe Faltiel, filho de 
Ozan; 27 da tribo de Ader, Aiud, filhO de Samoli; 28 da 
tribo d'e Nteftali, Fedael, filho die Amiud. 29 Estes são 
aqueles a quem o Senhor mandou que dividissem entre os 
filhos de Israel a terra de Canaan.

35 — 1 Disse também o Senhor a Moisés estas coisas CWadM 
nas planícies de Moab, junto do Jordãb, defronte dc Jcricó: ^
2 Manda aOs filhos de Israel que dãem das suas posses 
sões aos Levitais 3 cidades para habitarem, e os seus su- 
búrbias, para qüe eles morem nas cidades, e os subúrbios 
sejam para os seus gados e animais. 4 Estes subúrbios es- 
tender-se-ão dos murOB das cidades para fora mil passos 
em roda. 5 SerãO de dois mil côvados para o  oriente, de 
dois mil côvados pata o meio-dia, dbis mil cõvadòs paia 
o ocidcffl'te, te dods mil côvadois para o setentrião, ficando 
a  cidade nO ineio. Esfes são os lugares das pastagens das 
suais cidades. 6 Das mesmas cidades que dterdes aos Lc- 
vilas, seis serão destinadas pata tefúglo dos fugitivos, a 
fim de qu!e nelas ste acOlha a'quele qute tiver derramado 
Sangue (involuntàriamente); além destas (seis), haverá 
(para^ os Levitas) outras quarerita e duas cidades, 7 isto 
é, ao ixxlo quarenta e Oito com os seus subúrbios. 8 Essas 
cidades qule se hão-de dar das possessões dOs filhos de Israel, 
serão tomadas mais dtos que têm mais, e merios dos que 
tem menos: cada um dará cidades aos L'e*vitas na propor 
ção da sira herança.

9 O Senlor disse a Moiséf:. 10 Fala aos filhos de Cidades 
Israel e diZe-lhes; Quando, jjaSsado o Jordão, tiverdes en- «íssi» 
trado na terra de Ganaan, 11 determinai qüe cidades de 
vem ser paia refúgio dos fugitivos, que involuntàriamente 
demamatem sangute. 12 Quando o fugitivo se tiver refu 
giado nelas, o vingador do sangute não poderá matá-lo, 
enquanto se não apresentar diante da asstembleia, enquanto 
não for julgada a sua causa. 13 Dessas cidades que



se devem destinar a refúgio. 14 três serãd do lado de
lá db Jondáo, e três aa tetra de Caaaan, 15 e (serão)
tanto para os filhos de Israel, ooifflo para os estrangeiros e 
peregrinos, a  fim de que a elas se acolha aquele que invo 
luntariamente tiver derramado sangue.

16 Se algUêm ferir com ferro, e o feridb morreir, (o  agres 
sor) é  réu de homicildio, também ele morTerá. 17 Se alguém 
aürar uma petírada, e o ferido moTrer (dela), será casti 
gado da mesma maneira. 18 Se morrer o que foi ferido 
dom pau, será vingado com o sangue do que o feriu. 
19 O víngadoir do sangue matará o homicida: logo que 
o apanhar, o ma'tará. 20 Se algum homem por ódio em 
purrar outro, ou Lhe atirar com alguma dcása à traição,
21 ou se, sendo seu inimigo, o ferir com a mão, e ele
morrer, o. percusisor será réu de htomicídio; o vingador do 
sangue, logo que der com ele, o matará 22 Porém, se ele 
acidtentalmente, e não pOr ódib 23 nem pOr inimizade, 
fez alguma destas coisas, 24 e se prOvar diante do 
povo, e tivier sido Uentilalda a causa de Sangue entre o que 
feriu e o  vkigsidor do saUgUe, 25 será livte da mão do 
vingador como íiiodente, e por sentença será reconduzido 
è cidade, a  que se tinha refugiado, e aü ficará até ã morte 
do sumo saüerdote, qUe foi sagrado com o santo óleo. 
26 Se o qUe matou for encontrado fora dos limites das cida 
des, que estão destinadas para os fugitifvos, 27 e for morto 
por aqUele que é vingador do sangUe, não Será culpado 
o qute matax, 28 porque o fugitivo devia reSIdir na ciídalde 
até à morte do pontífice. Depois que este morrer, o homi 
cida pode voltar para a sua tert-a.

Resumo e 29 Estas determinações Serão petpétuas, e sferão leis
conclusa». totíos ctó lugates que habitardes. 30  O  homicida seirá 

castigado, ouvidas as testemunhas: ninguém será cotndenadiD 
pela deposiçãlo de uma só teStemunha. 31 Não recebe-
teis dinheiro pelo teSgate daquele que ,é réu de sangue,
pois ele deve ser morto. 32  Os desterrados e  ols fugitirms 
de nenhum modo podérão voltar para as suas cidades antes 
da morte do pontífice. 33  Não mancharéis a terra da 
vossa habitação, a qual Se contamina com o sangue doB 
inoüentes, e nãO pode ser puri'ficada senão com o sangue 
cüaquele que derramou o sangue do outro. 34 Não pro 
faneis a terra que habitais, cmde também eu habito, por 
que eu sou o Senhor, que habito entre os filhos de Israel.

Leis sobn  3 6  ^  1 O s chefes das casas patriarcais dos descen-
”j “ “ " ' " ‘”déntes de Galaad, filho de Maquir, filho de Manasses, da

heideiraa.  ̂ morte. . . Ê  um vtidadelro exílio destinado a mos-
trar o horror que se  deve ter ao derramento 'do sangue hiiman».



linhagem dos filhios de José, aproximaram^se e falaram a 
Moisés, em presença dos prindpes de Israel, c dissferam-lhe:
1 O Senhor ordenou a ti, nosso Senhor, que dividisses por 
sorte a terra entre os filhos de lanaiel, e que desses às 
filhas de Salfaad, nosso irmão, a herança devida ao pai. 
3 .Ora, Se os homens de outra tribo as receberem por mu 
lheres, Segui-las-á a sua herança e, transferida a outra 
tribo. Será diminullda a nossa herança. 4 E  assim acon 
tecerá que, quando chegar o (ano do)  jubileu, isto é, o ano 
quinquagésimo da remissão, será confundida a  distribui 
ção fdta por sortes, e a possessão de uns passará aos 
outros.

5 Moisés respondeu aos filhos de Israel, por ordem 
do Senhor: A trilra dOs filhos de José falou bém. 6 Eis 
a  lei promulgada pelo Senhor para as filhas de Salfaad: 
Casem com quem quiserem, contanto que seja com homens 
da sua tribo, 7 para que a possessão dos filhos dc Israel 
não passe de tiibo para tribo. 'Por isso, todos os varões 
tomarão mulheTes dá sua tribo e familia: 8 todas as mu 
lheres que tiverem uma herança, em qualquer das tribos 
de Israel, tomarão maridos da miesma tribo, para que a he 
rança hqiie na.< familias, 9 e as tribos não se misturem 
entre si, mas permaneçam 10 como forain separadas pelo 
Senhor. As filhas die Salfaad fizeram como lhes tinha sido 
mandado: 11 Maala, Tersa, Hegla, Melca e Noa, casa 
ram com os filhos de seu tio paterno, 12  família de 
Manassés, que foi filho de Jbsé e a possâsão, que lhes 
tinha Sido adjuídicada, permaneceu na tribo e familia de 
seu pai.

13 Estas são as léis e as ordens dadas pelo Senhor 
por meio de Moisés aOs filhos de Israel, nas planícies de 
Moab, junto do Jordão, defronte de Jericó.

PIM  DO LIVRO D O S N Ú M ERO S

Julio Cezar Lugo

Marked set by Cristiano



DEUTERONÓMIO

P R I M E I R A  P A R T E  

I — PRIMEIRO DISCURSO DE MOISÉS

1 — 1 Estas são as pafavras que Moisés disse a todo Próloeo 
o Israel na bauda dalém do Jordão, na planide do deserto,
defronte do mar Vermelho, entre Faran, 'Tofel, Laban e 
HaSeKoth, onde há muitíssimo ouro. 2 Há a dlstãnda 
de onze jornadas desdte Horeb pelo caminho do monte Seir, 
até Cadesbame. 3 No anio quadragésimo, no undécimo 
mês, no primeüto dia db mês, Moisés havia referido axjs 
filhos de Israiel tudb o que o Senhor lhe tinha ordenado 
que dissesse;, 4 deipois de ter derrotado Seon, lei dbs 
Amorreus, que habitava em Hesebon, e Og, rei de Basan, 
que habitava cm AStaroth e em Edrai. 5 Da banda dalém 
db Jordão, na terra de Moab, Moisés começou a explicar 
a lei, dizendo:

6 O Senhor nosso Deus falou-nos em Horeb, e disse: Junto de
Tendes-vos demorado muito neste monte: 7 voltai e. ide Horebi 
ao monte dos Amorreus, e a todos os outros lugates vizi 
nhos, às planides, às moniánhas e aOs vales, que ficam 
para o mcib-dia e ab longo da Costa do mar, à terra dos 
Cananeus, e ao Líbano até ao grande rio Eufrates. 8 Eu 
vos entrego esta terra: entrái c possuí a terra, que o 
Senhor juiOu dar a  vossos pais Abraão, Isáac e Jacob, e 
à sua descendência depois deles. 9 Nesse m'csmo tempo 
disse-vos: 10 Eu só não posSo reger-vos, porque o Se 
nhor vossO Deus vos mulüplioou e sois hoje tão numerosos 
como as estrelas db céu. 11 O Senhor DeUs de vossos 
maiores vos muItIpUque mil veZes mais e vos abençoe como 
disse. 12 Eu só não possO atender aos vossos negócios, 
trabalhos e questões. 13 Dai-me de entre vós homens sá 
bios e experimentados, de uma vida provada nas vossas 
tribos, para que ea os constitua vossos chefes. 14 Vós 
respondestes-me então: É  Uma boa coisa a que queres 
'fazer. 15 E  eu tdmei chefes das vossas tribos, homens 
sábios e jM-ovados e conStituí-os chefes de milhar, de cen 
tena, de cinquentena e de dezena (de homens). 16 Ao 
mesmo tempo, dei-lhes esta ordem: Ouvi-os, e julgai Se 
guindo a justiça, quer sC trate dum cidadão, quer dum



estrangeiro. 17 Nlenhuma distinção haverá de pessoasr 
ouvitels o pequeno como o grande: não teíeis aceitação de 
pessoa alguma, pohque o julzo é de Deus. Se alguma coisa 
vos parecer díficil, rcferi-ma, e eu ouvirei. 18 (Desta 
form a) vos otidenei tudo o que devíeis fazer,

19 Tendo partido de Hotteb, passámos pelo tenivel 
e chenda ® grandissitait) deserto que visteB, pelo caminho do monte 
a Cadta db Amorreu, conforme o Senhor nosso Deus no-Ito tinha 

mandado. Teindo chegado a Cadesbame, 20 eu dísse-vos: 
Chegastes aü mokite do Amorteu, que o Senhor nosso Deus 
nos há-de daí. 21 Olha a tetra que o Senhor teu Deus 
te dá: sobe e toma posse dela, como o Senhor nosso Deus 
disSe a teus pais: não temas, nem te atenvcVrize nada. 
22 Então aproximastes-vos todos d'e mim, e dissestcs: En 
viemos hometis que explorem a terra, e que nos ensinem 
poT que caminho dievemos subir, e para que cidades deve- 
mbs encaminhar-nos.

23 Como me tivesse parecido bem tal modo de falar, 
enviei doze homens dentre vós, tun poí cada tribo, 24 os 
quais, tendo-Se pOsto a ca'minho, e tendo atravessado os 
montes, chegaraid áCé ao Vale do Cacho: depois de explo 
rada a terra, 25 tomando dos seus frutoB, para moqtrarem 
a sua fertilidade, nb-los trouxertam, e disseram: Ê  boa a 
terra que o Senhor nosso Deus nós há-de tíar.

^26 Vós não quiSestes subir (a ela), mas, incrédulos à 
palavra do Senhor nosso Deus, 27 murmiiraiStes nas vos 
sas tendas, dizendó; O Senhor tem-nos ódio, e por isso 
nos tirtni dia terra do Egipito para nos entregar nas mãOS 
dos Amorreus, e exterminar-nos. 28 Para oode subiremos? 
Os exploradbres aterraram o nosso caração, dizendo: A 
multidão é grande, e de estatura mais alta do que a nossa: 
as (ôldades são grandes, e fortificadas até ao céu: ali 
vimos os fdhos dos Enacins. 29 E  eu disse-vos: Não 
tenhais medo e não os temais: 30 o Sehhor Deus, que é 
o vosso guia, ele mesmo combaterá pOr vós, como fez no 
Egipto à vista de todos. 31 No deserto (tu mesmo o 
viste) o Senho'r teu Deus te levou por tóíío o caminho, 
por onde andaste, como um homem costuma levar o seu 
filhínbo, até que chegásseis a  este lugar.

32 E  nem ainda assim aOredltastes no Senhor vosso 
Deus, 33 o qual vos precedeu no caminho, e designou o 
lugar onde devíeis assentar as tendas, mostrando-vos o 
caminho de nóite com o (ogo, de dia coni a  coluna de 
nuvem. 34 Tendo o Senhor ouvido as vossas raurmura- 
ç5es, irado jurou, diZcndb: 35 Nenhum dios homens desta 
péssima geração verá aquela boa terra, que eu com jura-



m’en'to prometi a vossas pais, 36 excepto Caleb, filho de 
Jiefone. Este vê-la-á, e eu lhe darei a ele e a seus filhos 
a terra, que ele caloou, porque seguiu o Senhlor.

37 Nem é para admirar esta indignação contra o poVo, 
quando o Senhor, irado também contra mim por causa de 
vós, disse: Nem ,tu éntrarãs lá, 38 mas em teu lugar 
entrará Josué, filho de Nun, teu ministro: exorta-o e ani 
ma-o, e ele dividirá pOr sorte a terra a Israel. 39 As vos 
sas crianças, de quem dissestes que Seriam levadas cativas, 
e os vossos filhos, que hoje (ainda) ignOram a diferença 
entre o bem e o mal, eátes entrarão, a eles darei a terra, 
e a possuirão. 40 Mas vós voltai para trás, e ide para 
o deserto p«4o caminho do mar Veirmclho.

41 ReSpondestes-me: Nós pecámos contra o Senhor: 
subiremos e ccxmbateremos, como o Senhor nosso Deus 
maiídou. E , quando vós armados marcháVeis para o mente,
42 o Senhor diSse-me: DiZe-lhes: Não subais nem pele 
jeis, porque eu não estou convosc», para que não sucum- 
bais diante dos vossos inimigos. 43 Eu ^ei-vos, e não 
me ouviistes, mas, opondo-vos ao mandado do Senhor, in- 
chaidos de soberba, subiStes ao mOnte. 44 Tendo saído 
então o Amorreu, qUe habitava sobte os montes, e indo 
ao voisso encontro, persegilhi-vos como as abelhas costu 
mam perseguir, e retalfiou-vos desde Seir até Horma.
45 Como, dlepois de terdes voltadò, chorásseis diante do 
Senhor, de não vos ouviu, nem se quis dobrar aoS vossos 
rogos. 46 Por isso ficaStcs muito tempo em Cadesbame.

2 — 1 Partindo dali, fomos ao dieserto, que leva ao De Cedes
mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e andámos ® Zared
muito tempo à roda do monte Seir. 2 O Senhor disse-me:
3 Já baSta o  muito qae andastes à roda deste monte: ide 
para o setentrião. 4 Dá esta ordem ao povo: V ós'pas- 
sareis pelos confins dos vosSos irmãos, filhos de Esaú, 
que habitam em Seir, e des terão medo de vós. 5 Abs- 
tende-vos, porém, de os atacar, porque eu não vos datei 
da terra deles nem quanto pode calcar a planta dum pé, 
visto eu ter daito a posSe do monte Seir a  Esaú. 6 Ocmi- 
prar-lhes-eis Jíor dinheiro o alimento que comerdes, e tam 
bém lhes comprareis a águia que tirardes, e qtíe beberdes.
7 O Smihbr teu Deus abençoou-te em todas as obras das 
tuas mãos, eíe cUÍdOn da tua viagem, enquanto, camínhaste 
por eSte grande deserto. Durante quarenta anos habitou 
contigo, e não te faltou nada. 8 Depois que passámos as 
terras dos nossos irmãos, filhoS de Esaú, que habitavam 
em Sdr, pelo caminho da planície de Elath e d'e Asionga- 
ber, chegámos aO caminho qUe conduz ao deserto de Moab.



9 Então o Senhor disse-me: Não pelejes contra os .Moa- 
bitas, e não lhes faças gulerra, porque eu não te darei nada 
db sua terra, visto que dd Àr em posstessâio aoS filhos de 
Lote. 10 Os Emiirs foram os seus primeiros habitantes, 
povo grande e forte e de tal esiatura que se tinham por 
gigantes, da linhagem dos Enacins. 11 Eram considera 
das refaítas, oomo os Enadns, mas os Mbabitas chamam- 
-nos Emíns. 12 Em Seir habitaram primeiro os Horreus, 
mas, expulsos e destruídos estes, habitaram ali os filhos de 
Esaú, doono fez o povo de Israel na terra da sua possessão, 
que o Senhor lhe deu. 13 Levan'talado--nos, então, para pas 
sar a  torrente de Zared, chegámos a ela. 14 Ora o tempo 
em que caminhámos, desde Caldeshame até ã passagem 
da torrente de Zared, foi de trinta e oito anos. Entretanto 
extinguiu-se do campo toda a geração dos homens comba 
tentes, como o Senhior tinha jurado. 15 A mão do Senhor 
foi contra eles, pafa os fazer perecer do meio do campo. 

De Zaied 16 Depois que tòdce estes combatentes mortreram. 
a Araon. y j ^ Senhor falou, dizendo: 18 Passorás boje os confins

de Moab, a cidade dc Ar; 19 chegando às vizinhanças 
dos filhas de Amon, abstém-te de combater contra eles, 
üem lhes faças guerra, porque eu não te darei nada dá 
terra dos filhos de Amon, ptírque a dei em possessão aos 
filhos de Lbtc. 20 Este país foi reputado o pais dos gi 
gantes; nele, em outro (empo, habitaram os gigantes, 
que os Àmonitas chamam Zomzomtns, 21 povo grande 
e numeroso da mesma es/tatura que os Enacins. O Se 
nhor os exterminou, diante dos Àmonitas, e fez habitar 
estes em lugar daqueles. 22 O Senhor fez o mesmo pelos 
filhos de Esaú, que habitam, em Seir, exflejmtnaádo os Hor- 
reus, e dando àqueles o pais destes, b qual possuem até ao 
presente. 23 Da mesma sorte *>s HieVeUs, qu'e habitavam 
desde HaSerim até Gaza, fdram expulsos pelos Cüaítoriins, 
ois quais, tendo saiido Caftor, os destruíram, e se cstabe- 
deram no Seu lugar, 24 Levantai-vos e passai a  torrente 
db Amon. Entrego nas tuas mãos a Seon, rei de Hcse- 
blon, Amorreu, com a sita terra: Péleja contra ele. 25 Hoje 
começarei a meter o  terror e o medo dais tuas atmas aos 
povos, que habitam debalxb de todo o céu, para que, ao 
ouvir o teu nome, tremam e sintam angústia, por causa de ti. 

Mei^gcm 26 Então efaviei do kfeserto de Cadennyt embaiiadb- 
tes a Seon, fd  de Hesebon, com palavras de paz, dizendo: 

ptrtnissão 27 PasBaTemos pek tUa terra, iremos pela estrada real, 
de passar decliáaremos nem para e  dirdla, nem para a esquerda, 
terrnórtes’ 28 Vende-oos a preço os víveres para comermos; faze-nos 

pagar a água, e assim bebeieimois. 'Permíte-nos somente a



passagem, 29 (como fizeram os filhos d'e Esaú, qiZe habi 
tam eim Seir, e oS Moahitas, que habitam «m A r), até 
que cheguemos aò Jbitíão, e passemos à terra, que o Senhor 
nosso Deus está para nos dar. 30 Poiém Seon, rei de 
Hesebon, não nos quis dar passagem, porque o Senhor teu 
Deus lhe tinha endurecido o eSphito e empedernido o co 
ração, para ele te ser entregue às mãos, como agora vês.

31 O Senhor disse-me: ComeCei a entregar-te Seon Batalha
e o seu país. Empreende a  conquista pata dominares esta 
região. 32 Seon saiu ao nosso encontro com todo o seu , îqj,jsta.
povo, para nos dar batalha em Jasa. 33 O  Senhor nosso
Deus no-lo entregou, e nós o derrotámos com seus filhos 
e com todo o Seu povo. 34 NaqUele tempo tomámos-lhe 
todas as suas cidades, mortos os seus habitantes, homens 
e mulheres e meninos, e  nelas não deixámos nada. 35 ex- 
cepto os animais, que tocaram aos saqueadores, e os des- 
pojos ífas cidades, que tomámOs. 36 Desde Aroer, que 
está sobre a margem da torrente do Arnon, citkde situada 
no vale, até Galaad, não houVe aldeia nem cidade, que 
escapasse às nossas mãos: tpdas no-Ias entregou o Senhor 
nosso Deus, 37 éxCepto a tèrra dos filhos de Amòn, a que 
não chegámos, e tddas as regiões adjacentes à torrente de 
Jeboc, e as cidades das montanhas, e todos os lugares, que 
o Senhor nosso DeUs nos proibiu (que tomássemos).

3 — 1 Tendo pcns voltado, subimos pelo caminho de V itória
Basan, e Og, rei de Basan, saiu ao nosso encontro com 
o seu povo, pára nos dar batalha em Edrai. 2 O Senhor Basan.
disse-me; Não o temas, porque ele foi entregue nas tuas 
mãos com tddo o Seu povo e e  sua terra, e farás a de 
como fizestes a Seon, rei dos- AmorreuB, que habitava em 
HeSebon. 3 O Senhor nosso Deus entregou, • pois, nas 
nOssas mãos também Og, rei de Basan, e todo o seu povo, 
e ferimo-los até aó extertnínio, 4 devaStando ao mesmo 
tempo todas as suas cidades: não houve cidade que nos 
escapasse: (tomámos) sessenta cildades, toldo o país de Ar- 
gob pertencente ao reino de Og, em Basan. 5 Todas as 
cidades estavam fortificadas com m-uros altíssimos, com 
portas e trancais. Além déstas, (conquistámos) inumeráveis 
povoaçõcs qüe n&> tinham muros. 6 Fizemos delvaslação, 
como tínhamos feito a Secai, rfel de HeiSebon, destruindb 
es cidades, os homens, as mulheres e  os meninos, 7 mas 
trazendo os gados e os despojos das cidades. 8 Tomámos 
então o pais dos doíS reis Amorreus, que estavam na banda 
dalém do Jofdão, desde a torrente do Amon até o monte 
Hermon, 9 o qual os Sidônios chamam Sarton, e os Amor 
reus Sanir; 10 (conquistámos) tòdas as cidades, que



ésítão situadas na campina e 'toda a terra de Galaad e de 
Basan até Selca-e Edrai, cidades do reino de Og, em Ba- 
san. 11 Og, rei Ide Basan, era o  único que tkilia ficado 
da esfHr̂ ye dos gigantes. Em Rabath, fcidadeJ dos filhos de 
Amon, mostra-se o seu leito de Ferro, que tem nove cõ- 
vados de comprido, e quatro de largo, pela medida de um 
cõvado de mão de homem.

Divisão 12 Naquele tempo tomámcls posse do país desde Arocr,
con uirta* sobte a margem da torrente de Araon, até ao meio
dâ^a es*é 'ia montafaha di Galaad. Dei as suas Cidades a Ruben e a 
do Jordãoi. Gad. 13 O testo do pais de Galaad, e todo o Basaa, do 

reino de Og, bem como toda a região de Argob, dei-os à 
meia tribo de Manasses. To'do este pais de Basan é cha 
mado a terra dos gigantes. 14 Jajr, filho de Manasses, 
poissuiu tpdo o pais de Argob até a'os confins de Gessuri 
e de Macati. E  chamou ‘db seu nome às aldeias de Basan, 
Havoth-Jair, isto é, afdeias de Jair (nome que elas conser 
vam) até hoje. 15 Dei também Galaad a Maquir. 16 As trihos 
d‘e Ruben e de Gád dei uma patte da 'terra de Galaad c 
(as terras) até à torrente de Arnon, servindo de limite o 
m-eio do vale, e dos .seus confins até à torrente de Jeboc, que 
é a fronteira dos filhos de Amon, 17 assim como a plani- 
cile do deserto, com o  Jordão por limite, desde Ceneréth 
até ao mar do 'deserto, que é o Mat de Sal, até às faldas 
do monte Fasga, para o oriente. 18 Naquele tempo dei-vos 
esta Ordem: O Senhor vosSo DeuS enttega-vols eSta terra 
por herança, marchai armados diante dos filhos de Israel 
volssos irmãos, todos vós homens robustos, 19 excepto 
as mulheres, os meninos e os animais. Eu sei que tendes 
muitos galdos, e estes deVerãO ficar na cidades que vos dei, 
20 até qiíe o Senhbr dé descanso a vossos irmãos, como 
o deu a vós, e até que eles possuam também a terra, que ele 
lhes der na banda dalém do Jordão: então cada um de 
vós voltará para as posSeislsões que vos dcS.

Joíué 21 Também naquele tem'po oídenei a Josué: Os teus
chêfe^í olhois viram o que o Senhor vosso Deus fez a estes dois 

[srael para teis; o irlesmo fará a todos os reinos, a que Uns de passar. 
ai conquista 22 Não 0 3  temas, porque o Senhor vOsáo Deus combaterá 

da Palestina VÓ S. 23 Naqucle tempo eu roguei ao Senhor, di 
zendo: 24 Senhbr Deus, tu óameçasiíc a  mostrar ao teu
Ser.vo a tua grandiera e a tua mão pOderosissima, porque 
não h á  outro Deus, quer no céu quer na tetra, que possa 
faZer ais tuas obras, ou comparar-ise cOm a tua fortaleza. 
25 Passarei, pois, e verei essa 'terra tão boa além do Jor 
dão, e esse belo monte (de Sião) e o Libano. 26 Ü Se 
nhor irOu-s'e contra mim por cauS-a de vós, e não me ouviu,



mas disseJme: Basta; não me fales mais em lal coisa. 27 Sobe 
ao cuirie do moiite Fasga, lança os teus olhos em rdda 
para o ocidente, paiá o setentrião, para o meio-dia e para 
o oriente, e contempla (tudo isso), pois não pássaràs 
este Jordão. 28 Dá as tuas ortíens a Josué, cohforta-o, 
aníma-o, porque ele irá à freüite deste povo, e dividirá 
poc-eles a terra qUe tu verás. 29 E  ficámos no vale dfefrontc 
do templo de Fogor.

Moisés exorta Israel a observar os preceitos de Deus

4 — 1 Agora, ó Israel, ouve os preceitos e as deter- Ouvir c
minações que eu te ensino, para que, observando-os, vúvas 
e entres na posáe da terra que o Senhor Deus de vossos tos de Deus
pais vos há^de Uár. 2 Não acTéscentareis, nem tirareis 
nada à palavra que vos digo; guardai os mandamentos 
do Sénhor vosso Deus, que eu vos intimo. 3 Os vossos 
olhos viram tudo o que o Senhor fez contra Beelfegor, como 
ele exterminou do meio de vós todos os seus adoradores.
4 Mas vós, que estais unidos ao Senhor vosso DeUs, estais 
todos vivos áté hojie. 5 Sabeís que eu vos erisinei os 
preceitos e as determinações, conlbrme o Senhor meu Deus 
me mandou: assSm os praticareis na tterra que estais pata 
possuir. 6 Guardai-os, pond'e-os cm prátSca, porque neles 
eStá a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, 
que, oUvindo todos estes preüeítds, dirão: Eis um povo 
sábio e inteligente, itma nação grande. 7 Não há outra 
nação tão grande, qu'e tenha deus'es tão próximos a si, como 
o nosso Deus, que eStá presente a todas as nossals preces.
8  Onde há outro povo tão iluStre, que tenha Cerimônias 
e ordenações JUstaS, e toda eáta lei que eu exporei htoje 
diante dos vossos olhos?

9 Guarda-te, poSs, a ti mesmo e a tua alma com soli- Não csquc-
citude. Não esqueças as coisas que teus olhos viram, e não 
se ãpaguem Idó tleu coração durante todos os dias da tua e„, H o«b.
vida. Tu a!s ensinarás a teus filhos e a teus netos, 10 desde 
o dia em que fle aptesentaste diante db Senhor teu Deus, 
em Horeb, quando o Senhor me falou, dizendo: Ajutita-me 
o povo, para que ouçam as miUhas palaVraS, c aprendam 
•d temcr-me durante o tempo que viverem na terra, e ensi 
nem isiso m'esmo a sleus filhos. 11 Vós aproximastes-vos 
das fa'das do monte, que ardia até ao céu, e em que havia 
trevas, nuvens e escuridão. 12 E  o SenhOr falou-vos do 
meio do fogo. Vós ouvistes a Voz das suais palavras, mas 
não vistes figura alguma. 13 Ele mostrou-vos o seu pacto.
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que ordenou que obs'ervá!sdeis, e os dez mandamentos, que 
eácrteveu em duas tábuais de peüía. H  Mandou-me naquele 
tónpo qUe vos ensinasse as cerimómas. e as leis, que vós 
deveis observar na terra, qile estais plara pbssuir.

15 Vós não vistes figura alguma no idiS em que o Se 
nhor vos falou sobre o  Hloirleb do meSo do fogo. 16 Acaute- 
lai, poiS, os voSsas almas, não Suceda que, enganados, façais 
para vós alguma imagem esculpida, quer seja figura de 
hometn quer tíe mulher, 17 ou representação de qualquer 
'anitnaJ que há sobre a  Cerra, on das aVes, que voam de 
baixo do céu, 18 ou dos répteis que «e movem sobre a 
terra, ou dos F>eix'es qu'e viVem nas águas, debaixo da 
terra; 19 não suceda que, lelvantatido os olhos ao céu, 
<e vendo o  sol, a liia, e todOs as estrelas do céu, caiais em 
erro, adorando e prestando culi» a esSas coisas que o  Se 
nhor teu Deus criou para Servir a  todas aS gentes, que 
estão debaixo db céu. 20 O  Senhor tomou-vos, e tirou- 
-vQs da fornalha férrea do Egipto, paTa serdes o povo da 
sua herança, cOmo sois hoje. 21 O Senhor irou-se contra 
mim, por causa dos vossOS discurSos, e jurOu que eu não 
paissaria do Jordão e que não entraria Ua terra excelente 
que está para vos dar. 22 Vou morrer neste pais, não 
passarei o  Jordão; passá-lo-eis vós, e possuireis essa bela 
terra. 23 Vê, não te esquIeçaS jamais do pacto que o Se 
nhor teu Deus fez contigo; não faças nenhuma represen 
tação esculpida daquelas coiSas, que o Senhor proibiu 
fazer, 24 porque o Senhor teu Deüs é um fogo devora- 
dor, um Deus zeloso.

25 Se tiveídes filhos e netos, c, após longa permanên 
cia neasa terra, vos corromperdcs c fizerdes para vós ído 
los 'de qualqUer leSpécie, cOmetenldb o mal diante do Senhor 
•vdsso E)eus. üe modo que o provoqueis à  ira, 26  — in 
voco boje como testemunhas o céu e a terra, — certamente 
sereis bem cedo exterminados da terra, qUe, passado o 
JOrdãO, eStaís para possuir: não habitaiieis mais nela por 
muito tempo, ma.c o  Senhbr vos destruirá, 27 vos espa 
lhará entre todos os povos, e ficareis poucos entre as na 
ções, a  que o Senhor vos ctoíiduzir. 28 Lá scrvireis a 
deuSes, que foiram fabricados por mão dos homens, de 
pau e dé ptódia, os quais não vêeln, nem ouvem, nem co 
mem, nem sentem. 29 Quando là procuraras o Senhor 
teu Deus, entontrà-lo-ás, contanto que o busques de todo 
o teu coração e ootai toda a cdntrição dá tua; alma. 
30 Depois que tiVerem acotatecido todas as coisas que 
foram preditas, voltar-te-às nbs últimos tempos para o Se 
nhor teu Deus, e ouvirâs a sua voz, 31 porque o Se-



nhou- teu Deus, é um Deus misericorditosò: não te abando 
nará nem te 'ex'tmgiurá inteiramente, nem se esqueúerá do 
pacto que juitou a teus pais.

32 Interroga os tempOs ariügos que te pCéCederam, Isr.ucl dcvt 

desde o  dia eta qu!e Deus crí'ou o homein sobre a terra, e 
desde ulna extremidad'e do céu até à outra, se acontedeu jà- * 
mais coiisa sdmelhadfe, se se ouviu Idizer 33 que um povo 
cBcutasSe a voz de Deus, qUe lh'e falava do meio do fogo, 
como tu escutaste. Sem petder a vilda; 34 que Deus viesse 
tomar para si um pdvo “entre as nações, por meio de pro 
vas, sihais e poirtebtoS, por meio de batalhas, cOin mão pode 
rosa e biaço estendido, por melo de coisas espantosas, como 
fiez o Senhor voSso Eteus no Eglpto diante dos teus olhoS,
35 para que soubteísiSes quO o  Senhor é (o  verdadeiro)
Deus, e que nãO há outro foia tílele. 36 Pez-te ouvir a sua 
voz do Céu para te instruir, e sobre a terra te mostrou o 
seu fogo giaiúüssimD, e tu ouviste aS suas palavras do 
mleio do fbgo. 37 Visto que amoii teus país, escolheu a 
sua posterildade depois dellés, é tirou-te do Egiptb, cami 
nhando diante de ti com o seu grande podér, 38 para 
exterminar à tua chlegaida nações maiores e mais fortes do 
que tu, e para te introduzir nas suas terras e dar-tas como 
herança, siegundo tu estás hoje a Ver. 39 RéCoinhece, pois, 
neste dia, considera no teu ooiação que o Senhor é o único 
( verdadeiro)  Deus diesdé o alto do céu até ao mais pro 
fundo da tetra, e não há outrO. 40 Guarda os seus pre 
ceitos e os seus mandamentos, qúe eu te prescrevo, para 
que te sucéda bem a ti, e aos téus ‘filhois depois dle ti, e 
permaneças por Icmgo temjxy na terra, que o Senhor teu 
Deus “está para te dar.

41 Eritão Moisés separou três cidades na banda oriental Três 
do Jordão, 42 a fim de qule se refugie a  elas aquele que 
sem quierer tiver morto o seu próximo, sem ser Seu inimigo, além do

e possa salvar a sua vída, aaolliendo-se a uma destas cS- lorrfaoi 

daídes: 43 Bolsar, no deZerto, situada na planáde da tribo
de Ruben.; Ramdth, eím Galaád, que eStá na tribo de Gad: 
e Golan, em Basan, que está na tribo de ManasSés.

I I  — SEGUNDO DISCURSO DE MOISÉS

44 Esta é a lei que Moisés propôs aos Olhos do8 filhos Introdusão 

de Israel, 45 estels são os preCeitos, as Cerimônias e as 
determinações que ele prescreVeu aois fühols de Istael, quando 
sairam do Egipto, 46 estando da banda daquêm do Jbr- 
dão, no vale (que fica )  defcttote do templo de Fogor, na 
terra de Seon, rei dos Amorreus, que habitou em Heseboln,



a  qüeím Moisés derrotou. Os filhos de Israel, que sairam 
do Egípto, 47 tomairani pOsse da sua terra, e da terra de 
Og, rei de BaisaU, os dois rei's dos Amorreus, que reinavam 
da banida daquém do Joiidão para a paite do nascente, 
48 deííde Arder, qUe está situada sobre a margém da tor 
rente de Arnon, até ao monte SiãO, que de chama também 
Hermon, 49 com tolda a planície do lado oriental do Jor-
dãt», até ao mar do deserto, e até às faldas do monte
Fasga.

Motivos do 5  —  1 MOiséis convocou todo o Israel e disse-lhe:
de 'm^Ss. CHiVe, ó Israel, as oerimónías e as ordenações, que eu hoje 

te vou fazer ouvir. Aprendei-as e ponde-as em prática. 2 O 
Senhor nosso Deus fez Um pacto oonnosco em Horeb. 3 Não 
fez este pacto ootn nossos pais, mas connosco, que somos 
e vtvelmois hoje. 4 Falou-nOs face a face no monte, no 
meio ido fbgo. 5 Eu fui na'qUele tempo o intérprete e o
mediador entre o Senhor e vós para vos anuticiar as suas
palavras, porque vós temeStes aquele fogo, e não subistes 
ao monte. 0 ,ra 'ele disse:

Decálogo. 6 Eu SOU O Senhor teu Deus, que te tirei da terra do 
Egipfo, dá casa da servidão. 7 Não tetás em minha pre 
sença ‘.deuses estranhos. 8 Não farás 'para ti escultura, 
nem imagem alguma de tudo o qUe há no alto céu, ou em 
baixo na terra, ou nas águas de baixo da terra. 9 Não 
as ádorarás, e  nem lhes preátarás culto, porque eu sou o 
Senhor teu Deus, Deus ZeloSo, qUe castigo a iniqüidade 
dos pais sobre os filhos áté à terceira e quarta geração 
daqueles que m'e (aborrecem, 10 e que uso de miserí- 
córUia, até mil gerações, com aqUeles que me amam e 
guardam os mleUs preceitos.

11 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, 
porque não ficará impune aquele que tomar o sieu nome 
por uma coisa vã.

12 Observa 'o dia de sábado, para o santificares, como 
D Senhor teu Deus te mandtou. 13 Sei's dias trabalharás, 
e farás todas as tuas obras. 14 O sétimo dia é o do 
sábadó, isto é, o dia do descanso do Senhor teu Deus. 
Não farás nele trabalho algum, nem tu, nem lieu filho, 
Hem tua 'filha, nlem o teu dscraVo, nem a tua escrava, 
nem o teu boi, riem o teu jumento, nem animal aJgum teu, 
nem o 'forasteiro que está dentro das tuas portas, para que 
o  'teu escnavo e a tua escrava descanse, òomo tu. 15 Lem 
bra-te que também Serviste no Egípto, c que o Senhor teu 
Deus te tirou Ide lá com mão poderosa c com braço csteh- 
di'do. Por isslo te mandei que ohservasses o dia de sábad'o.

16 Honra 'teu pai é tua mãe, como te mandiou o Se-



nhoT tsu Deus, para viveras largo tempo e para seres bem 
sucedido na terra que o Senhor teu Deus está para te dar.

17 Não matarás.
18 Não cOméterás adultério.
19 Não furtarás.
20 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
21 Não cobiçarás a mulhér do teu próximo, nem a 

.sua caisa, nem o seu campo, nem o séu Servo, ntem a sua 

.<t'rv'a.. nem o seu boi, iiem o deu jumento, nem coisa alguma 
qUe lhe pertença.

22 Estas palavras disSe o Senhor a toda a vossa mul 
tidão sobre o mlohte no 'medO do fogó, da nuvem e da 
escuridão, com voz forte, sem juntar mais nadã. EscTe- 
veu-as lem duaS tábuas de pedra, que me entregou. 23 De- 
pOis que ouvidtes a voz do meüo das trevas e vistes arder 
o monte, vós todos os chefes das tribos e os andães vdestes 
ter comigo e disseStés; 24 Eis que o Senhor nosso Deus 
nois mostrou a sua majedtade e a sua grandeza; ouvimos 
a sua voz do meib do 'fogo, e experimentamos hoje que, 
falando Deus ao homem, o homem ficou com vida. 25 POr 
que rnOrreremos nós, pois eSte grande fbgo nos devorará? 
Porque, se tornarmos a ouvir a voz do Sctihor nosso Deus, 
morreremos. 26 Qual é o homiem que possa ouvir a voz do 
Deus vivo, que fala do m'eio do fogo, como nós o ouvimos, 
e permaneça vivo? 27 Aproxima-te antes tu, e ouve tudo 
o que o Senhor nosso Eteus te disSet; (depois) no-lo dirás, 
e nós, ouVirido-o, cumpri-lb-emos. 28 TeridO escutado isto' 
o Senhor, disse-me: Eu ouvi o som das palavras que este 
povo te disse: em tudo 'falaram bem. 29 Quem dera quie 
eles tivessiem tal teSpírilo, qUe me temessem e guardassem 
em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que fosse 
bem a eles c a  sleus filhos para sempre. 30 Vai e dize- 
-Ihes: Voltai para as vossas felndas. 31 Tu, poném, fica 
aqui comigo, e eu te direi bOdos os meuS mandamentos, 
cerimônias, orcfenações, que lhes ensinarás, para que as 
observem na terra, quc lhes hei-de dar a possuir. 32 Guar 
dai, pois, e fazei o que o Senhor Deus vos mandou: não 
declineis nem para a direita nem para a eSqu'erda, 33 mas 
andai pelo caminho, que o Senhor vosso DcuS vos prescre 
veu, para que vivais c vos suceda bem, paça que os vossas 
dias se pnolongUem na tenra cuja posse obtereis.

6 — 1 Estes são os preceitos, as cerimônias, as orde 
nações, que o Senhor voBso Deus me mandou ensiOar-vos, 
para que as obseiVe'is na terra, ã qual estais para passar, 
a fim de tomar posSe dela, 2 para qUe temas o Senhor 
teu Deus, e, observando toldos os seus mandamentos e

Circuns 
tâncias da 

promul 
gação do 
Decálogo.

Preceito 
do amor 
de Deus.



preoeitas, que eu te intimo a ti, a teus 'filhos e netos, du 
rante todos os dias da tua vJda, Vivas largos anos. 3 Ouve, 
ó Isra'el, cuida de fazer o  que o Senhor te mandou, para 
qite te Suoeda bem e te multípLqüeS muito na tetra que 
marta leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de tetis 
pais. 4 Ouve, ó Israiel; o Senhor noSso Deus é o único 
Senhor. 5 Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu oo- 
raçãO, de toda a tua alma, úom torfa a tua força. 6 Estas 
'paJavras, que eu hoje te’ in‘Qtno, eStarSb (gravadas) no 
'teu coração; 7 tu as ensdnarás a teus filhOs, e as medi- 
tarás sentado em tua casa, andando pelo camârho, estando 
no leito, e aO leVantar-te. 8 Atá-laS-ás à tua mão como 
um Sinal, elas eStarãò como um frontal dihnte dos teus olhos, 
9 e escrevê-las-ás Sobre o limiar e sobre as portas da 
tua casa.

^ i r  Deus'" Quanido o Senhor teu Deus 'te tiver introduzido na
terra que a  tleUs pais Abraão, Isaac e Jacob, jUrou dar-te: 
grandes e , excelentes cidades, que tu não   édificaste,
11 casas cheias de todos os bens, qrte não encheSte, cis 
ternas, qUe não abiiste, vinhas e olivais, que não pkmtaste;
12 qiíando comeies e te fartaZes 13 abstém-te cuidadosa 
mente de esqdecer o Senhor, que te tirou da terra do Egipto, 
da morada da oscravidão. TemCrãs o Senhor teu Deus, só 
a ele Seivirás, c  jurarás pelo seu nome. 14 Não seguirás 
os deuses estrangeiros de nenhuma das nações, que estão 
à roda de ti, 15 potque um Deus zeloso, o Senhor teu 
Deus, está no meio de ü, não suCeda que o furor do Se 
nhor teu Deus Se acenda contra ti, e te extermine da su 
perfície da terra. 16 Não teritarás o Senhor teu DeuS, 
como o tentaste nO Lugar da Tentação. 17 Guarda os 
preceitos do Senhor teu Deus, as leis e as Cerimônias que 
te psascreveu: 18 faze o qute é agradável e bom diante 
do Senhor, para que te suceda bem, e para qu'e entrando, 
possuas aquela ferra excelente, que o Senhor jurou a teus 
pais 19 quando exterminasse diante de ti todos Os teus 
inimígc», como disse.

Ensinai aoi 20 Quartdo teu filho amanhã te perguntar, dizendo:
aíedítacia cwdenações, que o Senhor
°a Deus”  nosso Deus nos preiscreveu? 21 ^  tu lhe responderás; Nós 

estávamos escxqvos de Faraó no Egipto, e o Senhor tirou- 
-nos do 'Egipto coim mão poderosa, 22 c  à nossa vista fez nO 
Egipto milagres e greuidés prddígios contra Faraó e contra 
toda a sua casa, 23 e tirou-nos de lã, para nos fazer entrar 
na posse da teíra qute, com juramento, havia piomeüdo 
a nossos pais. 24 O SenWor mandou-nos que observás 
semos toldas estas leis, que temêsstemos o Senhor nosso



Deus, para que nos suoelda bem durante todos os dias da 
uossa vida, como sucede hoje. 25 Será para nós justiça 
giiaídar e observar todos os Seus preoefftos na presença db 
Senhor nosSo Deus, como ele no-lo mandou.

7 — 1 Quataldb o Senhor teu Deus te tiVer introduzido Destruir os 
na terra, de qUe vais tomar posse, e tiVer exterminado '
diante d e  ti muitas nações, o Héteu, o OergeSeu, o Amor- idoIos. 
reu, o Cananeu, o Fereseu o  HbVeu, e o JfebusCu, sete 
nações muito mais nuntelposas e maiR fortes do que tu,
2 quando o Senhor teu Deus tas tiveT entregado, tu as 
combataiás até ao 'extermínio, nãb farás aliança com elas, 
nem as tiatarás com compaixão. 3 Não contrairás com 
elas ma'trimãnios, não darás tua filha a seu tilho, nem 
tomarás sua filha para teu fíflio, 4 pbrque ela sdduzirá o 
teu filh'o para qUe me não siga, mas sirva antes a deuses 
estranhos, e o furor do Senhor se acenderá, e té déstruirá 
logo. 5 Alntes ao contráTib fareis assim: Deitai abaixo 
os seus altares, qUebrai as estátuas, cortai os Asch'eiSm, quei 
mai as esculturas. 6 Com efeito tu és um povo consagrado 
ao Senhor teu Deus. O SieUhor teu Deus te escolheu para 
seres um povo particular, entTe todos os povos que há na 
terra. 7 Não ( fo i)  i>orque eXdedêSseis em número todas 
as nações, que o Senhor se Unlu a vós e vos escolheu, pois 
vós sois o maig pequeno de to‘dos os pOvoS, 8 mas foi 
porque o Senhor vbs ambu e guardou b juramento qUe 
tinha faito a voasüs pais; por isso vos ürou com mão po- 
deTosa, e vos reSsgatou da casa da esciavldãb, do poder 
de Faraó, rei do Egipto. 9 Saherás que o Senhor teu 
Deus é o Dleiis forte e fi'el, que guaTda o seu paCto e a 
sua misericórdia até mil gerações com aqueles 'que o amam 
e observam os seus preceito®, 10 'e que caStíga pronta 
mente os que o aborrecem de modo a  exterminá-los, 
slem demora, dando-1'hes na cara imediatamente o que me 
recem.

11 Guarda, pois, os ptebeitos, cerimônias e oídcna- Deus 
ções, que eu hoje te mando obServar. 12 Se, dépois dc 
teres Ouvido eátaS ordenações, ais guaidareS e pralicares, i,raelitas 
também o SenhOr teu Deus guardará a teu reSpeito o pacto se lhe 
e a misericórdia qUe jurou a teus pais. 13 Aitíar-íe-á, mui- 
tiplicar-te-á e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da 
tua terra, o teu trigb, o teu vinho novo. o teu azeite, as

7 , 2. Tu  as comiiaterás. . . Deus quer punir os Cananeus pela sua 
idolatria e grandes excessos, e ao mesmo tempo quer tirar aos Israeli 
tas toda a ocasião de se entregarem às mesmas superstições e devassi- 
dões.

5 — d4sc/ierir7i. V er nota Ex. 34 , 13.



crias (dã's tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que ele
jurou a teus pais dar-te. 14 Serás bendrto entre, todos os 
povos. Nâb haverá nO meio de ti quem seja estéril de um 
nem de outro sexo, nem entre os hOmens nem entre os 
teus rebanhos. 15 O Senhor afastará de ti todas as doen 
ças; não fará cair sobre ti, mas sobre os teus inimigos, as

.terriVeis pragas do Egipto, que tu conheces. 16 Devora- 
 rás todos os povos, que o Senhor teu Deus está para te 
entregar. Não os pouparão teus olhos, e não servirás aos 
Seus 'tfeudCs, para que não venham a ser causa da tua 
rui na.

17 Se disSeres no teu coração: Estas nações são mais 
numerolsas do que eu, como pOdcrei eu extingui-las? 
18 — não as temas, m“as lemhra-te db que O Senhor teu 
Deus Bez a Faraó e a todos os Egipcios, 19 das grandís 
simas pragas que oS teus olhos virani, dos milagres, dos 
prodígios, da mão pdderosa e do braço estendido, com que 
o Senhor teu Deus, te tirou para Ibra: o  mesmo fará ele 
a toldos os povos que tentes. 20 Além disso o  Senhor teu 
Deus mandará vespas contra eles, até destruir e exter 
minar todos os que tiverem fugido ou tiverem podido cs- 
conder-se,

21 Não os temerás, porque o Senhor teu Deus está 
no meio de ti, Deus grande e terrível. 22 Ele mesmo 
destruirá 'eStas nações diante de ti, pouco a pouco. Tu 
não as poderãs destruir a um tempo, a fim de que se não 
multipliquiem contra ti as feras da terra. 23 O Senhor 
teu Deus os dará em teu poder, e lançará grande cons 
ternação no meio deles até que todos sejam destruídos. 
24 Entregará nas tuas mãos os seus reis, c farás perecer 
OS seus nomes de debaixo do céu. Ninguém te poderá 
resistir, até que os tenhas reduzido a pó. 25 Queimarás 
no fogo as suas esculturas: nâb cobiçarás a prata nem o 
ouro de quie são feitas, nem delas txjmarás nada para ti, 
para que não tropeces, visto Serém a  abominação do Se 
nhor teu Diéus. 26 E  não levarãs para a tua casa qual 
quer coisa abominável, para que te não tomfes anãtema, 
como ela. Detestá-la-ás como imundície, abominá-la-ás 
como corsa imunda e sórdida, porque é um anãtema.

Não 8 — 1 Tereis muito cuidado em observar todos os pre-
prescrevo, para que possais viver e mul- 

cJmâ tü' liplicar-vos, «, tendo 'entrado, possuais a terra que o Se 
nhor jurou a vossos pais. 2 Recordar-te-às de todo o ca 
minho por oride o Senhor teu Deus te oonduziu perlo de 
serto durante quarenta anos, para te castigar, para te pro-



var, e para qite tornasse manifesto o que estava dentro 
d'o teu cWração áe guaadarás ou não os seus mandamentos. 
3 Afligiu-te cdm a fome, deu-te por suStento o maná, que 
tu desconhecias e teus pais, para te moStrar qife o homem 
nãb viVe só do pão, mas de toda a palavra qUe sai da 
boca de Deus. 4 A roupa, com que te cobrias, não che 
gou a gastar-se com a velhice, e o teu pé não foi ma 
goado durante esCes quarenta anos, 5 para que reconhe 
ças no t!eu coração, que do mesmo modo que um homem 
instrui seu Bilho, aBsiUi o Senhtor teu Deus, te instruiu a 
ti, 6 para que guardes os mandamentos do Senhor teu 
Deus, andando nos Seus caminhos e temendo-o.

7 Agora o Senhinr teu Deus vai in'troduzir-te numa terra 
boa, terra tíe 'toUTentes, de fontes e de águas profundas, 
que brotam nos vales e nOs montes, 8 terra (fértil) de 
trigo, dé CeVada e tíe vinhas, onde naScem figueiras, romã- 
Zciras e olivais; terra de azeite e tíe mel, 9 onde, sem 
rtenhuma escassés, oomerás o teu pão e gorarás da abun 
dância dc toldas as coisas; terra cujas peidras são ferro, 
de cujos mOnteS Sai o bronze. 10 Quando tiVeres comido 
e eztiveres saciado, darás graças ao Senhor teu Deus, pela 
excelente terTa que te deu. 11 Toma cuidado, e abstém-te 
de jàma'is esquetcres o Senhor teu Deus, de deSprezar os 
seus preceitos, as suas leis c aS suas cerimônias, que eu 
hoje te pTelscreVO, 12 não suceda que, d'epOis de tercís 
comiicfc) e estares saciado, de teres edificado formosas casas, 
e morado nelas, 13 tíe teres manatíais tíe bois e rebanhos 
de ioVelhas, Ic abundância d'e prata e tíé ouro e de todas as 
coisas, 14 o teu coração se eleve, e te não lembres do 
Senhor teu Deus, que te titou da terra do Egipto, da 
Casa da sérvídão, 15 e que 'foi o teu guia no grande e 
CenrPvel deserto, onde havia Serpentes ardentes e escorpiões, 
e lima falta cOtnplcta de água; que fez sair arroios da. pe 
dra dutíssima. 16 c qüe te alimentou no deserto com o 
maná, que tetis pads não conheceram: que, depois de te ter 
afligido e provado, por fim teve compaixão de ti, 17 para 
que não disSeSSefe no teu coração: a minha força e o vigor 
do meu braço atíquãtiram-mle todas eStas coisas, 18 mas 
ahtes te lembraSseis que foi o Senhor teu Deus que te deu 
Forças para cuülprir o pacto, qUe jurou a teus pais, como 
mosltia o dia de hoje. 19 Se tu, esquecendo-te do Senhor 
teu Deus, se'guires os deuses estranhos, Se os servires e 
os adoraies, desde já  te profetizo que, com toda a certeza, 
perecerás. 20 Gomo as nações.qufe o Senhor destruiu à 
vossa chegada, assim também perecereis vós, se fordes 
desobedientes à voz do Senhcr vosso Deus.



aYr1buir'à̂ 6 9 — 1 Ouive, ó Israel: Tu pasBarás hoje o  Jotidão, para
V b m s  a te assenhoreares de nações muito grandes e mais poderosas 
conquista dt) que tu, de cldadles grandes e muradas até ao céu, 2 de 
Paultina. ^  Sranidie e de alia 'estatura, 'dos filhcte dos Ena-

cibs, que já  conJiieces e 'de qUe tens ouvido dizer: Quem 
poderá reiàstiT abs 'filhos dle EnaC? 3 Saherás hoje que o 
Senhor teu Deus pa'ssará ele mesmo diante de ti, Como um 
fogo devorador le consumidor, qUe os üesftruirâ e arruinará, 
e os exterminará dentro de pbUco tm po diantb de ti, 
cOmo te dSlssie. 4 Depois que o  S'enhor teu Deus os tivter 
exterminado diante de ti, não dligas no teu coração: Por 
causa da minha justiça é que d  Senhor me introduziu nesta 
terra para a possuir, tendo sido estas nações destruídas 
pbr causa 'das sUas impiedades. 5 Não é pela tua justiça, 
nem pek rectidãb do teu coração que tu entraiás na posSe 
das suas terras. (A  razão é que) elas pracSideiram impia- 
mente, e por isSo, foram destruídas à tua chegada; (isso 
também aconteceu) para que o Senhor cumprisse a Sua 
palavra dada com juramento a teus pais Abraão, Isaac e 
Jacob. 6 Sabe, pois, que não é pela tua justiça que o Senhor 
teu Deus te dará a posse deSta terra excelente, pois tu és 
um povo de cervíz duríssima. 7 Lembra-tc, não te esque 
ças de que modo pTovocaste à ira o Senhbr teu Deus no 
deserto. DieSde o  dia em que saiste db Egipto até este 
lugar, foste sempre rebelde ao Senhor.

Em Horeb: 8 Já em Hoteb o provocaSte, e ele iradb te quis des-
‘d^amó°  ̂ qiíaddo tu subi ab monte, para receber as tábuas

o a" orufáo de pedra, as tábuas db pacto que o Senhor fez convosOb, 
de Moisés, e permaneci no monte quarenta dias e quarenta noites, sem 

comer pão nem beber água. 10 O Senhor deu-me duas 
tábuas de pedra- escritas bom o  dá£o de Deus, e que con 
tinham todas as palavras que ele vos tííSSe síolme o monte, 
db meio do fogo, estanido junto todo o povo. 11 Passados 
quarenta dias e outras tantas noites, o  Stíihor deu-me duas 
tábuas de pedra, as tábuas da aliança, 12 e disse-me: 
Levanta-te e desce depTessa daqui, porque o  teu povo, que 
tiraste do Egipto, prontamente abandonou o caminho que 
lhe mostraste: fizeram para si uma eStátüa fundida. 13 O 
Senhor disse-me novamenie: Vejo qiie este povq é de cer- 
viz dura-; 14 deixa que eu o destrua, que a'^'gu'e b  seu 
nome de debaixo do céu, e eu te farei chefe de uma gente, 
que seja maibr e mais forte do que esíta. 15 Tendo eu cíes- 
cido do monte ard'cnte, levando nas minhas mãos as duas

9, 1. Ho/e, isto 'é. dentro em pouco.



tábuas da aliança, 16 ao ver que vós tínheis pecado 
contra O Senhor vosso Deus, e que tínheSs feito um be 
zerro fundido, e que depressa tinhois abandonado o  ca 
minho que elte vos havia mostrado, 17 arrOjei das minhas 
mãos as tábuiais, quebZei-as à vOssa vista, 18 e prostrei-me 
diante do Senhor, cotmo antes, (e  estive) quarenta dias 
e quaretata noites sem comer pão, nem beber água, por 
causa dle todois os pecados que tínheis cométiído contra o 
Senhor, e com que o provocastes à ira. 19 Eu estava 
ateina!do com  a cólera e o furor do Senhor contra vós, a 
Fkmto de vos quePer deStruir. O Senhor ouViu-me ainda 
por esta vez. 20 Irritado também sobremaneira contra 
Aarão, quelria mátã-lo, e eu igualméhte oonei por ele.
21 Pegando no vosso pecado, que tínheis feito, isto é, 
no beZearro, qufeitnfei-o no fogo, e faZendb-o em pedaços, e 
reduzindo-o inteiramente a pó, lanCci-o à tonénte, que desce 
do monte.

22 ProVocaStes também o Senhor no Lugar do Incên- V án as 
dio e no da Tentação, e nos Sepulcros da Concüpiscéncia. revoltas 
23 Quando vos mandou de Cadesbame, dizienrio: Subi e Israel,

tomai pOsse da terra que eu vos dei, vós desprezastes o 
D mandado do SenhOr voSso Deus, não lhe destes crédito, 
nem quiséstcs Ouvir a  sua voz. 24 FoStes sempre rabeldes 
deZde o dia em que eu comecei a conhecer-vos. 25 Estive 
prostrado diante do Senhor quarenta dias e quarenta noites, 
durante os quais lhe rogava humíldlemente que vos não 
extermibasse como tinha ameaçado, 26 Orando, disse;
Senhbr Deus, não destruas o teu povo, a tua herança, que 
resgataste com a tua grakideza e tiraste do Egipto oom 
mão forte. 27 Lcmbra-te de teus servos Abraão, Isaac e 
Jacob; não olhes para a dureza deSte povo, nem para a sua 
impiedade e pecado, 28 de íorma qüe os habitantes do pais 
dcmde nos ÜraSte não digam: O SenhOr não podia intro 
duzi-los na t̂erra que lhes Hnha promietído, e aborrecia-os: 
por isso tirou-os, para os matar no deiserto. 29 Eles são o 
teu povo, a tua herança, qüe tiraste com a tua grande for 
taleza c  com o teu braço estendido.

1 0 — 1 Naquele tempo o Senhor disse-me: Coirta duas Novas
tábuas de pedTa iguais às primeiras, e sobe a nüm ao 
mointe; faze também uma arca de madeira. 2 Eu escre- “
véTei neStas tábuas as palavras que estavam naquelas que 
tu ‘quebrastes antes, e tu guaiidá-las-ás na arca, 3 Eu, 
pois, fiz lima arca de pau de acácia. Tendo cortado duas 
tábuas de pedra como as primeiras, subi ao monte com 
elas nas mãos. 4 O  (Senhor) escreveu nestas tábuas, como 
tibha escrito nas primeiras, as dez palavras que tinha dito



sobre o mOnte, do meio do fogo, estando o povo junto, e 
deu-mais. 5 Voltanldo do monte, desci e pus as tábuas na 
arca que tinha feito, c elas lá estão hoje, como o Senhor 
me ordenou.

Eleâzaro 6 Os filhos de Israel transportaram os acampamentos 
LcvhL. Boroth, (que era) dos filhos de Jacan, a Mosera, onde 

morreu e foi sepultado Aarão, em lugar do qual Eleâzaro, 
seu filho, exerceu as funções do sacerdócio. 7 De lá pas 
saram a Gadgad, e, tendo partido deStc lugar, foram acam- 
f«ar em Jétehata, terra de águas e de torrentes. 8 Naquele 
tempo (o  Senhor) sefpataa a tribo de Lfevi, para levar a 
arca da alfança do Senhor, para estar na sua presença, 
para o Servir e bem-direr em seu nome até ao dia dé 
hoje. 9 Por issó Lévi não teve parte nem herança com 
•Seus irmãos, porque o Senhor rnlesmo é a herança, como 
lhe prometeu o Senhor teu Deus.

âvâ ilçaí' eStive sobre o monte, como antes, quarenta
para a dias 6 quarcnta noites, e o Senhor ouviu-m'e também esta 

Palastina. vez, não quis exterminar-te, 11 e disse-me: Vai e marcha 
diante do teu povo, para que entre e possua a tferra que 
eu jurei a seus país dar-lhes.

Bondade 12 E  agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu‘DeuS 
de Deus. senão que tenras o Senhor teu Deus, andando

nos seus caminhos, amando e Servindo o Setihor teu Deus 
de todo o teu coração e de toda a  tua alma, 13 obser 
vando os mandamentos do Senhor e as suas leis que hoje 
te prescrevo, pára que sejas feliz? 14 Repara que o céu 
é do Senhor teu Deus, assim como o céu dos céus, a tenra 
e tudo o que há nela. . 15 Não obstante isto, o Senhor 
uniu-se estreitamente a teus pais c amou-os, e escolheu a 
sua linhagem diepods deles, isto é, a vós, dentre todas as 
nações, como hoje está provado.

M a g c s t a d e  Circuflcidai, poi's, o V O S S O  cotação, e não endure-
'  çais mais a vossa cerviz. 17 porque o Sénhor vosso

Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dbs senhores, o Deus 
grande, poderoso, e terrivel, que não faz acepção de pessoas, 
nem írecebe) presentes. 18 EIc faz justiça ao órfão c à 
viúva, ama o peregrino e dá-lhe o sustento e vestuário. 
19 Amai vós, também, os estrangédljos, porque fostes es 
trangeiros na terra do Egipto. 20 Temerás o Senhor 
teu Deus, só a ele servirás, estarás unido a ele, e jurarás 
pek) seu nome. 21 Ele é a tua glória e o teu Deus, que 
fez por ti e‘stas grandes e terríveis coisas que os teus olhós

to , 16. CiVcunfiíJaí, pois. o f o sso  corafâo. isto é. tirai dele tudo o 
qu€ o torna inscnsivcl à vo: e aos mandamentos de Deus.



viram. 22 Em número de setenta pbssoas, os teus pais 
desceram ao Egipto, e agbra o Senhor teu Deus multipli 
cou-te como as estrelas db céu.

11 — 1 Ama, 'pois, o  Senhor teu Deus, e guarda em Fídclid.ulc 

todo o tempo bs seus preceitos, as suas leis, as suas brdb- 
nações, os seus mandaméntos. 2 Reconhecei hbje o quie ''Vigiou 
ignoram os voSsos filhos, os quais não viram oB castigos operados, 

do Senhor vosso Deus, as suais maravilhas, a sua mão 
poderosa e o seu braço eStenklído, 3 os prodígios e as 
obras qUe fer no mieio do Egipto sobre o rei Faraó, sobre 
tbdb o seu. país, 4 sobre todo o exército dos Egípcibs, 
sobre os cavalos e carros, lançando sobre eléS as águas 
do mar Vermelho, quando Vos perseguiam e destruindo-os 
até a» dia de hoje; 5 (reconhecei) o  que fez no deserto, 
até que chegásseis a eSte lugar, 6 e  (o  que fez) a Datan 
e a Abiron, filhos de Eliab, que foi filho de Ruben, quando 
a terra, abrindo a sua boca, os engoliu com as suas casas, 
tendas e túdb o que possuiam no rtíeio de Israel. 7 Os 
vossos olhos viram todás as grandes obras que o Senhor 
fez. 8 Obséivai, pois, todos os seus mandamentos, que 
hoje vos prescrevo, para que sejais forteS e potesais entrar' 
e possuir a 'terra, para a qual Caminhais, 9 e vivais por 
muito tempo nessa terra que o Setihor prometeu com 
juramento a vossos pais e à sua posteridade, terra que 
maaa leite e mel.

10 A terra em que vais entrar para a possuir, não é 
como a terra do Egipto, dohde saiste, na qual, lançada a ‘ 
Semente, se ooridüzlcm as águas para regar, como se faz
nas hortas, 11 ma's é uma terra de mohtes c die planícies,
regada Com as chuvas do céu, 12 mrá terra de que o Se 
nhor teu Deus to.-na cuidado, c sobre que Scus olhos estão 
deslde o priticípid do abo áté ao fim.

13 Se vós, pórtanto, obedeCerdes aos meus mandá- 
méritos, que eu hoje vos prescrevo, de amar o Senhor vosso s°e/ão"a'ber- 
Deus, de o servir de todo o vosso cotação e de toda a çoados: os

vossa alma, 14 ele dará à vossa terra as chuvas tem-
porãs e serôdias, para que recolhais pão, vinho, azeite,
15 e febo dos campOs pára susteritar os gados, de maneira punidos. 
qUe tenhais que comeí e cbm que vos saciar. 16 Tende 
cuidado qu'e o Vosáo coração nãb Seja Seduzido, que não 
vos aparteis do Serihor e sirvais a deuses estranhos, e os 
adoreis, 17 porque o Sbnhor irado fecharia o céu, nãb 
cairiam chuvas, nem a terra daria os seus frutos, e vós 
debtio de pouco teriipo sbrieis extórminados da excelente 
terra que O Senhor está para vos dar.

18 Ponde nos vossos corações e nas vossas almas estas



minhas palavras, pTendci-as às vosisas mãos como um sinal, 
colocaiJas como frontal ehtre os vossos oJhOs. 19 Ensinai 
•vossos filhos a meditá-las, qtter éta casa, quer em viagem, 
quer ao deitar Ou aO levaritar. 20 EscíeVé-laS-ás stAre os 
postes e as portas de tua casa, 21 para que bs teus dias 
e Os teus filhos, na teira, que o Senhor jurou a teus pais 
dar-lhes, sejam tão numerosos como os dias dos céus sobre 
a terra. 22 Ooim efeito, sle vós observardes c  puseides em 
prática os mandamentos quc eu vos prescrevo, de amar o 
Senhor vosso Deus e de andar em todbs os seus cami 
nhos, estando unidbs a ele, 23 o  SleUhor destruirá à vossa 
vista todas estas gentes, e vós as poissuireis, •embora elas 
sejam maioires e mais poderosas do que vós. 24 Todo o 
lugar em que vós puseríles o vüisso pé, será vosso.' Os vos 
sos limites serão desde o deSerto ao Libano, desde o grande 
rio 'Eufrates áté ao mar otídetotal. 25 Nenhum poderá pre 
valecer contra vós: o Senhor vosso Deus espalhará o 
terror e o espanto de vós sobre toda a teria que haveis de 
pisar, colmo ele. vo-lo dissle. 26 Véde guie eu ponho hoje 
diante dos vossos olhos a bênção e a maldição; 27 a bênção, 

• Se obedlecerdes aos mantíamientos do Senhor vosso Deus, 
que eu hoje vos preScrevo: 28 a maldição, se não obede-
derdds aos mandamenltos do SenhOr vosso Deus, mas vos 
apartardes do caminho, quie eu hoje vos mOstro, e fordes 
após OB deuses eStranhos, que não couheceis.

Bênção 29 Quando, porém, o Senhor teii Deus te tivier intro-
durido na terra que vais habitar, porãs a bênção sobre o 

Garizim e monte Garizim, e a maldição sobre o monte Hebal, 30 os 
maldição <juais estãO na banida dalém do Jordão, junto ao caminho 
monw° 9“  ̂ desce para o ocidente, na terra dos Cananieus, tpie 
Hebal. habitam nas campinas defronte dle Galgala, junto das ca 

deias Ide Moré. 31 Com eféfto, vós passareis o Jordãb 
para passuirdés a terra que o Senhor vosso Deus vos há-de 
dar, para a possuirdes e habitaTdes.

Cô nclusão. 32 Tende, ptóis, cuidado em observar as leis e ordena 
ções, que eu hoje ponho diahte de vóis.

S E G U N D A  P A R T E
I — DIREITO RELIGIOSO

Destruição 12 — 1 Estes são os preceitos e ordenações, que vós
da deveis cumprir na terra, que o Senhor Deus de vossos pais

idolatria. há-de dar, para a polssüirdeis todOs os dias que an-
dardes sobre a terra. 2 Destrui todos os lugares em que 
as naçõies, qtíe haveis de subjugar, adoraram oS seus <feu- 
ses sobre os altos montes e colinas, e debaixo de qualquer



árvore fronidoisa. 3  Derribai oB Seüs altares, quebrai as 
suas oStátuas, ponde fogo aos stiis Ascherim, fazei em 
pedaços os ídolos e ex'tSlngui os seus nomes daqueles lu 
gares.

4 Não fareis assdm com o Senhor vOSso Deus, 5 mas dm >6 
ireis ao lugar que o  Senhor vosso Deus escolher entre 
tJüdas as vossas tribos, para aí- pôr o seu nome e habitat 
nele, 6 e ofeUecereis nesste lugar os vossos holocauSfos e 
Sacrifícios, os dízimos e as primeiras das vossas mãos, os 
volOs e dons, os primogênitos HaS vacas e das ovelhas.
7 Aí oomereis na pTeSehça do Senhor vosso Deus, e vos 
regozijareis vós c as Vossas famílias em totías as coisas 
qute as vossas mãos adquirirem e com qute o Senhor vosso 
Deus vos abençoar. 8 Não fareis neSse lugar o que nós 
fazemos hoje aqui, cada üm o qule beta Ihte parece, 9 por- 
qile ainda não chegastes ao repouso e herança, que o Ste- 
nho!r vosso Deus éstá para -vos dar. 10 Passareis o Jor- 
dãk), e habítareis oa terra que o Senhor vosso Deus vos 
dará; tentão eStaZeís seguros de todos os inimigos que vos 
Cercam, e habítareis Sem temor algum.

11 No lugar que o  Senhbr vosSo Deus escolher para 
nele estar o  seu nome, lã levareis totíias as coisas que eu 
prtescreVo, os holocauStos, os sacrifícios, os dízimos, as 
paimicias das vossas mãos c  tudo D que há de melhor 
entre os dbns qiie oferecerdes, por voto, ao Senhor. 12 Aí 
vos banqueteareis diante do Senhor vosso Deus, vós. Os 
vossos filhos e as vossas filhas. Servos e stervas, e o Levita 
que habita nas vossas cidades, porque ele não recebeu 
quinhão ou herança oOnvosco. 13 Abstém-te de oferecer 
Os teus holocaustos em qualquer lugar, qüe vires, 14 mas 
olerecê-lb-ás naqutele que o Stenhor tiVer escolhido em uma 
das tuas tribos, c farás aí tudo O que te mandO.

15 Se, porém, qulsertes comer c gostares de comer 
Carne, mata e cotoie, siegundb a bênção que o Stenhor teu 
Deus te deu nas tuas cidades: tanto potíe comê-la o impuro 
como o piu-o, Como se come a gaztela e o  veado. 16 Somente 
não comerás o sangue, que espalharás sobre a teria como 
água. 17 Não poderás comer nas tuas cidades o dizimo 
do teu trigo, do teu vihho, do teu aZeite, os primogênitos 
das vacas e das ovelhas, nem aquilo que ofereceres por 
voto, ou que voluntàriamente quiSeítes oferecer, nem as pri- 
mícias das tuas mãos, 18 mas comeiás testas coisas diante 
do Stenhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus tivter 
escolhido, tu e 6 teu 'fíDio e a 'tua filha, o servo, a serva,

12, y. A scherim . V er nota E l .  24, 13.



e o Levita, que habita nas tuas ciífades; ai te alegrarás e 
te itecdníbrCaíás diante Ido Senhor teu Deus em todas as 
coisas que a tua mão tiver adquirido. 19 Abstéta-te de 
abandonar o Levita durante todo o tempo que viveres sobre 
a terra.

20 Qtiando o Senhoir teU Deus tíVex dilatado os teus 
limites, como te protóeteu, le tu quiSteres comet das carnes- 
qUe a tua alma deSeja, 21 se estiVer longe o lugar que 
o Senhor teu Deus escolheu, para nelle estar o Seu nome, 
matarás db gado graúdb ou miildo que tiveres, como eu 
te oídeUtí, e oomerás nas tUas cidades, como tte aprouvet. 
22 OcuUo se come came de gazela e de veado, assim come- 
rás destas carnes; comierá delas ihdistiDtam'eiite o (homem} 
puro c impuro. 23 Abstém-te sòmente de comer o sangue, 
porque O sangue é vida, e, por isso, nãb deves cbmer a 
Vida Cbm a carne, 24 mas espalhá-lo-ás snbie a terra como 
água, 25 para qUe sucelda bem a ti e aos teus filhos de 
pois de d, tendo feito o que é agradável abs olhos do Se 
nhor, 26 Todavia as cbisas que tiveties satatificado e vo 
tado aò Senhor, tu as Bolmarás e Irás ao lugar que o Senhbr 
tiver escolhido; 27 ai oferetíetás OB teus halocaustos, came 
e sangue, sobre o altar db Senhor teu Deus. DeTramarás 
o sangue dos outros sacrifícios Sobre o altar, e comeiás 
as camies. 28 ObserVa e ouVe tudo b que eu te ordeno, 
para que suceda bem a ti 'e aioB teus filhos depois de tS perpè- 
tuamleb.te, tendb feito O que é bom e agradável aos olhos 
do Senhbr teu Deus.

Não imitar 29 Quando o Senhor teu Deus tiVer eiterminakt) diante 
 ̂ nações em que entrates para as possuir, quando

Cananeus. 3B possuíres e habitates, 30 abstém-te de as imitar, depois 
que elas tStverem sidb déStruIdas à tua entrada. Teta cui 
dado, aãb sigas os seus deuses, dizendo; Assim como estas 
nações adbiaram os seus deuses, db mesmo modo também 
eu os adorarei. 31 Nãb farás assim com o Senhor teu Deus, 
porque elas fizeram pelbs seus deuses toldas 'as abotaioações, 
que o Senhbr ahbrrece, oferecendb-lhes seus filhbs e filhas, 
e qUeimando-bs no fogo. 32 Faze sòm'ente em honra do 
Senhor aquilo que eu te ordeno; não acrescentes nem 
tires nada.

Castigo de 13 — 1 Se Se levantar no meio de ti um profeta, ou 
um falso alguém que ddga quie teve um sonho, se predisser algum sinal 
idó°atS, líTÒdíglò 2 e sUOeder o que 'elle ahuncibu, e te disser: 

Vamos, sigamlos os deuSeS eStranhos, que não cooheces, 
e  sirvá-mo-los, 3 não ouvirás as palavras de tal profela 
ou sionhador, porqUe o Senhor VbsSo Deus vos põe à 
prova, para se tOmar manifeSto Se o  amais ou não de todo



O vosso coração e de toda a vossa alma. 4 Segui o 
Senhor vosso Deus, temei-o, guardai os ZeUs mandamentos 
e ouvi a sua voz; a  ele serviTeis, a  ele vos unireis. 5 Aquele 
profeta, ou sonhadOr será poSto à morte, porque vos falou 
pala Vos afastar do Senhor vosSo Deus, que vos tirou 
da tewa do Egípltto, e vos resgatou da casa da escravidão. 
(íalando-te) pala te desviar do caminho que o Senhor teu 
Deus te ordenou. Assim tirarás o mal do meio de ti.

6 Se o  'teu irínão, filho de tua mãe, ou teu filho ou Castigo 

tua filha ou tua mulher que repousa sobfe o teu seio, ou dum amigo 
o amigo, a  quem amas como à tua alma, te quiSer persua- ’  ̂
dir, diseruJo-tc em Segredo: VamOs e sirvamos a  dleustes 
estranhos desconhecidoB de ti e  de teus pais, 7 (deuses 
d e  qualquer) dos povois, que eStão à tua vcJta, quer pelrto 
quer tongte, 'desde uma extremidade <la terra até à outra —
8 não cedas ao que te diz, nem o ouças, nem teus olhos 
lhe peidbem, de modo qUe tenhas compaixão dele e o 
encubras, 9 mas logo o deinunciarás (aos juizes); seja 
a tua mão a primeira contra ele, para o matar, e depois a 
mão de todo o povo.' 10 Morrerá coberto de pedras, 
porque quis apaitar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da 
terra do Egipto, da casa da servidão. 11 Asrím todo o 
Israel, ouvindo isto temerá fazer coisa semelhante a esta.

12 Se em 11'ma das tuas cidades, que o Senhor teu Castigo 

Deus te hã-d'e dar para habitação, ouvires alguns que di- 
zem: 13 iPesSoas malvadas saíram do meio de ti e andam
a perverter Os habitantes da sua cidade, dizendO: Vamos, 
e sirvamos aos IdleuseS estranhos, que vós não conheceis —
14 inlbrma-te com solicitude e diligência, e, averiguada 
a verdade do facto, se achares sier certo o que se dissie, 
se efectivaníeüte se coinetcu uma tal abominaçãO, 15 ime 
diatamente farás passar à espada os habitantes daquela 
cidade, e déstnfi-la-ás assim como tudo o que há nela, 
até Os gados. 16 Juntarás tamhém no meio das suas pra 
ças todOs os móveis qfue nela se acharem, e queimá-los-ás 
juntamente com a cidáde, de maneira que rOnsiimas tudo 
em honra do Senhor teu Deus: será um perpétuo mon 
tão de ruínas, não Será mais reetíificada. 17 Não se te 
pegiie às mãos nada deSte anãtema, para que o Senhor 
aplaque a ira do seu furor, se compadeça de ü, e te mul- 
típliqu'e como jiüou a teus pais, 18 enquanto tu ouvires 
a  voz do Senhor teu Deus, guardando toldos os seus pre 
ceitos, que eu tfe prescrevo hoje, fazendo o que é agradá 
vel aos olhos do Senhor teu Deus.

13, 17. N ão s e  te pegará às  mãos. isto é, não reservarás para 
ti oada do que deve ser destruído.



Contra os 
ritos fúfie' 

bces dos 
pagãos.

Animais 
puros e 
impuros.

Dízimos
anuais.

1 4 — 1 Sede filhos do Senhor vosso Deus; não vos 
fareis ÜQcisõefe, nem ‘coirtareis o cabelo por causa dum 
morto. 2 Com efei‘tto és um povo consagrado ao Senhor 
teu Deus, e 'ele te esdolheu dentre todas as nações cpae há 
na terra, para SePes o  seu poVo particular.

3 Não comais o que é impuro. 4 Elstes são os ani 
mais qüe deVeis comer: O boi, a ovelha, a cabra, 5 o 
veado, a  corça, o gamo, a cabra montês, o antílope, o 
búfalo, camelo pardal. 6 Comereis de todo o animal que 
tem a unha fendida em duas partes, e que rumiha. 7 Não 
deveis, pOrém, comter dos que niminam, mas não têm a 
unha £eDidi'da, cOimO são o camelo, á  lebre, o  coelhO; estes, 
porqule rumdnam e não têm a imha fendida, serão impuros 
para vós. 8 O  jJorcb também será para vós impuro, por 
que embora Tenha a uinha Rendida, não rumina; não come- 
rfeiS das suas carnes, nem tocareís nos seus cadáveres. 
9 De todOs os animais que vivem nas águas, comereis eStes: 
Cómei os que têm barbatanas e escamas, 10 mas nãO comais 
daqueles que não têm barbatanas nem escamas, porquê 
são impuros. 11 Oomei de todas as aves que são puras. 
12 Não comais ‘das impuras, como são a águia, o grifo e 
o esmerilhão, 13 o  abutre e o milhano, nas suas diversas 
eSpécies, 14 todo o gênero de corvOs, 15 o avestruz, 
a coruja, a gaiv<Ota, e o  açor, nas suas diversas espécies, 
16 a  Cegonha, o cisne, o ibis, 17 o mergulho, o piorfirião, 
o buio, 18 a cegonha, o caradrio, nas suas diversas es 
pécies, a  poupa e o morcego. 19 Tudo o que’ anda de 
rasbos te tem asas, será impuro e não Se comerá. 20 Comei 
de tiido o qu‘e é puro. 21 Não comais dte nenhum animal 
encontrado morto. Dá-o para que o coma, ou vende-o, aO 
peregrino que habita dentro das tuas portas, potque tu és 
o povo santo do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito 
no lette de sua mãte.

22 Porás à paTIle cada ano o dízimo de todos os teus 
frdtos, que nascem na terra, 23 e conterás na presença 
do Senhor teu Deus, no lugar qiíe tele tivér escolhido para 
aí ser invocado O Seu nome, o dizimo do teu trigo, do 
vinho, do azeite, c os primogênitos das tuas vacas e das 
tuas orvielhaS, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus 
em todo o tempo. 24 Todavia, Se for muito longo n ca 
minho até ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, 
e ele te tiver abençoado, e tu não puderes levar-lhe todas 
estas Coisas, 25 venderâs tudo, levarás o dinheiro (dessa 
venda) na tua mão, e irás ao lugar quie o Senhor teu 
Deus tiver escolhido: 26 compTarás com esse mesmo di- 
nheiito tudo o que te aprouVter, bois ou ovcdhas, vinho, lico-



res fermeíitaldciB, tukJo o que a tua alma deseja, e comerás 
diante do Selnhoir teu Deus, banquéteando-te tu e tua fa 
milia. 27 O Lefvita, que víve deutro dás tuas portas, toma 
cuidado não o deSamparels, porque ele não tem parte na 
tua herança. 28 T o r ^  os três anos sêpararás outro di 
zimo 'de tudo o qUe te nasCer n)asSe tempo (nesse terceiro 
ano), e depô-lo-ás detítro das tuas portas. 29 Então virá 
o Levita qrie não teta outra parte nem herança cOntigo, 
assim como o peregrino, o orfãb, e a  viúva, que estão den 
tro das tuas 'porlas, e comerão e se Satíàrão, para que o 
Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que fizeres 
com tuas mãos.

15 —̂ 1 No sétimo ano farás a remissão, 2 a qual A»»
Será celebrada desta maneira: Aquele a qUeim é deVida al- 
guma coisa por sleu amigo, ou pOr seu próximo, ou por o s em- 
seu irmão, nãb a podérá exigir, parque é o ano da remissão prístimos. 
d b  Senhor. 3  Poderás exigi-la do peregrino e do estran 
geiro, mas não terás direito de a exigir dicw tcUs cotapa- 
trioltas nem db teu vizínhb. 4 Não haverá en'trc vós ne 
nhum pbbte nJem mendigo, para que b  Senhor teu Deus te 
abençoe na terira, qUe te entregou como herança. 5 Se 
Ouvires a voz do Senhor tbu Deus, Se guaridates tudo o 
ele te mandbu, o que eu hoj'e te ptesctievo, ele te aben 
çoará, como prometeu. 6 Tu empriestatás a muitos povos, 
e de Uenhum receberás empréstimos. Dominarás sobre mui 
tas nações, nenhuma te dominará.

7 Se uta dos teus irmãos, que nioram dentro das por- A u x i ü o  ao 
tas da tua cidade, na terra, que o Senhor teu Deus está Israelita 
para te dar, cair em pobreza, não endiuecerás o teu cora- 
ção, nem fecharás a tua mão, 8 mas abri-la-ás ao pbbre 
e lhe emfrt-estarás o <ju'e vires que de precisa. 9 Acaute- 
la-te, nãb te deiXeS cair,num impio pensamiento, não digas 
n'o teu coraçãb: Está próximo o sétimo ano da remissão 
— e não afaStes (com tal pensamento) 'os blhos do teu 
irmão pobre, nãb lhe querendo emprestar o que ele te 
pede, nãb sUCéda que elé clame contra ti ao Senhor, e 
isto se tome para ti num pecado. 10 Can'eeder-lhe-ás 
(o  em préstim o), nãb usarás de astúcia alguma em o So- 
còrrelr nas sUas necessidades, para qUe b Senhor teu Deus 
te abénçòe em tOdo o  tempo e em todas as coisas em que 
puSeres a mão. 11 Não faltarão .pobres na terra da tua 
habitação, por isso eu te ordeno qUe abias a mãb para 
o teu irmão neCéssStado e pobre, que vive cOutigo na terra.

12 Quando te for vendido Um teu irmão hebreu, hb- l«h sobre 

mém ou mulher, e te tiver Servido SeãS ahos, no sétimo ano  ̂ escra- 

deixã-lo-ás ir livre. 13 Não ideixarás ir com as mãos va- '''



zias àquele a quem deres a libeitíalde, 14 mas dar-lhe-ás 
provisão para o caminho, dos rebanhos, da elra e do lagar; 
dar-lhe-ás dos beiiS oota que o Senhor fieu Deus te tiver
abençoado. 15 Lembra-te que também tu foste escravo
na terra do Egipto, e que o Senhor teu Deus te libertou; por 
isso eu te otideno hOje iSto. 16 Porém Se fo fea escravo) 
te ddsSer; Eu não quero sair porque ele te ama a f i e  
à tua casa, porque Se encontra bem em tua casa, 17 toma 
ras uma soVela, furar-lhe-ás a orelha à porta de tua casa, 
e ele te servirá paia sempre; o mesmo farás à tua escrava. 
18 Não apartes dele os teus olhos, quaniti} o tiveies posto 
em Uberdade, poTque ele seiViu-te seis anos com o salário 
de um ntóroenáiib, para que o Senhor teu Deus te aben 
çoe em todas as coisas que âZereS.

U i  sobre 19 Consagrarás ao SenhoT teu Deus todos os machos 
pMogénittos dio teu gado graúdo e miúdo. Não 

^dos°” trabalharás com O primogétaíto da vaca, nem tosquiarás
animais, o pitmagénito das ovelhas, 2 0  mas 'comê-los-ás cada ano

tu e a  tua família na presença dio Senhor teu Deus, no 
lugar que o Senhor escolher. 21 Se tiver algum defeito, 
se for cOxo, cego, ou disforme em alguma parte (d o  corpo), 
ou mutilado, não será imolado ao Senhor teu Deus. 22 Cb- 
mê-lo-ãs dentro das tuas portas; cdmerão igualmente dele 
o homem pUio e b impuro, oomo (se com e) da gazela ou 
do veado. 23 Terás somente o, cuufado de não lhe comer 
o sangue, mas denamá-lo-ãs 'por terra oomo água.

16 — 1 Observa o mês dos frutos novos, que é o 
pnmeiio da primavera, para cdebrares a páscoa etn honPa 
db Sfenhor teu Deus, pOrque neSte mês o Senhor teu Deus, 
títoii-te do Egipto dle nOíte. 2 Imolarás a pásooe ao Se 
nhor teu Deus, ovelhas e bois, no lugar que o Senhor teu 
Deus escolher, para aí habitar o Seu nome. 3 Não come- 
rás durante eSta festa pão fermentado; durante sete dias 
cOntórás (pão)  sem fermento, pão da aflição — porque 
saiste do Egipto à pressa — para te kmbrares do dia da tua 
xaírht db E^pto, durante tOda a vída. 4 Durante Seite dias 
não aparecelrá em todos oS tens limites pão fermentado, e, 
das carnes da vítima imolada à tarde, no primeiro dia, não
ficará nada para ( o  outro dia) pela manhã 5 Não podé-
rás imolar a páScoa em qualquer das tuas cidades, que o 
Senhor teu Deus está para te dar, 6 mas (sòmente) po 
lugar qUe o  Senhor teu Deus tiver escolhido, para ai habi 
tar D seu nome; imolarás a páscoa de tarde, ao pôr do 
sol, tempo em qhe saiSte do Egipto. 7 Cozeráis a vítima e 
oomê-la-ás no lugar que o  Senhor teu Deus fiVer escolhido: 
levantanldlo-tc pela manhã, voltarás para as tuas tendas.

Festa da 
Páscoa.



8 Duraiite Seis dias ootnerás (pães àzitnos), e nfa sétimo 
dia não trabalharás, porque é a ássembleía Soléne em honra 
do Senhor teU Deus.

9 Contarás sete siemanas deside o dia em que meteres Ftaio <lo 
a fouce na seara, 10 e ceüebiairás a feZta das Semanas Prntecostc. 
em honra do SenhOr teu Deus, (com ) a obkção voluntária 
da tua mão, a  qual ofereceiâs Segundo a bênção do Senhor 
teu Deus. 11 Alegrar-te-ás diante do Senhor teu Deus, 
tu, teu füho e tua filha, o teu seTvo e a tua seiva, o Levita, 
que mora dentro das tuas portas, o estrangeiro, O órfão 
e a viúva, que vivem ccmtigo no lugaT que o Senhor teu 
Deus tiver eScOlbídD para aí habitar o seu nome. 12 Recor- 
dar-te-ás qúe foste escraVo no Egipto, e terás cuidado de 
ciunprir estas leis.

1 3  Cetehrarás também durante sete dias a sol'enldade dos 

doB Tabcrnáculos, quando tlVereB itecoUiSdo Os teus frutos 
da eira e do lagar. 14 Alegrar-te-ás neSta feSta, tu, teu 
filho e a tua filha, o teu servo c a tua serva, e também 
O Levita e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estãò 
dentno das tuas portas. 15 Durante sete dias eelebrarás 
esta feáta em honra do Senhor teu Deus, no lugar que o 
Senhor tiver escolhido, e o Senhor teu Deus te abençoará em 
todos os teus frutos, e em todO o trabalho das tuas mãos, e 
víveTás alegre.

16 Toldos cs teus varões aparecerão três Vezes pOr ano Conclusão 
diante k3o Senhor teu Deus no lugar qute telte tiver eScolhido: 
na solenidade dos pãles ázimos, na solenidade das stema- 
nas e na Soltenidade dnls tabemáculos. Não aparecerão 
rhantte do Senhòr com as mãos vaziiaS, 17 mas cada um 
ofertecerá segundo o qule 'tiver, e segun'dO a bênção que o 
Senhor Seu Dteus Ihte tiver daido.

I I  — D IR EITO  P tB L IC O

18 EdtabelederáS juíZes e  magistrados em todas as cida- Instituição
des que o  Sebhor teu Deus te tiVer dado, em caldb uma
das tuas tribos, para qute jtilguem o povo com justo juizo.
19 sem se iwctiaartem para uma dás partes. Não farás 
aCepçSo de ptessoas, nem recteberás dádiVas porqúe as dá 
divas cegam Os olhOs dos sábios, e tranztoirnam as palavras 
dos justos. 20 Seguirás rigorosamente o qUe é justo, para que 
vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deiis te tiver dado.

21 Nãb plantarás aschera junto do altar do Senhor Proibiç.to
teu Eteús. NâO farás para ti, ntem leVantarás nenhuma
esítátua, coisais que o Senhor teu Deus aborrece.

16, 21. Aschera. V er nota E x . 24 , 13.



aô,'iuf«a  ̂ Não imbilarás ao Senhor teu Deus um cordeiro
ao, u zH. tenha qualquer mancha ou defeito, poique

isto é uma abominação para o Senhior teu Deus. 2 Quándo 
se encontrar junto de ti, dentro duma das tuas cidades, 
que o Senhor teu Deus te dará, Um hoUileni ou uma 
mulher, que cometam o mal diante db Sienhor teu Deus, 
violando a sua aliança, 3 indo serVir a deuses estra 
nhos e adorá-los, ao sol, ou à lua, ou a toda a 
milicia do céu, o que eu não mandei, 4 se te derem 
aviso disto, logo que o  ouças, informar-te-ás com cuidado. 
Se soubéres que é Verdade, que egta abominação se comé- 
teu em Israél, 5 cotiduzirás às portas da cidalde o  homem 
ou a mulher, que fizeram uma coisa tão díetelstável. e apie- 
drejá-loB-ás até qUc moinam. 6 SobVe o  depoimento de 
duas ou três telstemunhas morrerá aquele que Bver die seir 
posto à morte. Nikigtiém seja moírto cbm um só teste 
munho contra si. 7 A  mão das BeSfemunhas será a pri 
meira a levatílar-ae para o  matar, e, a Seguir, se levan 
tará a mão Ide toüb o povO, para que tireS o  mal do 
meio de H.

Tribunal 8  Se vires qUe é  muito difícil o  teU juízo cUtre san-
supremo. e saugue, eutre causa e causa, e entre feri'da e ferida,

e vires qde dlentro das tuas portas, são vários os parece- 
res dbs juizes, levanta-te, e vai ao lugar que o Senhor 
teu Deus tivler escolhido. 9 Irás ter cOm os sacerdotes 
da linhagem de Levi e  com o juiz que, nesse tempo, esti 
ver em exercício, cbnsul'tá'los-ás, e eles te indicarão a  ver 
dade db juizo. 10 Farás tudb o  que te dissierem os que 
presidem no lugar que o Senhor tiver escolhido, e tudb o 
que eles te ensinarem 11 slegunido a sua Id: ;seguirãs o 
seu parecer, sem declinaies nem pára a dirdta nem para 
a esquerda. 12 Aquele, porém, qUe, dcixando-se levar pela 
soberba, não quiSer obedecer ao mandado do sacerdote, 
que nesSe tempo for o miOiStTo do Senhor teu Deus, nem 
ao decreto do juiz, esse homem moWerá, e (assim) tirarás 
o mal do meio (fe Israel: 13 todo o povo, ouvindo isto, te 
merá, de forma cjüe daí em idíante, nenhum se inche de 
soberba.

O , reis 14 Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu
e seus Deus te der, c  tiveres tomado posse dela, e mela habitares, 

deueres. ^  disseres: Eu constituirei um rd sobre mim, comO o têm 
todas as nações em roda — 15 degerás aquele que o Se 
nhor teu Deus tiver escblhido db número de teus LnnãOs. 
Não poderás fazer rei um homem doutra nação, que não 
seja teu irmão. 16 Quanido eSte tiver sido ccúistituído.



não terá grande número de cavalos, nem reconduzirá o 
povo ao Egipto, para possuir numerosa cavalaria, princi 
palmente porque o Senhor vos ordenou: Não volteis mais 
pelo mesmo caminho. 17 Não tierã um grande número de mu 
lheres, não süceda 'que Se desvie o seu coração, nem imiensa 
quantidade de prata e ouro. 18 DepOis que se tiVeSr' sentado 
no trono do seu reino, escreverá para sl mim livro a 
cópia deSta lei, Segundo o exemplar dos sacerdoltes da tribo 
de Levi, 19 'e tê-1'o-á consigo, le o lerà todos os dias da sua 
Vida, para que aprenda a temer o  Senhor seu Deus, a guar 
dar as suais palavras e ordlcnaçõCs qUe estão prescritas na lei.
20 Não Se eleve o  seu coração de soberba sobre seus 
írmãOs, não decline nem para a direita nem para a es 
querda, para assim reinar muito tempo Sobre Israel, ele e
05 Seus hlhois.

1 8 — 1 Os sacerdotes e os Devitas, e todos os que Rendas dos 
são da mesma tribo, não terão parte nem herança com o '
reSto d)e Ilsrael, porque se alimentarão dos sacrificios do “  
Senhor e das ofertas que lhe forem feitas: 2 não receberão
itenhuma Herança com Seus irmãos, porque o mesmo Se 
nhor é a sua herainça, como ele lhes disse: 3 Este será 
o  direito dos saCerÜoitós sobre o povo, e sobre os que ofere 
cerem vitimas: Se sacrificarem um boi ou uma ovelha, 
darão ao sacerdote a espádua e o pleito, 4 as prirtúcias 
do pão, do vinho e do azeite, e uma parte das lãs da tos- 
quia das ovelhas. 5 Com efeito, o Senhor teu Deus es- 
colheu-d dentre todas as tuas tribos, para que assista e 
sirva ao notUe do Senhor, ele e seus filhos para sempre.
6 Se um Levita sair duma das tuas cidades, de qualquer 
parte (do teccitócio) de Israel, onide ele habita, e quisfer 
por devoção ir ao lugar que o Senhor tiver escolhido,
7 exercerá o  S eu  ministério em nOme do Senhor seu Deus, 
como todos os Levltas seus irmãos, que nesse tempo assis 
tirem diante do Senhor. 8 Redeberá a mesma porção de 
aHmentos quie os outros, independentemente do produto 
dos SeUs bens patrimonais. /'

9 Quando tiveres entrado na terra que o  Senhor teu Supersii- 

Deus te der, guarda-te de querer imitar a's abominações 
daquelas glentes. 10 Nãb Se ache éntre vós quOm purifique 
seu Klho ou sua filha, faZendo-os passar pelo fogo, nem 
quem cOnsulte adiVinhos ou observe sonhbs e agouros, nem 
qu'Cm use maIe'fícios, 11 nem qulem Seja encantador, nem 
quem consulte espiritos ou adivinhos, ou indague dos 
mortos a verdade. 12 O Senhor abomina todas eStas coi 
sas, e por tais raaldades exterminará estes povos à tua 
entrada. 13 Serás perfeito e sem mancha diante do Se-



nhor teu Deus. 14 Estes povos, cujo país tu possuírás, 
ouvem Ots agouteirOs e os adivinhos; tu, poiém, foSte ins 
truído 'doutro modo pelo Setahoi- teu Efeus.

Profetas 15 O Senhor teu Deus te susdtará um p b o f e t a ,

*verda-' hia- hação, e dentre teus irmãos: ouvi-lo-ás
deiros. 16 como D jwdSSte ao Senhor teu Deus em Horeb, guando 

todo o poVo estava junto, e disseSte: Não ouça eu mais 
a voz do SenboT meu Deus, nem toime e ver mais este 
grandíssimo fogo, para nãb acontecer que moria. 17 O 
Senhor disSe-mte: Ó es falawam bem em tudo. 18 Eu lhes 
suscitarei 'do meio de seus irmãos um proíeta semelhante 
a ü, e poiiei na sua boca aS minhas pálavraS, e el'e lhes 
dirã tudo o que eu lhes mandar. 19 Mas o  que nSo qui. 
ser ouvir as palavras que lhe disser em meu nome, 
pedir-lhe-ei contas diSso. 20 O plrofeta que, corrompido 
pela arrogância, quiser dizer em meu nonte o que eu lhe 
nãb mandei dizer, ou falar em nome doS 'detuies estranhos, 
será morto. 21 Se tu dissereis no teu eoração; Como posso 
eu oainhecer a palavra qüe o Senhor nãb disse? 22 Te 
rás este sinial: Se o que aquele profeta predisse em ncáne 
do Senhor, não sucedeu, o  Senhor nãb disse; o profeta, 
por presunção do seu ânimo, o inventou; por isso, não 
o tem'erás.

Cidades . 1 9  — 1 Quando o Senhor teu Dteus tiver exterminado 
de refiigio. povos, cuja terra te há-de dar, quando a possuíres, e 

habitartes naS suas cidadeS e casas, 2 separarás para ti 
três cildades no meib do pais cuja posse o Senhor teu 
Deus te há-de dar. 3 Aplanarâs com cuidado o  cami 
nho e dividiràs em três porções iguais todo o território que 
o Senhor te der, por herança, para qule o que está fu- 
gibiVo por homicídio, tenha um lugar vizinho a que se 
axtolha. 4 Eis o caso do homicida fugitivo, cuja vida 
se deve conservar; será quando ferir o seu próximo Sem que- 
ter, sem antes ter sido seu initnigo, nem ontem nem ante- 
-ontem. 5 Assim, se um foi com outro cortar lenha a  uma 
lEQta, e Se, ao tempo que cortava a  lenha, lhe escapou o 
machado da mão, e salndb o ferto fora do cato, feriu o 
seu  aimiqo, e o  matou, ele Se acolherá a uina das sobreditas 
cidades, e vLVerá. 6 Doutro modo poderia àucóder que 
algum partente daquele, cujO sangUe foi derramado, esti 
mulado da sua dOr, o SeguisSe e o piteadleSse, se o caminho 
fosSe muito longo, e mtetasse um homem, que não merece 
a ntorte, vísto não se provar que antes tivesSe tido inimi 
zade Com o qute íod morto. 7 Portanto mando-te que 
ponhas à paíte três cidadiels. 8 Quando o Senhor teu 
Deus tiver alargado os teus limites, como jurou a teus



pais, e tte tiver daldo toda a  terra que lhes prometeu dar-te
9 (Se guardares os seus maridamieatos, se fizeres o que ou 
hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando 
sempre pelos seus caminhos) juntaiás a essas três cidado.s 
oUtras três, 10 para que se não derrame o sangue iliocetite 
no meíb da terra que o Senhor teu Deus te der por herança, 
e não caia sangUe sobre ti. 11 Se alguém, tendo ódio ao seu 
próximo, armar ciladas à sua vida e, 1'eVantando-se, o 
ferir e matar, e se tefugiair em uma dás sobteiditas cida 
des, 12 os anciães da sua cidade mandarão tirá-lo db 
lugar do refúgio, e  o entregarão naS mãos do vingador 
db sangue, para ser morto. 13 Não terás cómpaixão 
dele, e tírarás de Israel o reato do sangUe inocente, para
que te suCelda bem.

14 Não moverás, nem tranSportarás os marcos do teu Limites 
próximo, qUe tteUs prtedeCesSoVes fixaram na herança que
b Senhbr teu Deus te der, no país que ede te lentregar.

15 NãO valerá contra alguém uma só testemunha, qual- Leis sobre 

quer que fór o  delito ou o crime; tudo será verificado sobre
o depoimento de duas ou três testemunhas. 16 Se se ajute- 
Sentar uma testemunha falsa contra um hbmem, acusando-o 
de preVaijicaçãoi, 17 ambos os ccntendores comparece 
rão diante do Senhor na presença dos sacerdotes e juizes 
que estiverem em exercicio naqudes dias. 18 Quando estes, 
depois dum diligentissimo exame, conhecerem que a, teste- 
munhp disse uma mentira contra o seu irmão, 19 far-lhe-ão o
que ele  ünha intenção de fazer ao seu irmão, e tirarás o  mal
do meio de ti', 20 para que os outros, ouvindo isto, tenham 
medo, e, de nenhum modo, se  atrevam a fazter tais coisas.
.21 Não terás compaixão deíe, mas exigírás vida por vida, 
olho pbr olho, deuCe pbr deute, mão por mão, pé por pé.

20 — 1 Se sairtes à gUerra contia oS teus inimigos Antes das 
e vires os fseu sj cavalos e CaribS, um exército contrário •«“'altas. 
m afa  nunierolSo qiie o que tu tens, nSo os ttemerás, porque 
o Senhbr teu Deus, qUe te tirou da terra do Egipto, é coto- 
tigo. 2 Quando se aproximar a batalha, o  pcmtifiCe estará 
diante do exército e falará aisim ab poVo: 3 OuVe, ó Is 
rael! Vós estais hoje para combater contra os voSsos ini 
migos. Não se atemorize o  voBso coração, não temais, não 
recuteis, niem lhes tenhais m'eldo, 4 porque o  Senhor vosso 
Deus está no meio de vós, combaterá por vós contra os

19» 10. O  ssngue inocente d o  homicida involuntário.
12. D a sua c id ad e ,  istc é, da cidade natal do assassino.
13. Tirarás d e  Israel o  reato. Com a morte do assassino será

expiado o delito que ele cometeu.



vossos inimigos, para vos livrar do perigo. 5 Os oficiais 
'também por cada esquadrão, ouvindo Itodo o exército, gri- 
tarãO: Quem é o homem qué tenha edificado uma casa 
nova, e a não tenha ainda lestreado? Vá, tomie para sua 
casa, não suCelda que morra no combate, e outro a estreie. 
6 Quem é o homem que tenha plantado uma vinha, e não' 
tcOha ainda gozado dos seus ‘frutos? Vã, torne para sua 
calsa, não suCeda que morra aa ba'talha, e outro goze de 
les. 7 Qulem é o homem que tenha deisposado uma mu 
lher, e a nSo tenha ainda recebido? Vã, torne para sua 
caSa, não sudeda qute morra na batalha, e outro homem 
a tome (por esposa). 8 Ditas eStals coisas, acrescentarão 
o reSto, e dirão aO povo D seguinte: Quem é medroso e de 
coração tímido? Vã, volte pana sua casa, para que o cora 
ção de seus irmãos não desfaíeça como o dele. 9 Quando 
oS oficiais do exército se calarem, e acabarem dfe falar, 
cada um Ordenará os Seus esquadrões para a batalha.

Leis sobre ]0 Quando te aproximares para combater uma cidade, 
de tolnâr Primeiramente lhe oferecerás a paz. 11 Se ela a aceitar

as cidades, e te abrir aS pOrtas, todo o povo que houVer nela te
ficará sujeito, pagando tributo. 12 Mas, sé não quiser 
aceitar aS conldlções, e começar a giíerra contra ti, cercá- 
-la-ás. 13 Quando o Senhor teu Deus ta houver entre 
gado nas mãdis, passarás ao fio da espada todos os varões
que nela há, 14 poupando as mulheres, os mieninos, os
animais e tudo o mais qüe houver na cidade. DiSlribuirás 
toida a presa pelo exército,, e comerãs dos despojes dos teus 
inimigos, que o Senhor teu DeuS te tiver dado. 15 Farás 
assim a todas as cidades qUe eStão muito longe de ti, e não 
são do número destas nações.

16 Quanto àquelas cidades, pòrém, que te hão-de ser 
daldas, não pertnfftirás qüe alguém fique vivo. 17 mas 
pasSá-1'oB-ás toldois ao fio da espada, isto, é, o H'eteu. o 
Amorreu, o  Cananeu, o Ferezeu, o Heveu c o Jebuseu, 
assim como o  Senhor teu Deus te mandou, 18 para que 
não 'Süceda que vos ensinem a cometer todas as abomina 
ções, que eles ntesmos praticaram para com os seus deu 
ses, e -venhais a  pecar contra o Senhor vosso Deus. 
19 Quando te detiVeres multo tempo no assedio de uma 
cidade, e a tiveiles cercado com máquinas paia a  tomar, 
não OJirtarás as árvores de cujo fruto sé polde comer, nem 
devastarás a gtolpes de machado o país circünvizinho,

20, 16. Não pccm itiràs. . . As cidades cananeias (Levem ser des- 
truídas com todos os setis habitantes em castigo dos seus pecados, 
e para que não Levem os Hebreus à idolatria.



porque são árvores, e nãO holmetis, e não podem aumentar 
O núuíero dos que eombafeln cOn'tra ti. 20 Se hbuver al 
gumas áiVores não frutíferas, mas silvestres, aptas para 
oULros usos, corta-as e faZe Utelás máquinas, até que tomes 
a cidade que cOmbaté contra ti.

21 — 1 Quaridb na Berra, que o Senhor teu Deus te E»pinç.to 

há-de dar, for etacOntrado o cadáver dum hoinem (que fo i)  homicídio 
morto, e Se ignorar (quem é)  o réu do homicídio, 2 sai- cujo muor 
rãb os anciães e os teus juizes, e medirão o espaço que vai 
desde onde está o cadáver até cada cidade do cOntorno:
3 tendo cOnhecido (qual é )  a mais vizinha de todas, os 
anciães dessa cidade tomarão da manada uma novilha-, que 
não tenha ainda levaidO jugo, Hem fendido a terra com o 
arado, 4 e codduzi-la-ão a ura vale áSpero e pedregoso, que 
nunca ténha sido lavrado nem semeado, e ai cortarão o 
pescoço à novilha. 5 Aproximar-Se-ão os sacerdotes filhOs 
de LéVi porquê o Senhor teu Deus os escolhéu para serem 
Seus ministros, para abençoarem em seu nome, e para que, 
por decisão delés, se julgue toda a causa, e toda a per 
cussão.

6 Os anciães daquela cidaide irão junto do morto, e 
la-varão as suas mãos sobre a novilha que foi morta no 
vaie. 7 Depois difão: As noSsas mãos não derramaram 
eSte sangue, nem os nossos olhos -Viram. 8 Sê propicio ao 
teu povo de Istaél, que tu, ó Senhor, remiste, e não lhe 
imputes o sangue inocente (derram ado) no meio do teu 
povo de Israel. Assim será tirado o reato deste sangUe,
9 e tu não ficarás responsável pelo sangue do inocente, 
que foi derramado, quaodo tiveres feito o que ,o Senhor 
mandou.

10 Se saires a  pelejar coritra os teus inimigos, e o Se- Casamenfos 
nhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, se os fizeres 
cativos 11 e -vires entre o  número dos prisioneiros uma guerra, 
mulher formosa, e enamorado dela. a quiseres ter por 
esposa, 12 conduzi-la-ás a tua casa, ela rapará os cabelos, 
cortará as unhas, 13 deporá o vestido com que foi apri 
sionada, e, ficando sentada em tua casa, chorará seu pai 
e sua mãe'durante um mês; depois a fomarás para ti, dor- 
mirás com ela. Será tua mulher. 14 Se, porém, depOis 
ela não agradar ao teu coração, deixá-la-ás livre, não a 
poderás vender pOr di-nheiro, n-em oprimir com o teu poder,
-visto que a humilhaste,

21, 12. Raparêi. . Rapar os cabelos e cortar as imhas eram sinais 
de luto e também de purificação.



III  — DIREITO PARTICULAR

Direitos 15 Se um homem possuir duas mulheres,, uma a quem
a quem aborrece, e tiverem (am bas) tido filhos 

 ̂ tiele, se o filho da que ele aboiTece for o primogênito,
16 qualido esse homem quiser repartir o6 seus bens entre 
os seus filhos, não poíderá faZer (seu) primogênito o filho 
daquela que ele ama, e prcferi-lo ao filho da que ele aborrece,
17 mas reconheoerá por pruntogénito o filho da que ele 
aborrece, dar-lhe-á uma porção dupla de tudo o qUe tem, 
porque este é o primleiro de seus .filhos, a  ele pertence o 
direito da primogcnitura.

Castigo 18 Se um homem tiver gerado um ‘filho rebelde c ccm-
"̂ desóbe** tumaz, que não atende às ordens do pai ou da mãe e que, 

dicntcs”. mèsmo castigado, não quer obedecer, 19 seu pai e sua 
mãe pegarão nele e o  conduzirão aos anciães daquela ci 
dade à porta dio juízo, 20 e Ihfes dirão: Este nosso filho 
é lún rebelde e oontumaz, deSpreza ouvir as nossas admoes- 
tações, passa a vida na embriaguez e na dissolução. 21 O 
polvo da cidade o apedrejará, e ele morrerá, para que tireis
o mal do meio de vós, e todo o Israel, ouvido isto, tema.

Cadáveres 22 Quando um hcnUem tiver cometido um crimle que
**nados”1r ' puUidb com a morte, e. condeniadb à morte, for

morte, pendurado no patíbulo, 23 o seu cadáVer não ficará no
lenho, mas será sepultado no mesmo dia, poTque é naldito 
de Deus aquele qUe está 'pendente do lóiho, e tu, de nenhu 
ma sóTte, contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te 
der por herança.

Caridade 22 — 1 Se vúies extraviados o boi ou a oivelha do teu
° ültmãio, não passarás adiante, mas reconduzi-los-ás 'a teu 

irmão, 2 ai'oda que eiste irmão não viva contigo nlem tu 
o conheças: levá-íos-ás para 'tua caSa, e estarão junto de 
ti até que teu irmão os procure; então Ihds entregarás. 
3 O mesmo farás a respeito do jumento, da- roupa c de 
(outta) qualquer cOiea de teu irmão, que se peitíer; se a
eacóntrareis, não a deisprezes. 4 Se vires o  jumento ou
o boi de teu irmão caídos no caminhio, não vollarás os olhos 
para o lado, mate 'ajudá-lo-áa a levantá-los.

Proibição 5 A mulher não se ve^ rá de homem, nem o homem
de simular ftuestirá de mulher, poTqUe aquele qUe tal faz é abomi- 
dife“ °te. "ável diante de Deus.

15. A  quem aborrece, isto é, a quem consagra menos amor. abuso 
que se dava muitas vezes naqueles tempos em que a poligamia era pcT' 
mítida.

22» Do teu irmão, isto é, -doutio Israelita.



6 Se-, ikíido pelo caminho, encontraíes sobre uma árvore Compaixão, 
ou na (erra o  ninho duma ave, e a mãe posta sobre os 
filhinhos ou sobre os ovos, não a apanharás com bs filhos,
7 mas deixâ-la-ás ir, tomandlo (em seguida) os filhos, para 
que sejas bem sucedido e Vivas miiíto tempo.

8 Quando eldificares uma casa nOva, '(arás um para 
peito à roida do tecto, para qiie Se não derrame sangue 
ém 'tua casa, no caSo de alguém cair de lá abaixo.

9 Não semearás na tua vdnha duas classes de semtentes, Vátias 
para que Se não consideTe sagrada toda a colheita: o grão 
semeado e o pnPdÜto da vinha. 10 Não lavraTás com um
bod e um asno 'juntamente. 11 Não te vcstirás com teci 
dos mistos de lã e de linho.

12 Polás na capa com que te cobrires borlas aos qua- Franjas 
tro cantos. sagradas.

13 Se um homem, depois de casar com uma mulher. Leis rela-
Ihe ganhar aversão 14 e lhe Impütar delitos e a difamar,
dizendo: redebi eàta mulher e, aproximando-me dela, não do matrí-
a  achei virgem —̂ 15 Seu pai e sua mãle a tomarão, e
levarão consigo as prcvas da sua virgindade aos anciães
da cidade que estão à porta. 16 O  pai dirá: Eu dei 
minha filha por mulher a OSte (hom em ), mas porqUe ele 
Ibe tem aversão, 17 levanta-lhe uma péssima reputação, 
cheganldo a dizer: Não acbei virgem a tua filha-. Contudo 
eis as provas da virgindade de minha filha. Então esten- 
deiéo a roupa diante dcs andães da ciHald'e, 18 e os an 
dães daquela cidade pegarão naquele homem, e fá-lo-ão 
açoütar, 19 condenando-o, além disso, a cem sldos de 
prata, qüe ele dará ao pai da donzela, porquie espalhou 
uma pésisima reputação contra uma -virgem de Israel, e a 
terá por mulher, não podendo tepudiá-la durante todo o 
tempo da sua vida.

20 Porém se o  que ele Opõe é veTdalde, e a donzela 
não foi encontrada virgem, 21 lança-la-ão fora das por 
tais da casa de Seu pai, e os homiens daiqüela ddade a ape 
drejarão, -até a matarem, porqüe cotoileíteu um crime detes- 
táVel ejn Isráel, tendo caildb icm fornicação em casa de 
seu pai. Assim (irarás o mal do medo de ti. 22 Se um 
homem doirmir Com a mulher de Outro, morrerão ambos, 
isto é, o adúltero e a adúltera. Assim tírarás o mal (do  
meio) de Israel.

6-7 Esla lei tem por (im excitar os Israelitas a ser humanos e 
compassivos.

9, Não se con sidere sagrada, isto é, confiscada em beneficio dos 
Levitas e do culto.



23 Se lim homem se tiver desposado com uma donzela 
virgem, e achantío-q aJgiün na cídade, b  desfloirar, "24 con- 
duairás trni e outro à porta da cidade, e serão apedreja 
dos: a donzela, porqufe, estando na cidade, não gritou; o 
homem, porqUe humilhou a  noiva do seu póximo, e tu 
tirarás o mal do meio de ti. 25 Mas se um homem encon 
trar no campo uma donZela que eStá desposaida, e, fazen 
do-lhe vioJênoia, a desonrar, morrerá ele somente. 26 A 
donaela não sofrerá nada, nem é re de morte, porqüe, da 
mesma sorte qUe um ladrão Se levanta dontra sfeu irmão, 
e lhe tira a vida, assim também sofreu a donzela 27 Ela 
estava, só no campo; gritou, e não houve ninguém que 
a livrasse.

28 Se um hotnem encontrar uma donzela virgem, que 
não tem esposo, e, 'tomando-a à forÇa, a desonrar, e a causa 
for levada a juizo, 29 o qile a desonrou dará ao pai da 
donzela cinqüenta siclos de prata, e tê-la-ã por mulher, 
porque a humilhou, não podendo repudiá-la em todos os 
diais da sua vida. 30 Nenhum homem desposatã a  mulher 
de seu pai, nem dléScobrirá riela o  que o pejo oculta, 

excluidi 23 — 1 O eunuco a qüem foram esmagados ou cor- 
do povo tadois os testículos, ou tirado o miembro- viril, nãó entrará
de Deus. na asdembleia tío SeOhor. 2 O 'fruto duma União ilicíta

não entrará na assembleia do Senhor até à décima gera 
ção. 3 Os Amonttas e os Moabitas não entrarão jamais 
na Assembleia do Senhor, Hem mesrno de'pois da décjpia 
geração, 4 porque não quiseram sair a receber-vos com 
pão ;e água no caminho, quando Saistes do Egipto, e por 
que conduziram contra ti Balaão, filho de Beor da Meso- 
potâmia da Síria, para que te amaldiçoasse, 5 embora o
Senhor teu Deus não quisesse ouvir Balaão, e trocasse a
sua maldição em beinção, porque te amava. 6 Não farás 
pazes com eles, nem lhes procures bens alguns, durante 

'  todo o tempo da tua vida. 7 Não abominarãs o Idumeu, 
porque é teu írmão, nem o Egípcio, porque tu foste foras 
teiro na sua terra. 8 Os que nascerem deles, eOtrarão ã 
tenceira geração na Assembleia do Senhor.

Limpíza 9 Quanli) saires a cOmbater contra os teus iíiimigos, 
lo s  acam- abster-te-âs dfe toda a coisa má. 10 Se entre vós houver 
pamentos. hoiHcm qUe seja impuro, pOr causa dum acidente

nocturno, sairá para fora do acampamento. 11  c não 
voltará, anteS de Se ter lavaido em água ã tarde; depOis do 
áol posto tomará a para o acampamento. 12 Terás

2 Í ,  6,. Nã<i terá s  pazes. , islo é.- n io  faças aliança com c 'e s , 
evitando dum modo especial as uniões matrimoniais.



íora do acampamento um lugalr, onde vás satisfazer ns 
necessidadies da natuteza, 13 lleVando no cihto um pau; 
depois d'e (cr,es satisfeito a tua ne'Ccssídadle, cavarãs ao 
tedor, c cobrLrás os excremteUloIs com terra, 14 porque o 
Senhor teu Deus anda no miedò do caüipo, para te livrar e 
para te entregar os teus Inimigos, c  o teu acampamento 
deve Ser santo, e não aparecer nele nada impuro, para 
que ele te não abandone.

15 Não entregarás ao seu senhor o escravo, gue se 
tiver refugiaéto 'junto ide ti. 16 Ele habitará contigo no 
lugar que lhe agradar, e d'eScansarã numa das tuas cida 
des: não o contiis(es.

17 Não haVerá mulher prostítuta entre as 'hlhas de 
IsTael, riem eritre os filhoS de Israel. 18 Não ofereCerás 
na casa do Senhor teu Deus o ganho da prtòtituição, nem 
o salário de um cão, qualquer qUe seja a coisa qUe tenhas 
prom'étido, porque uma e oUtra CoiSa sãb abomináveis diante 
do Senhor teu Deus.

19 Não emprestarás cí>m usura a teu irmão nem di 
nheiro, nem grão, nem oUtra qualquer coíBa, 20 mas sò- 
merite ab estrangeiro. Ao teu irmão emprestarás aquilo de 
que ele precisar sem juro (algum), para que o Senhor teu 
Deus te abençoe em todas as tuas obras na terra em que 
entrarás para a poSsuir.

21 Quaridb tiVeres 'feito um voto ao Senhor teu Deus, 
não tíemorarás em o cumprir, 'pòrque o Senhor teu Deus 
te pedirá corita dele; sle te demoirares, s'er-te-á impütado o 
pecado. 22 Se não quiseTés prometier, não pecarás, 
23 mas o que saiu uma vez doB teus lábios, tu o observarás, 
e cumpiirás cbmo promie'teste ab Senhor teu DeuS, como 
dissesite 'por tua boca.

24 Entrando na vinha do 'teu próximO, doirte quantas 
Uvas quíSereS, mas não ais leVeS cOntigò para fora. 25 Se 
ehtrares na seara de teu amigo, 'po'derás colher es'pdgas com 
as mãOB, mas não colherás com fOUce.

2 4 — 1 Se um homem, tolmando uma mulher, Se casar

19-20. Os Hebreus só podiam emprestar com usura. com
juro moderado, aos estrangeiros.

24-25. Come quantas uvas quisercs. . . poderás colher espigas. Esta 
tolerância, em que eram condenados os abusos, está ainda actualmente 
em uso entre os Arabes.

24, 1-4. Não podendo Moisés abolir por completo o divórcio, por 
causa da dureza do coração dos Israelitas, procurou límitá-lo.. permi- 
tíndo-o só em casos determinados e observadas certas condições. — 
Está contam inada. Embora a mulher tenhn recebido o libelo de repú 
dio, todavia o segundo casamento com o segundo marido, sendo vivo o 
primeiro, é apenas toleirado (M at. 19, 6). visto ser contrário â primi 
tiva instituição de Deus (Gen. 2, 24); é por isso que Moisés o consi 
dera como uma contaminação.

Escravos-.

A prosti 
tuição é 

condenada.

Usura.

Votos.

Respeito 
pela pro 
priedade 
alheia.

Divórcio.



com ela, e não a achar agradável diante dos seus olhOs 
por qualquer coüsa inconveniente, escreverá um libelo de 
rep ú lt^  lho dará na mão, e a deSpedlrá da hua caga.
2 Se ela, depois de ter saido, tomar oUtito marido, 3 e este 
também a aborrecer, e, dando-Ibe libelo de repúdio, a  des 
pedir de sua rasa, ou se ele veio a moirer, 4 não poderá 
o primeiro marido tomá-la a tOmar por mulher, dado que 
ela está contaminada, porqüe isso é abominável dante do 

'Senhor; não faças peCar a terra cuja posSe te der o Senhor 
teu Deus.

Homem 5 Quando um- homiem tiver tomado uma mulher há
'̂ p̂ouca*'̂  pouco tempo, não irá à guerra, nem se lhe imporá cargo 

algum público, mas estará livremente em sua casa, a fim 
de passar alegre um ano com sua mulh'er.- 

Penhoies. g Não recebcráls por penhor a mó inferior e a  supe 
rior. porque te deu por penhor a própria vida.

Rapto dum 7  Se se encontrar um hoinlem qüe raptou um seu ir-
Israclita. nião, doB filhas de rsrael, e que o  tenha feito seu escravo 

ou vendido, será morto, e tu»tirarás (assim) o mal do 
meio de ti.

Lepra. 8 Evlta diligeBtemcnte contrair a praga da lepra, fa 
zendo tudo o quc te enrinarem os sacerdioltes da lijhagem 
de LeVi, conforme o que lhes prescTeVi; cumpne tudo à 
riSCa. 9 Lembrai-Vos do que o Senhor vosso Deus fez a 
Maria no caminho, quando saisteS do Egipto.

Devedor 10 Quando requercres d!e teu próximo alguma coisa que
pobre,. deVe, não erttrarás em sua casa para tomar (àlgam)

penh'or, 11  mas estarás fora, e  ele te trará o que üver.
12 Se ele é pobre, o penhor não pernoitará em tua casa,
13 mas toraarás a dar-lho antes de se  pôr o sol. a fim de 
quie ele, dormindo na sua roupa, te abençoe: isso será para 
ti uma justiça Idiante do Sénhor teu Deus.

Salário do H  Não ncgarás a paga do indigente e do pobre quier
indigente, irmão, qucr um estrangeiro, que mora contigo

na terra, e está dentro das tuas portas, 15 mas pagar-
-Ihe-ás no meSmO dia o preço do seu trabalho antes db 
sol-posto, porque é pobre, e Com isso sustenta a sua vida. 
De contrário ele clamaria contra ti aO Senhor, e pesaria 
sobre ti Um pecado, 

lustiça nos 16 Nâo SC farão morrer Os pais pelos filhos, nem os
julgamentos, filhos pclos país, mas cada um morrerá pelo seu pecado.

17 Não perVcrtcrás a  justiça (na causa) do estrangeiro e 
do órfão, nem Hrarãs por penhor o VeStido da víú-va.

6. Porque t t  dtn  por pe-xhor a própria  vida, isto é, aquilo com que 
preparava o indispensável para viver. Todas as familias tinham pe 
quenos moinhos.



18 Lembra-te que foste escravo no Egipto e que o 
Senhor teu Deus te tirou de lá. Por isso te mando que fa- '̂ vindima' 
ças isto. 19 Quando seganes a messfe no teu campo, e 
deixates por esqdectmento alguma gavela, não voltaxás para 
a Itevar, mas ddxá-las-ás tomar ao eStrahgedro, ao órfão 
e à viúva, a  fim de qúe o  Senhor teu Deus te abençoe 
em todas as obras das tuas mãos. 20 Se tiveres colhido o 
fruto das oliVeiias, não voharás a colhier algum resto que 
tenha ficado nas ãrvwes, mas deixá-lo-ás ao estrangeiro, 
ao órfão e à viúva 21 Se tiveres vindimadò a tua vinha, 
não irás colher os cachos qUe ficaram; serão para o es 
trangeiro, paia o  órfãO e para a viúva. 22 Lembra-te que 
fbste também escravo no Egipto; por iSso te mando que 
façais assim.

25 — 1 Se 3e mover pleito entre alguns, e houver re- Humaní-

curSD para os juizes estes darão a  pahna da jUsCiça ao que âsUgos!
letonhccerem que é justo, e condenaxão tí!e impiedade o 
(que reconhecerem que é )  ímpio. 2 Se virem que aquele 
giíe pecou merece açoutés, fá-lo-ão deitar por terra, e o 
farão açoutar na sua presença. O  número de golpes será se 
gundo a medida do pecadio, 3 contanto todavia que não 
ultrapassem o númeiO de quarenta, para que teu irmão se 
não retire aviltado de diante de teus olhos.

4 Não atarás a boca ao bcri que d'ebulha na eira o 
grão das tuas colheitas.

5 Quando moratem irmãos juntatnlente, e um deles 
mórter sem filhos, a mulher do- defunto não casará com um 
estranho, mas o irmão do defunto a receberá, e suscitará 
deseenriSncia a  seu irmão; 6 ao fllhoi primogênito que 
tiver dtía porá o nome do seu irmão, para que o nome 
deste não se extinga em Israiel. 7 .Porém se ele não quiser 
receber á mulher do Seu irmão, a qual lhe é 'devida segundo 
a lei, irá esta mulher à poita da Cidade, recorrerá aos an 
ciães e lhes dirá: O  irmão de meu marido não quer fazer 
reviver o nome de Seu irmão em Israel, não quier receber-me 
por mulher. 8 Eles o farão logo comparecer e o interro 
garão. Se responder: Eu não a qúero reCeber por mulher —
9 a mulher Se aproximará dele diante dos anciães, tirar- 
-Ihe-á o sapato do pé, cuspir-lhe-á na cara e dirá: Assim 
será feito ao homem que não edifica a casa de seu irmão.

Boi que 
trabalha.

Levirato.

25 , 4. N ã o  atarás. . Neste preceito Deus quer Inculcar o princi 
pio de que quem trabalha deve podef viver do seu trabalho.

9. L he tirará o sapato d o  p é . para o humilhar e declarar privado 
de todo o direito sobre a familia do seu irmão; c lhe cuspirá na cara. 
para sua maior vergonha. Com estas humilhações a lei queria levar 
o irmão do defunto a casar-se com a viúva, sem todavia o obrigar 
rigorosamente.



10 A casa de tal homem será chamada em Israel a casa 
db descalçaklo.

'̂ixins ‘  ̂ Quando se levatitar algumia ptendência entre dois ho-
costumes. mens, e um cOmeçar a renhir contra o outro, se a mulher de 

um, qUerendo livrar seu marido ida mão <ío 'que o agride, es 
tender a mão e lhe pegar pelas partes vergonhosas, 12 cortar- 
-Ihe-ás a mão; não te moverás de compaixão alguma por ela. 

 Jusuça tnas 13 Não terás no saco pesois diversos, maior e menor;
transacçoes haVerá tem tua caSa dois teias, um maior e outro

mais pequeno. 15 Terás um peso justo e vendaldeiro, te 
rás um cia justo e verdadeiro, a fim de qu'e vivas muito 
tempo na terra que o Senhor teu Deus te der. 16 Com 
eifeifo, o Sienhor teu Deus abomina quem faz estas codsas, 
quem comete uma injustiça.

Destruição 17 L'embra-te do qUe te fez Amalec no caminho, quando
"̂ íecitaT" saiste do Egipto, 18 de coUiO ele, sem temor algum de 

Deus, te saiu ao encontro e matou ols últimos do teu texér- 
cíto, que cansados ficavam atrás, quando 'tu estavas con 
sumido de fome e de fadiga. 19 Quando, pois, o Senhor 
teu Deus te tiver dado descanso, e tiVer sujeitado todaS 
as nações circunviztnhas na terra, que te prOmeteu, apa- 
garás o seu nome de debaixo Ho céu. Oiha, não o esqueças. 

Ofarta das 26 — 1 Quando tiveres entrado na terra de que o Se-
primicias. Deus eiStá pafa te dar a posse, quahdo fores

senhor dela e aí habitares, 2 tomarás as primícias de 
tddos os teus fniloS, põ-las-ás num Cesto e irás ao lugar 
qUe o Senhor teu Deus tivter escolhido, para qUe seja in 
vocado o Seu nome. 3 Apresentar-'te-ás ab sacerdote, que 
nessa altura estiVer de serviÇo, e lhe dirás. Confesso hoje 
diante do Senhor teu Deus, qUe te'u tentrei na terra que ele 
jurou a nossos pais que nos daria. 4 O sacerdote, tomando 
da tua mão o  cesto, o porá di'an'te do altar do Senhor teu 
Deus. 5 Então dirás na presença do. Senhor teu Deus; 
Meu :pa'i era um Arameu ptestes a mOtTer, qute desceu ao 
Egipto, c lâ eSfeve como forasteiro, tehdo pouquissimas pes 
soas cdnsigo; aí 'tornou-Se um povo gdande, forte, e nu 
meroso. 6 Os Eg.ipcios nos a'fligiram e nos persegui.-am, 
im'pOtido-n'Os cargas pesadíssimas. 7 Eritão clamámos ao 
Senhor Deus de nossos pais, o qual nois ouviu, olhou para 
a nossa humilhação, trabalho e angúStia, 8 e nos 
tinoa do Egipto com mão foirte e braço estendido, em meio 
de graride pavor, cOm sinais e portentos. 9 Introduziu- 
-nos nieste lugar, e deu-nos esta terra que maUa Iteite e mel.

12. A severidade deste castigo (oi motivada pela insolência dos 
cositimcs dos Israelitas, à qual se queria pôr um (reio.



10 Por isso eu dfereço agora as pirilnítías dos frutos da 
terra quie o Senhor me deu. (D epois de tais palavras) dei- 
xarás (as ofertas) diante do Senhor te!u Deus e adorarás o 
SlenhOr teu Deus. 11 Depois darás largas à tua alfegria, 
por toldos os bens que o Senhor teu Deus te 'tiVicr dado a 
ti e à tua casa, tu e o Levita, e o eslrahgfeito que está 
contigo.

12 Quando tiveres acabado de Separar o dízimo de Dizimo
todos os teus frutos, no terceiro ano dos dízíUiOs o darás incnal.
ao LeVSta. ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que 
comam dentro das tuas portas e se fartem, 13 e  dirás na 
pitesença do SenhoT íeu Deus: Eu tirei da minha casa o 
que te é consagrado, e dei-o ao Levita, ao estrangeiro, ao 
órfão e à viúva, como tu Me oiidenaslte, não transgredi os 
teus mandamentos, nem me eSquecá db teu pileceito. 14 Não 
comü dessas coisas no meu luto, nem as separei para algum ' 
uBo impuro, nada empregúei delas em funerais. Obedieci à 
voz do Senhor meu Deus, fiz tudo Como me oirdIenaSte.
15 Olha do teu santuário e da excelsa morada tíbs céus,
e abençoa o teu povo de Israel, a Cerra quc nos d'este, como 
juraSCe a  nossos pais, terna que mama leite e mlel.

15 O Senhlcé teu Deus OitfeHOu-Ce hoje que observes Conclusão, 
estes mandamentos e leis, e qUe os guardes e cumpras de 
todo o Seu coração e de toda a tua alma. 17 Tu esco- 
IheSCe hoje o SenhOr, para Ser o teu DeuS, para andares 
pelos seus caSminhoS, Obstervabís bs seus mandamentos, as 
suas ordenações e leis, para obetícCeres ao seu mando.
18 O  Senhor escolheu-te hoje para que sejas um poVo 
especial, como ele te declarou, guardando tu toldos os seus 
preceitos 19 dan‘do-Ce ele superioridade sobre todals as na 
ções qUe criou, em loiiVor, hbinra e glória, a fim de que 
slejas o povo santo do Senhor teu Deus, 'como ele disse.

T E R C E I R A  P A R T E
Üldiiios discursos

2 7 — 1 Moisés, com os anciães de Israel, deu esta Escrever 
ordem ao povo: Observai tddbs òs maiidamientos qiie eu 
vos prescrevo. 2 Quando, passaldo o Jordão, tiVeTes en- um altac.

trádo na terTa quc o Senhor teu DeUs te há-dfe dar, levan- 
tarás umais pedras grandes e aS revestírás dle cal, 3 para 
que pOssas esciéver sobre elas todas as palavras desta 
lei, depois qüe 'tiveres passado o Jordão, para -etitrares na 
terra que o Senhor teu Deus te dará, terra qUe mana leite 
e mel, como cie junou a teus pais. 4 Quando, pois tivérdes 
passado o Jolrdão, fevantad as pe!d:ras que eu hojte vos



oitícno, sobre o  mobte Hebal, reveSHndo-as de cal. 5 Edi- 
ficalás aí um altar ao Senhbr teu Deus com pe'dras, que 
o ferro não lenha tocado, 6 com pedras informes e por 
polir; òferecerás sobre ele holoCauStos ao Stenhor teu Deus, 
7 oferecerás sacrífícíí* pacíficos, e ali comèrás, e te rc- 
gaJarás diante do Senhor teu Deus. 8 Escrevterás distinta 
e claramente sobre as pedras todas as palavras desta lei. 

Docilidade. 9 MoíSés e OS sateetdotes da linhagem de L/evi disse 
ram a toido o ISrael: Guarda silêncio e ouve, ó Isratel; hoje 
tornaste-te o povo dc» Senhor teu Deus; 10 ouvirâs a sua voz, 
e observarás os mandamentos e Ids que eu te prescrevo. 

Bênçãos Moisés naquele (mesmo) dia deu esta otdem ao
e maldi- povo: 1 2  Passado o Jordão, cistarão sobre o monte de Ga-

ções sobre nzim, para abençoar o povo, eSttes: Shneão, Levi, Judà,
05 monles ,  t, - r .  . .  ' J •
Hebal e IssacaT, Josu e Benjamim.
Garizim. 13 E  teStarão da outra parte sobre o monte Hebal. para 

deitarem a maldição, estoutros: Ruben, Gad, Aser, Zabu 
lon, Dan e Neftali. 14 E  os Levitas tomarão a palavra 
e dirão tem alta voz a todos os homens de Israel:

15 Maldito o homem que faz escultura ou Imagem 
fundida, cOisa abominável para o Senhor, obra das mãos 
dos artífices, e a coloca num lugar escondido. Todo o 
povo respondterá: Assim seja.

16 Maldito o que não honra seu pai e sua mãe. E  
todo o  povo dhrá: Assim sej'a.

17 Maldito o que desloca os marcos do seu próximo. 
— E  todo o  povo dirá: Assim seja.

18 Maldito D que faz um cego errar no caminho. — 
Todo o  povo dirá: AssSm Seja.

19 Maldito o que viola o direito do estrangeiro, do 
órfão e da viúva.  — Tddo o pdvo dirá: Assim seja.

20 Maldito o que dorme com a mulheSr de seu pai, e 
que levmita a cobteirta de Seu tálamo. — Totío o povo dirá: 
Assim seja.

21 Maldito o  qute peca com qualquter animal. — Todo 
o povo dirá: Assim Seja.

22 Maldito o que dorme- COm sua irmã, filha dIe seu 
pai, ou dte sua mãe.  — Todo o povo dirá: Assim seja.

23 Maldito o que dotmte com sua sOgra. — Todo o 
povo dirá: Assim Seja.

24 Maldito o qúe fere o seu próximo à traição. — Todo 
o ptovo dirá: Assim seja.

25 Maldito o qute recebe dádivas para derramar o san 
gue dum moCenfe. — Todo o poVo dirá: AsSim seja.

26 MaMtp o que não conserva as palaVras desta lei, 
e as não põe em prática. — Todo o povo dirá; Assim seja.



28 — 1 Se tu ouvires la voz do Senhor teu Deus, pondo Hfnç.io. 
em prática e observando todos ois seus mandamentos, quc 
hoje te prescrevo, o Senhor teu DeUs le exaltará sobre nb'«"rv?i'rTiii
todas as nações da terra. 2 Tbdas estaS bênçãos virão u in
sobre ti, e te alcançarão, contanto que ouças os preceitos 
dò Senhor teu Deus: 3 Tu serás bendito na .didade e ben 
dito no campo. 4 Será bendito o  frUto do teu ventre, o 
fruto da tua terra, O frulto dos teus animais, as crias de gado 
graúdo e de gado miúdo. 5 Benditos os teus celeiros, benditas 
as tuas sobras. 6 Serás bendito ao entrar e ao sair. 7 O Se 
nhor fará cair na tua presença os teus inimigios, que se levan 
tam coritra ti: eles virão cOutra ’ü por um só caíminhb, c 
por sète fugirão da tua presença. 8 O Senhor deltamará 
a (sua) bênção Sobte oB teuB Celeiros e sobre totÈas as 
obras das tUas mãos. Abençòar-te-á na terra que rece- 
beres. 9 O Senhor te cbrifirníará conto seu povo santo, 
conlbnne elle te jurou, se observares OB mandamentos do 
Senhor teu Deus e andares rtoe seius raminhos. 10' Todos 
Os povos da terra verão qUe é invbcado sobre ti o nome 
do Senhor, e tentcr-te-ão.

11 O  Senhor te fará cumular de loldos os bens, do 
fruto db teu vcritre, db fruto dbs teus gadOs, do fruto da 
lua terra, qUe o Senhor jurou a teus pais que te havia dc 
diar. 12 O Senhor abrirá o seu óptimo tesouro, o céu, 
para dar a seu tempo a chuva à  tua tetra, e abençoará 
todas as obras das tuas mãOB. Tu empretearás a muitas 
genteis, e de nenhum receberás emprestado. 13 O Senhor te 
colocará à 'frehte, e não na cauda: estarás sOmpTe db cima, 
e não debaixo, contanto que ouças os mandamentos do 
Senhor teu Deus, que eu hoje te prescrevo, os observes, 
ponhas em prática, 14 e não te desvies deles nem para a 
direita nem para a esquerda, para seguites oB deuses es- 
tranhote c servi-los.

15 Poiiém, se tu não quiseres Ouvit a  voz do Senhor Maldições 
teu Deus, para obsewar e pôr em ptáteca todos os seuS 
mandamentos e leds, que eu hbje te prescheVO, virão sobre 
t& e te alcançarão toi^s estas maldiçõeB: 16 Serás mal 
dito na cidade, maldito' no campo. 17 Maldito o teu ce 
leiro, malditas as tuas sobras. 18 Maldito o fruto do teu 
ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vaCaS e das 
tuas oveUi'as. 19 Serás maldito ao etatrar, e maldito ao 
sdír. 20 O senhor mandará sobre ti a fbtne e a carestia, 
e a maldição sobre toldas as obras que fizeres até te des 
truir e exterminar dentro de pouco tempo, por causa dos

6. A o entear e ao sair. Isto é. no princípio e no fim de tudo 
o que empreenderes.



teus péssimos desígnios, pelos quads me abandonaste. 
21 O  Senhor te fai-á pegar a peSte, até que ela te consuma 
da terra em qite entrarás para a  possuir. 22 O Senhor 
te fira com a fraqueza, com febre e com frio, com calor 
e secura, com ar corrompido e com ferrugem, e te persiga 
até que pereças.

23 O céu, que está por cima de ti, seja de brotiZe, e a 
terra, que pisas. Seja de ferro. 24 Em lugar de chuva 
mande o Senhor Sobre a tula terra aréia, e do céu caia cinza 
sobre ti até que sejas déStrufdb. 25 O  Seinhor te faça cair 
diante de teus inimigos: por um caminho saias contra 
eles, e poir sfete fujas, e Sejas diSperso por todos os reinos 
da ferra. 26 Sirva o teu cadáver dé pasto a tòdas as aves 
do céu e às feras da terra, e não haja quem as afugénte. 
27 O Senhor te castigue com a úlcera do Egipto, e (fira) 
de hemoriOidas, sarna e tinha, de que te não poderàs 
curar.

28 O  Senhor te fira de loucura, de cegueira e de 
frenesi, 29 de sorte que andeS às apalpadelas ao meio 
dia como um cego costuma andar às apalpadélas nas 
trevas, é  não aCertes nos teus caminhos. Em todo o tempo 
sejas oprimido pela violência e deSpojado (dos teus bens), 
e não  tenhas quem te livre. 30 Recebas uma mulher, e 
outro dtirma com ela. Edifiques unia casa, e não a habites. 
Plantes uma vinha, e outro a vindimé. 31 O teu boi seja 
imolado diante de B, e não comas dele. O teu jumento 
te Seja arrebatado na tua preSença, e não te seja relstítuído. 
As tuas ovelhas sejam daldas aos teus inimigos, c não haja 
quem te socorra.

32 O s teus filhos e as tuas filhas sejam eUtreguies a, 
outno povo, e  vejaOi-no os teus olhos, desfaléçam d'e os 
ver todo o dia, e não haja' força na tua mão 33 Os frutos 
da tua Berra e do teu trabalho ooma-os Um povo que tu 
não conheces, e sejas sempre oprimido e esmagado. 34 En 
louqueças por causa do terror daquilo que os teus olhos 
hão-de ver. 35 O Senhor te fira com a chaga maligna nos 
joelhos e nas pernas, e não possas ser curado: (depoisJ 
cubra-te dela desde a planta do pé até ab alto da 
cabeça.

36 O Senhor te leVaiá a ti 'e ato teu rei, que tiveres 
estabelecido sobre ti, a uma nação que nem tu nem teus pais 
conhecem: lã Servirás a deuses estranhos, ao pau e à 
pedVa. 37 Serás objecto de pasmo, de ludibrio e de 
fábula para todos os povos, onde o Senhor te houver le-

22. Cora /errugcm. A  ferrugem é uma doença das plantas.



vado. 38 Lailçarás muita semente à terra e recolherás 
muito pouco, porque os gafanhotos devorarão tudo. 39 Plan- 
tarás a vinha, e a cavarás, mas não beberás o vinho, nem 
dela colherás coisa alguma, porque será deistruida pelos 

•vermes. 40 Terás oliveiras em todas as tuas terras, mas não 
te uugirãs com azeite, porque as azeitonas cairão. 41 Ge- 
rarãs 'filhos e filhas, mas não serão para ti porque irão para 
O cativeiro. 42 Todas as tuas árvorels te os frutos da tua 
terra consiuni-los-âo os insectos. 43 O estrangeiro que 
vive ccmtigo no pais, levantar-Se-á contra ti, cada vez 
mais alto; e tu descerás cada Vez mais baixo. 44 Ele te 
emprestará, e tu não lhe emprteStarás. Ele estará à cabeça, 
e tu na cauda.

45 Todas éStais maldições virão sobre ti, e, perseguin- 
(to-fe, te alcançarão, até qu'e stejas destruído, porque não 
ouviSte a voz do Senhor teu Deus, n/etn observaste os seus 
mandamentos nem as leis que elte te prescreveu. 46 Essas 
maldições sterão, para ü e para a tua posteridade, como 
um Sinal e um prodígio, para Sempre 47 Visto que não 
serviste ao Seohor teu Deus ctím gosto te alegria de cora 
ção, na abundârícia de todas as coisas, 48 servirás o ini 
migo, 'que o Senhor enviará ootatra ti, com fome e com 
sede, com nudez e com falta de, tudo: ele porá sobre o teu 
pescoço um jugo de fterro, até tpie te destrua. 49 O Se 
nhor fará vir sobre ti de longe, das extremi'dades da terra, 
uma nação que voa como a águia, cuja língua tu não 
poderás compreender, 50 nação em extremo arrogante, que 
não terá respeito pelo velho nem se compadecerá do me 
nino, 51 que dtevorarâ o fruto dos teus gados, os frutos 
da tua telra, até que pereças, que não te deixará nem 
trigo, nem vinho, nem azteite, nem manadas dte bois, nem 
rebanhos de ovelhas, até que te diSperste 52 até que te 
aniquile cm todas as tuas cidades, e sejam derribados, em 
toda a tua terra, os teus muros sólidos e altos, em que 
punhas a tua confiança. Serás sitiado dentro das tuas portas, 
era toda a tenta, que o Senhor teu Deus te dará. 53 Come 
rás o fru'to do teu ventre, as carnes dos teus filhos e de 
tuas filhais, que o Senhor teu Deus te tíver dado, tama 
nhas serão a angústia e a fome, com que te oprimirá o teu 
ininrigo.

54 O homtem mais delicado dos teus, o ma s habi 
tuado ao luxo, terá ínVeja ao próprio irmãO, à (sua) 
mulher, que repo-usa sobre o seu steiO, aos filhos que ainda 
lhe restam (que ainda não devorou) 55 e não lhes dará 
das carnes de seus filhos, que ele comerá, por não ter oUtra



coisa, no cerco e na penúria, com qué te afligirão os teus 
inimigos em todas as tuas cidades.

56 A mulher, de enble vós, mais delicada e mais dada 
ao luxo, què oem sequer centavia pousar na terra a planta 
do pé, poir causa da sua excessiva biandura e delicadeza; 
olhará com maus olhos o marido Ido seu coração, o seu 
filho e a sua filha (não quéiéndo repartir com eles) 
57 ais secundinas, que sairão do seu ventTe, e os filhos 
qUe no mesmo momento lhe nasceirem, porque os comerá 
ofcultamente pela falta de todais as coisas, no ceTco e na 
devastação com qUe te oprimirá o teu inimigo dentro das 
tuas portas.

58 Se não cuSdares de pôr em prática flodas as pala 
vras desta lei, qUc estão fesaitas neste volume, e não 
temerés este nome gkwioso e terrivel: lavé (Senhor) teu 
Deus — 59 o Senhor aumentará as tuas pragas e as pra 
gas da tua descendência, pragas grandes e permanentes, 
dcteinças horríveis e pertinazes. 60 Voltará contra ti todas 
as aüições do Egipto, que teníeste, e elas se agarra 
rão a 'ti. 61 Além disso, o Senhca- enviatá soferte ti, alé 
te destruir, todas as enfermidades e pragas, que não estão 
escritas no livro desta lei. 62 FiCateís em pequeno número, 
vós qUe aiífes, pela multidão, éreis como as estrelas do 
céu, porque não foi ou'vida a voz do Senhor vosso 
Deus.

63 E , assim cOmo o Senhor de comprazia em vos fazer 
bem e em vOs multiplicar, assim se comprazerã em vos per 
der, em vos destruir, de maneira que sejais exterminados 
daquela tenra, em cuja posse estais para entrar.

'64 O Senhor te dispersará entre todos os povos, desde 
uma extremidade da terra até à outra; lã servirás a deu 
ses estranhos, qüe tu é  teus pais ignoiram, a paus e a pe 
dras. 65 TaPibém não terás Zepoiiso entre estes povos, 
nem a planta do teu pé terá descanso, porque o Senhor 
te dará ali um coração medroso, uns olhos lânguidos, e 
uma alma consumida' de tristeza. 66 A tua vida estará 
Como suspensa por um fiO diante de ü. Temerás de noite 
e de dia, e não acreditarás na tua 'vida.

67 Pela manhã dirâs: Quem me dera a  tarde? — e à 
tarde; Quem me dera a manhã? — por causa do temor do 
teu coração, e por causa daquelas ooisas que verás com 
os teus olhos. 68 O  Senhor te reconduzirá em navios ao 
Egipto, pelo caminho do qual ele te tinha dito que não o 
Veríeis mais. Lá 'sereis vendidos aos vossos inimigos como 
escravos, e escravas, e não haverá quem vos compre.



39 — 1 Estas são as palavras da aliança que o Se  
nhor mandou a Moisés que fiZesSe com os filhos de Isroel 
nâ terra de Moab, além da aliança que fez com eles em 
Horeb.. 2 Moisés convocou totío o  Israiel e disse-lhe: Vós 
visrtíes tudo o que o Senhor fez diante de vós na terra 
do Egipto, a Faraó, a todos os seus servos e a todo o stu 
reino, 3 as grandes provas qute se desenrolaram diante de 
teus olhos, esses sinais e grandes prodíg os. 4 Porém, até 
ao dia presente, o Senhor não vos deu um coração que en 
tenda, nem olhos que vejam, nem onv dos que possam oavir. 
5 Ele vos conduziu quarenta anos pelo tíesterto; as vossas 
vestes não se rcmpteram, nem os sapatos dos vossos pés 
se gastaram com a velhice. 6 Não comestes pão, nem 
bebeStes vinho ou outro l.cor fermtentado, para que sou- 
bésseis que eu sou o Senhlor vosSo Deus. 7 Assim che- 
gaStes a éste lugan Seon, itei de  Htesebon, e Og, rei de 
Basan, maTcharani contra nós para nos combater. Nós os 
títarOtámos, 8 lioimámoB o deu país, te demos a sua proprie 
dade a Ruben, a Gad e à meia tribo de Manassés.

9 Observai, pois, as palavras delSta aliança, cumpri-as, 
a fim de aSsegurardés o feliz êxito de tUdo o que empiteen- 
dlerdes. 10 V ás  estais hoje todos diante do Stenhor vosso 
Deus, os vossos chefes, as vossas tribos, os anciães, os 
o&diais, todos varões tíe Israel. 11 os vosSos filhos e as 
vossas mulheres, e o estrangeiro que mora contigo no acam 
pamento, Idedde os que cortam lenha, aOs que acarretam 
água; 12 (tu, ó  Israel, estás diante do  Senhor) para entrar 
na aliança do Senhor teu Deus, no juramento qtle o Senhor 
teu Deus faz hoje contigo, 13 a fim dte te escolher como 
seu pbvo, e ele próprio Ser o teu Deus, como te disse, e como 
jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jaoob. 14 Não só con- 
vbsco faço esta aliança, e cOhfinno eStes juramentos, 
15 faço-a com todos os presmtes e aUdelntes.

16 Vós sb e ís  de que modo habitámos na terra do 
Egipto, como paissámos pélo meio daS nações, como, ao 
passá-las, 17 vistes as suas abOminações e torpezas isto 
é, Ç6 seus idolos, o pau e a pedta, a  prata e o oUro, que 
elas adoiravam.

18, Não haja entre vós homem ou mulher, familia ou 
tribo, icujo coração testeja apartado do Senhor nosso Deus, 
de modo qule vã stervir os dteuSes daquelas nações; não

5. A s  vossas vestes. Deus operou estes milagres no deserto 
em favor dos Israelitas.

6. N i o  com estes p ão . . . Embora os -Israelitas tivessem usado al> 
gumas vezes o pão* e o vioho, todavia Moisés quer>lhes lembrar que 
a sua coBiída ordinária foi o maná. e a sua bebida ordfaâría foi a 
6gua. que Deus miraculosamente lhes proporcionou.
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haja entre vós raiz qiíe prolduza fel e amargura. 19 Que 
ninguém, ao ouvir as palavras deSte juramento, se lison- 
Jeie no seu coração, dizendo: Eu lerei paz, embora andle na 
depravação do meu coração, de sotte que o que está légado 
pereça com o que está seco. 20 O  Senhor lhe não perdoe, 
mas se ítiflame 'ehitão mais o seu furor e zêlo contra aquele 
hom'em, e sé ponham sobre eíe todaS as máJdiçõeS, que estão 
escritas neste livro, o Senhor apagUe o seu nome de debaixo 
do céu, 21 e o extermine para sempre de todas as tribos 
de Israel, conforme as maldições que estão contidas no livro 
da lei e da aliança.

22 Dirão as gerações vindouras, os filhos qufe nasce 
rem de vós, e os estrangeiros qUe vierem de longe, ao ver 
as pragas desita terra e as doenças, com que o Senhor 
a tiver afligido, 23 abrasandio-a com enxOfre e ardor de 
sal, de modo que se não semeie jàinais, nem se crie nela 
verdura, à semelhança dá destruição de Sodoma e Gomorra, 
de Adama e Seboim, qUe o Senhor déStruiu na sua ira e 
furor, 24 (como também) dirão totías as nações: Por que 
é que o Senhor fez assim a eSta- tetra? Donde O ardor de 
tamanha cólera?

25 Ser-lhes-á respondido: PorqUe abandonaram o pacto 
que o Senhor tinha feito com os Séus pais, quantío os tirou 
da terra- do Egipto, 26 e serviram a dleuSes estranhos, ado- 
raratn déuses -qUe não conheciam, aos quais não estavam 
obrigados a submeter-se: 27 por isso o furor do Senhor
se acendeu contra esta terra, para fazer vir sobre ela todas as 
maldições que estão escritas neste livro, 28 e os expulsou 
da sua terra com ira e furor, coim a  maior indignação, e os 
'atirou para uma 'terra estrangeira, cOmo hoje Se vê. 29 As 
coisas ocultas são do Senhor nosso Deus, as manifestas são 
para nós e para os nossos filhos peirpêtuamente, para qufe 
ponhamos em prática- tOdas as palavras desta lei.

D eus ic -  30 — 1 Quanido, pois, viierem sobre ti todas eStas coisas, 
ao°̂ ií̂ pa*is trouXeTes à memória a bênção Ou a maldição, qu!e

Is ia cI ' eu pus diante Ide ti, quando tu, todado de arrcpend.mento
arrepen- no feu coração, no meio 'de todas as nações, entne as quais 

o Senhor teu Deus te tiver espalhado, 2 voltares para ele 
e obedeceties aos seus maindamentos, tu e os teus filhos, 
com todo o teu coração, com toda a tu'a alma, como -eu hoje 
te ordeno, 3 O Senhor feU Deus te fará voltar do teu cati 
veiro, e 5e compadecerá de ti, e t-e reunirá de noVo do meio

19. O que está regada. . Frase de diíícil interpretação.
30p 1. A profecia que se encerra neste capitulo sòmente será plena 

mente cumprida no fim dos teqipos, quamdo os Israelitas se converterem 
a )esus Cristo e entrarem na Igreja Católica.



de todos os povos, pelos qua.s te tinha espalhado. 4 Ainda
que tiviesses Sido lançado para as exitfetnidaldes do céu, dai
te tirará o Senhor teu Deus, 5 dai te toonará e te intro 
duzirá na terra que teus pais possuíram, e tu poosuirás: ele, 
abençoarido-te, fará que sejas em maior número do que 
foram teus pais.

6 O Senhor teu Deus drcuncüdará o teu coração, e o 
coração da tua IdesCendénicia, para que ames o Senhor 
teu Deüs de lodo o teu coração e de toda a tua alma, a 
fim de qu!e possas viver. 7 Ele fará cair todas estas mal 
dições sobre os teus inimigos, sobre os que te aborrecem e 
lè perseguem. 8 Tu, porém, voltarás, ouvirás a voz do 
Senhoir teu Deus e obsetvarãs todos os mandamentos, que 
hoje te prescrevo; 9 o Senhor teu Deus te encherá de 
b'ens em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu 
veritTe, no fruto dos teus galdos, no 'frulto da tua terra, na 
abuiidãtíoia de tòdas as coisas. O  SenhOr tomará a compra- 
zer-se em ti, cumulando-te de todos oS bens, como ele se 
comprazeu em teus pais, 10 ccintanto que, todav a, tu ou 
ças a voz do Senhor teu Deus, observes os seus preceitos 
e maridaimentos que esftão eBcrilas nesta lei, e te voltes 
para o  Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a 
a tua alma.

11 Este mandamento, qüe eu hoje te prescrevo, não Facilidade 
está sobre ti, nem longe de ti, 12 nem eStã posto no céu, de '>*>5''': 
sorte qüe possas dizer: Qual de nós pode subir ao céu, para 
que no-lo traga, e o ouçamos e o ponhamos por obra?
13 Nem está da banda de além do mar, para que te des 
culpes, e digas: Qual de nós poderá passar o mar, e tra- 
zer-no-lo, para que possamos ouvi-lo, e cumprir o que nos 
é mandado? 14 Mas este mandamento eStá perto de ti, 
está na tua boca e no teu coração, para o cumprires.

15 Considera que eu hoje te pus, diante de ti, duma 
parte a vida e o bem, e doütra parte a morte e o mal, da vída 
16 para que ames o SenliOr teu EÍeus, andes nos seus ca- 
minhos, guai^des ols seus mandamentos, leis e oiidenações, 
para que, assim, vivas, e ele te multiplique e te abençoe 
na terra em que entrarás para a possuir. 17 Se, porém, o 
teu coração Se afaStar, se não quiseres obedecer, e, sedu 
zido pelo erro, adorareis os deuses eStranhos,- e os servires,
18 eu te profetizo neste dia que perecerãs, que pouco tempo 
morarás na terra que, passado o Jordão, entrarás a possuir.
19 Eu chamo hoje por testemunhas o céu c a terra, em

6. Circuncidará o  teu coração . purificá-lo-â de toda a
imperfeição.



cotno vos propus a vida e a morte, a benção e a maldição. 
Escolhe, pois, a vida, para que viVas tu e a tua posteridade, 
20 amatada o Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz, 
permanecendo unido a ele, porque nisso está a tua vida e a 
origem dos teus longos dias quc paSsarás na terra que o 
Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacob.

Q U A R T A  P A R T E

Despedidas e morte de Moisés

31 — 1 Moisés dirigiu ainda leSüas palavras a  todo

ác Moirés.
e vibte anos, já não posso ir e vír, priacipalmente tendo-me 
dito o Senhor: Tu não passarás eáte Jbrdão. 3 O Senhor 
teu Deus passará, pois, diante dc ti; eíe mfesmo exterminará 
diante de ti todas estais nações, tu as possuixãs. JoBué pas 
sará adiante de ti, como o Slenhoe disse. 4 O Seühor fará 
a eStes poVos, como fez a Seon e a Og, î eis doe Amwr- 
reus, e ao seu país, déstruindo-os. 5 Quando de, pois, 
Bver também entregado eetes, vós lhes fareis como vos 
ordenei. 6 ProCedei varonilmente, tende coragem; não te 
mais nem tremais, ã vista delee, poirque o Senhor vosso 
Deus é ele mesmo o guia, que não voe deixará, nem desam 
parará. 7 Moisés chamou Josué e disse-lhe Idíante de todo 
o Israel: Tem ãuimo, sé forte, porque tu hás-de introduzir 
eSte povo na terra que o Senhor jUTou a SeUs pais que lhes 
havia de dar, e tu a repartírás por sorte. 8 O Senhor, que 
é  o vosso guia, ele mesmo será contigo; não te deSxaiá, 
nem te desamparará: não temas, nem te assustes.

M o is é s  9 Escreveu MoSés esta lei, e a entregou aos sacerdotes
e n tre g a  f  H jQ g  Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, 
Lerifa°.̂  e a todos os Anciães de Israel. 10 Deu-lhes esta ordem: 

Todos os sete anos, no ano da remissão, na solenidade doe 
Tabernáculos, 11 qUando todos oe filhbs de Israel se jun 
tarem para aparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar 
que o Senhor tiver escolhido, lerás as palavras deSta lei 
diante de todo o Israel, de maneira que ouça. 12 Junta todo 
o povo num mesmo lugar, tanto hoiUens, como mulheres, 
meninoe e eetiangeiros, que estão dentro das tuas portas, 
para que, ouvindo, aprendam a temer o Senhor vosso Deus, 
guardem e cumpram todas as palavras desta lei: 13 para
que também sfeus filhoB, qute agora (es)  ignoram, (as) pois-

\



sam ouvir, c temam o Senhor Seu Deus durante todos os 
dias que Viverem na terra, da qual, passiado o Jordão, ides 
tomar posse.

14 O Senhbr disse a Moisés: Avizinham-se os dias Deus san- 
da tua morte; chama Josué, e apreBentai-vos no tabernáculo 
da reunião, para eu lhe dair as mlnhaB ordens. Foram, pois, de Josuc.
Moisés e Josué, e apresentaram-se no tabernáculo da reu- ® manda
nião, 15 e o Senhbr apareceu ali na coluna de nuVem, a '̂ eveVum 
qual parou à entráda do tabernáculo. 16 O Senhor disse cântico, 
a Moisés: Eis que vais dormir com teus pais, e este povo 
leVaritando-se se prostituirá a deuses elstranhos na terra, em 
que entra para habitar nela: ali me abandonará, e violará 
o pacto que fiz com ele. 17 O meu furor se acenderá 
entãb coritra ele: eu o abandonarei, escotíderei dele a minha 
face, e ele será devorado; sobre ele cairão totíos os males 
e aflições, de tal modo que dirá naquele dia: Verdadeira 
mente porqüe Deuis não está Comigo, me vieram estes ma 
les. 18 Eu ocultarei a  minha face riaquele dia, por causa 
de todos os males que ele fez, por ter Seguido deuses es 
tranhos. 19 Agora escrevi paira vós este câriüco e ensi 
nai-o aos filhos de Isratel, para que teles o saibam de cor 
e o cantem, e este cântico me sirva de testemunho contra os 
filhos de Israel. 20 Com efeito, eu o introduzirei na terra
que prometi oom juramento a Seus pais, terra que mana 
leite e mel; porém depois que tiverem comido, e se tive 
rem saciado e lengoTdado, voltar-ste-ão para deustes estra 
nhos e os servirão, falarão contra mim e violarão o, meu 
pacto. 21 Depois que t.verem caído sobre ele muitos males e 
aflições, deporá contra cite como testemunha este cântico, 
o qual não será tirado por nenhum esqriedmento da boca 
da sua posteridade. Eu conheço os seus pensamtentos, e 
o qüe ele há-de faZer hoje, antes que eu o introtíuza na 
terra qute lhe prometi. 22 Moisés neste dia, escreveu O 
cântico e tensiinou-o aos filhOs de Isratel. 23 O Senhor deu 
as suas ordtens a Josué, filho de Nun, e disise-lhe: Tem 
coragem e se fbrte, polque tu iritroduzirás os filhos dte Is 
rael na terra qute eu lhes prometi, e eu serei contigo.

24 Quando Moisés acabou de esCTeVer num livro as O livro da 
palavras desta Itei, 25 deu aos Levitas, quie levavam a 
arca da aliança do Senhor, esta ordem. 26 Tomai este 
livro, e ponde-o áo lado da arca da aliança do Senhor 
vosso Deus, para aí servir de teStcnnmho contra ti. 27 De 
facto, eu conheço a tua obstinação e a grande dureza da 
tua cerviz. Ainda vivendo eu e anjdandb convosco, vos 
portastes sempre obstinados Contra o Senhor; quarito mais 
depOis de eu monter?



Introdução 28 Rpuni juiito de mim todos os anciães de cada uma
de M oiséã. vosas trihós e os doutores, e eu pronunciarei diante

deles estes palavras, invOcaindo contra eles o céu e a terra. 
29 Sei que depois da minha morte procedereis iníquamente, 
que depressa vos afaStaiieis do caminho que eu vos pres 
crevi; cairão sobre vós calamidades no dccorrelr dos teinpos, 
quando Bzeides o mal diante do Senhor, irritando-o com 
as obras das vossas mãos. 30 Moisés pronunciou até ao 
fim as palavras deste cântico, ouvindo-o todo o ajuntamento 
de Israel.

Exórdio.

Fidelidade 
de Deus 

e ingrati 
dão de 
Israel.

Benefícios 
que Israel 
* cecebeu 
de Deus.

32 — 1 Ouvi, ó céus, o que vou dizer,
ouça a terra as palavras da minha boca!

2 Derrame-se como a chuva a minha doutrina, 
espalhe-se como orvalho a minha palavra, 
aguaceiros sobre a erva,
e como gotas de água sobre a verdura,

3 porquê eu invocarei o nome do Sfenhor.
Dai glória ao nosso Deus.

4 As obras de Deus são perfeitas,
e todos os seus raminhos São justos.
Deus é  fiel, e sem nenhuma iniqüidade, 
ele é justo c reCto.

5 Pecaram contra ele os filhos dlegenerados com suas
imundídes 

geração depravada ê perversa.
6 É  este o agrádeciníento 'que dás ao Senhor, 

povo louco e insCnsa'to?
Não é ele teu Pai, qUe te  criOu, 
que te 'fez, qiíe te formou?

7 Lembra-te dos dias antigos,
considera os anos das gerações passadas; 
interroga teu pai, e êlfe te contará;
Teus avós e eles te ddrão.

8 Quando o Altíssimo dividiu a sua herança pelas
nações,

quando Separou os filhos dos homens,
fixou os limites ds povos
segundo o número dos filhos de Israel.

31« 28. /nvocando contra eles, isto é. tomando como teslenuiihas 
diante deles.

32 . I . O cântico de Moisés é uma das páginas mais helas da Sa-- 
gracFa Escritura. Mesmo sob o ponto de vista literário não se encontra 
composição comparável em qualquer literatura humana.



9 Porém a porção própria do SenhOr é o  seu povo;
Jacob é a sua herança.

10 (O  Senhor) encontrou-o numa terra deserta, 
num lugar horroroso c de vasta solidão, 
cercou-o e instruiu-o,
guardou-o como as meninas dos seus olhos.

1 1 Como a águia que provoca seus filhos a  voar, 
e esvoaça sobre eles,
(assim o Senhor) estendeu as suas asas e o tomou, 
e o levou sobre seus ombros.

12 Só o Senhor foi o seu guia,
e não estava com ele deus algum estranho.

13 Devou-o às alturas da terra, 
nutriu-o com os frutos dos campos, 
deu-lhe a sugar o mel (que saia) da pedra,
e o,azeite (que saía) do rochedo duríssimo.

H a manteiga das vacas, o leite das ovelhas,
com gordura dos cordeiros,
ei dos carneiros criados -em Basan, e dos cabritos, 
com a flor de farinha do trigo, 
e ele bebeu o mais puro sangue da uva.

15 Mas Jesurun engordou e recalcitrou; Ingratidão
tendo-se tomado gordo, cheio e nédio, Istatl.

abandonou a Deus seu criador,
e afastou-se de Deus sua salvação.

16 Provocaram-no com deuses estranhos,
e excitaram-no à ira com as suas abominações.

17 Sacrificaram aos demônios e não a E>eus, 
a deuses que desconheciam,
deuses novos, acabados de chegàr, 
qUe Seus país não tinham adorado.

18 Ábandonaste o Deus que te gerou,
e esqueceste-te. do Senhor teu criador.

19 O  Senhor viu (isto), e acendeu-se em ira, imaginação 
porque o  provocaram seus filhos e filhas.

20 E  disse; Eu esconderei deles e minha face, 
e verei qual será o seu fim,
porque é tuna goração perversa,
(são) uns filhos infiéis.

13. O m el (que saía) da pedra . Na Palestina há muitos eniames 
em estado selvático, que depõem o mel oas fendas dos rochedos.
A zeite  (que sala) do rochedo  duríssimo. É uma referência ao facto de a 
oliveira, na Palestina, ae desenvolver nos mais duros terrenos.

15. Jesurun, Nome poético de Israel, que significa o jaato, empre- 
gado aqui irònlcamente.



21 Eles provocaram-me com o que aSo é Deus, 
e irritaram-me com os seus ídolos vãos; 
eu os provocarei com um que não é povo, 
e DS irritarei Com uma naçSo insensata.

Efe ito s  da 
Im ag inação  

de D eu s.

22 Acendeu-se o fogo da minha cólera,
e arderá até ao fundo da habitação dos mortos; 
devorará a terra com todos os seus produtos, 
abrasará os fimdamentos das montanhas.

23 Eu acumularei os males sobre eles, 
empregarei coátra elels tbdás as minhas setas.

24 Serão consumidos pela fome,
pela febre e pela pteste mortífera; 
mandarei cOntra eles os dentes das feras, 
com o furor dos (répteis) que se arrastam no pâ 

da terra.
25 Por fora os desvastará a espada.

e por dentro (os morderá) o  terror, 
tanto ao mancebo como à donzela, 
tanto à criança de leite como ao velho.

26 Já teria dito: vou exterminá-los completamente, 
farei desaparecer a sua memória entre os homens.

27 Contudo diferi (executar isto) par  causa da arro 
gância dos inimigos; 

para que Os seus inimigos se não enSoberbecessem, 
e dissessem: Foi a nossa mão poderosa, 
e nâo o Senhor, que fez todas eStals coisas.

Lou çu ta 
dos 

In im igo a 
de Isra e l.

28 Ê  uma nação Sem conselho 
e sem prudência.

29 Oxalá que eles tivessem sabedoria e compreen-

30

31

e previssem o fim (que os espera)!
Como pode Ser que um persiga mil, 
e dois ponham cm fuga dez mil,
Não é  isto porque o seu Deus oB vendeu, 
e D Senhor os entregoü?
O nosso Deus não é como os deuses deles; 
(disso) os  nossos inimigos são juizes^

2 1 .  Com  o que nâo era D eus, com oa íd o lo s . —’ E  eu oa provocarei. • • 
adoptando para meu p o vo os pagão s, os^ q u a is , em bora s ã o  se ja m  o 
povo  p o r e x celê n cia , receberão a s  b ê nção s 'p fo m etid a s a  Is ra e l. S .  P a u lo  
a p lic a  este texto à con versão dos G e n tio s, que o cu parão o lu g a r  doa 
]udeus In créd u lo s.

3 1 .  S ã o  os ju izes, porque sabem p o r e x p e riê n c ia  que o D e u s de 
Is ra e l é su p e rio r aos seus Íd o lo s.



32 A sua vinha vem da vinha de Sodoma. 
e dos campos de Gomorra:
a sua uva é uma uva de felç 
e os seus caChos amargosíssimos.

3 3  O  seu vinho é fel de dragões, 
e veneno incurável de áspides.

3 4  Porventura não estão guardadas eStas coisas junto 
de mim.
e Seladas nos meus tesouros?

35 A mim pertence a vingança,
eu lhes darei o pago a seu tempo, 
quando o seu pé resvalar; 
estâ próximo o dia da (saa) perdição, 
os tempos (dela) Se apressam a chegar.

3 6  O Senhor julgará o seu povo. Futuro 
Compadecer-se-á dos seus servos,
quando vir que a mão deles estâ sem força, 
e que não há mais, nem homens livres nem es 
cravos.

37 Dirá: Onde estão os seus deuses,
nos quais tinha (posto a  sua) confiança.

38 (esses deuses) que comiam a gordura das suas
vítimas

e bebiam o vinho das suas libações?
Levantem-se, venham em vosso socorro 
e protejam-vos na ( vossaj necessidade.

39 Vede que sou eu só (o  verdadeiro Deus),
e  que não há outro Deus fora de mim; 
eu faço moiTer, e faço viver:
firo e curo,
e não há quem possa tirar da minha mão (coisa 

alguma).
40 Levantarei a minha mão ao céu, Juramento

e direi: Eu viVo eternamente. ‘*® Senhor.
41 Se eu afiar como o raio a minha eSpada, 

e a minha mão tomar a justiça,
eu me Vingarei dos meus inimigos, 
e darei o pago aOs qute me aborrtecem.

42 Embriagarei de sangue as minhas setas, 
a minha eSpada se saciará de carne,
do sangue dos mortos e dos prisioneiros, 
da cabeça dos chefes dos inimigos.

3 2 . A  sua vinha . . . S ã o  como am a v in h a  d a  re g iã o  d eso lada de
Sodom a e G o m o ira , e  seguem a  d ep ra v a çã o  d e sta s  d uas c idad e».

41. S e  eu afiar, etc.. isto è, se eu tornar a minha espada penetrante 
como um ralo.



N ã o  esque-
cer este 
c ântico .

D eu s 
ordena 

a M o is é s . 
que suba 
ao monte 

N ebo.

Conclusão 43 Louvai, ó gentes, o seu povo,
porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, 
e tomará vingança dos seus inimigos, 
e será propício á sua terra, ao sleu povo.

44 Fod, pois, Moisés, e proferiu todas as palavras 
deste cântico aos ouvidos do seu povo: com ele estava 
JoBué filho de Nun. 45 Quando acabou de proferir todas 
estas palavras a todo o Israel, 46 disse-lhes: Aplicai os 
vossos corações a todas as palavras que eu hoje vos dirijo, 
para que recomendeis a vossos filhos que cuidadosamente 
cumpram todas as coisas que estão escritas nesta lei, 
47 porque não foi em vão que vos foram preceituadas, 
mas para que cada um de vós ache nelas a vida, e, f»on- 
do-as em prática, moreis por Itmgo tempo oa teira que, 
passado o Jordão, ides possuir.

48 O Senhor no mesmo dia falou a Moisés, dizendo; 
49 Sobe ã mcnitanha de Abarim, ao monte Nebo, que está 
na terra de Moab, defronte de Jericó, e contempla a terra 
de Canaan, cuja pOsste dareS aOIs filhos de Israel. Tu mor- 
rerás sobre o monte, 50 ondte vais subir, irás unir-tc ao 
teu povo, da mesma forma que teu irmão Aarão morreu 
sobre o moute Hor, e se foi unir ao seu povo, 51 porque 
vós prevaricastes cobtra mim no meio dos filhos de Israel 
nas águas da Contradição, em Cades, no deserto de Sim, 
e não me santifiques entre os filhos de Israel. 52 Tu verás, 
defronte de ti a terra que eu darei aos filhos de Israel, 
mas não entrarás nela.

3 3 — 1 Esta é a  bênção, com a qual Moisés, homem 
de Deus, abençoou os filhos de Israel, antes da sua morte. 
2 Ele disse;

O Senhor veio do Sinad, 
e levantou-se para nós de Seir, 
apareceu do Monte Faran, 
e com ele milhares de Santos.
Na sua direita uma lei de fogo.

3 Ele amou os povos; 
todos Os santos estão na sua mão, 
estão sentados a  seus pés, 
reOebem da sua doutrina.

4 Moisés deu-nos a lei, 
herança da multidão de Jácob.

5 (O  Senhor) tomou-se ref de Jesurun (Israel) 
estando congregados os príncipes do povo 
com as tribos de Israel.

2 .  Uma k l  d e  fogo. H á  neatas p a la v ra s  uma alu aão  aoa t io v f t a  t  
re lâm p ago s que acom panharam  a  pro m u ig a çã o  d a  le i.

B ê n ç ã o  
p rofética 

de M ois'és 
às tribos 

de Isra e l.



6 Viva Ruben, e não morra, Hulmi
embora seja em pequeno número.

7 Esta é a benção dte Júdá: Jud*.
Ouvte, ó Senhor, a voz de Judá,
e intrddu-lo no Seu povo:
as suas mãoB cOmbaterão por ele (Israel),
tu serás o Seu protector contra Os seus adversários.

8  De Levi disse; Levi.

A tua plerfeição e a tua doutrina (ó  Deus) são
(confiadas) ao teu homem santo, 

que tu provaSte na tentação, 
julgaste nas águas da ContradiçãD,

9 que disSe a seu pai e a sua mãe:
Eu não vos conheço;
— e aos seus irmãos: Eu não Sei quem vós sois;
— e não títeiideu aos seus próprios filhos.
Estes observaram a tua palaVra,
e guardaram o teu pacto.

10 (Ensinaram) o s  teus juízos a Jatob, 
e a tua lei a  Israel,
ofereceram incensos no ((empo d o )  teu furor, 
e o holocausto sobre o teu altar.

11 Abençoa, ó Senhor a  fortaleza de Levi. 
e aceita as obras das suas mãos.
Fere as costas dos Seus inimigos, 
e não se levantem os que o aborrecein.

12 Oe Benjamim disse: Benjam im .

O muito amado do Senhor
habita com ele oorifiadamente, 
o Senhor o piotege sempre, 
e, ele repousa entre os seus braços.

6. Em pequeno número. Iv lo ísés confirm a aa p a la v ra s  de Jacob.
N ão eresçãs.

7. }u d á . a  quem tin h a  s id o  prom etido o p rin c ip a d o , é apresentado 
como um gu e rre iro  que v a i à  frente do seu povo e o conduz à v it ó r ia .

8. A o teu homem san to, isto  é, a L e v i representado cm  A a rã o .
9. Que d isse  a  seu p ai, etc. N e ste  v e rs íc u lo  alude^se ao ze lo  mani* 

íestado p e la  trib o  d e  L e v i quando v in g o u  o u lt ra je  fe ito a D eu s pela 
a d o ra çã o  do bezerro  de o u io , sem  atender aos v ín c u lo s  d a carne e do 
sangue.

12 . M uito am ado do  S eth o r . D e u s tem a  B e n ja m im  um am or 
e sp ecia l, porque é no terrlH ório  d a sua tr ib o  que quer o seu tem plo 
H abitará com e le . Isto 'é. ju n to  do templo onde re s id e  a m ajestade do 
Senhor.



Io8*. 13 Ehsse também a José:
A sua terra seja abençoada pelo Senhor, 
com o precioso dom do céu, com o orvalho, 
e (com as águas) "ào abismo qvte « tá  debaixo,

14 com os frutoB produzidos por virtude do sol e
da lua.

15 (com frutos que provêm) do cimo dos montes
aütígos,

e com os 'frutos das colinas eternas.
16 e com os frutos da terra,

de tóda a sua abundância.
A benção daquele que apareceu na sarça,
(desça) sobte a cabeça de José, 
e sobre o alto da cabeça daqiiele que é príndpe 

dos Seus irmãos.
17 A sua majestade é cOmo a do primogênito do touro, 

as suas pontas (símbolo da força) são pontas do
búfalo:

com elas levantará ao ar as gêntes 
até às extremidades da terra.
Tais são as multidões de Efralm, 
tais são os milhares de Manassés.

Zabulon e 18 A  Zabulon disse:
Alegra-te, Zabulon, nas tuas caminhadas, 
e tu, Issacar, nas tuas tendas.

19 Eles chamarão os povos de justiça,
porque sugarão as riquezas do mar 
e ós tesouros escondidos nas areias.

Gad. 20 Gad disse:
Bendito Gad na vastidão (da sua partilha)!
Ele repousou como um leão, 
e despedaçou o braço e a cabeça (da presa).

21 Ele escolheu as primídas do Seu país,
porqpie na sua parte dievia repousar um chefe; 
el'e andou á frente do seu povo, 
e cumpriu as justiças do Senhor, 
e D seu juizo com Isra'el.

17. A  sua m ajestade. EFraim, primogênito de Jos é̂, ê comparado 
a um touro cbeio de força. T ais são as m ultidões d e  Efraim. . . Moisés 
prediz que Eíraim será muito mais numeroso e mais forte que Manassés.

18. N as tuas cam inhadas, nas tuas excursOes comerciais com oa 
Fenldo!^. ^  N as tuas tendas, Issaear, entregando-se à agricultura, viverá 
mais Junto de sua casa.

21. E le  viu a sua prim azia. Hebreu: E le  eseolhev  as prim teias d o  seu 
p a is , porque obteve uma das primeiras províncias conquistadas por 
Israel. D evia repousar um chefe . Isto é. Mols’és, cujo corpo foi sepub



22 Disse a Dan: i ’ "'
DaC, cachorro de leão,
que salCa de BaSan.

23 A Neftali disse: Ntliiiii
Neftali gozará da abundância,
e será cheio das bênçãos do Senhor: 
possuirá o mar e o meio-dia.

24 Disse a Aser; Aaer.
Bendito seja Asier entre os filhos (de Jacob),
seja querido a seus irmãos, 
e banhe com azeite o seu pé,

25 O  ferro e o bronze será seu calçadol 
Dure a tua prosperidade
tanto como tua vida.

26 Não há outro Deus, como o Deus de Jesunm, Gtandtzn dc
que paira sobre Os céus, para teu auxilio, D*®» '  í'i‘-
e sobre as nuvens majestosamente. '*IaM«i'''

27 A sua habitação é lá no alto,
e cá em baixo eBtão os séus braços eternos.
Ele expulsará da tua presença o inimigo, 
c dirá: Sé reduzido a pó.

28 Israel habitará com segurança e só.
A vista de Jacob (pousará) sotoe uma terra fe 

cunda em pão e vinho, 
e os céus se escurecerão Com o orvalho.

29 Bem-aventurado Sejas tu, ó Israel. Quem é seme 
lhante a ti, 

ó povo, que tens a tua salvação no Senhor?
Ele c o escudo do teu socorro, 
a espada da tua glória; 
os teus mimigos mfentirão diante de ti, 
mas tu avançarás sohre as suas alturas,

tado além do Jordão, onde Gad tinha o seu território. Andou A  frente  
do seu povq. Gad havia de juntar-se aos chefes do povo para a con 
quista da terra prometida, atravessando com eles o Jordão. Moisés apre 
senta como jâ  realizado um aconteclnuento que ainda estava para se dar.
— Cumpria as ju stiças do  Senhor, isto é, cumpriu o que tinha prome 
tido (Num. 32 , 25-27)r E  o seu ju izo , isto é. o juízo do extermínio 
pronunciado por Deus contra os Cananeus. Gad tomou parte na execução 
deste juizo de Deua*

22. C achorro d e  leão , símbolo da força guerreira.
24. B anhe com azeite o  seu p é . Aser possuirá uma região muito 

fértil em oliveiras, de modo que. tendo azeite em abundância, poderã 
ungir com ele não só os pés dos seus hóspedes, mas também oa seus 
próprios.

27. C é  em baixo estão os seus b raços eternos. Deus habita no céu 
e ao mesmo tempo na terra, defendendo Israel com o seu poder.

28. B  os céus se  escurecerão  com o orvalho. Isto é, deixarão cair 
o orvalho em grande abundância.

29. M entirão diante d e  ti. Isto é, adular-be-ão, flnglndo-se teus 
amigos, visto não pcderem vencer-te pela forç4.



Moisés 
sobre o 

monte 
Nebo.

Morte de 
Moisés.

Josué
sucedeu'lhe.

Elogio 
de Moisés.

34 — 1 Subiu Mo*sés das planícies de Moab, ao monte 
Nebo, ao albo de Fasga, dtefróntc dte Jericó, te o  Senhor 
mostrou-lhe toda a teira de Galaad até E>an, 2 todo o 
Naftali, a terra d» Efraim e de Manassés, toda a terra de 
Judá até ao mar ocidental, 3 a parte meridional, a espa 
çosa campina de Jericó, (que é a )  cidade das palmeiras, 
até Segor. 4 O  Senhor disse-lhe: Esta é a terra que Jurei dar a 
Abraão, Isaac e Jacob, dizendo: Eu a darei à tua posteridade. 
Tu a viíte com os teus olhcte, mas não etitrarás nela.

5 E  Modsés, servo do Senhor, morreu ali na terra de 
MOab, segundo a ordem do Senhor. 6 (E síe) o  sepultou 
no vale da terra dte Moab, dtefronte de Fogor, c nenhum 
homem soube até hoje o lugar do seu sepulcro. 7. Moisés 
tinha cento e vinte anos, quando monteu: nunca a vista se 
lhe diminuiu, nem o seu vigor se abalou. 8 Os filhos de 
Isnael o choraram na planicie de Moab durante trinta dias. 
E  completaram-se os dias do pranto dos que choravam 
Moisés.

9 Josué, filho de Nun, foi cheio do Espirito de sabe 
doria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os 
filhos de Israel obedcCeram-lhe, fizeram como o Senhor 
tinha mandado a Moisés.

10 Não se levantou mais em Israel profeta como Moi 
sés, que o Senhor conhecesse face a face, 11 nem quanto 
a tod'os os prod.igiós e milagres que o mandou fazer na 
terra do Egipto cóatra Faraó e contra todos os seus servos 
e todo o steu pais, 12 nem quanto a toda a sua mão pode 
rosa e às grandes maravilhas que fez diante de tcdo o 
Israel.

FIM DO LIVRO DO DEUTERONÓMIO

34, 2. M ar ocidental, o Medltenaneo.
6. Este o sepultou. Deus, por intermédio dos seus anjos, sepultou 

Moisés. — E  nenhum homem soube . . Deus ocultou o corpo dc Moisés 
para impedir que os Israelitas, sempre Inclinados à idolatria, lhe pres' 
tassem culto supersticioso.
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L I V R O  D E  J O S U É
Este tòvro tem o nouie de Josué, vão al 

porque é a «ua principal personagem,
mas também porque, jtelo menos em purte, jo\ 
ele o seu autor. Descreve a conquàgta da Pa- 
teslina e a sua diioiaão entre as tribos,

O aurtof deste livro teve em vista demons-
frar a /ídrfidade de Deus em cum prir as pro- 
iiWNsas feüas aos Patriarcas antigos de dar 
(í lerra dc Canaan ao povo de Israel, e de o 
proteger dum modo especial.

Entrada na terra prometida

1 —  1 Aconteceu que, depois dá morte de Moisés, ser- Deus fala 

vo do Senhor, o Senhor fa lou  a Josué, filh o  de Nun, miuis- / 
tro de Moisés, e disse-lhe: 2 Meu servo Moisés morreu; grandes
levanta-te e passa esse Jordão, tu c todo o povo contigo, promessas, 
entra na terra que eu darei aos filhos dc Israel. 3 Todo 
o lugar, que pisar a planta do vosso pé, eu vo-lo darei, como
disse a Moisés. 4 Desde o deserto e desde o Libano até 
ao grande rio Eufrates —  todo o pais dos Heteus —  e até 
ao mar grande para o ocidente, todo este território será 
vosso. 5 Ninguém vos poderá resistir em todos os dias 
da vossa v id a ; como fu i eom Moisés, assim serei con tigo ; 
não tc deixarei, nem desampararei. G Tem  ânimo c sê 
forte, porque tu hás-de levar este povo à  posse da terra, 
que prometi eOm juramento a seus pais que lhes havia de 
dar. 7 Tem  ânimo pois, reveste-te de grande fortaleza,
()ara cuidadosamente cumprir toda a lei, que Moisés, meu 
servo, te prescreveu; nâo te  desvies dela nem para a d ireita 
nem para a esquerda, a fim  de que sejas fe l iz  em tudo o
que fizeres. 8 Nâo sc aparte da tua boca o livro  desta
lei, mas medita nele dia e noite, cuidando de cumprir tudo 
o quo nele está escrito; então prosperarás em teus caminhos
e serás bem sucedido. 9 Porveutura nâo te ordenei: tem 
ânimo, e sê forte?  —  Não tenhas, pois, medo nem temor, 
porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer parte 
l)ara onde vás.

10 Deu Josué aos principes do povo esta ordem: josué di 
Percorrei os acampamentos, e mandai ao povo o segu in te : ordens p«ra 

11 Eazei provisão de mantimentos, porque daqui a três 
dias haveis de passar o Jordão, e entrareis a possuir a e prepara' 
terra, que o Senhor vosso Deus vos dá. a conquista

12 Disse também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia ‘ rinV'*



tribo de Mnimssés: 13 Lenibrni-VDH cio (|uo vos ordenou
Moisés, servo do Senbor, quando vos disso: O Senhor vosso 
Deus vos deu descanso, e toda estn terra. 14 Vossas mu 
lheres, filhos c animais, fica rão  na terra, quo Moisés vos 
deu ^ u em  do Jordão, mas vós todos os que sois (m a is ) 
valentes passai armados ã fren te  de vossos irmãos, e pele ja i 
por eles 15 até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, 
como 0 deu a vós, e também eles possuam a terra, que o 
Senhor vosso Deus lhes dã; depois voltareis para a terra
que possuis, (pa ra  a te rra ) que Moisés, servo do Senhor,
vos deu àquem do Jordão, para o nascente, e habitnreis 
nela.

16 Eles, respondendo a Josué, disseram: Nós farem os
tudo o que nos ordenaste; iremos para onde quer que nos
mandares. 17 Assim como em tudo obedecemos a Moisés, 
assim obedeceremos também a t i ;  sòmente (desejam os) que 
0 Senhor teu Deus seja contigo, eomo fo i  oom Moisés. 
18 Aquele que contradisser as tuas palavras, que não obede 
cer a tudo 0 que lhe mandares, seja morto. Tu  (da  tua p a rte ) 
tem ânimo, opera varonilmente (que nós te seguirem os). 

Josué 8 — -1 Josué, filho  de Nun, enviou secretamente de
manda Setim dois espiões, e disse-lhes: Ide, examinai o país e a 

a'jérfcó.^^^^õade de Jericó. E les partiram  e entraram em casa duma 
meretriz, chamada Baab, e repousaram em sua casa. 2 £  fo i  
dado aviso disso ao rei de Jericó, assim: entraram aqui de 
noite uns homens dos filhos de Israel, para explorar o pai.«. 

Ascúcia 3 O re i de Jericó mandou dizer a Baab ; Faze  .«air
de Raab. egggg homens; que foram  ter contigo e entraram em tua 

casa, porque são espiões que vieram reconhecer todo o pais. 
4 Mas a mulher, tomando os homens, escondeu-os, e disse: 
Confesso que eles vieram  a minha casa, mas eu não sabia 
donde eram, 5 e, quando se fechava a porta (d a  cidade), 
sendo já  escuro, eles saíram ao mesmo tempo, e não sei 
jtara onde foram . Id e  após eles, depressa, e encontrá-los-eís. 
6 Ora ela tinha fe ito  subir os homens ao terraço da sua 
casa e tinha-os coberto com palha de linho, quo ali havia.

7 Os que haviam sido enviados, foram  atrás deles jiclo 
caminho que conduz ao vau do Jordão, e, logo que saíram,
fo i  feehada a porta (ã a  cidade).

Os espiões 8 A inda os homens, que estavam escondidos, não tinham

" * R « b r ” qu^^nõo a mulher subiu junto deles e lhes disse: 
9 Eu sei que o Senhor vos entregou este país; o terror de 
vós aperou-se de nós, e todos os habitantes do pais desani-

2, 1. Meretriz. Os rabinos interpretam estas palavras no sen 
tido de que Reab era uma simples loeendeira, dundo por isso 
hospedagem és pessoas que queriam.



iiiaram, 10 pois soubemos que o Senhor seeou as águas do 
M ni Vermelho à vossa entrada, quando saistea do E gipto , 

e (soubem os) o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, qne 
estavam da banda de além do Jordão, Seon e Og, os qúais 
matastes. 11 Quando ouvimos isto, tivemos grande medo, 

o nosso coração desmaiou e não ficou  alento em uós à vossa 
aproximação; porque o Senhor vosso Deus é o (m esm o)
Deus (q v e  re ina ) lá  em euna no céu, e cá em baixo na terra.

12 A gora  pois jurai-me pelo Senhor, que, assim como eu usei 
de misericórdia convosco, assim usareis eom a casa de meu 
]>ai, c dai-me um sinal seguro 13 de que salvareis meu pai 

e niinlia mãe, meus irmãos e minhas irmãs, assim como tudo 
II que lhes pertence, e livrareis  as nossas vidas da morte.

14 E les responderam-lhe: À  custa da nossa vida salvaremos
a vossa, contanto que tu nos não atraiçoes; quando o Senhor 
nos entregar este país, usaremos contigo de misericórdia e 
de 1'idclidade.

1.5 E la  os fe z  descer da janela  por uma corda, porque 
a sna casa estava pegada ao muro (d a  cidade). 16 Disse-lhes:
Id e  para o monte, nâo suceda que eles vos encontrem, quando 

volt.nrcm, e deixai-vos lá  estar escondidos durante três dias, 
até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho.

17 E les di.sseram-lhes: Nós cumpriremos fielm ente o
jiir.Tiiiento, que nos fizeste prestar, 18 se, quando entrarmos 
no país, estiver como sinal este cordão cor de escarlate, e 

o atures à janela, por onde nos fizeste descer, e se tiveres 
recolhido, em tua casa, o teu pai. a tua niãe, os teus irmãos 
e toda a tua parentela. 19 Se alguém sair da porta da tua 

i-asa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós ficaremos 
sem culpa; mas o sangue de todos os que estiverem contigo 
em tua casa- cairá sobre a nossa cabeça, se alguém os tocar.
20 Porém, se tu nos atraiçoares, e publicares isto que te 

dizemos, ficarem os desobrigados deste jurameiitp, que nos 
fizeste prestar. 21 E la  respondeu: Paça-se como dissestea.
Depois os despediu e eles partiram ; (e n tã o ) pendurou o 
cordão cor de escarlate à janela.

22 Eles, andando, chegaram ao monte, e lá  permane- Volta dos 

ceram durante três dias, até que voltaram os que tinham 

ido em seu seguimento. Estes, tendo buscado por todo o 
canünlio (os espiões), não os encontraram. 23 (E n tã o ) os 

espiões deram volta, e, tendo descido do monte e passado 
o Jordão, chegaram a Josué, f ilh o  de Nun, e contaram-lhe 

tudo o que lhes tinha acontecido, 24 dizendo: O Senhor
entregou todo este pais nas nossas mãos, pois os seus habi 
tantes estão éonsternados de medo.



lastruções 3 —  1 Josué Icvantando-se de madrugada, moveu o 

PMsãgcm acampamento e saiu de Setim. Chegados ao Jordão, ele e 
do jordjr. todos os filhos de Israel, a í se detiveram, antes de o atra 

vessar.
2 Passados três dias, os pregoeiros atravessaram pelo 

meio do acampamento, 3 e começaram a dizer em alta 
voz: Logo  que virdes a arca da aliança do Senhor vosso
Deus levada pelos sacerdotes da linhagem de Levi, levan 
tai-vos vós, também, e ide atrás dela, 4 mas de form a que 
haja entre vós e a arca o espaço de dois m il côvados, a fim  
de a poderdes ver de longe, e conhecer o caminho por onde 
deveis ir, porque não andastes antes por ele; tomai cuidado, 
não vos aproximeis da arca.

5 Josué disse ao povo: Santifioai-vos, porque amanhã
0 Senhor fa rá  entre vós maravilhas. 6 Depois Josué fnlou 
aos sacerdotes: Tom ai a arca da aliança e ide adiante do
povo. Eles, executando a sua ordem, tomaram (a  a rca ), 
e caminharam adiante do povo.

7 O Senhor disse a Josué: H o je  começarei a exaltai-te
diante de todo o Israel, para que saibam que, assim como 
fu i com Moisés, assim sou contigo. 8 Aos sacerdotes que 
levam a arca da aliança, dá-lhes esta ordem : Quando tiver-
des chegadq às águas do Jordão, parai aí.

9 Josué disse aos filhos de Is rae l: Aproximai-vos, e
ouvi a  palavra do Senhor vosso Deus. 10 E  acrescentou: 
P o r  isto conhecereis que o Senhor, o Deus vivo, está no 
meio de vós, e exterm inará à vossa vista o Cananeu, o 
Heteu, o Heveu, o Pereseu, o Gergeseu, o Jebuseu e o 
Amorreu. 11 E is  que a arca da aliança do Senlior dc toda 
a terra irá  adiante de vós pelo meio do Jordão. 12 P re  
parai doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. 
13 Logo  que os sacerdotes, que levam a arca de Ja\c, 
0 Senhor de toda a  terra, puserem as plantas dc seus pés 
nas águas do Jordão, as águas debaixo seguirão a sua cor 
rente et minguarão, c as que vêm de cima, pararão, amoii- 
toando-se.

Miraculoia 14 Quando saiu o povo das .suas tendas, para passar 
°  J o '‘'ião, os sacerdotes, que levavam a arca da aliança, 

® caminhavam adiante dele. 15 N o  momento cm que oiitru-
ram no Jordão, e a água lhes começou a mollinr os pcs 
(porque o Jordão, sendo o tempo da ceifa , inundava a.s mar 
gens do seu le ito ), 16 as águas, que vinham dc cima, para 
ram num só lugar, e, levantando-se à maneira dum monte.

3, 4. Dnú mil cõvadoi, cêrca de 1030 melros. Esta sepiiruciio 
era um sinal de respeito pela arca.



il('9Cobriaiu-se de longe desde a cidade, que se chama Adom, 
até ao lugar de Sartan ; e as que desciam continuaram a 

correr para o mar do deserto (que agora se chama M ar 
M orto ), até que fa lta ram  de todo. Entretanto o povo cami 
nhava para Jericó. 17 Os sacerdotes, que levavam a arca 

da aliança do Senhor, conservavam-se quietos, de pé, sobre 
a terra  seca, no meio do Jordão, c todo o povo ia pa.ssando 
pelo le ito do rio, a pé enxuto.

4 — 1 Depois que irassaram, o Senhor disse a Jo.sué: Por ordím 
2 Escolhe doze homens, um dc cada tribo, 3 e manda- 

-lhes que tomem do meio do leito do Jordão, onde os pésmand» erigir 
dos sacerdotes estiveram parados, doze pedras duríssimas, monu- 
a.s quais vós colocareis no lugar do acampamento, cm que 
esta noite haveis de plantar as tendas.

4 Chamou pois Josué os do/.o homeus, que tinlia esco 
lhido entre os filhos dc Israel, um de cadii tribo, õ c dis 

se-lhes: Id e  adiante da arca do Senhor vosso Deus ao moio
do Jordão, e trazei de lá cada uin a sua pedra sobre os 
ombros, segundo o número (das tr ib o s ) dos filhos de Israel,
() para que seja um sinal eutre vós; quaudo no futuro vossos 
filhos vos perguntarem : Que s ign ificam  estas pedras?

7 — vós lhes respondereis: As  águas do Jordão desapa 
receram diante dn arca da aliança do Senlior, enquanto ela
0 atravessava; por isso se puseram estas jicdras como um 
memorial eterno dos filhos de Israel.

8 F izeram  os filhos dc Israel como Josué Ilics tinha 
ordenado, levando do meio do le ito  do Jordão, doze pedras, 

segundo o número (das trib os ) dos filhos de Isruel, eon- 
.soante o Senhor tíiiha mandado a Jo.sué, até no lugar onde 
acamparam, c a li as puseram.

9 Pôs também Josué outras doze pedras no meio do Outro mo-

leito do Jordão, onde estiveram iiarados os sacerdote.s. quo " “ mcnfo
1 j  ,  , •   V   ^  n o  m eio
levavam a arca da aliança, c elas niiidn nb .se conservam do Jordio.
até ao dia de hoje.

10 Os sacerdote.s, quo levavam a arca, estavam iiaradosO povo sai
ao meio do Jordão, até sc cumprir tudo o que o Senhor J°c4ao.
tiahn mandado a Josué que disse.sse ao jiovo, de ncordo
com 0 que Moisés liavia iirescrito. E  o povo apressou-se,
e passou. 11 Logo  que passaram todos, passou também a 
arca do Senhor, e os .sacerdotes iam (com  c ia ) adianto do 
])ovü. 12 Os filhos de Buben e dc Gad, c a niein tribo de 
Manassés, precediam, armados, os filhos de Israel, como 
Moisés lhes tinha ordenado. 13 Quarenta m il combatentes 
marchavam à frente, divididos em fila s  e esquadrões pelas
(ilnnicies e campinas da cidade de Jericó.



Glóiia d* 14 Naquele d ia o Senhor engrandeceu Josué diante de

v^iã^das °  Israel, para eles o reverenciarem, como tinham reye-
igúas. rciieiado a Moisés, quando vivia .

15 ( 0  Senhor) disse-lhe: 16 Manda aos sacerdotes,
que levam a arca da aliança, que saiam do Jordão. 17 E le 
ordenou-lhes: Saí do Jordão. 18 Quando saíram os que
levavam a arca da aliança do Senhor e começaram a pisar 
a terra seca, tornaram as águas ao seu leito e correram 
coinu costumavam antes.

Em Gíl- 11) Ora o povo saiu do Jordão, no dia dez do primeiro
mês, e acampou em Galgala, ao oriente da cidade de Jericó.
20 Colocou também Josuc eui Galgala as doze pedras, que 
tiubam tomado do fundo do Jordão, 21 e disse aos fillios  
de Is rae l: Quando no futuro os vossos filhos perguntarem
a seus pais: Que sign ificam  estas pedras? 22 — vós os
informareis, dizendo-lhes: Israel passou n pé enxuto este
Jordão, 23 tendo o Senhor vosso Deus secado as suas 
águas à vossa vista, até que passásseis, do mesmo modo que 
antes tinha fe ito  no M ar Vermelho, o qual seeou até que 
passássemos, 24 para que todos os povos da terra reconlie- 
çam a mão poderosíssima do Senhor, e vós temais sempre 
0 Senhor vosso Deus.

Teriot dos 5 —  1 Quando todos os reis dos Amorreus, que habita-
Amorieos vam na outra banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dc 
e dos Cs- Cjiiiaan, que possiiínni os lugnrcs vizinhos do M ar Grande.

ouviram dizer que o Senhor tiuha secado a corrente do 
Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, 
eiifraqueceu-se-lhes o roraeão, não ficou  neles alento, 
temendo a  entrada dos fillios  dc Israel.

Ciiouncisão 2 Eutão o Senhor dis.sc a Jo.sué: Faze facas de pedra,
dos filhos e restabelece novamente a circuncisão entre os filhos de 

e Israe. jgpgg i. Josué, fazendo o que o Senhor lhe mandara, circun- 

cidou os filhos de Israel sobre o outeiro (chamado p o r isso) 
da Circuncisão. 4 A  causa desta circuncisão é a seguinte: 
Todos os varões dentre o povo, que tinham saido do Egipto, 
todos os homens de guerra tinham morrido no deserto du 
rante os larguissimos rodeios do caminho, 5 e todos estes 
tinham sido eircuucidados. Porém o povo que nasceu no 
deserto, 6 durante os quarenta anos de marcha por aquela 
vastíssima solidão, permaneceu ineirounciso, até que m or 
reram aqueles que não tinham obedecido à voz do Senhor, 
e aos quais ele antes tinha jurado que lhes não mostraria 
a terra que manava leite e mel. 7 Os filhos destes foram  
postos (pe lo  Senhor) no lugar de seus pais, o cireuncidou-os

1. l ia r  grande, o Mediterrâneo.



Josué, porque estavam ineircuncisos, visto que niuguénr os 
tinha qireuncidado no caminho. 8 Depois que foram  todos 
cireuncidados, permaneceram acampados no mesmo lugar, 

até sararem.
9 O Seuhor disse a Josué: H o je  tire i de cima de vós

o opróbrio do E gip to . E  fo i  dado àquele lugar o nome 
de Galgala até ao dia de hoje.

10 Os filhos de Israe l permaneceram em Galgala, onde A primeira 

celebraram a Páscoa, no dia catorze do mês, pela tarde,
na planície de Jericó ; 11 ao outro dia comeram dos fru tos Canaan. 
<la terra, pães ázimos, e trigo  tostado naquele mesmo dia.
12 O maná cessou, depois que comeram dos fru tos da terra, 
e os filhos de Israe l não usaram mais deste alimento, mas 
comeram dos frutos que a terra de Canaan tinha dado 
naquele ano.

Conquista da terra prometida

13 Ora, estando Josué nos arredores da cidade de 
Jericó, levantou os olhos e viu diaute de si um homem em 'seníiot °  
pé, que tinha uma espada desembaínhada; fo i  ter com ele, a Josué, 

o disse-lhe: Tu és dos nossos ou dos inimigos? 14 E le 
respondeu: N ã o ; sou o principe do exército do Senhor,
que agora venho (pa ra  vos a u x ilia r ). 15 Josué caiu eom 
1) rosto por terra, prostrou-se e disse-lh<i: Que diz o meu
Senhor ao seu servo? 16 T ira , lhe respond u ele, o calçado 
de teus pés, porque o lugar, era que estás, é santo. Josué 
fe z  como lhe tinha sido mandado.

6 —  1 Jerieó estava feehada e bem fortificada , pelo Deus 

temor dos filhos  de Israel, e uiiiguém ousava sair nem 
entrar. 2 O Senhor disse a Josué: Olha que eu pus na
tua mão Jericó, o seu rei o todos os seus homens valentes.
3 D ai a volta à eidade, vós todos os homens dc guerra, 
uma vez por d ia ; assbn fareis durante seis dias. 4 N o  sé 
timo dia, os sacerdotes tomem as sete trombetas, de que se 
usa no jubileu, e vão adiante da area da aliança; rodearcis 
sete vezes a cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. 
õ Quando o som das trombetas se fize r ouvir mais demo 
rado e penetrante, e vos fe r ir  os ouvidos, todo o povo à uma 
levantará um grande clamor, e cairão os muros da cidade 
até aos fundamentos; então cada um entrará i)or aquele 
lugar que lhe fica r  defronte.

9. O opróbrio do Egipto, a escravidfto do Egipto, qne foi tirada 
por completo qnando o povo de Israel entrou na Fale.stina, e foi 
restabelecido na amizade de Dens, isto é, qnando atravessou o Jordão 
e foi circuncidado.



G Ghnmou pois Josué, filh o  de Nuu, os sacerdotes, c 
disse-lhes: Tom ai a arca da aliança, c outros sete sacer 
dotes tomem as sete trombetas do jubileu, e vSo adiante 
da arca do Senhor. 7 Disse também ao povo ; Id e  e, 
armados, dai vo lta  à cidade, à fren te  da arca do Senhor. 

Ezecuçio g Logo  que Josué acabou de fa lar, os sete sacerdotes 

^diTin**" tocaram as sete trombetas diante da arca da aliança do 
Senhor, 9 e todo o exército armado marchava adiante; 

0 resto da multidão ia  atrás da arca, e por toda a parte 
retin ia o som das trombetas. 10 Josué havia dado esta 
ordem ao povo: N ão gritnreis, nem se ouvirá a vossa voz,
nem sairá dn vossn boca uma só palavra até que chegue 
o dia em que eu vos d ig a : G ritai e levantai a voz. 11 Deu

pois a arca do Senhor uma volta u cidade, unia vez no 
(p r im c iT o ) dia, e, tornando para o acampamento, ficou  ali. 
12 (N o  dia segu in te) levantaiido-se Josué ainda de noite, 

tomaram os sacerdotes a arca do Senhor, 13 e sete deles 
(tom a ra m ) as sete trombetas, que servem no (ano d o ) 
jubileu. Piiseram-sc era marcha à fren te  da arca do Senhor, 

andando e tocando, e o povo armado ia  adiante deles, e o 
resto da multidão seguia a arca, e as trombetas ressoavam. 
14 Deram volta ã cidade uma vez, no segundo dia, e vo l 
taram para o acampamento. Assim fizeram  durante seis 
dias.

15 Ma.s, ao sétimo dia, levantaudo-se dc madrugada, 
deram volta n c Jade sete vezes, como tinha sido ordenado. 
16 Quando os sacerdotes tocavam as trombetas à sétima 
volta, Josué di.sse a todo o Is ra e l: Gritai, porque o

Senhor vos entregou a cidnde; 17 e esta cidade seja 
anátema c tudo o que liá nela seja do Senhor; fique  só 

com vida a m eretriz Baab com todos os que estão cm sua 
casa, porque ocultou os mensageiros que enviámos. 18 Vós, 

porém, guardai-vos de tocar alguma daquelas coisas que 
vos foram  proibidas, para que vos não torneis réus dc 
prevaricação, e todo o acampamento de Israel não fique 

sob o pecado, c não seja posto em desordem. 19 Tudo o 
que se encontrar de ouro e prata, de utensílios de cobre e 

de ferro, seja consagrado ao Senhor e depositado nos seus 
tesouros.

Tomada 20 Levantando pois todo o povo um grande clamor, ao
da cidadr. ouvir o som das trombetas dos sacerdote.s, caíram dc repente 

ÜS muros, e cada um subiu pelo lugar que lhe fica va  defronte.

6, 17. Seja, anátema. Em conseqüência do aii&tema toda a ci 
dade devia ser destruída, excepto Raab, sua familia e o que lhes 
pertencia.



Tom aram a cidade, 21 mataram tudo o que nela havia, 
desde os homens até ãs mulheres, desde as crianças até aos 
velhos. Passaram também ao f io  da espada os bois, as 
ovelhas e os jumentos.

22 Josué dis.se aos dois homens que tinham sido en- Sòmeate c 
viados como e.spiõfs: E n tra i em casa da mulher meretriz, 
e faze i-a  sair eom tudo o que lhe pertence, como vós lho R,ab. 
prometestes com juramento. 23 Tendo aqueles jovens en 
trado, tiraram  para fo ra  Baab e seus pais, assim como 
os irmãos, e tudo o que lhes pertencia, e toda a sua paren 
tela, e fizeram-nos permanecer fo ra  do acampamento dc 
Israel.

2,4 Puscriuu fogo  à cidade o a tudo o que nela havia, à 
excepção do ouro e da prata, dos utensílios dc cobre e de 
ferro, que consagraram para o tesouro do Senhor. 25 Josué 
salvou a vida a Baab, a meretriz, à eaSii de seu pai e a 
todos os seus, que ficaram  habitando no meio de Israel 
até ao dia de hoje, porque ela ocultara os mensageiros, que 
ele tinha enviado a reconhecer Jericó. Naquele tempo pro 
feriu  Josué esta im iirecação:

2(i M ald ito seja diante do Senhor o liomcni que levan- Maldição 
tar e reed ificar n cidade de ‘Jericó ; morra o seu priino- 
génito, quando lhe lançar o.s fundamentos, e perca o último ‘ 
do .seus filho.s. quando lhe puser as portas.

27 P o i o Senlior coin Josué, e o seu nome divulgou-se 
por toda a terra.

7 —  1 Porém os fillios  de Israel violaram o manda- Pecado

mento, a respeito do anátema. Aehan, filh o  de Charmi, de Achao.
fU lio de Zabdi, filh o  de Zaré, da tribo de Judá, tomou
alguma coisa dada ao anátema, e u Senhor irou-.sc eontra os 
filhos de Israel.

2 Josué, enviando de Jericó liameiis contra H ai, que Os Israe- 
está junto de Betaveii, ao nascente da cidade de B rte l, disse- litas são
-lhes: Id e  e reconhecei o país. Eles, cumprindo com as or-
deus, reconheceram H ai. 3 A o  voltarem disseram-lhe: Nâo de Hai.
suba todo o povo, mas vão só dois ou três m il homens e
 le.struam a cidade; porque se )iá-de fa t ig a r  iiiutUmente
todo 0 povo eontra tão poucos inim igos? 4 Subiram pois 
três m il combatentes, os quais, voltando logo as costas, 5 f o  
ram batidos pelos homens da cidade de H a i, caindo mortos

23. Fizeram-nos permanecer fora, até que foram purificados e 
dignos de fazer parte do povo de Deus. Raab cason-ae com Salmon, 
antepassado de David e do Messias. (Rute. 4,21; Mt. 1,5).

26. Esta maldição da Josuí teve, sob o reinado de Acab, uma 
reoliução teirível ( I I I  Reg. E V I, 34).

7, 1. Álgvm a eoiea dada ao anáUma, isto é, alguma roLsa dos 
^ue -tâibftia sido sujeitos ao anútemA,



trin ta  e seis homens; os inim igos perseguiram-nos, desde 
a porta (d e  U a i )  até Sabarim, e mataram-nos enquanto 
fug iam  pela encosta; e o coração do povo desmaiou e 
perdeu toda a coragem.

6 Então Josué rasgou as suas vestes c prostrou-se com 
o rosto por terra diante da arca do Senhor (e  assim esteve) 
até à  tarde, tanto ele como todos os anciãos de Israel, e 
lançaram einza sobre as suas cabeças. 7 Josué disse: A h ! 
Senhor Javé, porque quiseste que este povo passasse o rio 
Jordão, para nos entregares nas mãos do Am orreu e para 

nos perderes? Oxalá nós tivéssemos ficado da outra banda 
do Jordão, como tínhamos começado. 8 Que d irei eu. Se 
nhor Deus meu, vendo Israe l voltar costas aos seus in im i 
gos? 9 Os Cananeus, e todos os habitantes da terra o 
ouvirão, e, unindo-se todos, nos cercarão, e apagarão u 
nosso nome da terra ; e que farás  tu ao teu graude nome? 

Meio de 10 O Senhor disse a Josué: Levanta-te; por que jazes tu 
descobrir prostrado por terra? 11 Israel pecou, a ponto de v io lar o 

da pacto, até tomar das coisas dadas ao anátema, roíi-
o seu ces- bá-las, mentir, escondê-las entre as bagagens. 12 Israel não 

pode ter-se diante dos seus inimigos, e fo g e  deles, porque 
se manchou com o anátema; eu não serei mais convosco, en 
quanto não éxterminardes aquele que é réu desta maldade. 
13 Levanta-te, san tifiea o iiovo e diz-lhes: Santificai-vos 
para amanhã, porque isto d iz o Senhor Deus de Is rae l; 
O anátema está no meio de ti, ó Is rae l; tu não poderás 
fa ze r fren te  aos teus inim igos, até que seja exterminado 
do meio de ti o que se acha manchado deste crime. 14 Am a 
nhã apresentar-vos-eis (d ian te  do S enhor) cada um nas 
vossas tribos; a trilio  sobre que cair a sorte, sc apresentará 
pelas suas tribos, e caiu a sorte sobre a  tribo dc Judá. 
suas casas; a casa (sobre  que ca ir a so rte ), pelos seus 
homens. 15 O que fo r  tomado eomo atingido pelo aná 
tema será_ queimado com todas as suas coisas, porque v io  
lou 0 pacto do Senhor, e cometeu uma coisa detestável 
em Israel.

Achan é 10 Josué, levantando-se pela manhã, fe z  juntar Israel 
e%'unido? Pelíis suas fam ília s ; a fam ília  (sobre que ca ir a so rte ), pelas 

17 Tendo-se apresentado esta pelas suas fam ílias, caiu a 
sorto sobre a fam ília  de Zaré. Apreseutando-ae também 
esta pelas suas casas, caiu sobre (a  casa de) Zabd i; 18 sor 
teados os indivíduos varões desta casa, um por um, desco 
briu-se ser Aelian, filh o  de Gharmi, filh o  de Zabdi, filh o  de 
Zaré, da tribo de Judá.

19 Josué disse a Achan: <5 meu filho , dá glória  ao Se 
nhor Deus de Israel, e confessa-me, declara-me o que fizeste,



nfu) ü oeultcs. 20 Aehan respondeu a Josué: N a  verdade
i'ii pequei contra o Senhor Deus de Israel. E is o que f i z :
21 V i entre os despojos tuna capa de escarlate muito boa, 
duzentos siclos de prata e uma barra de ouro de cinqüenta
siclos, e, cobiçando, tire i (estas coisas), escondi-as na terra,
no- meio da minha tenda, e enterrei"o dinheiro numa cova.
22 Mandou pois .Josué investigadores, os quais, correndo à 
tenda de Aehan, acharam tu do ' escondido no mesmo lugar, 
c. debaixo, o dinheiro. 23 Tirando-o da tenda, levaram-no 
a Josué e a todos os filhos de Israel, c lançaram-no fora 

diante do Senlior.
24 Então Josué, e todo o Israe l com ele, pegando em 

Aehan, filh o  de Zaré, o na prata e na capa, e na barra de 
ouro, e em seus filhos e filhas, nos seus bois, jumentos, 
ovelhas, na própria tenda, e em tudo quanto tiuha, leva  
ram-nos ao vale de Achor, 25 oude Josué disse: Po is  que tu 
nos turbaste, o Senhor te conturbe neste dia. E  todo o Israel 
o apedrejou, e tudo o que lhe pertencia fo i  consumido no 
fogo. 26 E  juntaram sobre ele um grande montão de pe 
dras, o qual permanece até ao dia de hoje. (C om  is to ) apar 
tou-se deles 0 fu ror do Senhor. P o r  isso, até ao dia de 
hoje, se chama aquele lugar V ale  de Achor.

8 — 1 0  Senhor disse a Josué: N âo temas, nem te acobar- Novo ata- 
des; toma contigo todos os combatentes, e, levantando-te, *
sobe à cidade de H a i;  eis que te entreguei nas tuas mãos 
o seu rei, o povo, a cidade e o seu território. 2 Parás à cidade, 
cidade de H a i e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu 
rei. Todavia  repartireis entre vós a presa e todos os ani 
mais; põe uma emboscada à cidade por detrás dela.

3 Levantou-se Josué com todo o exército dos combaten 
tes, para marchar contra H ai. Mandou de noite trinta m il 
homens escolhidos dos mais valentes, 4 dando-lhes esta 
ordem: A rm a i uma emboscada por detrás da eidade; não 
vos afasteis muito (d e la ), e estai todos apercebidos. 5 Eu 
e 0 resto da gente que está comigo, avançaremos pela parte 
oposta contra a cidade. Quando eles saírem contra nós, fu  
giremos e voltar-lhes-emos as.costas, como prim eiro fizemos,
6 até que, perseguindo-nos, se tenham afastado da cidade, 
pois d irão: fogem  de nós como da prim eira vez. 7 Enquan 
to form os fugindo, e eles seguindo-nos, vós saireis da embos 
cada e destruiieis a eidade. O Senhor vosso Deus vo-la entre-

24. Em seu:t filhos e fühas. Dens é senlior da vida e da morte 
líns '-âuas criaturas, c  pode com justiça ordenar que, para exemplo e 
ICrror do povo. sejam mortos com os pais culpados também os fillios 
iiioi entes,.os quais eMontrarjão ;nas penasalepporais, sofçidas resigna- 
ilionente, um meio 'de aumentar.'cs .seus méritos e âssegurár .um 
IM-émio maior na etemidâde.-" '  ' . .



16 JosDÉ, 8, 8 — 23

giirii jius vossas mãos. S Depois que a tiverdes tomado, poii- 
de-llio fogo  e assim fare is  tudo como eu mandei.

9 Deapedin-os, e eles foram  para o lugar da emboscada, 
entro Betei e H a i, ao poente da cidade de H a i. Josué ficou  
aquela noite no meio do povo. 10 Levantando-se de madru 
gada, pas.sou revista à sua gente c marchou com os anciãos 
à frente do exército, sustentado com o grosso das suas tropa.s. 
11 Tendo chegado e subido até junto de H ai, fizeram  alto 
no lado setentrional da cidade, entre a qual e eles mediava 
um vale. 12 Josué tinha escolhido cinco m il homens, c tinha- 
-os posto de emboscada entre Bete i e H ai, ao poente dn 
mesma cidade; 13 todo o resto do exército marchava em 
ordem de batalha para o setentrião, de sorte que os últimos 
daquela multidão alcançavam até ao ])oonte da cidade. Josué 
iinirchou aquela noite e parou no meio do vale.

14 O rei de H ai. tendo visto isto, saiu a toda a pressa 
da cidade, ao amanhecer, cum todo o exército, e encami 
nhou as suas tropa.s para a banda do deserto, ignorando 
que llie ficava atrás uma emboscada. 15 Josué, porém, e 
todo 0 Israel foram-se retirando, fing indo medo, e fugindo 
polo caminho do deserto. 16 Os de H ai, levantando ao 
mesmo tempo uma grande grita e animando-se mutuamente, 
foram-nos perseguindo. Quando já  estavam longe da cidade,
17 sem qne tivesse ficado nem sequer um em H a i e em Betei, 
que não saísse em perseguição de Israel, (deixando aliertas 
as eidades donde tinliam saído de tropel), 18 o Senhor 
disse o Josué: Levauta u e.seudo que tens ua mão contra 
a cidade de H ai, porque cu ta  entregarei. 19 Tendo ele 
levaiitadú o escudo conta a cidade, imediatamente sairam
o.s que estavauí escondidos na emboscada e, encaminhando-sc 
para a cidade, tomaram-ua e puzeram-lhe fogo.

20 Ús homens da cidade, que perseguiam Josué, olhando 
para trás e vendo o fumo da cidade que subia até ao céu, 
uão puderam já  fu g ir  nem para cá nem para lá, principal 
mente quando os que davam mostra do fu g ir  e corriam para 
o deserto, atacaram com grande esforço aqueles que os iani 
perseguindo.

21 Josué e todo o Israel, vendo que a cidade estava to  
mada e que dela subia o fumo, voltaram-se para trás e pas 
saram à  espada os de H a i. 22 Também os que tinham 
tomado e queimado a cidade, saindo dela para so uuireni 
com os seus, começaram a bater os inim igos que estavam 
no meio. Assim, foram  os inim igos feridos por uma e outra 
parte, de modo que nem nm Se salvou de tão grande m ulti 
dão; 23 (os homens dc Is ra é t) tomaram vivo o rei da c i 
dade do H a i e apresentaram-no a Jesué.



24 M ortos pois todos aqueles que tinbam perseguido 
Israel fugindo para o deserto, passados completamente todos, 
nu mesmo lugar, ao f io  da espada, voltaram  os filbos  de 
Israel e destruiram a cidade. 25 Os que morreram naquele 
dia entre homens e mulheres, foram  doze m il, todos da c i 
dade de H ai. 26 Josué não retirou a  mão, que tinha levan 
tada, segurando o escudo, até que foram  mortos todos os ha- 
l)itantes de H ai. 27 Os animais e o despojo da cidade, os 
repartiram  entre si os filhos de Israel, como o Senhor tinha 
ordenado a Josué. 28 Este pôs fo g o  (a o  res to ) da cidade, 
reduzindo-a para sempre a um montão (ã e  ^rui/ias), 29 ,e 
suspendeu de uma árvore o seu re i até à tarde. A o  pôr do 
sol, mandou que descessem o seu cadáver da árvore e o 
lançassem na mesma entrada da cidade, pondo sobre ele um 
grande montão de pedras, que (a l i )  permanece até ao dia 
rle hoje.

30 Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Confirma- 
Israel sobre o monte Hebal, 31 conforme o que Moisés,
•servo do Senhor, tinha ordenado aos fUhos de Israel, e 
como está escrito no livro  da le i de Moisés, um a ltar de 
pedras toscas, nas quais não tocou ferro , e ofereceu sobre ele 
holocaustos ao Senhor, assim como sacrifícios pacíficos.

32 Escreveu sobre pedras o Deuteronómio da le i de 
Moisés, que ele tinha explicado diante dos filhos de Israel.
33 Todo o povo, os anciães, os capitães e os juizes, estavam 
em pé, a  um e outro lado da arca, diante dos sacerdotes 
que levavam a arca da aliança do Senhor; (a l i  estavam) 
tanto os estrangeiros como os naturais, metade junto do 
monte Garizim , e a outra metade junto do M onte Hebal, 
como tinha mandado Moisés, servo do Senhor. Prim eira  
mente (J o s u é ) abençoou o povo de Israel. 34 Depois disto 
leu todas as palavras da bêução e da maldição, e tudo o 
que estava escrito no livro  da lei. 35 Não omitiu nenhuma 
(Ias coisas que Moisés tinha ordenado, leu-as todas diante 
ile toda a multidão de Israel, das mulheres, dos meninos e 
ilus estrangeiros, que moravam entre eles.

9 —  1 D ivulgadas estas coisas, todos os reis da outra Astúcia 
banda do Jordão, que moravam nos montes, nas planícies edqaGabao- 
nos litora is do M ar Grande, e também os que moravam 
Junto do Líbano, o Deteu, o Am orreu, o Cananeu, o Fere- aliança de 
Hou, 0 Heveu e o Jebuseu, 2 uniram-se entro si para eom- Itrael. 

bnter contra Josué e contra Israel, de comum acordo.
3 Porém  oa habitantes de Gabaon, ouvindo tudo o que 

.lüsué tinha fe ito  a Jericó e a H a i, 4 e, usando de astúcia, 
tomaram consigo víveres, carregaram  sobre os seus jumentos 
Hiicos velhos, odres de vinho rotos e recosidos, 5 levaram



calçado muito velho, que, em sinal de muito uso, estava 
cheio de remendos, e vestiram-se de roupas muito usadas; 
até os pães, que levavam para o caminho, eram duros e 
desfeitos em pedaços. 6 Foram  ter eom Josué, que então 
se encontrava no acampamento de Galgala, e disseram a ele 
e a todo o Is rae l: Nós viemos de uma terra  muito distante, 
com o desejo de fa ze r pazes convosco. Os homens de Israel 
responderam-lhes: 7 N ão  sereis vós ta lvez moradores na
terra, que nos é devida por sorte? como poderemos (em  ta l 
caso) fa ze r  aliança convosco?

8 Mas eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. 
Aos quais Josué disse: Quem sois vós? donde viestes? 9 E les 
responderam: Os teus servos vieram de uma terra muito 
distante em nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a 
fam a do seu poder, tudo o que fe z  no E g ip to , 10 e (com o  
tra to u ) os dois reis dos Amorreus, que estavam da outra 
banda do Jordão, Seon re i de Hesebou, e O g rei de Basan, 
que estava em Astarot. 11 Os nossos anciães e todos os 
habitantes da nossa terra disseram-nos: Tom ai provisões 
para uma tão longa jornada, ide ao seu encontro e dizei- 
-Ihes: Nós somos vossos servos, fa ze i aliança connosco. 
12 E is  os pães, que tomamos quentes quando partimos de 
nossas casas para v ir  ter convosco, agora estão secos e des 
fe itos  por demasiadamente antigos. 13 Estes odres eram 
novos, quando os enchemos de vinho, e agora estão rotos 

e descosidos; a roupa que nos cobre, e o calçado que tra  
zemos nos pés, gastaram-se, quase se consiuniram com um 
tão longo caminho. 14 Tom aram pois (o s  Is rae litas ) dos 
viveres deles, e não consultaram o oráculo do Senhor. 15 
Josué fe z  paz eom eles, e, contraindo aliança, prometeu que 
não seriam mortos, e o mesmo juraram  os príncipes do povo.

Cistiso 16 Porém, três dias depois de ter sido fe ita  aliança, 
úo» souberam que eles habitavam na vizinhança, e que haviam

de v iver entre eles. 17 Então os filhos de Israel moveram 
0 acampamento e, ao terceiro dia, chegaram às suas cidades, 
cujos nomes são estes; Gabaon, Cafira, B erot e Cariatiarim.
18 Não os mataram, por causa do juramento que os prín  
cipes do povo tinham fe ito , em nome do Senhor Deus de 
Israel. Pelo  que todo o povo murmurou contra os príncipes,
19 os quais responderam: Nós jurámos-lhes, em nome do 
Senhor Deus de Israel, e por isso não podemos tocar-lhes.
20 Todavia tratá-los-emos assim: Fiquem embora salvos 
com vida, para que não se excite contra nós a ira  do Senhor, 
se faltarm os ao juramento, 21 mas vivam  com a obrigação 
de cortarem lenha e acarretarem água para o serviço d » 
todo 0 povo.



Estando eles a dizer isto, 22 Josué chamou os Ga- 
baoiiitas e disse-lhes: Porque nos quisestes enganar com 
(a  vossa) fraude, dizendo: N és habitamos muito longe de 
vós, sendo que viveis no meio de nós? 23 Por isso estareis 

debaixo de maldig&o, é não fa lta rá  da vossa linhagem 
quem corte lenha e acarrete água para a casa do meu 
Deus. 24 Elès responderam: A  nós, teus servos, chegou 

a noticia de que o Senhor teu Deus tinha prometido a 
ãloisés, seu servo, que vos daria toda a terra e extinguiria 
todos os seus habitantes. Tivemos, pois, muito medo, e, 

compelidos pelo terror que vós cansáveis, tomámos este ex 
pediente para segurarmos as nossas vidas. 25 A gora  esta 
mos nas tuas mãos; fa z  de nós o que te parecer bom e 
justo.

26 F ez pois Josué, como tinha dito, e livrou-os das 
mãos dos filhos de Israel, para que os não matassNn. 27 D e 

terminou naquele d ia que fossem empregados no serviço de 
todo o povo e do a ltar do Senhor, cortando lenha e con 

duzindo água ao lugar que o Senhor escolhesse, (com o  o 
fa ze m ) até ao presente.

10 —  1 Adonisedec, rei de Jerusalém, tendo 
que Josué tomara H a i e a destruíra (porque fe z  a H a i e 
ao seu rei, como tinha fe ito  a  Jericó e ao sen r e i) ,  e que Amorreus. 

os Qabaonitas se tinham passado para Is rae l e se tinham 
tornado seus aliados, 2 teve multo medo. Com efe ito ,
Gabaon era mna cidade grande, como uma das cidades reais, 
ainda m aior que a  cidade de H a i, e todos os seus guer 

reiros muito valentes. 3 Enviou pois Adonisedec, rei de 
Jerusalém (m ensageiros) a Ohan, re i de Hebron, a Faran, 
re i de Jerimot, a J a fia , re i de Laquis e a Dabir, rei de 
Egion, dizendo: 4 V inde ter com igo e trazei-me socorro,

a fim  de tomarmos Gta,baon, porque ela passou para Josué 
e para os filhos de Israel. 5 Unidos pois os cinco reis 

dos Amorreus, o re i de Jerusalém, o re i de Hebron, o rei 
de Jerimot, o re i de Laquis, o rei de Eglon, sairam com 
os seus exércitos, e acamparam junto a Gabaon, sitiando-a.

C Os habitantes da sitiada cidade de Gabaon man 
daram dizer a Josué, que estava então acampado em Gal 
ga la : Não recuses a tua mão aos teus servos; vem de 

pressa, livra-nos, dá-nos socorro, porque se coligaram contra 
aiis todos os reis dos Amorreus, que habitam nas montanhas.

7 Josué subiu de Galgala, -e com ele todo o exército Josuí der-

iliis combatentes, homens valentíssimos. 8 O Senhor disse
_  s ic ia a te s .

II Jofluó: N ao  os temas, porque eu os entreguei nas tuas
aiãos: nenhum deles te poderá resistir. 9 Josué, tendo



marchado toda a noite desde Galgala, deu de repente sobre
eles, 10 e o Senhor os desbaratou à vista de Israe l;
(Is ra e l)  in fligiu-lhes uma grande derrota, junto de Gabaon, 
e foi-os perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon, 
)jatendo-os até Azeca e Maceda. 11 Enquanto eles fugiam  
dos filhos de Israe l e estavam na descida de Bet-horon, 
fe z  0 Senhor cair do céu grandes pedras em cima deles até 
Azeca, e morreram muitos mais pelas pedras do granizo, 
du que pelos golpes da espada dos fUhos de Israel.

Josuí 12 Então Josué fa lou  ao Senhor, no dia em que entre-
manda gou o Am orreu nas mâos dos filhos de Israel, e disse em

parar o deles:

Sol, não te movas de sobre Gabaon, 
e tu, lua, (não te  m ovas) de sobre o vale de A ja lon .

13 E  0 sol e a lua pararam,
até que o povo se vingou de seus inimigos.

Não está isto escrito no livro  do Justo? Parou pois 
o sol no meio do céu, e não se apressou a pôr-se durante 
quase o espaço de um dia. 14 N ão houve nem autes uem 
depois um dia tão longo, oijedecendo o Senhor à voz de 
um homem, porque combatia por Israel. 15 E  Josué voltou
com todo 0 Israel para o acampamento de Galgala.

Os r*i9 10  Ora os cinco reis tinham fugido, e tinham-se escon- 

sTo^pa- õido numa caverna da cidade de Maceda. 17 E  notifin jam  
nhados e a Josué que os cinco reis tinham sido encontrados cscon- 
monos. didog numa caverna da eidade de Maceda. 18 E le  ordenou 

aos que o acompanhavam: Bola i pedras grandes para a
boca da caverna e ponde homens cuidadosos, que guardem 
os que nela estão escondidos; 19 vós porém não estejais 
parados, mas persegui os inim igos e m atai os fugitivos  
que forem  ficando atrás; não deixeis entrar nas fo r ta  
lezas das suas cidades aqueles que o Senhor entregou nas 
vossas mãos.

20 Tendo sido fe ito , pois, grande destroço noa inimigos, 
quase até ao extermínio, aqueles que puderam fu g ir  de
Israel, acolheram-se às cidades fortes. 21 Todo o exército 
salvo e cm número completo voltou para Josué, a Maceda, 
onde então estava o acampamento; ninguém (doa adver 
sários) se atreveu a abrir a boca contra os fUhoa de Israel. 
22 Josué disse: A b r i a boca da caverna e trazei-me os
cinco reis, que nela estão escondidos. 23 E les fizeram  como

10, 12-13. Josué, depois de ter poeto em fuga os reis, temendo
não ter tempo de os perseguir até ao extermínio completo, voltou-se 
para Deus, e inspirado por Ele, ordenon ao eol e & lua que paras 
sem no seu curso. —  L iv ro  do Jnslo. Este livro, que ee perdeu, 
encontra-ee também citado no 11 Reis, 1, 18.



Ilies fo ra  mandado, e levaiam-Ihe os cinco reis: o rei de 
Jerusalém, o re i de Hebron, a re i de Jerimot, o rei de 
Laquis, o re i de Eglon. 24 Quando foram  conduzidos 
perante ele, chamou todos os varóes de Israel e disse aos 
chefes do exército que estavam com e le : Id e  e ponde o pé
 sobre os pescoços destes reis. Tendo eles ido e posto os 
pés sobre os pescoços dos reis subjugados, 25 disse-lhes de 

novo: N âo temais nem vos acobardeis, tende ânimo, sede
fortes, porque assim fa rá  o Senhor a todos os vossos in i 
migos, eontra quem pelejais. 26 Depois disto, Josué feriu-os 

e tirou-lhes a vida, e mandou-os pendurar em cinco forcas, 
onde estiveram até à tarde. 27 A o  p6r do sol, mandou aos 
companheiros que os descessem dos patíbulos. Depois de 
descidos, lançaram-nos nas cavernas, em que se tinhacq escon 
dido, e puseram á entrada grandes pedras, que a li se con 
servam até hoje.

28 N o  mesmo dia Josué tomou também Maceda, e pas- Coaquiiia 
sou-a a f io  de espada, matou o seu re i e todos os seus 
habitantes, sem deixar um só. E  fe z  ao rei de Maceda,
r-omo tinha fe ito  ao re i de Jericó.

29 De Maceda passou eom todo o Israe l a Lebna, e de Leboi, 
combatia contra ela. 30 O Senhor entregou-a com o seu
rei nas mâos de Israel, que passou a f io  de espada a cidade 
com todos os seres vivos que lá  se encontravam, não dei 
xando escapar nenhum. Fizeram  ao re i de Lebna como 
tinham fe ito  ao rei de Jericó.

31 D e Lebna passou a  Laquis com todo o Israel, e, de Liquü. 
postado o exército em volta  da cidade, atacou-a. 32 O Se 
nbor entregou Laquis nas mãos de Israel, que a tomou no 
dia s e ^ n t e ,  e a passou ao f io  de espada, com todos o.s' 
seres vivos que estavam dentro, como tinha fe ito  a  Lebna.
33 Nesta ocasião Horão, rei de Oazer, subiu em socorro de 
I,aquis, mas Josué derrotou-o com todo o seu povo até ao 
exterm ínio completo.

34 D e Laquis fo i  a Eglon, sitiou-a, 35 e no mesmo d ia de Eglon. 
II tomou; passou a f io  de espada todos os seres vivos, que 
estavam dentro, conform e tudo o que tinha fe ito  a Laquis.

36 Passou, depois, eom todo o Israel, de Eglon a He- de Hebron, 
liron, c combateu eontra ela; 37 tomou-a e passou-a tam- 
bém a f io  de espada com o seu rei, todos os povos daquela

24. Ponde o p i. . .  Esta pena humllliante era muito usada pelos 
Egípcios e Assirios para com os Inimigos vencidos. Tinba por (im 
fazer-lhes sentir s sus completa sajeiçSa so vencedor. Moisée já 
linho profetizado esta vitória (Deut. X X X II I ,  29 ), com a qual Deus 
quis castigar a impiedade e os vícios infames daqueles reis, e 
nfastaT oa Israelitas da união com o h  Cananeus.



região e todos os seres vivos que nela moravam; não deixou 
a li ninguém com v ida ; como tinha fe ito  a Eglon, assim fe z  
a  Hebron, passando à espada tudo o que encontrou, 

de Díbir. 38 D a li voltou-se contra Dabir, 39 toinou-a e des 
truiu-a; passou também a f io  de espada o seu re i e todas 
as cidades cireunvizinhas; não deixou nela resto algum; 
como tinha fe ito  a Hebron e a Lebna e  aos seus reis, assim 
fe z  a D abir e ao seu rei.

Resnmo 40 Josué destruiu todo o território  das montanhas, do

OT̂ isus*.' e Asedot eom os seus reis; não
deixou ali resto algum, mas matou todo o ser vivo, como 
lhe tinha ordenado o Senhor Deus de Israei, 41 desde 
Cadesbame até Gaza. Toda a terra de Gozen até Gabaon, 
42 todos os seus reis e todos os seus países, os tomou e 
devastou duma só expedição, porque o Senhor Deus de Israel 
combateu por ele. 43 Depois voltou com todo o Israel 
jiara o lugar onde estava o acampamento em G algala. 

.Coligaçio 1 1  —  1 Tendo Jabin, rei de Asor, ouvido estas coisas, 
donone ®®Gou (mensageiros) a Jobab, rei de Madon, ao rei de 
contra Semeron e ao rei de Aesaf, 2 assim como aos reis do norte,
Israel, que habitavam nas montanhas e na planície, ao meio-dia

de Cenerot, aos das campinas e dos territórios de Dor, junto
ao mar, 3 ao Cananeu do oriente e do ocidente, ao Amor- 
reu, ao Heteu, ao Fereseu, ao Jebuseu das montanhas, e 
também ao Heveu, que habitava nas faldas do Hermon na
terra de M asfa. 4 Todos estes saíram com as suas tropas,
multidão tão numerosa como a areia que há sobre aa praias 
do mar, eom um número imenso de cavalos e carros. 5 Todos 
estes reis se juntaram  perto das águas de Merom  para 
combaterem contra Israel.

Conquista 6 O Senhor disse a Josué: N ão os temas, porque
2 amanhã,  a esta mesma hora, tos entregarei a todos para 

serem passados à espada à vista de Is rae l; jarretarás os 
seus cavalos e queimarás os seus carros.

7 Josué, com todo o exército, marchou de improviso 
contra eles, até às águas de Merom, e precipitou-se sobre 
eles. 8 O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os 
derrotou e perseguiu até Sidónia a grande, até às águas 
de M aserefot e até ao campo de M asfe, que está ao seu 
lado oriental. Passou-os todos à espada, d e . sorte que não 
deixou vivo um só; 9 e fe z  como o Senhor lhe tinha orde 
nado: jarretou os seus cavalos e pôs fo g o  aos. seus carros.

10 Voltando logó, tomou Asor e matou à espada o seu 
rei. Asor antigamente tinha o principado sobre todos estes 
reinos. 11 Passou à espada toda a gente que a li morava; 
não deixou ser v ivo  algum, mas devastou tu do 'a té  ào exter-



ininio e destruiu com um incêndio a  própria cidade.

12 Tomou, fer iu  e devastou as cidades eircunvizinhas, e os 

acus reis, como lhe tinha ordenado Moisés, servo do Senhor.

13 Israe l queimou todas as outras cidades, excepto as que 

estavam situadas nas colinas e nos lugares elevados;
(destas) sòmente Asor, eidadé fortíssim a, fo i  consumida 

pelo fogo . 14 Os filhos de Israel, depois de matarem todos 

03 homens, repartiram  entre sL todos os despojos destaa 

cidndcs e os gados. 15 Como o Senhor tinha ordenado a 

Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué,- e este 

cumpriu tudo; não omitiu nem uma só palavra de todos 

DS niándamentos, que o Senhor tinha dado a Moisés.

IG Conquistou, assim, Josué todo o país montanhoso Resumo d«s 

e meridional, a terra de Gosen, a planície, a parte ociden- 

tal, o monte de Israel, as suas campinas, 17 e a parte do 

monte que sobe para a banda de Seir até Baalgad sobre 

a p lanície do Líbano, na fa lda  do monte Herm on; tomou 

todos os seus reis, feriu-os e matou-os. 18 burante muito 

tempo Josué combateu contra estes reis. 19 N âo houve 

cidade que se rendesse (espontâneam ente) aos filhos de 

Israel, excepto o Heveu, que habitava em Gabaon; todas 

as outras as tomaram à força  de armas. 20 E ra desígnio 

do Senhor que os seus corações se endurecessem, e que com 

batessem coutra Israel, para que Israe l os derrotasse, sem 

compaixão, e os destruísse, como o Senhor o tinha orde 

nado a Moisés.

21 Naquele tempo Josué acometeu e matou os Enaciná 

(g iga n tes ) das montanhas de Hebron, de Dabir, de Anáb, 

dc todas as montanhas de Judá e de Israel, e destruiu 

as suas cidades. 22 N ão deixou tun só da raça dos Enacins 

na terra doa filhos de Israel, excepto sòmente oa que f ic a  

ram nas cidades de Gaza, de Get e de Azoto.
23 Conquistou pois Josué todo o país, conforme o 

.Senhor tinha dito a Moisés, e entregou a sua posse aos 
1'ilhos de Israel por porções segundo as suas tribos. E  ces 
sou a guerra no país.

12 —  1 Estes são os reis que os f  Uhos de Israel derro- h j ís  
taram, e cujas terras possuíram da banda de além do Transiqrdâ- 

.lordão, para o nascente, desde a torrente de Arnon ãtò

11. 20. Que oa aeua corações se endureceeaem. Deas permitiu 
csle endurecimento, que os conduziu à m ine. Se tivessem abraçado 
II religião heliraica. submetendo-se a Israel, teriam sido tratados 
i-om misericórdia. (V e r  Sab. X I I .  1 e seguintes; Rom. IX . 15 e 
N(.guintes).



no inoiile Hornioii, e toda a região oriental, que ollin paru 
o duHertu;

2 Hcon, rei dos Amorreus, que habitava em Hesebon, 

e reinava desde Aroer, (c id a d e ) que está situada sobre a 

margem da torrente de Arnon, e desde o meio do vale, 

sobre metade de Galaad, até à torrente de Jaboc, que é a 

fron teira  dos filhos de Am on ; 3 e desde o deserto até ao 

mnr de Cenerot para o nascente, e até ao mar do deserto, 

que é 0 M ar Salgado, para o lado oriental pelo caminho 

que vai. a Betsim ot; e desde a parte meridional, que está 

abaixo de Asedot, até Fasga. 4 Os confins de Og, rei de 

Basan, que tinha ficado dos Befains, e habitou em Astarot 

e em Edrai, e que reinou no monte Hermon, em Saleca, 

e em todo o território de Basan, até aos confins 5 de 

Gessuri, de M acati e de metade de Galaad, que eram os 

confins de Seon, re i de Hesebon.

6 Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derro- 

tarram-nos, e Moisés deu a posse das suas terras aos Bube- 

nitas, aos Gaditas e aos da meia tribo de Manassés.

Reu de 7 Estes são os reis do país, que Josué e os fUhos de 

vncídos derrotaram da banda de além do Jordão para o
^er josuí. poente, desde Baalgad, na campina do Líbano, até à mon 

tanha escalvada que se eleva para a banda de S e ir ; e Josué 

deu esta parte em possessão às tribos de Israel, a cada uma 

a  sua parte, 8 tanto nas montanhas, como nas planícies 

e campinas, no deserto e no meio-dia, onde habitavam o 

Heteu, o Am orreu, o Cananeu, o Pereseu, o Heveu e o 
Jebuseu.

9 (O s tais reis s ã o ):  um re i de Jericó; um rei de Hai, 
que está ao lado de B e te i; 10 um rei de Jerusalém; um 
rei de Hebron ; 11 um rei de Jerim ot; um rei de Laqu is; 

12 um rei de E g lon ; um re i de Gazer; 13 um rei de 
D ab ir; um rei de Gader; 14 um re i de H erm a; um rei 
de H ered ; 15 um rei de L eb n a ; um rei de O dulâo; 16 um
rei de M aceda; um rei de B e te i; 17 um re i de T a fu a ; um 
rei de O fe r ; 18 um rei de A fe c ;  um rei de Saron; 19 um 
rei de M adon; um rei de A so r; 20 um rei de Semerom; 
um rei de A es a f; 21 um rei de Tenac; um rei de M agedo; 
22 um rei de Cades; um rei de Jacanan do Carmelo; 23 um 
rei de Dor e da província de D or; um rei da.s nações de 
G alga i; 24 um rei de Tersa. A o  todo, trinta e uni reis.

12. 3. M ar de Cenerot, ou de Tiberladea. —  M ar Salgado, ou 
Mer Morto.



Divisão da terra prometida entre 
as doze tribos

1 3  —  1 Josué estava velho, avançado em anos, e o Divisão de 

StMihor disse-lhe: Tu  estás velho, de muita idade, e resta
lun dilatadíssimo espaço de terra, que ainda não fo i  repar- cclbos que 
tido por sorte (nem, conquistado), 2 a saber: o te??itório 
dos Filisteus, toda a terra de Gessuri, 3 desde o rio turvo, «b ido  a 
que rega o E gipto , até aos confins de Acaron, para o norte, sua parte, 

que deve ser reputada terra de Canaan; os (territÓTios per 
tencentes aos) cinco príncipes dos F ilisteus: o de Gaza, 
o de Azoto, 0 de Ascalon, o de Get e o de Acaron ; 4 os 
Heveus, ao m eio-dia; toda a terra de Canaan, e M aara dos 

Sldónios, até A feca  e aos confins do Am orreu ; 5 a terra 
dos Gebalitas e todo o território do Libano, a oriente, desde 
Baalad na ra iz do monte Hermon, até à entrada de H aiiia th ;
6 a terra, daqueles que habitam na Montanha, desde o 
L ibano nté às águas de M aserefot, todos os Sidónios. Sou 
cu que ps hei-de exterminar, diante dos filhos de Israel.
Entre pois (to d o  este terreno) na parte da herança de 
Israel, como eu te ordenei.

7 E  agora reparte a terra, que devem possuir as nove 
tribos e a meia tribo de Manassés; 8 a outra meia tribo 
e as tribos de Buben e Gad tomaram já  posse da terra, 
que lhes deu Moisés, servo 'do  Senhor, na outra banda do 
Jordão, para o oriente, 9 desde Aroer, que está situada 
na margem da torrente de Arnon e desde a cidade que está 

110 meio do vale, toda a campina de Medaba, até D ibon;
10 e todas as cidades de Seon, re i dos Amorreus, que reinou 

cm Hesebon, até aos confins dos filhos de Am on; 11 e 
Galaad e os territórios de Gessuri e de Macati, todo o 
nionte Hermon, todo o Basan, até Saleca, 12 todo o reino 
de O g em Basan, o qual reinou em Astarot e em Edrai, 

e fo i o resto dos B efa ins que ficaram , aos quais Moisé.s 
derrotou e destruiu. 13 Os filhos de Israe l não quiseram 
exterm inar os de Gessuri e de M acati, e assim eles ficaram  
habitando no meio de Israel até ao dia de hoje. 14 À  tribo 
de. L e v i porém (M o isés ) não deu possessão alguma, porque 
os sacrifíc ios e as vítimas do Senhor Deus de Israe l são 
n sua herança, como (o  Senhor) lho tinha dito.

15 Moisés havia dado a sua parte à tribo dos filhos p,,,* jad j 
de Buben, segundo as suas fam ílias. 16 Os seus confins à tribo de 
foram  desde Aroer, que está situada sobre a margem da ®-ubea.

13, 3. O rio turvo, isto é, o Nilo.



torrente de Arnou, e desde a cidade que está no meio do 
vale da mesma torrente, tóda a planície que vai até Medaba,
17 e Heseboii com todas as suas aldeias, que estão na plá- 
n ic ie ;' e também Dlbon, Bamotbaal, a cidade de Baalmaon,
18 Jassa, Cedimot, M efaat, 19 Cáriataim, Sábama, Sara- 
fasar no monte do vale, 20 B eto fbgor e Asedot, Fasga e 
Betiesimot, 21 todas as cidades da planície, e todos os 
rèinos de Seon, rei dos Amorreus, que reinou em Hcsebon, 
á quem Moisés derrotou com os príncipes de M adiang: 
H evi, Eecem, Sur, Hur, Bebe, tributários de Seon, que 
habitavam aquele país. 22 Os filhos de Israe l mataram 
também á espada, como a todos os outros, o adivinho 
Balaão filho  de Beor. 23 Assim, o rio Jordão ficou  sendo 
o lim ite dos filhos de Buben. Estas são as cidades e aldeias 
que possuem os rubenitas, seguudo as suas fam ílias.

Parte dada 24 Moisés deu também à tribo de Glad e aos seus filhos, 
“ *Gad règvndo as suas fam ílias, a terra que deviam possuir, que 

é a seguinte: 25 Jazer, todas as cidades de Galaad, metade
do país dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte 
de Baba, 26 desde Hesebon até Bamot, M as fe  e Betonim, 
e desde Manain até aos confins de D ab ir; 27 e, no vale, 
Betaran, Betnemra, Socot e Safon, resto do reino de Seon, 
re i de Hesebon; o Jordão e os seus territórios até à extre 
midade do mar de Ceiierot, na outra banda do Jordão para 
o tinseente. 28 Esta é a parte, as cidades e aldeias dos 
filhos  de Gad, segundo as suas fam ílias.

Parte dada 29 Deu também à  meia tribo de Manassés, aos seus

cfibô*de filKos, segundo as súas fam ílias, a sua parte, 30 a qual 
Manassés. compreendia, começando em Manain, todo o Basan, e todos 

os reinos de Og, re i de Basan, e todas as aldeias de Jair, 
que estão em Basan, fao tod o ) sessenta povoações; 31 me 
tade de Galaád, e Astarot e Edrai, cidades do reino de 
O g em Basan; (deu is to ) aos filhos de Maquir, filh o  de 
Manassés, isto é, à metade dos filhos de Maquir, segundo 
as suas fam ílias.

Coocluséo. 32 Estas são as partes que Moisés distribuiu nas cam 
pinas de Moab, na outra banda do Jordão, defronte de 
Jericó, para o nascente. 33 Porém  à tribo de L e v i não 
deu possessão alguma, porque o Senhor Deus de Israe l é 
a sua herança, como (o  Senhor) lho tinha dito.

Como deve 14 —  1 E is .0 que os filhos de Israel possuíram na
ser feita i  terra de Canaan, que lhes deram o sacerdote Eleázaro, e 
divisio. fUho de Nun, e os chefes das fam ílias, de cada tribo

de Israel. 2 Tudo fo i  distribuído por sorte pelas nove 
tribos e meia, como o Senhor tinha mandado por meio de 
Moisés. 3 Às outras duas tribos e meia tinha Moisés dado



Josué, 14, 4  —  15, 4  27

II sua herança na outra banda do Jordão, não se contando 
UH Levitas, qüe não receberam porção alguma de terra 
luitrc seus irmãos, 4 sendo postos em seu lugar Manassés 
o E fra im , filhos de José, divididos em duas tribos. Os 
Levitas  não receberam outra parte na terra, senão as 
cidades para habitarem, e oa arrabaldes delas para susten 
tarem os seus animais e rebanhos. 5 O que o Senhor 
tinha ordenado a Moisés, cumpriram-no os filhos de Israel, 
e repartiram  a terra (ã e  Canaan).

6 Nesta ocasião os filhos de Judá apresentaram-se a Parte que 

Josué em Galgala. Caleb, filho  de Jefone Cenezeu, disse-lhe: 'caleb*
Tu  sabes o que o senhor disse de mim e de t i a  Moisés, 
homem de Deus, em Cadesbarne. 7 Eu tinha qua,renta 
anos quando Moisés, servo do Senhor, me mandou de 
Cadesbarne para reconhecer a terra, e eu referi-lhe o que 
me parecia verdade. 8 Porém  meus irmãos, que tinham 
ido comigo, fizeram  desanimar o povo. N ão  obstante isto, 
segui o Senhor meu Deus. 9 Naquele dia, Moisés fez-me 
este juram ento: A  terra que o teu pé calcou será tua
herança e de teus filhos para sempre, porque seguiste o 

.Senhor meu Deus. 10 O’ Senhor, pois, me conservou a vida 
até ao pesente dia, como prometeu. H á  quarenta é cinco anos 
que o Senhor disse àquela palavra a hloisés, quando Israel 
andava pelo deserto; hoje teulio oitenta e cinco anos, 11 e 
acho-me tão robusto como uo tempo em que fu i enviado 
á reconhecer a terra ; o vigor, que eu tinha então, dura em 
mim até hoje, tanto para combater como para andar. 12 
Dá-me, pois, este monte, que o Senhor me prometeu, ouvin 
do-o tu mesmOj no qual há (a in d a ) Enaeins, e eidades 
grandes e fo r tificadas ; o Senhor seja comigo, e eu possa 
exterminá-los, como ele me prometeu.

13 Josué abençoou-o e deu-lhe Hebron como herança.
14 Desde então Hebron fo i  de Caleb, filh o  de Jefone 
Cenezeu, até ao d ia de hoje, por ter seguido o Senhor 
Deus de Israel. 15 Hebron chamava-se outrora Cariat- 
-Arbe. A rb e  fo i  o m aior entre os Enaeins. E  a terra (d e  
Canaan) repousou (p o r  en tão) de guerras.

15 —  1 A  parte que tocou por sorte aos filhos de Limites do 
.Tudá, segundo as suas fam ilias, fo i  esta: Desde a fron teira  tettitótio 

ilê Edom, até ao deserto de Sin, para o meio-dia, e até 
extremidade da região meridional Canaan). 2 A  sua 

fronteira meridional ia  desde a  ponta do M ar de Sal, da 
lingua que ele form a para o meio-dia, 3 e estendia-se para a 
subida do Escorpião, passava a Sina, subia para Cades- 
liarne, passava em Esron, subindo para A d a r e dando volta 
H Carcaa, 4 e, passando dali para Asemona, chegava até



à torrente do E g ip to  e term inava no M ar Grande. Estes 
os seus lim ites, pelo lado do meio-dia. 5 P e la  parte do 

oriente, a fron te ira  f o i  o M ar do Sal, até à  extremidade do 
Jordão. P e la  parte do norte, a  fron teira  ia  desde a lingua 
que o mar form a até até ao mesmo rio Jordão, 6 e subia 

a B et H agla , passava ao norte de B et Araba, subindo à 
Pedra de Boen, filh o  de Buben, 7 seguia até aos confins 

de Debera, desde o vale de Acor para o norte, olhando para 
Galgala, que está defronte da subida de Adom im , pela 

parte austral da torrente; (d epo is ) passava as águas, que 
'se chamam fon te do Sol, e terminava na fon te de B oge l; 

S dali subia pelo vale do filh o  de Enom, pela banda m eri 
dional do Jebuseu, onde está Jerusalém; dai ia  para cima 
até ao cume do monte, que está fronteiro  a Geenom, para 

o ocidente, na extremidade do vale dos Befa ins para o norte; 
!) desde o cume do nionte estendia-se até à fon te  de N e fto a  
e chegava até às aldeias do monte E fro n ; baixava depois 

para Baala, que é Cariatiarim , isto c, a cidade dos Bos 
ques; 10 de Baala dava volta para o ocidente até ao 

monte Seir, e ladeava o monte Jarlm  ao norte para a banda 
de Queslon; descia a Betsames, passava por Tam na 11 até 

o lado setentrional de Acaron ; declinava para Secrona e 
passava o monte B aa la ; estendia-se até Jebneel e terminava, 

pelo lado ocidental, no M ar Grande. 12 Estes são, por 
todos os lados, os lim ites dos filhos de Judá segundo as 
suas fam ilias.

Caleb 13 A  Caleb, füho de Jefone, se havia dado lun parte,
ocuna a no meio dos filhos  de Israel, consoante o Senhor mandara 

soa paite. ^ jogué, a  saber, a cidade de Arbe, pai de Enac, que é 

(actua lm ente chamada) Hebron. 14 Caleb exterminou dela 
os três filhos de Enac: Sesai, A im an e Tolm aí, da raça de 

Enac. 15 Subindo dali, marchou para os habitantes de 
Dabir, que antes se chamava Cariat-Sefer, isto é, cidade 

das letras. 16 E  Caleb disse: Eudarei minha filh a  A xa  
por mulher àquele que assaltar e tomar Cariat-Sefer. 17 T o  
mou-a Otoniel, fUho de Cenez, irmão mais novo de Caleb; 
e Caleb deu-lhe sua fUha A xa  por mulher.

18 Esta, enquanto iam caminhando juntos, fo i  aconse 
lhada por seu marido que pedisse a seu pai um campo. A o  
descer do jumento, Caleb disse-lhe: Que tensT 19 E la  
respondeu: Dá-me uma bênção; tu deste-me uma terra ao 
meio-dia e sêca; junta-lhe outra de regadio. Deu-lhe pois 
Caleb uma terra, que se regava nos altos e nos baixos.

20 Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, se 
gundo as suas fam ilias.



21 A s  cidades dos filhos de Judá, nas extremidades Cdadea de 
meridionais, pelas fronteiras da Idumeia, eram: Cabseel, 
lOder, Jagur, 22 Cina, Dimona, Adada, 23 Cades, Asor,
Jetnam, 24 Z if,  Telem , Balot, 25 Aaor-a-Nova, Cariot, 
llesron, que é Asor, 26 Amam, Sarna, Molada, 27 Aser- 
gnda, Hassemon, B etfe le t, 28 Easersnal, Bersabee, Baziotia ,
29 Baala, Jim, £sem, 30 E ltolad, CesU, Earm a, 31 Siceleg, 
Medemena, Sensena, 32 Lebaot, Selim, A en  e Bemon. A o  
todo, vinte e nove cidades eom as suas aldeias.

33 Nas campinas: Estaol, Sarea, Asena, 34 Zanoe, em Sefela, 
Enganim, Ta fua , Enaim, 35 Jerimot, Adulam, Soco, Azeca,
36’ Saraim, Ad ita im , Gedera, Qederotaim : catorze cidades 
com as suas aldeias. 37 Sanan, Hadassa, M agdalgad, 38 
Delean, M asefa, Jectel, 39 Laquis, Baseat, Eglon, 40 Que- 
1)011, Leemau, Cetlis, 41 Giderot, Betdagon, Nnama, M a 
ceda: dezasseis cidades com as suas aldeias. 42 Labana,
Eter, Asan, 43 Je fta , Esna, Nesib, 44 Ceila, Aezib , M a 
resa: nove cidades com as suas aldeias. 45 Acaron eom 
iis suas aldeias e lugarejos. 46 De Acaron até ao m ar: 
todo o país que olha para a banda de A zo to  e suas aldeias;
47 A zoto  com as suas aldeias e lugarejos; Gaza com as 
suas aldeias e lugarejos, até à torrente do E g ip to  e ao M ar 
Grande, que é o seu lim ite.

48 Nos montes: Samir, Jeter, Socot, 49 Dana, Cariat- 
sena, que é Dabir, 50 Anab, Istemo, Anim , 51 Gosen,
Olon, G ilo : onze cidades com as suas aldeias. 52 Arab,
Buma, Esaan, 53 Janum, Bettafua, A feca , 54 Atm ata,
Cariat-Arbe, que é Hebron, e S ior: nove cidades com as 
suas aldeias. 55 Maon, Carmel, Z if ,  Jota, 56 Jezrael, Juca- 
(lam, Zanoe, 57 Acain , Gabaa, Tam na: dez cidades com as 
suas aldeias. 58 Halhul, Bessur, Gedor, 59 Meret, Be- 
tanot, E lteeon : seis cidades com as suas aldeias. 60 Cariat- 
baal, que é Cariatiarim , eidade dos Bosques, e A reba : duas 
cidades com as suas aldeias.

61 N o  deserto: Bet-Araba, Mediu, Secaca, 62 Nebsan, “ o 
0 a cidade do Sal, c E ngad i: seis cidades com as suas 
aldeias.

03 A o  Jebuseu, que habitava em Jerusalém, nSo o Os Jebu- 
puderam exterminar os filhos de Jndá; e o Jebuseu habitou 
cm Jerusalém, eom os fUhos de Judá, até ao dia de hoje. lím.

16 —  1 A  parte que tocou em sorte aos fUhos de José 
fo i desde o Jordão, defronte de Jericó, até às águas de Je- dos filbos 
ricó, para o nascente; a  seguir, rumo ao deserto que sobe de José. 
.fericó ao monte de B e te i; 2 a fron te ira  (d epo is ) vai 
ilu B ete i a Luza, e passa ao longo dos confins de Arqui, 
para A ta ro t ; 3 (d a l i )  desce pelo ocidente, ao longo dos



confins de Je fle ti, até aos confins de Bet-horon in ferio r c 
de Gazer, e term ina no M ar Grande. 4 F o i isto que possoi- 
ram os filhos  de José, Manassés e E fra im .

Limitn 5 A  fron te ira  dos filh os  de E fra im , segundo as suas
de Eícaiii]. fam ilias, o lim ite da- sua herança, para o nascente, fo i  

A tarot-adar até Bet-horon superior. 6 Os seus confins ea- 
teiidem-se até ao mar, do lado de Macmetat, que olha para 
o norte, dão vo lta  pelo oriente para Tanatselo, e passa 
desde o oriente até Janoe; 7 de Janoe desce até A ta ro t e 
Naarata, va i a Jericó e termina no Jordão. 8 D e T a fa  
passa para a banda do mar até ao vale do Cana e termina 
no mar. Esta é a possessão da tribo dos filhos de E fra im , 
segundo as suas famUias. 0 Foram  separadas cidades com 
as suas aldeias para os filhos de E fra im  no meio da posses 
são dos filhos de Manassés. 10 Os filhos de E fra im  não ex 
terminaram o Cananeu, que habitava em Gazer, e o Cananeu 
habitou até ao dia de hoje no meio de E fra im  como tribu 
tário.

Tetricério 17 —  1 Bsta é a parte que tocou por sorte à tribo
qne tocou Je Manassés, porque fo i  o primogênito de José. Maquir, 

prim ogênito de Manassés e pai de Galaad, que fo i  um ho- 
M inuié!. mem guerreiro, possuiu o pais de Galaad e de Basan; 2 

também f o i  dado (u m  pedaço de te rra ) aos restantes filhos 
de Manassés, segundo as suas fam ilias, aos filhos de A b ie  
zer, aos filhos de Helec, aos filhos de Esrlel, aos filhos de 
Sequem, aos filhos de H e fe r , aos filhos de Sem ida: estes 
são os filhos varões de Manassés, filh o  de José, segundo as 
suas fam ilias. 3 Sa lfaad  filh o  de H e fe r, fUho de Galaad, 
filh o  de M aquir, filh o  de Manassés, não teve filhos, mas 
sòmente filhas, cujos nomes são estes: Maaía, Noa, Hegla, 
Melca, e Tersa. 4 Estas apresentaram-se diante do sacer 
dote E leázaro e diante de Josué, filh o  de Nun, e diante dos 
principes, dizendo: O Senhor ordenou por meio de Moisés 
que nos fosse dada uma herança no meio de nossos imãos. 
(J os u é ) deu-lhes uma possessão no meio dos irmãos de seu 
pai, conforme a ordem do Senhor. 5 Tocaram a Manassés 
dez partes, além da terra de Galaad e de Basan, na outra 
banda do Jordão. 6 As (c in c o ) filhas de Manassés possuí 
ram a sua herança no meio dos filhos desta tribo. A  terra 
de Galaad coube em sorte aos outros filhos de Manassés.

7 O lim ite de Manassés fo i  desde Aser até Macmetat, 
que ollia para Siquem, e se estende pela d ireita até perto 
dos que habitam a fon te Tafua. 8 N a  sorte de Manassés 
tinha caido o território de Ta fua , o qual está perto dos 
confins de Manassés, e é dos filhos de E fra im . 9 A  fro n  
te ira desce ao vale do Cana para o meio-dia da torrente;



IIN cidades desta região, que eouberam por sorte a E fra im , 
cHl.ãü 110 meio das cidades de Manassés; o lim ite de Manas- 
nés passa pelo norte da torrente e va i term inar na m ar; 10 
iiHsim a possessão de E fra im  estã ao meio-dia, a de Manas 
sés ao norte, e ambas ficam  cerradas pelo mar, e se encou- 
Inim  com a tribo de Aser pelo norte, e a  tribo de Issacar 
|)(‘!o nascente. 11 Manassés teve por herança (n os te rr itó  
r io s ) de Issacar e de Aser, Betasan com as suas aldeias,
Johlaam com as suas aldeias, os habitantes de B or com as 
Hims aldeias, os habitantes de Endor com as suas aldeias, 
us liabitantes de Tenac com as suas aldeias, M agedo com as 
Muas aldeias; e a terça parte da cidade de N o fet.

12 Os filhos de Manassés não puderam destruir estas 
cidades, e o Cananeu conseguiu contiuar a habitar esta 
sua terra (jun ta m en te  com eles). 13 Porém, depois que os 
filhos de Isael se tornaram mais fortes, sujeitaram os Ca- 
naiieus e fizeram-nos seus tributários, mas não os mataram.

14 Os filhos de José disseram a Josué: P o r  que me íilhos 

deste tu a posse de uma só herança e de uma só parte, pedem «u- 
.sendo eu um povo tâo numeroso, e tendo-me o Senhor abeii- mento de 
çoado? 15 Josué disse-lhes: Se tu és úm povo tão numeroso '« r itó r io . 

sobe ao bosque e corta para t i  espaço no país dos Fereseus 
e dos Bafeins, já  que a possessão do monte de E fra im  é 
muito estreita para ti. 16 Os fUhos de José responderani- 

-Ihe: A  montanha não nos basta, e os Cananeus, que habi 
tam a planície, onde está Betsan eom as suas aldeias, e 
Jezrael que ocupa a meio do vale, usam carros armados de 
ferro. 17 Josué disse à casa de José, E fra im  e Manassés:
Tu  és um povo muito numeroso e de grande força, não terás 
só uma parte, 18 mas passarás ao monte, cortarás para ti, 
e limparás maior terreno para habitares; poderás alargar-te 
ninda mais, depois que tiveres exterminado o Cananeu, ape 

sar de ele ter carros armados de ferro, e ser fortíssimo.
18 —  1 Todos os filhos de Israel se juntaram em Silo,

0 levantaram ali o tabernáculo da reunião. A  terra estava- “  "üo.*™ 
-lhes sujeita.

2 H av ia  sete tribos dos filhos de Israel, que ainda não Pedidos 

linham recebido as suas possessões. 3 Josué disse-lhes: A té  
quando vos consumirá o ócio, até quando sereis negligentes em tübos. que 

tomar posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos 
ilmi? 4 Escolhei três homens de oada tribo, para que eu 
iiH envie e vão dar unia volta pelo pais, façam  a sua demar- as suas 

ciição, segundo o número de eada multidão (o u  tr ib o  que a P"tes. 
tlivfí possuir), e me refiram  a demarcação que tiverem fe ito .
5 D iv id i entre vós a terra em sete partes; Judá fiqu e  nos 
Hcii.s lim ites da banda do meio-dia, e a casa de José da banda



do setqntrião. 6 A  terra intermédia dividi-a em sete partes; 
depois vireis aqui ter comigo, para que eu aqui na presença 
do Senhor vosso Deus vos lance as sortes. 7 Os Levitas  não 
têm entre vós parte alguma, mas a sua herança é o sacer 
dócio do Senhor. Gad, Buben e a meia tribo de Manassés, já  
receberam as suas porções do outro lado do Jordão ao nas 
cente, as quais lhes deu Moisés, servo do Senhor.

8 Quando aqueles homens se levantaram para ir fa zer 
a demarcação da terra, Josué deu-lhes esta ordem: D ai 
volta à terra, demarcai-a, vo lta i a mim, para que eu vos 
lance as sortes aqui em Silo diante do Senhor. 9 Partiram  
pois, e, conhecendo-a cuidadosamente, dividiram-na em sete 
partes, que descreveram num livro. E  voltaram  a Josué no 
acampamento de Silo. 10 E le  lançou as sortes diante do 
Senhor, em Silo, e d ividiu a terra em sete partes entre os 
filhos  de Israel.

Confins 1 1  Caiu a prim eira sorte aos filhos de Benjam im , se-

târio*de B“ "õ o  as suas fam ílias, para póssuirem o país situado 
Benjimim. entre os filhos de Judá e os filhos de José.

12 A  sua fron teira  para a banda do setentrião parte 
do Jordão, estendendo-se para a banda setentrional de Je 
ricó, e dai sobe às montanhas para o poente, chega até ao 
deserto de Betaven, 13 passa ao meio-dia perto de Luza, 
chamada também Betei, desce a A tarot-Adar, perto do monte, 
que está ao meio-dia de Bet-horon in ferior, 14 e, dando 
volta, declina para o mar ao meio-dia do monte, olha para 
Bet-horon para o A fr ieo , e termina em Cariat-baal, quo 
também se chama Cariatiarim , cidade dos filhos de Judá. 
Esta é a fron teira  para o mar, pelo poente. 15 Pe lo  meio- 
-dia, a sua fron teira  va i da parte de Cariatiarim  pra o mar, 
e chega até à fon te  das águas de N e fto a ; 16(em  segvÁda) 
desce até àquela parte do monte, que olha para' o vale dos 
filhos de Enom, e que está ao setentrião, na extremidade do 
vale dos B e fa in s; depois desce a Geenom (isto é, ao vale 
de Enom ) ao lado do Jebuseu, pelo meio-dia, e chega até 
à fon te de Bogel, 17 passando para o norte, e estendendo- 
-se até Ensemes, isto é, a fon te  do S o l; 18 passa depois 
até aos cabeços, que estão defronte da subida de Adomim, 
e desce a Abendoen, isto é, a pedra de Boen, filh o  de Buben, 
passa pelo lado do norte até à campina e desce à p lan ície ; ,  
19 depois avança para o setentrião, além de Bet-hagla, e 
term ina na ponta setentrional do M ar do Sal, na embocadura 
do Jordão, que olha para o meio-dia. 20 O Jordão é o seu 
Umite pelo oriente. Esta é a herança dos fUhos de B en ja  
mim, segundo os seus lim ites à roda, e segundo as suas 
fam ílias.



JosDÉ, 18, 21 —  19, 27 33

21 As suiis eidades fo ram : Jericó, Bet-hagla, o vale Cidades de
ilc Ciisis, 22 Bet-Araba, Samaraim, Betei, 23 Av im , Benjamim.

M ura, O fera, 24 a cidade de Emona, O fn i e Gabee: doze 
cidiides com as suas aldeias. 25 Gabaon, Bama, Berot,
2(i M esfe, Gafara, Am osa, 27 Beeem, Jarefel, Tareia,
2H Hela, E le f,  Jebus, que é Jerusalém, Gabaat e C ariat: 
catorze cidades eom as suas aldeias. Esta é a herança dos 
1'iIIios de Benjam im , segundo-as suas fam ilias.

19 —  1 Caiu a segunda sorte aos filhos de Simeão, se- Território
giiiiilo suas fam ilias. A  herança 2 deles fo i  no meio da Simeio.
|iii.sNcssão dos filhos de Judã: Bersabee, Sabee, Molada,
3 Hasersual, Bala, Asem, 4 Eltolad, Betul, Harma, 5 Si- 
celcg, Betmarcabot, Hasersusa, 6 Betlebaot e Saroen: treze 
cidades eom as suas aldeias. 7 A in , Bemon, A ta r  e Asan :
(|uiitro cidades com as suas aldeias, 8 assim como todos os 
lugarejos dos arredores desta cidades até B aalat Beer, que é 
:i Bamat do meio-dia. Esta é a herauça dos filhos de Si- 
nieão, segundo as suas fam ilias, 9 na possessão e no ter 
ritório dos filhos de Judá, porque era grande demais (pa ra  
(IS f ilh os  de Jud á ) e, por isso, os filhos de Simeão tiveram  
u sua possessão no meio da herança daqueles.

10 A  terceira sorte caiu aos filhos de Zabulon, segundo Território

as suas fam ilias. A  fron teira  da sua herança estende-se até 
.Siirid; 11 sobe para ocidente, até M erala, e chega a De- 
lia.spt, até à torrente, que está defronte de Jeconau; 12 
culta de Sarid para o nascente até aos confina de Ceselet- 
liitior; avança a Daberet, e sobe para J a f ie ;  13 dali passa 
até ao lado oriental de Get-hefer e de Tacasin e estende-se 
al.ó ao Bemon, Am tar e N o a ; 14 dá volta, pelo norte, para 
1 faraton, e termina no vale de Je ftae l, 15 Catet, Naalol, 
iScmeron, Jerala e Belém : doze cidades com as suas aldeias.
16 Esta c a herança da tribo dos filhos de Zabulon, se 
gundo as suas fam ilias, com as suas cidades e aldeias.

17 A  quarta sorte eaiu a Issacar, segundo as suas fa - Território 

niílias. 18 E  a sua herança f o i :  Jezrael, Casalot, Su- 
iiciii, 19 H afara im , Seon, Anaarat, 20 Babot, Cesion, Abes,
21 Bamet, Enganim , Enada e Betfeses. 22 A  sua fronteira  
chega até ao Tabor e Saesima e Betsames, e term ina no 
.liirdão: dezasseis cidades com as suas aldeias. 23 Esta é 
a lierança dos filhos de Issacar, segundo as suas fam ilias, 
cnni as suas cidades e aldeias.

24 A  quinta sorte caiu à  tribo dos filhos de Aser, Território 

Migundo as suas fam ilias. 25 O seu território  f o i :  Halcat, õser. 
Cali, Beten, A x a f,  26 Ehnelee, Am aad e M essal; a fron- 
Uúra chega até ao Carmelo do mar e a S io r e a Labanat;
37 volta pelo oriente para a banda de Betdagon, passa por



Zabulon e pelo vale de Je ftae l, para o norte, até Betemee 

e N e ie l; estende-se pela esquerda até Cabul, 28 Abran, 

Boob, Hamon e Cana, até Sidónia, a grande; 29 volta 

para Horm a até à fortíssim a cidade de T iro , e até H osa; 
e term ina no mar, perto do território  de A ch ziba ; 30 

(abrange tam bém ) Am a, A fe c  e Boob: v inte e  duas c i 

dades com as suas aldeias. 31 Esta é a herança dos filhos 
de Aser, segundo as suas fam ílias, e estas são as suas 
cidades e aldeias.

Território 32 A  sexta sorte caiu aos filhos de N e fta li, segundo 
de Nefrali. fam ílias. 33 A  sua fron teira  começa em H e le f e

E lon, va i a Saananim e a Adam i, chamada também Neceb, 

e a  Jebnael até Lecum, e avança até ao Jordão; 34 volta 
para o ocidente até Azanottabor, dali estende-se até Hucuca, 
passa por Zabulon, pela parte do meio-dia, por Aser, pelo 
ocidente, e por Judá para o Jordão, pelo oriente. 35 Suas 
cidades fortificadíssim as (sã o ) Assedim, Ser, Emat, Becat, 
Ceneret, 36 Edema, Aram a, Asor, 37 Cedes, Edra i, Enasor, 
38 Jeron, M agdalel, Horem, Betanat e Betsames: deza 
nove cidades com as suas aldeias. 39 Esta é a  herança da 
tribo dos filhos de N e fta li, segundo as suas fam ílias, e 
estas são as suas cidades e aldeias.

Território 40 A  - sétima sorte caiu à tribo dos filhos de Dan,
de Dan. segundo as suas fam ílias. 41 O lim ite da sua herança 

compreendia Sara, Estaol, Hirsemes, isto é, a  cidade do 

Sol, 42 Selebin, A ja lon , Jetela, 43 Elon, Temna, Aeron, 
44 Eltece, Gebbeton, Balaat, 45 Jud, Bane, Barac, Getrem- 
mon, 46 M erjarcon e Arecon, com os confins que olham 
para Jope. 47 Aqu i termina eSta possessão. Todavia  os 

filhos de Dan subiram a pele jar contra Lesem, tomarani-na 
e passaram-na ao f io  de espada. Tom ada posse dela, 
habitaram-na, chamando-lhe Dan, do nome de Dan, seu pai. 
48 Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo 
as suas fam ilias, e estas são as suas cidades e aldeias. 

Parte de 49 Tendo Josué acabado de repartir a  terra por sorte
Josué, por eada uma das tribos, os filhos de Israe l deram a Josué,

filh o  de Nun, por herança, no meio deles, 50 segundo o
preceito do Senhor, a cidade que ele pediu, Tam nat Saraa, 
sobre o monte de E fra im . Josué reedificou a cidade e 
habitou neln.

Conclusic. 5 1  Kstas são as heranças, que o sacerdote Eleázaro, 
e Josué, filho  de Nun, e os chefes de fam ília  das tribos 
dos filhos de Israel distribuiram por sorte em Silo, diante
do Senhor; à porta do tabernáculo da reunião. E  assim
acabaram a partilha da terra (de Canaan).



Josué, 2 0 , 1 - 2 1 ,  7 35

20— 1 O Senhor fa lou  a Josué, dizendo: P a la  aosC íd^e» de
1'illios de Israel e diz-lhes: 2 Separai as cidades para os « “ * “ > 
liig itivos, das quais vos fa le i  por meio de Moisés, 3 a  fim  
 Io que se re fu gie  nelas todo o que m atar uma pessoa, 
sem querer, e possa evitar a ira  do vingador do sangue.
•I Quando ele se re fu g ia r em uma destas cidades, apre- 
•Hcntar-se-á à porta da cidade e exporá aos anciães dela 
tudo o que possa com provar a sua inocência; deste modo o 
receberão, e lhe darão lugar em que habite. 5 Se aquele, 
ijiic quer vingar o morto, o perseguir, não lho entregarão 
fus suas mãos, porque matou por ignorância o seu próximo, 
sem que antes fosse seu in im igo. 6 H ab ita rá  nesta cidade, 
iité que compareça em ju ízo, para dar conta do que fe z  
i> até que morra o sumo sacerdote, que estiver (em  exe rc id o ) 
naquele tonpo. Então voltará  o homicida, e entrará na sua 
I'idade e na süa casa, donde tinha fugido.

7 (Consequentem ente) decretaram (q u e  fossem cidades 
dc re fú g io ) Cedes na GalUeia, sobre o monte de N e fta li,  e 

Siquem sobre o monte de E fra im , e Cariatarbe, que é H e  
bron, sobre o monte de Judá. 8 N a  outra banda do Jor 
dão, para o nascente de Jericó, destinaram Bosor, que está
situada na planície do deserto, da tribo de Buben, e Bam ot 
cin Galaad, da tribo de Gad, e Gaulon em Basan, da tribo 
dc Manassés. 9 Estas foram  as cidades estabelecidas para 
Iodos os filhos de Israel, e para os estrangeiros que habi- 
tiivam entre eles, a f im  de que aquele que tivesse morto 
iiiiia pessoa sem querer, se refugiasse nelas e não morresse
i\s mãos do vingador do sangue, antes de se apresentar ante
<> povo para defender a sua cáusa.

21 —  1 Os príncipes da fam ília  de L e v i foram  ter com A tcibo de
0 sacerdote Eleázaro, e com Josué filho  de Num, e com os 
chefes das fam ílias de cada tribo dos filhos de Israel, 2 e algumu 
1'alaram-lhes em Silo, na terra de Canaan, dizendo: O Se-
iLhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fos.sem dadas ,jo“ d,d's. 
cidades em que habitássemos, e os arrabaldes delas para 
iriiinter os nossos animais. 3 E  os filhos  de Israel deram 
diiH suas possessões cidades com os seus arrabaldes, con- 
Inrinc o mandamento do Senhor. 4 E  sairam por sorte 
íl riim ília de Caat, para os filhos do sacerdote Aarão, treze 
cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjam im ; 5 
Miis outros filhos de Caat, isto é, aos Lev itas  que restavam, 
ilcz cidades das tribos de E fra im , de Dan, e da meia tribo 
Manassés. 6 Aos filhos de Gerson saiu a sorte de receberem
1 ri'Z(> cidades das tribos de Issacar, de Aser, de N e fta li, e 
ila meia tribo de Manassés, em- Basan. 7 Aos filhos de Me- 
III ri segundo as suas fam ílias, doze cidades das tribos de



liuben, de Gad e de Zabulon. 8 Os filhos de Israel deram 
estas eidades e os seus arrabaldes aos Levitas, eomo o Senhor 
tinha mandado por meio de Moisés, distribuindo-as a cada 
um por sorte.

du lrif^s ^ Josué deu as eidades das tribos dos filhos de Judá 
àT a s i ío . ® Simeão, cujos nomes são ( is to  é, vão ser apontados) : 

10 aos filhos de Aarão da fam ilia  de Caat, da linhagem de 
L e v i (pois que a eles saiu a prim eira sorte), 11 Cariatarbe, 
(c id a d e ) do pa l de Enac, que (a ctua lm ente ) se chama 
Hebron, sobre o monte de Judá, eom os seus arrabaldes 
em roda. 12 Os seus campos e aldeias tinha-os dado 
(J os u é ), por herança, a Caleb, filh o  de Jefone. 13 Deu, 
pois, aos filhos do sacerdote Aarão, Hebron, cidade de re 
fú g io , com os seus arrabaldes, Lobna eom os seus arrabaldes, 
14 Jeter, Estemo, 15 Holoii, Dabir, 16 A in , Jetae Betsa 
mes, còm os seus arrabaldes: nove cidades de duas tribos, 
eomo fica  dito. 17 D a tribo do filhos de Benjam im  (d eu ) 
Gabaon, Gabae, 18 Anatot e Ahnon, com os seus arrabal 
des: quatro eidades. 19 A o  todo são treze as cidades dos 
filhos do sacerdote Aarão, com oa seus arrabaldes. 

dM Mstan filhos de Caat, da linhagem de Levi,
Ks filhos segundo as suas fam ilias as cidades que lhes couberam, 
de Ceat. por sorte, eram da tribo de E fra im . 21 Deram-lhes a 

cidade de re fúgio  Siquem, com os seiia arrabaldes sobre o 
monte de E fra im , e Gazer, 22 Cibsaim e Bet-horon, eom 
os seus arrabaldes: quatro cidades. 23 D a tribo de Dan, 
E lteco .e Gabaton, 24 A ja lo n  e Gettemon, eom os seus 
arrabaldes: quatro eidades. 25 Da meia tribo de Manassés, 
Tanac e Getremon, eom os seus arrabaldes: duas eidades. 
26 A o  todo, foram  dadas aos outros filhos de Caat, dez 
cidades, eom os seus arrabaldes.

CiHades 27 Também da meia tribo de Manassés, foram  dadas 

de Gersu°n. e®® filhos de Gerson, da linhagem de Levi, as cidades de 
' r e fú g io : Gaulon, em Basan, e Bosran, com os seus arra 
baldes: duas cidades. 28 Da tribo de Issacar, Cesion, Dabe 
ret, 29 Jaramot e Enganim, com os seus arrabaldes: 
quatro cidades. 30 Da tribo de Aser, Masal, Abdon, 31 
H elca t e Boob, eom os seus arrabaldes: quatro eidades. 
32 D a tibo de N e fta li,  a cidades de re fú g io : Cedes, na 
Galileia, Hamot-Dor, e Cartan, com os seus arrabaldes: três 
cidades. 33 Todas aa cidades das fam ilias  de Gerson f o  
ram treze, eom os seus arrabaldes. 

dos'*fifhos filhos de M erari, ao resto dos fUhos de Levi,
de Merari. segundo as suas fam ilias, foram  dadas, da tribo de Zabu- 

lon, Jecnam e Carta, 35 Damna, e N a a lo l: quatro eida 
des, com 0 seus arrabaldes. 36 D a tribo de Buben, na



liiiiula de além do Jordão, defronte de Jericó, as cidades 
  le ru fúgio; Bosor, no deserto, M isor, Jaser, Jetson e M e fa a t;

(|iiiitro cidades com os seus arrabaldes. 37 D a tribo 

do Gad, as cidades de re fú g io ; Bamot, em Galaad, Manaim, 
l l ( ‘scbon e Jazer; quatro cidades com os seus arrabaldes.

:IH Todas as cidades dos filhos de M erari, segundo as suas 
líiniiUas e casas, foram  doze. 39 Pelo  que todas as cida- 
ilos dos Levitas, no meio da possessão dos filhos de Israel,
I ornm quarenta e oito, 40 eom os seus arrabaldes, e cada 
iiiiia fo i  distribuída segundo as fam ilias.

41 O Senhor Deus deu a Israel toda a terra que tinha Concluiio. 
prometido eom juramento a seus pais que lhes daria, e eles 
possuíram-na e habitaram nela. 42 £  deu-lhes paz com 
Iodas as nações ao redor, e nenhum dos inim igos ousou re 
sistir-lhes, mas todos ficaram  sujeitos ao seu dominio.
-13 Nem  uma só palavra do que tinha prometido dar-lhes 
ricou sem efe ito , mas tudo se cumpriu.

Depois da divisão da terra prometida

22 —  1 Neste mesmo tempo Josué chamou os Bubenitas, ^ i í . 
os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, 2 e disse-lhes: cii> c dcs- 
Vós fizestes tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos or- 
(lenou; também a mim me tendes obedecido em tudo, 3 e du- Tiansj >r- 
rante um tão largo tempo até ao d ia de hoje não abando- diníi. 
nastes os vossos irmãos, observando o mandamento do Se 
nhor vosso Deus. A gora , visto que o Senhor vosso Deus deu 
repouso e paz aos vossos irmãos, como Uio tinha prometido, 
voltai e ide para as vossas tendas, para a terra quo voa 
pertence, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu da 
outra banda do Jordão. 5 Sõ vos únponho de que cumprais
o.xactamente o mandamento e a lei que Moisés, servo do 
Senhor, vos prescreveu, (is to  é ) que ameis o Senhor vosso 
Deus, andeis em todos os seus caminhos, observeis os seus 
mandamentos, estejais unidos a  cie, e o sirvais de todo o 
coração e de toda a vossa abna. 6 Depois deu-lhes Josué
II benção e os despediu. E les voltaram para as suas tendas.

7 Ora Moisés tinha dado à meia tribo de Manassés uma 
possessão em Basan; por isso Josué deu, à  outra meia, uma 
pnrte entre os outros seus irmãos, na banda de aquém do 
ilordão, para o ocidente. Eeenviando-os para as suas tendas 
0, tendo-os abençoado, 8 disse-lhes: Vós voltais para vossas 
i iisas com muitas riquezas, rebanhos numerosos, com prata 
0 ouro, bronze e ferro , e vestidos de toda a qualidade; re- 
piirti com vossos irmãos a presa dos inim igos.



Estas tribos 9 Os filhos de Bu1>eD e os filhos de Gad, com a meia 
erigem oas j g  Manassés, voltaram, e separarara-se dos filhos de

d™"jordio Israe l em Silo, que está em Canaau, para entrarem em 
um altir. Galaad, terra da sua possessão, que tinhain obtido por 

voca a'?n õe Moisés, conforme a ordem do Senhor. 10 E , tendo
dignaçio chegado aos distritos do Jordão, na terra de Canaan, edi- 

das outras ficaram  junto ao Jordão um altar de imensa grandeza, 

tri os. Tendo ouvido isto os filhos de Israel, e sabido por

mensageiros seguros, que os filhos de Buben, de Gad e da 
meia tribo de Manassés, tinham edificado vun a ltar na terra 
de Canaan, nos distritos do Jordão, defronte dos filhos de 
Israel, 12 reuniram-se todos em SUo, para marcharem e 
combaterem contra eles. 13 Entretanto enviaram-lhes, à 
terra  de Galaad, Einéas, fUho do sacerdote Eleázaro, 
14 e com ele dez príncipes, cada um de sua tribo.

15 Estes (enviados) foram  ter eom os filhos de Buben, 
de Gad e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaad, e 
disseram-lhes: 16 Estas coisas vos manda dizer todo o
povo do Senhor; Que transgressão é esta? Por que abando- 
nastes vós o Senhor Deus de Israel, levantando um altar 
saerUego, e apartando-vos do seu culto? 17 Porventura 
parece-vos pouco o pecado de B eelfegor, do qual ainda hoje 
não estamos purificados, apesar de, por causa dele, muitos 
do povo terem perecido? 18 Yós  . abandonastes hoje o 
Senhor, e amanhã cairá a sua ira  sobre todo o Israel. 
19 Se ju lga is  que a terra da vossa herança é impura, passai 
para a terra em que está o tabernáculo do Senhor, habitai 
entre nós, contanto que vos não aparteis do Senhor, nem 
da nossa sociedade, edificando um altar além do a ltar do 
Senhor nosso Deus. 20 N ão fo i  assim, por Acan filho  
de Zaré ter violado o mandamento do Senhor, que a sua 
ira  veio sobre todo o povo de Israel? E le  era um só homem, 
e oxalá que só ele tivesse perecido por causa do seu crime. 

As tribos 21 Os filhos de Buben, de Gad e da meia tribo de Ma- 

**'ordínu' responderam aos chefes da legação de Is rae l: 22
aplicamos O Senhor Deus fortíssim o, o Senhor Deus fortíssim o, ele 

signifi- o sabe, e também Israe l o compreenderá; se nós eom espi- 

a l M * * e r e s - prevaricação levantamos este altar, ele nos não pro- 
ta b e ie c e -s e  te ja , mas desde já  nos castigue; 23 se o fizem os com 

a paa. intenção de nos afastarmos do Senhor, e oferecer sobre ele 
holocaustos, oblações e sacrifícios pacíficos, ele mesmo o 
examine e julgue.

24 M uito pelo contrário: o pensamento e desígnio que 
tivemos fo i  porque poderá acontecer que um d ia digam os 
vossos filhos aos nossos: Que tendes vós com o Senhor 
Deus de Israel? 25 O Senhor pôs o rio Jordão por termo



ciiLro nós e vós, ó filhos  de Buben, 6 filhos de G ad ; e 
|ior isso não tendes parte no Senhor. Nesta ocasião os 
v».H.soa filhos  poderiam afastar os nossos do temor do Se- 
tilior. Portanto, julgám os que era melhor (p roceder assim )
2(> e dissemos: Façamos iim altar, não para oferecer holo- 
ciiii.stos, nem vitimas, 27 mas para testemunho entre nós 
p vos, e entre a nossa posteridade e a vossa, de que ser 
vimos ao Senhor e de que temos direito de lhe oferecer
holoenustos, sacrifícios e vítimas pacíficas, e para que os 
vus.sos filhos não digam amanhã aos nosos filhos : Vós não
l.piides parte no Senhor. 28 Se o quiserem dizer, respon-
iler-lhe-ão: E is o altar do Senhor, que os nossos pais f i  
zeram, não para bolocaustos, nem sacrifícios, mas para 
tosteniunho entre nós e vós. 29 Longe de nós este crime 
que nos apartemos do Senhor, que deixemos de seguir as 
•Huas pisadas, edificando um altar para oferecer bolocaustos, 
oblações e sacrifícios, fo ra  do altar do Senhor nosso Deus, 
que está levantado diante do seu tabernáculo.

30 Quando ouviram isto, o sacerdote Finéas e os 
chefes da legaçáo de Israel, que eom ele estavam, apazigua 
ram-se, e acolheram com grande satisfação as palavras dos 
filhos de Buben, de Gad e da meia tribo de Manassés. 31 
O sacerdote Finéas, filh o  de Eleázaro, disse-lhes: A gora  sa 
bemos que o Senhor estâ convosco, visto que estais alheios 
ii ta l prevaricação, e livrastes os filhos  de Israe l da mão 
( justam ente v ingadora ) do Senhor.

32 E , deixando os filhos  de Buben e de Gad, voltou com 
os chefes, da terra de Galaad, nos confins de Canaan, para 
03 filhos de Israel, e deu-lhes conta de tudo. 33 O seu fa la r  
agradou n todos os que" o ouviram. Os filh os  de Israe l lou 
varam a Deus, e não fa laram  mais em sair contra eles para 
lhes fa ze r  guerra e devastar a terra da sua possessão. 34 
Os filhos de Buben e de Gad chamaram ao altar que tinham 
edificado Ed, porque —  ( disseram) —  é testemunho, para 
nós, de que Javé é (o  verdadeiro) Deus.

23 —  1 Passado muito tempo depois que o Senhor Discurso 

Unha dado a paz a Israel, subjugadas todas as nações chefes 
eireunvizinhas, Josué, sendo já  velho, de idade muito a va n -“jo  povoV 
çada, 2 chamou todo o Israel, os anciães, os chefes, os 
juizes e os oficiais, e disse-lhes: Eu estou velho, de idade 
muito avançada, 3 e vós vedes tudo o que o Senhor vosso 
Deus fe z  a todas as nações cieunvizinhas, c como ele mesmo 
« ombateu por vós; 4 vedes que reparti entre vós por sorte 
Ioda a terra, desde a parte oriental do Jordão até ao M ar 
Grande, e, posto que restem ainda muitas nações (a  vencer), 
r> 0 Senhor vosao Deus as exterm inará e aa tirará  da vossa
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vista, e vós possuireis o pais, como ele vos prometeu. G Sò 
mente é preciso que sejais fortes  e solícitos em observar 
todas as coisas que estão escritas no livro  da le i de Moisés; 
não vos desvieis delas, nem para a direita, nem para a 
esquerda. 7 N â o  vos mistureis com esses povos que 
ficaram  entre vós, não jureis  pelo nome dos seus 
deuses, nem os sirvais, nem os adoreis, 8 mas permanecei 
unidos ao Senhor vosso Deus, como tendes fe ito  até este 
dia. 9 Então o Senhor vosso Deus exterminará à vossa 
vista nações grandes e fortíssimas, e ninguém "vos poderá 
resistir. 10 Um só de vós porá em fu ga  m il homens dos 
inimigos, porque o Senhor vosso Deus combaterá por vós, 
como prometeu. 11 Sòmente tende grandíssimo cuidado em 
amar o Senhor vosso Deus. 12 Se quiserdes seguir os 
erros destes povos, que habitam entre vós, e contrair com 
eles matrimônios, e estabelecer amizades, 13 sabei desde 
já .  que o Senhor vosso Deus nâo os exterm inará diante de 
vós, mas serão para vós uma cova e um laço, um aguilhão 
nos vossos flancos, e espinhos nos vossos olhos, até que vos 
tire  e vos extermine desta terra excelente que vos deu.

14 E is que hoje entro no caminho de toda a terra. Be- 
couhecei de todo o vosso coração ijue de todas as palavras 
que o Senhor prometeu cumprir em vosso fa vo r  nem  uma 
só ficou  sem efe ito . 15 Ora, assim como ele cumpriu de 
fa c to  as suas promessas, e tudo vos tem sucedido felizm ente, 
assim também mandará sobre vós todos os males de que 
vos ameaçou, até que vos tire  e vos extermine desta exce 
lente terra que vos deu, 16 se violardes o paicto do Senhor 
vosso Deus, que ele fe z  convosco, se servides aos deuses 
estranhos e os adorardes; depressa e subitamente se levan 
ta rá  contra vós o fu ror do Senhor, e sereis tirados desta 
terra excelente que vos deu.

Josué 24  —  1  F inalm ente Josué reuniu todas as tribos de
Israe l em Siquém, chamou os anciães, os chefes, os juizes 

iididc para e OS ofic iais, e eles apresentaram-se diante do Senhor, 
com Deur. 2 E le  fa lou  assim ao povo: Is to  d iz o Senhor Deus de 

Is rae l: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e pai de Nncor, 
habitaram desde o princípio na banda de além do rio, e 
serviram a deuses estranhos. 3 Eu  tire i pois vosso pai 
Abraão dos confins da Mesopotãmia, conduzi-o à terra 
do Canaan e multipliquei a sua descendência, 4 dando-lhe 
Isaac. A  este dei Jacob e Esaú. A  Esaú dei em posses.são o 
monte de S eir ; Jacob, porém, e seus filhos desceram ao 
E gipto .

23, 14. No caminho de toda a terra. Imagem que designa a 
morte, para a qual todo o homem caminha deede o eeu naacimento.



5 Depois mandei Moisés e Aarão, e fe r i  o E g ip to  eom 
muitos m ilagres e prodígios. 6 E iz  sair vossos pais do 
Hgipto, e chegastes ao mar. Os Egípcios perseguiram os vos- 
HiiH pais eom carros e cavalaria até ao mar Vermelho. 7 Os 
Cilhos de Israe l porém clamaram ao Senhor, o qual pôs 
ircvHS entre vós e os Egípcios, e fe z  v ir  o mar sobre eles, 
i|U() os cobriu. Os vossos olhos viram  todas as coisas que eu 
ri/. 110 E gipto , e vós habitastes no deserto durante muito 
Iniipo.

8 Introduzi-vos na terra do Amorreu, que habitava na 
liiinda de além do Jordão. Quando combatiam contra vós, 
i‘u os entregava nas vossas mãos, vós tomastes posse do seu 
pais, e eu os destruí diante de vós. 9 Levantou-se Balac,
1'ilho de Sefor, rei de Moab, e combateu contra IsraeL 

 Mandou chamar Balaão, filho  de Beor, para que vos amal 

diçoasse, 10 mas eu não o quis ouvir, antes pelo contrário 
por meio dele vos abençoei, e vos livrei da sua mão. 11 Pas- 
sastes o Jordão e chegastes a Jerieó. Combateram contra vós 
DS homens desta eidade, o Amorreu, o Ferezeu, o Cananeu,

0 Heteu, o Gergeseu, o Heveu e o Jebuseu, e eu os entreguei 
nas vossas mãos. 12 M andei adiante de vós vespas, que os 
expulsaram das suas terras (assim  com o) os dois reis dos 
Amorreus. N ão fo i  a tua éspada, (não f o i )  o teu arco (que  
tc deu ta l v itó r ia ).  13 Dei-vos uma terra que nâo lavrastes, 
cidades que não edificastes, para habitardes nelas, vinhas e 
olivais, que não plantastes. 14 A gora  pois temei ao Senhor 
e servi-o com um coração perfe ito  e sLneeríssimo; tira i (d o  
meio dc vós ) os deuses, a que vossos pais serviram na Meso- 
potâmia e no E gipto , e servi ao Senhor. 15 Porém, se vos 
parece mal servir ao Senhor, é-vos perm itida a opção; 
escolhei hoje o que vos agrada, e a quem principalmente 
(leveis servir: se aos deuses, a quem serviram os vossos 
pais na Mesopotâmia, se aos deuses dos Amorreus, em cuja 
terra habitais, que eu e minha casa havemos de servir ao 
Senhor.

16 O povo, respondendo, disse: Lon ge  de nós que aban- O pcvo 

(lonemos o Senhor, e sirvamos a deuses estranhos. 17 O Se- 
nlior nosso Deus, ele mesmo, nos tirou a nós e a nossos pais '
ila terra do Egipto, da casa da escravidão, fe z  à nossa vista 
grandes prodigios e guardou-nos por entre todos os povos; 
pelos quais passamos. 18 Expulsou todas as nações, o

24 Neste capítulo fala-se da renovação da aliança e da morte de 
•losué. Com um discurso simples, mas eleganite, Josué recorda ao 
povo os beneficios que recebe\i de Deus na Mesopotâmia, no Egipto,
MO deserto, na Palestina, e onclui convidando o povo de Israel a 
Miostrar-se grato a Deus, renovando a aliança.
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.^iiorruu, liHlntRnte da terra em que entrámos. Nós pois ser- 
>'irniiiüH au Senhor, porque ele é o nosso Deus. 

li.iuf prn- |!i Josué disse ao povo: Vós não podereis servir ao 
''“ J ' H e i i h u r ,  porque ele é um Deua santo, fortem ente zeloso, não 
mjls pic- i>erdonrá as vossas maldades e pecados. 20 Se abandonar- 

cirai. de.s o Senhor e servirdes a deuses estrauhos, ele se voltará 
contra vós e vos destruirá, depois de vos ter fe ito  bem. 
21 O povo disse a Josué: N ão será assim como dizes, mas 
serviremos ao Senhor. 22 Josué disse ao povo: Sois tes 
temunhas de que vós mesmos eseolhestes para vós o Senhor, 
•a fim  de o servir. E les responderam: Somos testemunhas. 
23 T ira i, pois, (d isse Josué) do meio de vós os deuses es 
tranhos, e inclinai os vossos corações para o Senhor Deus 
de Israel. 24 O povo disse a Josué: Nós serviremos ao 
Senhor nosso Deus, e seremos obedientes aos seus preceitos, 

josu é  renovou naquele dia a aliança, e deu ao povo 
“ * preceitos e leis em Siquem. 26 Escreveu também todaa 

estas palavras no livro da le i do Senhor, tomou uma pedra 
muito grande, colocou-a debaixo dum carvalho, que estava 
no santuário do Senhor, 27 e disse a todo o povo: Esta 
pedra servir-vos-à de testemunho de que ouviu todas aa 
palavras, que o Senhor vos disse, para que não aconteça 
que depois queirais renegar o Senhor vosso Deus. 28 E  des 
pediu o povo, cada um para a sua possessão.

»^p°uímri Depois disto morreu Josué, filh o  de Nun, servo do
de Josué. Senhor, eom cento e dez anos. 30 Sepultaram-no nos con 

fin s  da sua possessão, em Tam nat Saraa, que está situada 
sobre o monte de E fra im , para a parte setentrional do 
monte Gaas. 31 Israel serviu ao Senhor, durante todo o 
tempo da vida de Josué e dos anciães, que viveram  muito 
tempo depois de- Josué, e que sabiam todas as obras que o 
Senhor tinha fe ito  em ( fa v o r  de) Israel.

Sepulcura 32 Qs OSSOS de José, que os filhos de Israe l tinham 

de Jose.* trúzido do E gipto , foram  sepultados em Siquem., ma parte 
do campo, que Jacob tinha comprado aos filhos de Hemor, 
pa i de Siquem, por cem cordeiros, c que fo i  depois proprie 
dade dos filhos  de José.

Morte e 33 M orreu também Eleázaro, filh o  de Aarão , e sepul- 

de*Elel«ro teram-no em Gabaat, (c id a d e ) de Finéas, seu filho , que lhe 
'tinha sido dada sobre o monte de E fra im .



L I V R O  DO S  JU iZES
Seff^undo a opinião maiê provável, o L IV B O  

DOS JU IZES fo i escrito pelo profeta Samuel 
ou por algum escritor descoTÜiecido, do tempo do 
Danfid ou. Salomão, Contém a hisldria de Israel, 
desde a morte de Josué até ao naseimeTUo de 
Samuel, época em que Deus suscitou alg^ujis he 
róis, chamados JÜtZES, para libertarem todo 
o seu povo ou parte dele da opressão inimiga, 
e para o levarem à observância da lei.

O autor deste livro teve por fim  levar o 
povo de Deus à observância da lei. P o r  meie 
de alguns exemplos tirados da história, mostra 
gue Israel é fetiz quando serve a Deus, mas 
toma-se infeliz logo que se afasta do Senhor,
0 qual todavia está sempre pronto a perdoar, 
quando ae faz penitência do pecado cometido.

Estado político e religioso de Israel 
depois da morte de Josoé

1 —  1 Depois da morte de Josué, os filhos de Israel con- A tribo de 
sultaram o Senhor, dizendo: Quem marchará à nossa fren te 
contra o Cananeu, e será o nosso chefe na guerra? 2 O Se- pjrt mar- 
iilior disse: Marchará (a  tr ib o  d e ) Judá; pois eu entreguei chat à 

<> jials nas suas mãos. 3 Judá disse a Simeão, seu irm ão: '  j* "
iMohe òomigo à terra, que me coube em sorte, e combate con- bos.
Ira 0 Cananeu, a fim  de que eu vá depois contigo à tua 
sorte. £  Simeão fo i  eom . ele.

4 Judá subiu, e o Senhor entregou nas suas mãos o Vitórias 
Cananeu.e o Ferezeu; derrotaram em Bezec dez m il homens. ®
r> Encontraram Adonibezec, em Bezec, combateram contra ele,
<1 derrotaram o Cananeu e o Ferezeu. 6 Adonibezec fugiu , 
mas, indo eles em seu alcance, apanharam-no e eortaram- 
-Ihe as extremidades das mãos e dos p éa  7 Adonibezec 
disse: Sessenta reis, a  quem tinham sido cortadas as extre 
midades das mãos e dos pés, apanhavam debaixo da minha 
mesa os sobejos da com ida; como eu f iz ,  assim Deus me 
l'cz. E  levaram-no a Jerusalém, e a li morreu. 8 Ora os 
rilhos de Judá, tendo atacado Jerusalém, tomaramma e pas- 
Hiiram-na ao f io  de espada, pondo fo g o  a  toda a cidade.

9 Depois, baixando, combateram contra o Cananeu, que 
habitava nas montanhas, ao meio-dia, e nas planícies.
Kl Judá (p rossegu indo) marchou contra o Cananeu, que 
hnliitava em Hebron, (chamada antigamente Cariat-Árbe)

1, 6. Oortaram.-Vhe... Este snplSclo era muitas vezes aplicado 
nns vencidos, para oe tornar incapazes de pegsr novamente em



derrotou Sesai, Aiiuan e Tolm ai. 11 Partindo dali, f o i  
eontra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava 
Cariat-Sefer, isto é, cidade das letras. 12 Caleb disse: 
Eu darei minha filh a  A xa  por mulher ao que tomar Cariat- 
-Sefer e a destruir. 13 Tendo-a tomado Otoniel, f ilh o  de 
Cenez, irmão mais novo de Caleb, este deu-lhe a sua filh a  
A x a  por mulher. 14 Indo ela em viagem , augeriu-Ihe seu 
marido que pedisse a seu pai um campo. A o  descer do 
jumento, Caleb disse-lhe: Que tens? 15 E  ela respon 
deu: Dá-me a tua bênção; já  que me deste uma terra seca,
dá-me também uma que se possa regar. Caleb pois deu- 
-Ihe uma terra, que se regava nos altos e nos baixos.

16 Os filhos do Cineu, parente de Moisés, saíram da 
cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto, 
que era da sorte desta tribo, ao meio-dia de A rad, e habi 
taram eom eles. 17 Depois Judá marchou com Siraeão, aeu 
irmão, e juntos derrotaram o Cananeu, que habitava em 
Safat, e destruiram-no totalmente. E  esta eidade fo i  cha 
mada com 0 nome de Horma, isto é, anátema. 18 Judá 
tomou também Gaza com os seus arrabaldes, e Asealon e 
Acaron, com os seus arrabaldes. 19 O Senhor fo i  com 
Judá, c este apoderou-se das montanhas, porém não pôde 
derrotar os que habitavam no vale, porque estes tinham 
carros de ferro. 20 Conforme o que Moisés tinha dito, 
deram Hebron a Caleb, que exterminou dela os três filhos 
de Enac.

Insucessos 21 Os filhos de Benjam im  não destruíram o Jebuseu, 
que morava em Jerusalém, e o Jebuseu habitou em Jerusa 
lém eom os filhos de Benjamim, até ao dia de hoje.

22 A  casa de José também marchou contra Betei, e o 
Senhor fo i  com eles. 23 Enquanto exploravam as cercanias 
da cidade, que autes se chamava Luza, 24 viram  sair da 
eidade um homem, e disseram-lhe: Mostra-nos a entrada 
da eidade, que usaremos de m isericórdia contigo. 25 Ten  
do-lha ele mostrado, passaram a f io  de espada a cidade, 
mas deixaram livre aquele homem e toda a sua fam ília . 
26 E le, posto em liberdade, f o i  para a terra de Hetún, 
fundou lá uma cidade e pôs-lhe o nome de Luza, a  qual se 
chama assim até ao dia de hoje.

27 Também Manassés não destruiu Betsa nem Tanac 
eom as suas aldeias, nem os habitantes de Dor, de Jeblaam 
e de Magedo, com as suas aldeias, e o Cananeu começou a 
habitar com eles. 28 Depois que Israel eobrou mais forças, 
fê-los tributários, e não os quis exterminar. 29 E fra im  
também não exterminou o Cananeu, que habitava em Gazer 
e que ai continuou a habitar, no meio de E fra im . 30 Zabu-



loii não destruiu os habitautes de Cetron e de Naalol, e o 
Cananeu continuou a habitar no meio dele, embora seu 
tributário.

31 Aser também não destruiu os habitantes de Aeo, 
de Sidónia, de Aalab , de Acazib, de Helba, de A fe c  e de 
Roob, 32 antes morou uo meio dos Cananeus, habitantes 
daquela torra, e não os exterminou.

33 N e fta li também não destruiu os habitantes dè 
Betsames, e de Betanat, mas morou entre os Canaueus, 
liabitantes daquela terra, e os Betsamitas e os Betanitas 
lhe foram  tributários.

34 O Am orreu encerrou os filhos de Dan no monte, 
c nâo os deixou descer para as planícies. 35 O Amorreu 
persistiu em habitar no monte Hares, que quer dizer monte 
de argila , em A ja lon  e em Salebim, mas a mão da casa de 
.iosé carregou sobre ele e tornou-o seu tributário. 36 Os 
limites do Am orreu oram desde a subida do Escorpião,
(  desde Sela para cima.

2 —  1 O anjo do Senhqr subiu de Galgala ao lugar o  anjo de 
(cham ado) dos Chorosos, e disse: Eu  vos tire i do F g ip fo
c. vos introduzi na terra, que eu tinha jurado a vossos pais que se 

(daT-vos), e prometi-vos não mais romper o paeto (que. f i z )  arrepende, 
convosco, 2 eom a condição, porém, de que não faríe is  
aliança eom os habitantes desta terra, mas que destruiríeis 
03 seus altares. Vós não quisestes ouvir a miuha voz; 
por que fizestes isto? 3 P o r  esta razão eu não quis expul 
sá-los, à vossa frente, para que os tenhais por inimigos, 
c os seus deuses sejam a vossa ruína.

4 A o  dizer o an jo do Senhor estas palavras a todos
os filhos de Israel, levantaram estes a sua « o z  e choraram.
.') Pelo  que chamaram àquele lugar, o lugar dos Chorosos, 
ou das lágrimas, e ofereceram  a li sacrifíc ios ao Senhor.

6 Josué despediu o povo, e os filhos de Israel foram  Fid-lídade 
cada um para a terra da sua herança, a fim  de a ocupa- geração 

rcra. 7 Serviram ao Senhor, durante todoa os dias da vida jonhe"do 
de Josué, e dos anciães que lhe sobreviveram por largo Josué. 

Lempo, e que tinham conhecido todas as obras que o Senhor 
Cizcra em favor de Israel. 8 Morreu Josué, fUho de Nún, 
servo do Senhor, eom cento e dez anos, 9 e sepultaram-no 
nos confins da sua possessão em Tamnatsare, sobre o monte 
de E fra im , ao norte do monte Gaas.

10 Toda aquela geração se f o i  unir a seus pais, e suce- 
deu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem as obras que g‘ ,ações 
linha fe ito  em fa vo r  de Tsrael. 11 E  os filhos de Is rae l reguintès. 
rizeram o m al diante do Senhor, serviram oa Baalins, 12 e

2, 11. Oz Baalims, os vários ídolos do deus Baal.



abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tinha 

tirado da terra do E g ip to ; seguiram deuses estranlios, 

deuses dos povos, que habitavam em torno deles, e adora- 

ram-nos; provocaram o Senhor à ira, 13 abandonando-o 

para servirem a B aa l e a Astarot.

14 O Senhor, irado contra (os  filh os  de) Israel, entre 

gou-os nas mãos dos saqueadores, que os tomaram e vende 

ram aos inimigos, que habitavam ao redor; eles não puderam 

resistir aos seus adversários. 15 Para  qualquer parte que 

quisessem ir, a mão do Senhor estava sobre eles, como 

lhes tinha dito e jurado, e vlram-se em extremo aflitos, 

lastituiçio 1® Senhor suscitou-lhes juizes, que os livrassem das
 dos Juizes, mãos dos opressores, mas nem a eles quiseram ouvir, 

17 prostituindo-se a deuses estranhos e adorando-os. Aban  

donaram depressa o caminho, por onde seus pais tinham 

andado, seguindo os mandamentos do Senhor; tudo fizeram  

ao contrário. 18 Quando o Senhor suscitava juizes, en 

quanto estes viviam, ele deixava-se dobrar da misericórdia, 

ouvia os gemidos dos a flitos  e livrava-os da crueldade dos 
opressores. 19 Mas, depois que o ju iz  morria, reincidiam, 

faziam  coisas muito piores do que tinham fe ito  seus pais, 

seguindo os deuses estranhos, servindo-os e adorando-os. 
N ão abandonaram os seus desatinos, nem o caminho durís 
simo, por onde tinham costume de ándar.

Deus nio 20 Acendeu-se, pois, contra Israel o fu ror do Senlior,
des^uiri q  ele disse: V isto  que este povo violou o pacto, que eu

tiuKa fe ito  com seus pais, e recusou ouvir a minha voz, 

21 também eu «n ão  destruirei as nações ( in im ig a s ), que 

Josué deixou quando morreu, a fim  de, por meio delas, 
pôr à prova Israel, (pa ra  v e r ) se procura seguir ou uão o 
caminho do Senhor, eomo seus pais procuraram. 23 Por isso 
0 Senhor deixou todas estas nações, não as quis destruir 
logo, nem as entregou nas mãos de Josué.

Povos 3 —  1 Estas sâo as gentes que o Senhor deixou para
-Cananeus provar por meio delas Israel, todos aqueles que não tinham 

*'fora^° conhecido as guerras dos Cananeus, 2 a fim  de que as 
eitermi- gcrações de Israel aprendessem a combater eontra os ini- 
nados. migos, se habituassem a pe le ja r: 3 os cinco sátrapas (o u

príncipes) dos Filisteus, todos os Cananeus, os Sidónios e 
os Heveus, que habitavam no monte Líbano, desde o monte 
de Baal-Hermon até à entrada de Emat. 4 Deixou-os para 
provar por meio deles Israel, (pa ra  v e r ) se ele obedeceria 
ou não aos mandamentos que o Senhor tinha intimado a 
seus pais, por meio de Moisés. 5 Os fUhos de Israe l habi-



liiniiii uo meio dos Cananeus, dos Heteus, dos Amorreus,. 
ilii.M ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus, C e tomaram 
|iiir mulheres as suas filhas, e eles mesmos deram suas filhas 
iiii.H filhos deles, e serviram os seus deuses.

HISTÓRIA DOS JUDEUS SOB OS JUÍZES

7 Fizeram  o mal, diante do Senhor, os filhos de Israel, 
c‘ c.squeeeram-se do seu Deus, servindo aos BaalinR e a 
A.sliirte. 8 Irado o Senhor eontra Israel, entregou-os uas de Chusan 
MiMo.s de Chusan Basataini, re i da Mesopotâmia, a quem 
iv livcram  su.jeitos oito anos.

!) (E n tã o ) clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um 
Hiilvador, que os livrou, isto é, Otoniel, f ilh o  de Cenez, irmão
 is novo de Caleb. 10 O espírito do Senhor esteve nele,
I' .julgou Israel. Saiu para a guerra, e o Senhor entregou- 
-llie nas mãos Chusan Basataim, rei da Síria, e derrotou-o.
11 ü  país ficou  em paz durante quarenta anos, e Otoniel 
l illio de Cenez morreu.

12 Os filhos de Israel recomeçaram a fa ze r o nial diante e da_ 
iln Senhor, o qual deu fo rça  contra eles a Eglon, rei do 
Moab, porque tinham fe ito  o mal na sua presença. 13 Eglon  por Aod. 
nniu-se eom os filhos de Am on e de Am alec, avançou, der 
rotou Israe l e apoderou-se da cidade das Palmeiras.
14 E  os filhos de Israel serviram a E glon , rei de Moab, 
ilurante dezoito anos.

15 Depois disto, clamaram ao Senhor, que lhes suscitou 
um salvador chamado Aod, filh o  de Gera, filh o  de Jemini,
<|iic era canhoto. Os fiU ios de Israel mandaram, por meio 
ilelc, presentes a Eglon, rei de Moab. 16 Aod  mandou 
lazer para si um punhal de dois gumes, que tinha os copos 
ilii largura da palma da mão, e o cingiu debaixo das vestes 
III) lado direito. 17 E  ofereceu os presentes a Eglon, rei 
ili“ Moab, que era em extremo gordo. 18 Depois de lhe ter 
iilcrecido os presentes, fo i  seguindo os companheiros, que 
linliam ido com ele.

19 Voltando de Galgala, onde estavam os ídolos, disse 
iin re i: Tenho que dizer-te, ó rei, uma palavra em segredo.
I) rei impôs-Lhe silêncio, e, tendo saído todos os que o rodea 
ram, 20 A od  aproximou-se do rei, que estava sentado só 
iiii .Reu quarto de verão, e disse-lhe: Tenho que dizer-te

3, 20-30. A  acção de Aod sòmente pode encontrar uma desciilpa 
iiii.s condições do tempo e do lugar. Naquele tempo estas acções não 
armn consideradas criminosas, sobretudo no Oriente, onde. ainda 
linjii. a astúcia e a mã fé são usadas e aplaudidas, quando se em- 
lirapam em serviço da pátria.



uma palavra da parte de Deus. O reL levantou-se logo 
do trono, 21 e Aod , estendendo a mão esquerda, tirou  o 
punhal do lado direito e cravou-lho no ventre, 22 com tanta 
força  que os copos entraram com a lâmina pela ferida, e 
ficou  coberta pela muita gordura. E  não tirou o punhal,
mas, como o cravou, assim o deixou no corpo; e logo os
excrementos do ventre saíram pelas sua vias naturais.

23 Aod, teudo fechado muito bem as portas do quarto, 
e deixando-as trancadas, 24 saiu pela galeria. Os criados 
do rei, quando entraram, viram  fechadas as portas do 
quarto, e disseram: Ta lvez esteja satisfazendo alguma
neces.sidade corporal no seu quarto de verão. 25 Mas, depois 
de esperarem muito tempo, ficaram  alarmados e, vendo que 
ninguém abria, tomaram a chave, e, abrindo, encontraram 
0 seu senhor morto estendido por terra. 20 Enquanto esta 
vam nesta perturbação, Aod  fu g iu  e passou pelo lugar dos 
idolos, donde tinha voltado atrás, e chegou a Seirat.
27 Logo  tocou a trombeta sobre o monte de E fra im , e os 
filhos de Israel desceram eom ele, marchando ele na frente.
28 Disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor entregou em 
nossas mãos os Moabitas, nossos inimigos. Desceram atrás 
dele e ocuparam os vaus do Jordão, por onde se va i a Moab, 
e não deixaram passar nenhmn (M oa b ita ). 29 Mataram 
naquela ocasião cerca de dez m il Moabitas, todos homens 
robustos e esforçados; nenhum deles pôde eseapar. 30 N a  
quele dia ficou  M oab hrunilhado, sob a mão de Israel, e o 
país ficou  enr paz durante oitenta anos.

O  juiz 3 1  Depois de Aod, Samgar, filh o  de Anat, matou seis-
Samgar. centos Filisteus com uma relha de arado, defendendo tam 

bém ele Israel.

Débora e 4 —  1 Os filhos de Israel tornaram a fa ze r o mal na

libérum "i® Senhor, depois da morte de Aod, 2 e o Senhor
Israel da entregou-os nas mãos de Jabin, rei de Canaan, que reinou 
oprrsrâo em A sor; este teve por general do seu exército um chamado
de Jabin q  q u a l  habitava em Haroset das gentes. 3 Os filhos

de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabin tinha nove 
centos carros de ferro, e tinha-os oprimido eom violência 
durante vinte anos.

4 Naquele tempo v iv ia  Débora profetisa, mulher de 
Lapidot, a qual ju lgava  o povo. 5 Sentava-se debaixo duma 
palmeira, que se chamava do seu nome, entre Ram a e Betei, 
sobre o monte de E fra im , e os filhos de Israel iam  ter com 
ela em todos os seus litíg ios. 6 E la  mandou chamar Barac, 
filh o  de Abinoem, (n a tu ra l) de Cedes de N e fta li,  e disse- 
-Ihe: O Senhor Deus de Israe l ordena-te que vás e conduzas 
0 exército ao monte Tabor, levando contigo dez m il
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••ijiubatentes dos filhos de N e fta li e dos filhos  de Za- 
liulon. 7 Estando tu no lugar da torrente de Ciaon, 
eu fa re i que venham à tua presença Sisara, general do exér 
cito de Jabin, os seus carros e toda a sua gente, e tos entre 
garei nas mãos. 8 Barac disse-lhe: Se vieres comigo, ire i;
s(! não quiseres v ir  comigo, não irei. 9 E la  respondeu-lhe:
Est:i bem, eu ire i contigo, mas desta vez não te  será atri- 
tmída a vitória, porque Sisara será entregue nas mãos duma 
mulher. Levantou-se, pois, Débora e partiu  eom Barac 

|iara Cedes.
10 E le, chamando os de Zabulon e N e fta li,  marchou 

loni dez m il combatentes, tendo Débora em sua companhia.
11 Ora H alier Cineu havia muito tempo que se tiuha sepa 
rado dos outros Cineus seus irmãos, filhos de Hobab, parente 
de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao vale 
( liamado Senim, e estava junto de Cedes.

12 F o i anunciado a Sisara que Barac, filh o  de Abinoem, 
tinha avançado até ao monte Tabor. 13 Sisara juntou 
novecentos carros de ferro , e fe z  marchar todo o exército 
desde Haroset das gentes até à torrente de Cison. 14 Débora 
disse a Barac: Levanta-te, porque este é o dia em que 
o Senhor entregou Sisara nas tuas mãos; eis que ele mesmo 
c o teu guia. Desceu pois Barac do monte Tabor, com os 
ilcz m il combatentes. 15 O Senhor desbaratou Sisara, e todoa

seus carros, toda a sua gente, que caíram ao f io  da 
espada, logo que Barac se deixou ver, de ta l sorte que 
Sisara, saltando do seu carro, fugiu  a pé. 16 Barac fo i  
seguindo os carros fu g itivos  e o exército até Haroset das 
gentes, e toda a multidão dos inim igos f o i  morta, sem esca 
par um só homem.

17 Entretanto Sisara fugindo chegou ã tenda de Jael, sisara é 
rnullier de H aber Cineu, porque havia paz entre Jabin, re i morto por 
de Asor, e a casa de H aber Cineu. 18 Jael pois, saindo 
ao encontro de Sisara, disse-lhe: Entra, meu senhor; entra,
não temas. E le  entrou na tenda e, coberto por ela com um 
laanto, 19 disse-lhe: Peço-te que me dês um pouco de
água, porque tenho m uita sede. E la abriu um odre de leite, 
deu-lhe de beber e cobrLu-o. 20 Sisara disse-lhe: Põe-te à
porta da tenda e, se alguém v ier perguntar-te: Está aqui
alguém? —  responder-lhe-ás: N ã o  está ninguém.

21 Jael, pois, mulher de Haber, tomou um prego da 
l.cnda, tomando também um martelo, e, entrando sem ser 
vlsta nem ouvida, aplicou o prego à fon te  da cabeça de 
Sisara, e, dando eom o martelo, eravou-o no cérebro até

4, 21. Sobre a acgSo de Jael podem-se fazer ae mesmas ra- 
rU'xões que forsm feitas sobre Aod (3, 20-30).



entrar pela terra ; ele, profundamente adormecido, desfa 
leceu e morreu. 22 Quando chegou Barae em seguimento 
de Sisara, Jael, saindo-lhe ao encontro, disse-lhe: Vem, e
eu te mostrarei o homem que procuras. Ele, entrando ein 
casa dela, viu Sisara que ja z ia  morto, e o prego encravado 
na sua fonte.

23 Naquele dia, pois, Deus humilhou Jabin, rei de 
Oaiiaan, diante do.s filhos de Israel, 24 os quais cres 
ciam cada dia, e com mão fo rte  oprimiam Jabin, rei de 
Caiiaaii, até que o destruíram.

Cântico d* 5 —  1 Naquele dia, Débora e Barae, filho  de Abiiioeni, 
Díbor». cíiiitaram, d izendo:

2 ó  vó.s (f i lh o s )  de Israel que expuseste.s voluntària 
mente as vossas vidas ao perigo,
bendizei ao Senhor.

3 Ouvi, ó reis, escutai atento.s, ó príncipes:
Sou eu, eu .<=ou a que cantarei ao Senhor,
a que entoarei hinos ao Senhor Deus de Israel.

4 Senhor, quando tu saiste de Seir, 
c passaste pelas regiões de Edom, 
a terra estremeceu,
e ÜS céus e as nuvens desfizeram-se em água.

5 Os montes abalaram-se à vista do Senhor,
e o Sinai diante da face do Senhor Deus de Israel.

(i Nos dias dc Sanigar, filh o  de Anat,
nos dias de Jael, estavam desertos os caminhos, 
e aqueles que os percorriam, 
caminhavam por atalhos tortuosos.

7 Oessaram os valentes em Israel, e desapareceram 
até que sc levantou Débora, 
ato que ela se levantou mãe em Israel.

H Escolhiam-.se novos deuses, 
a guerra estava à porta, 
e não se v ia escudo nem lança, 
entre os quarenta luil de Israel.

!) O meu coração ama os principes de Israe l;
vós os que voluntàriamente vos expusestes ao perigo, 
ItendizeL ao Senhor.

10 Vós os que montais jumentas brancas 
ÜS que vos sentais sobre tapetes, 
e os que andais pelos caminhos, cantai.

5, 1-32, Foi Débora quem compôs este cântico, mas cantou-o 
juntamente com Barae e os Israelitas. É um dos mais belos cânticos 
heróicos de Israel. Convida o povo vitorioso a bendizer o Senhor; 
exalta as tribos que tomaram parte na hatalha, e censura as que se 
abstiveram; descreve as fasea principais do combate.



11 A í  oiide foram  quebrados os carros

e se desbaratou o exército dos inimigos,

( i t í )  sejam contadas ns justiças do Senhor 

c a sua clemência para com os valentes de Ira e l;  

então 0 povo do Senher desceu às portas, 

e alcançou o principado.

12 Levanta-te, levanta-te, ó Débora, 

levanta-te, levanta-te, e entoa um cântico; 

levauta-te, Barac,

e toma os teus prisioneiros, ó filh o  de Abinoem.

13 Salvaram-se as reliquias do povo,

0 Senhor combateu entre os valentes.

14 U tilizou  E fra im , para exterminar (os CananovsJ

cm Amaiec,

e serviu-se também dc Benjam im  contra os teus 

povos, ó Am aiec : 

de M aquir desceram os príncipes, 

e de Zabulon os que comandaram o exército para 

combater.

15 Os capitães de Issacar foram  eom Débora, 

e seguiram as pisadas de Barac,
o qual se lançou no perigo, como se fosse precipitado 

num abi.snio.
D ivid ido Ruben contra si mesmo, 
levantou-se discórdia entre os seus homens de valor. 

Ití P or que habitas tu entre os dois termos (de Israe l 

e dos seus in im igos ), 
a ouvir os balidos dos rebanhos (e m  vez de a judar 

os teus irm ãos)  ?

D ivid ido Ruben contrfi si mesmo,
levantou-se discódia entre os seus homens de valor.

17 Galaad repousava na banda de além do Jordão, 
e Dan atendia às suas naus;

Aser habitava na costa do mar 
e deixava-se estar nos seus portos.

18 Zabulon, porém, e N e fta li 
expuseram-se à morte
no país de Mc.romé.

19 Vieram  os reis ( in im ig o s ) c combateram;
os reis de Canaan combateram (c o n tra  Is ra e l), 
em Tanac juuto às águas de M agedo, 
mas não levaram presa alguma.

14. Os príncipes valentes qne eonqulstarani o pels de Oalaad.



20 Combateu-se do eéu contra eles;
as estrelas, permanecendo na sua ordem e no seu 

curso, combateram contra Sisara.

21 A  torrente de Cison arrastou os seus cadáveres, 
a torrente de Cadumim, a torrente de Cison.
Ciilca, ó minha alma, estes valentes!

22 As unhas dos cavalos caíram eom o impeto da fuga , 
e os mais robustos dos inim igos precipitaram-se

uns sobre os outros.

23 Am ald içoai a terra de Meroz, disse o an jo do Senhor; 
amaldiçoai os seus habitantes,
porque não acudiram em am U io (d o  p ovo ) do Senhor, 
em auxilio dos seus valentes guerreiros.

24 Bendita seja entre as mulheres Jael, esposa de
H aber Cineu, 

bendita seja na sua tenda.
25 E la deu leite ao que lhe pedia água,

e iiuma taça de príncipes ofereceu-lhe a nata.
2(i Estendeu a mão equerda a um prego, 

e a d ireita a um martelo de operário, 
e, buscando na cabeça lugar para a ferida, deu o 

golpe em Sisara, 
trespassando-lhe com força  as fontes.

27 Caiu a seus pés, desfaleceu e expirou; 
contoreeu-se a seu pés,
e ficou  estendido por terra exânime e miserável.

28 A  mãe de Sisara, olhando pela janela, gritava, 
e do seu quarto d izia :
P o r  que tarda em voltar o seu carro?
P or que são tão pesados os pés dos seus quatro 

cavalos?
29 Mas uma de suas mulheres mais discreta do que

as outras, 
respondeu à sogra estas palavras:

30 Ta lvez que a esta hora reparta os despojos,
e escolha para si a mais form osa das cativas; 
vestidos de várias cores são dados dos despojos 

a Sisara,
e várias jó ias  se lhe destinam para adorno do seu 

pescoço.
31 Assim pereçam. Senhor, todos os tens in im igos;

os que porém te amam, brUhem eomo o sol quando 
nasce.

21. Oalca, i  minha alma... Débora transporta-se em espirito ao 
campo coberta de cadáveres inimigos, e convida-se a ai mesma a 
caleá-IoB.



32 E  (depois d is to ) esteve o país em paz durante qua 
renta anos.

0 —  1 Porém  (m o r to  B ara e ) os filhos de Israe l 1̂ ®̂ ' 
iiiiruin a fa ze r o mal diante do Senhor, que os entregou je*Isc«ete 
iliin iiitc sete anos nas mãos doa Madianitas, 2 pelos quais novo cu- 

1’oriiin muito oprimidos. P o r  medo a  Madian, fizeram  para “ B"*
HÍ covas e cavernas nos montes, e  lugares muito fortes  para 
i'0HÍHtirem. 3 Quando Israel tinha semeado, vinham os 
Miiilinnitas, os Am alecitas e os outros povos orientais, 4 e, 
pondo as tendas junto deles, talavam  tudo quanto ainda 
i>Htiiva em erva (desde o  J o rd ã o ) até à entrada de Gaza,
II não deixavam aos Israelitas nada do necessário à vida,
111'in ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5 E les vinham com 
Iodos os seus rebanhos e tendas, eomo nuvem de gafanhotos, 
r os.sa multidão inumerável de homens e camelos cobria 
l.odns as coisas, destruindo tudo o que tocava. 6 Israel fo i  
innito humilhado na presença dos Madianitas.

7 Quando os israelitas clamaram ao Senhor, pedindo Arrepen- 
Hocorro eontra os Madianitas, 8 o Senhor mandou-lhes um 
profeta, que lhes disse; E is  o que diz o Senhor Deus de 
I.srael: Eu vos f i z  sair do E g ip to  e vos tire i da casa da
escravidão, 9 livrei-vos do poder dos E gípcios e de todos 
i)s inimigos, que vos a flig ia m ; laucei-os fo ra  à vossa che 
gada e entreguei-vos a sua terra. 10 Nessa ocasião, disse- 
vos: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses

lios Amorreus, em cu ja  terra habitais. £  vós não quisestes 
ouvir a  minha voz.

11 Depois (destas pa lavras) veio o an jo  do Senhor e 
.sentou-se debaixo de um terebinto, que havia em E fr a  e per dc Israel, 
tcncia a Joás, pai da fam ilia  de E zri. Estando Gedeão,
•sou filho , sacudindo e limpando o tr igo  no lagar, para o 
usconder dos Madianitas, 12 o an jo do Senhor apareceu- 
•Ihe e disse: O Senhor é contigo, valente herói. 13 Gedeão 
ilisse-lhe: Se o Senhor é connosco, peço-te, senhor meu,
(que  me d igas) por que nos aconteceram todas estas coisas?
Onde estão aquelas suas maravilhas, que nossos pais nos 
contaram, dizendo: O Senhor tirou-nos do E g ip to?  A gora
II Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos do Madia- 
iiitas. 14 Então ( o  a n jo  que representava) o Senhor olhou 
para ele e disse: V a i eom essa tua fo rça  e liv ra  Israel
ilo poder dos M adianitas. Sabe que sou eu quem te manda.

15 E le  respondeu e disse: Diz-me, te peço, meu
Senhor, como poderei eu livrar Israel? A  minha fam ilia  
(' a última de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu
pai. 16 O Senhor disse-lhe: Eu serei contigo, e tu der-
rotarás os Madianitas, como se fossem  um só homem.



17 E le  replicou: Se eu acliei graça diante de ti, dá-me
um sinal por onde conheça que és tu quem m e fa la , 18 e 
não te vás daqui, antes que eu volte, trazendo um sacri 
fíc io , e to ofereça. E le  respondeu: Eu esperarei a  tua
volta.

Sinal dado 19 Gedeão fo i  a sua casa, cozeu um cabrito e pães 
a Gedeao. àzimos duma medida de farinha, e, pondo a carne num cesto 

e deitando o caldo da carne numa panela, levou tudo ao
lugar debaixo do terebinto e ofereceu-lho. 20 0  anjo do
Senhor disse-lhe: Tom a a carne e os pães ázimos, põe-nos 
sobre aquela pedra, e derrama-lhes por cima o caldo. Ten  
do-o assim fe ito  Gedeão, 21 o an jo do Senhor estendeu 
a ponta da vara, que tinha ua mão, tocou a carne e os pâes 
ázimos, e saiu fog o  da pedra, que consumiu a carne e os 
pães ázimos; e o an jo do Senhor desapareceu de seus olhos.
22 Vendo Gedeão que era um an jo  do Seuhor, disse: A i  de
mim. Senhor meu Deus, que v i o an jo  do Senhor faee  a face.
23 O Senhor disse-lhe: A  paz seja contigo; nâo temas, 
nâo morrerás.

G.‘ deio 24 Gedeão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-o 
*V lt tr «™ F a z  do Senhor, (nom e que conserva) até ao dia de hoje.

Deus e Estando ele ainda em E fra , que pertence á fam ilia  de Ezri,

1íÍt*r*d° naquela noite disse-lhe o Senhor: Tom a o touro de teu
*gVal.‘  l>íib ® outro touro de sete anos, e destruirás o a ltar de Baal 

que é de teu pai, e corta o aschera, que cerca o a lta r; 
26 edificarás um altar ao Seuhor teu Deus em cima desta 
pedra, sobre a qual puseste antes o sacrifíc io, e tornarás 

o segundo touro, e o oferecerás em holocausto sobre um 
monte da lenha, que terás cortado do aschera. 27 Gedeão, 
tendo tomado dez homens dos seus servos, fe z  o que o Senhor 

lhe tinha ordenado; porém, temendo a fam ilia  de seu pai 
e os homens daquela cidade, não o quis fa ze r de dia, mas 
executou tudo de noite.

28 Os homens daquela cidade, tendo-se levantado pela 
manhã, viram  o altar de Baal destruído, o aschera e o se 
gundo touro posto sobre o altar, que acabava de ser erigido. 
29 Disseram uns para os outros: Quem fe z  isto? A v e r i 
guando o autor da obra, foi-lhes d ito : Gedeão, filho  de
Joás, fe z  todas estas coisas. 30 Disseram a Joás: F a z 
v ir  aqui teu filho , para que seja morto, porqüe destruiu 
o altar de Baal, e cortou o aschera. 31 Joás respondeu- 
-Ihes: Porventura sois vós os vingadores de Baal, para

6, 22. At de m im ... Gedeão espera morrer, pois os Hebreus 
julgavam que era ferido de morte quem visse um anjo de Deua 
(Ex. 20, 19, etc.).

'25, 26, 28, 30 —  Aschera. V er nota Ex. 34, 13.



roíiibaterdes por ele? Aquele que é seu inim igo, m orra antes 
iliio chegue o dia de amanhã; se ele é Deus, vingue-se da- 
(jiiele que destruiu o seu altar. 32 Daquele dia em diaute 
(icdeão fo i  chamado Jerobaal, por Joás ter d ito : V in-
giio-se B aal daquele que destruiu o seu altar.

33 Entretanto todos os Madianitas, os Am alecitas e os Gedeio 
povos do oriente, se juntaram  e, tendo passado o Jordão, 
iicniiiparam no vale de Jezrael. 34 O espirito do Senhor às arm as, 
iipuderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, con 
vocou a casa de Ab iezer, j)ara que o seguisse. 35 E  euviou 
Mieiisageiros por toda a tribo de Manassés, que também o 
seguiu; e enviou outros mensageiros às tribos de Aser, de 
Znimlon e N e fta li, que foram  juntar-.se com ele.

36 Gedeão disse a Deus: Se tu salvas Israel, por meio Milagre

(la minha mão, como disseste, 37 eu porei na eira este velo jjYs.° 
dc lã ; se o orvalho cair só no velo, e toda a terra fica r  
seca, reconhecerei nisso que salvarás Israe l pela minba 
nião, como prometeste. 38 Assim sucedeu. Levantando-se, 
ainda de noite, espremeu o velo e encheu um vaso de orvalho.

39 Gedeão disse de novo a Deus: N ão  se acenda contra
mim 0 teu furor, se eu ainda fize r  outra prova, pedindo 
um sinal no velo. Peço que só o velo esteja seeo, e toda 
a terra molhada de orvalho. 40 Naquela noite o Seiíhor fe z  
como (G edeão) lhe tinha pedido: só o velo ficou  enxuto, 
havendo orvalho por toda a terra.

7 —  1 Jerobaal, que é Gedeão, levantando-se de noite Gedeão 
acompanhado de todo o povo, fo i  à fon te  chamada Harad.
O acampamento dos M adianitas estava uo vale, ao norte 
da colina de Moré.

2 O Senhor disse a Gedeão: Tens contigo multa gente,
e M adian não será entregue na sua mão, para que Israel 
não se glorie contra mim, dizeudo: P o r  minhas forças
fu i livre. 3 P a la  ao povo e, de modo que todos ouçam, 
ordena: Aquele que é medroso e tím ido, volte para trás.
Ketiraram-se do monte de Galaad e voltaram  para trás vinte 
0 dois m il homens do povo, e só ficaram  dez mil.

4 O Senhor disse a Gedeão: A in da  é gente demais.
Leva-os às águas, que lá  os provarei: aquele que eu te 
disser que parta  contigo, esse vá, e aquele a quem eu proibir, 
volte para trás. 5 Tendo o povo descido às águas, o Senhor 
disse a Gedeão: Porás a um lado os que lamberem a água

32. Jerobaal; jogo de pelavras, o qual significui que Baal de 
fenda a sua cauaa coutra ele (Oedeão).

7, 6. Os gue lamberem... ou, segundo o contexto, os que, em
vez de se deitarem por terra para beber a ãgua directamente com a 
bôca, tomarem a água na concavidade da mão e a levarem ã bôca.



cum a liugua, como os cães costumam lam ber; e os que 
beberem de joelhos, estarão noutra parte. 6 Ora o número 
dos que lamberam a  água, lançando-a com a mão à boca, 
f o i  de tezentos homens; todo o resto da gente tinha dobrado 
os joelhos para beber (m a is  comodamente) .  7 O Senhor 
disse a Gedeão: Com os trezentos homens, que lamberam
a água, vos livrarei, e entregarei nas tuas mãos os M adia- 
nitas; toda a outra gente volte para sua casa. 8 Gedeão, 
tomando viveres e trombetas à proporção do número, ordenou 
que toda a restante multidão se retirasse para as suas ten 
das. E le  com os trezentos homens saiu à batalha. O acam 
pamento Madian estava em baixo, no vale.

Gedeao 9 Naquela mesma noite o Senhor disse-lhe: Levanta-te
® úesee ao acampamento (dos in im ig os ), porque eu os en- 

meoto^Ma- tregarei nas tuas mãos. 10 Todavia, se tens medo de ir só, 
dianiií. vá contigo o teu criado E ara ; 11 escutarás o que eles 

dizem, e então te confortarão as tuas mãos, e descerás com 
maior segurança ao acampamento dos inimigos. Desceu 
ele, eom Eara seu criado, à parte do acampamento, oude 
estavam as .sentinelas do exército (in im ig o ).

Sonho dum 12 Os Madianitas, os Am alecitas e todos os povos do 
Madianiu. oriente, jaziam  estendidos no vale, numerosos como g a fa  

nhotos; os camelos eram também inumeráveis, como a areia 
que há na praia do mar. 13 Quando lá  chegou Gedeão, um 
deles estava a contar ao camarada o seu sonho, e deste 
modo lhe re feria  o que tinha v isto: T iv e  um sonho, em
que me parecia ver como que um pão de cevada, que rolava 
sobre o acampamento de Madian, e que, tendo chocado com 
uma tenda, a sacudiu com a pancada, e a lançou de todo 
por terra. 14 O outro, a  quem ele fa lava, respondeu: Is to
não ê outra coisa senão a espada de Gedeão, filho  de Joás, 
homem Israelita . O Senhor lhe entregou nas mãos Madian 
e todo o seu acampamento.

15 Gedeão, tendo ouvido este sonho e n sua interpre- 
Gedcio. fação, adorou (a  D eus), voltou ao acampamento de Israel 

e disse: Levantai-vos, porque o Senhor nos entregou nas 
mãos o acampamento de Madian. 16 D ivid iu  os trezentos 
homens em três batalhões, pondo, nas mãos de cada um, 
uma trombeta e uma ân fora vazia, e, dentro desta, uma 
lanterna, acesa, 17 e disse-lhes: Faze i o mesmo que me 
virdes fazer. Quando eu chegar aos lim ites do acampa 
mento, im itai 0 que eu fizer. 18 Quando soar a trombeta 
(qu e  tenho) na mão, tocai também as vossas ao redor do 
acampamento, e g r ita i todos à uma: P elo  Senhor e por 

dS^M^dia- G«deão.
nitis. 19. Gedeão e os cem homens, que o acompanhavam, che-



gnram aos lim ites do acampamento, ao princípio da v ig ília  
ila meia-noite, quando se rendiam as sentinelas, e começaram 
a tocar as trombetas, e a quebrar as ãnforas umás nas 
nutras. 20 Os três batalhões, quebradas as ãnforas, toma 
ram as luzes na mão esquerda, e, tocando as trombetas com 
iis direita, gritaram  juntos: A  espada pelo Senhor e por
Gedeão. 21 Conservaram-se, cada um no seu posto, ao 
redor do acampamento in im igo, e, nisto, todo o acampa 
mento (dos M ad ianitas ) se pôs em desordem, e, dando 
grandes gritos, fugiram . 22 Enquanto os trezentos homens 
continuavam a tocar as trombetas, o Senhor fe z  que todos 
os M adianitas voltassem a espada uns contra os outros,
23 e todo 0 acampamento fu g iu  até Betscta, c até aos con 
fins de Abelmehula em Tebat. Os homens de Israel, das 
tribos de N e fta li e de Aser, e todos os da tribo de Manas- 
KÚs, gritando juntos, perseguiam os Madianitas.

24 Gedeão enviou mensageiros por todo o monte de F-fraim yaí 
E fra im , dizendo: «S a í ao encontro dos M edianitas e ocupai 
as águas até Betbera, e até ao Jordão. Todo o E fra im  
pois gritou e antecipou-se a ocupàr as águas, e (passos d o )
Jordão até Betbera. 25 Teudo apanhado dois dos M adia 
nitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb no penhasco de Oreb, e 
Zeb no lugar de Zeb. E  perseguiram os M adianitas, levando 
as cabeças de Oreb e de Zeb a Gedeão, ao outro lado do 
rio Jordão.

8 —  1 Os homens de E fra im  disseram-lhe: Que é isto
que pretendes fazer, não nos chamando, quando ias pelejar 
contra os M adianitas? E  inereparam-no com violência.
2 Gedeão respondeu-lhes: Que coisa pude eu fa ze r seme 
lhante ao que vós fizestes? Porventura não vale mais um 
cacho de E fra im , do que as vindlmas de Ab iezer? 3 O Se 
nhor vos entregou nas mãos os príncipes de Madian, Oreb, 
e Zeb ; que coisa pude eu fazer semelhaute ao que vós fizes  
tes? Dizendo isto, aplacou a ira  de que estavam possuídos 
contra ele. 4 Gedeão, tendo chegado ao Jordão, passou-b 
com os trezentos homens que levava consigo; mas de can 
sados não podiam perseguir os fu g itivos . 5 Disse pois aos 
moradores de Socot: Dai, vos peço, pão a esta gente, que
trago comigo, porque estão muito cansados, a fim  de poder 
mos -ir em alcance de Zebee e Salmana, reis dc Madian.
() Os príncipes de Socot responderam: Tens ta lvez já  em
teu poder as palmas das mãos de Zebee e de Salmana, para 
( t e  atreveres a ) pedir (com o  vencedor) que demos pão ao 
teu exército? Gedeão disse-lhes: Quando pois o Senhor
mc tiver entregado nas mãos Zebee e Salmana, eu vos 
moerei as carnes com os espinhos e abrolhos do deserto.



8 Saindo dali, fo i  a Fanucl, e fa lou  do Diesmo modo aos 
liomens daquele lugar. E les responderam-lhe como tinham 
respondido os de Socot. !> (G edeão) disse-lhes também: 
Quando eu voltar vitorioso, destruirei esta torre.

1(1 Entretanto Zebee e Salmann estavam descansando 
com todo o seu exército, uns quinze mil homens, que eram 
os que restavam de todo o exército dos filhos do Oriente, 
pois haviam sido mortos cento e vinte m il combatentes que 
manejavam a espada. 11 Gedeão, tomando o caminho dos 
que habitavam em tendas, na parte oriental do Nobe e de 
Jegbaa, destroçou o acampamento dos ininiigo.s, que se 
davam por seguros e nada suspeitavam de adverso. 12 Zebee 
c Salniana fugiram , mas Gedeão, indo no seu alcance, pren 
deu-os depois de ter ]iosto em desordem todo o seu exército.

13 Voltando Gedeão da batalha, pela subida de Hares, 
l i  tomou um jovem  da gente de Socot, e perguntou-llie os 
nomes dos chefes e anciães de Soeot, e ele ( o  jo v e m ) escre 
veu setenta e sete pessoas. 15 Fo i a Socot, e disse-lhes: 
E is  aqui Zebee e Salmana, a respeito dos quais me escar- 
necestes, dizendo: Porventura estão já  em teu poder as mãos 
de Zebee e de Salmana, para nos pedires que demos pão 
à tua gente, que está desfalecida? l ( i  Tomou pois os 
anciães da cidade e, com espinhos e abrolhos do deserto, 
castigou aqueles homens de Soeot. 17 Destruiu também a 
torre de Fanuel, depois de ter morto os habitantes da 
cidade. 18 E  disse a Zebee e a Salmana: Como eram
aqueles homens, que vós inatastes sobre o Tabor? Eles re.s- 
poiideram: Semelhantes a t i ;  cada um deles parecia quase
o filh o  dimi rei. 19 E le  respondeu-lhes: Eram meus
irmãos, filhos de minha mãe. V iva  o Senhor, que, se vós 
lhes tivésseis salvado a vida, eu não vos mataria. 20 E disse 
a  Jeter, seu prim ogênito: Levanta-te e mata-os. Porém
ele não puxou pela espada, porque, como era ainda rapaz, 
tinha medo.

21 Zebee e Salmana disseram (a  G ed eã o ): Vem tu
mesmo e lança-te sobre nós, porque a força é proporcionada 
ã idade. Gedeão levantou-se e matou Zebee e Salmana, e 
tomou os crescentes com que se costumam adornar os pes 
coços dos camelos dos reis. 22 Todos os homens de Israel 
disseram a Gedeão: Sê nosso principe, tu e teu filho, e
o filh o  de teu filho , porque nos livraste da mão de Madian. 
23 E le respondeu-lhes: Nem  eu, nem meu filh o  vos domi 
naremos, mas o Senhor terá dominio sobre vós. 24 E dis- 
.se-lhes: Uma só coisa vos peço: Dai-me as argolas (d o
na riz ) da vossa presa. Os inimigos, que eram Ismaelitas, 
costumavam trazer argolas de ouro. 25 E les responderam:



Nós tas daremos de muito boa vontade. E , estendendo no 
r.lião uma capa, lançaram nela as argolas havidas da presa.

26 O peso das argolas pedidas fo i  de m il e setecentos 
siclos de ouro, a fo ra  os ornamentos c colares, e vestidos 
(le púrpura, que os reis de Madian costumavam usar, e a fo ra  
MS coleiras de ouro dos camelos.

27 Gedeão fe z  disto um éfode c o pôs na sua eidade 
ile E fra . Is to  deu ocasião a que todo o Israe l idolatrasse, e 
1'oL a ruína de Gedeão e de toda a sua casa. 28 Foram  
humilhados os M adianitas diante dos filhos de Israel, e não 
puderam mais levantar cabeça. Todo o país ficou  em paz 
durante os quarenta ano.s, que Gedeão governou. 29 R e ti 
rou-se Jerobaal, filh o  de Joás, e habitou em sua easa,
30 e teve setenta filhos, todos .seus, porque tiuha muitas mu 
lheres. 31 Uma das suas mulheres secundárias, que estava em 
Siquem, deu-lhe à luz um filho, que fp i chamado Abim elec.

32 M orreu Gedeão, filh o  de Joás, nurna boa velhice, e fo i  
.sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em E fra , (c idade) 
da fam ília  de Ezri. 33 Depois que Gedeão morreu, os filhos 
de Israel voltaram  as costas (a  Deus) e contaminaram-se 
com Baal. F izeram  aliança com Baal, para que fosse seu 
deus, 34 e não se recordaram do Senhor, seu Deus, que 
os livrou das mãos de todos os seus inim igos que os cer 
cavam, 35 nem usaram de piedade eom a casa de Jerobaal,
(is to  é ) de Gedeão, em reconhecimento de todos os bene 
fícios que este tinha fe ito  a Israel.

9 —  1 Abimelec, filh o  de Jerobaal, fo i  a Siquem ter Abimelcch 
com os irmãos de sua mãe e disse-lhe.s, assim como a toda 
a parentela da casa do pai de sua m ãe : 2 D ize i a todos como reí.
os homens de Siquem ; Qual é melhor para vós, serdes 
dominados por setenta homens, filhos todos de Jerobaal, ou 
por um só homem? Considerai também que eu sou vosso 
osso e vos.sa carne. 3 Os irmãos de sua mãe fa laram  dele 
a todos os homens de Siquem, referindo todas a.s palavara.s, 
e inclinaram o seu coração a fa vo r  de Abimelec, dizendo:
Ê nosso irmão. 4 (O s  S iquem itas) deram-lhe setenta siclos 
de prata do templo de Baalberit, com os quais tomou a seu 
soldo homens miseráveis e aventureiros, que o seguiram.

8. 26. Mü e ríscenta» nelas, c«rca de 27 kilos e 200 gramas.
27. O éfode uma veste do Pontirice (Ex . 28. 6 e segs.).

(fedeão não empregou todo o ouro recebido na confeccão do éfode, o 
qual era destinado a ser uma lembrança de vitãria alcmuçada. Israel 
porém, passado algum tempo, tomou-o como objecto de superstição 
idolátriea.

30. Porque tinlui muêlas muUieres. A  poligamia era permitida 
no Antigo Testamento.

9, 4. BttalbeTit, isto é, Baal da aiiança.



5 F o i à  casa de seu pai, em E fra , e matou, sobre uma só 

pedra, os seus irmãos, filhos de Jerobaal, setenta homens; 

escapou sòmente Joatão, filh o  mais novo de Jerobaal, que se 
escondeu. 6 Então juntaram-se todos os Siquemitas, com 
todas as fam ílias da casa de M elo ; vieram e constituiram 
rei a  Abimelec, junto do terebinto, que havia em Siquém. 

Apólogo 7  Tendo sido avisado disto Joatão, fo i  e parou sobre 
e jo t t io . ^ gimo do monte Garizim , e levantando a voz, clamou, 

dizendo: Ouvi-me homens de Biquém, para que, assim. Deus 

vos ouça. 8 Foram  (um a  vez ) as árvores, para eleger 
sobre si um rei, e disseram à o live ira : Beina sobre nós. 

9 Mas ela respondeu: Porventura posso eu deixar o meu 
óleo, de que se servem os deuses e os homeus, para v ir  a ser 

superior entre as árvores? 10 E  as árvores disseram à 
f igu e ira : Vem  e reina sobre nós. 11 Mas ela respondeu- 

-Ihes: Porventura posso eu deixar a minha ^oçura, os meus 
suavíssimos frutos, para ir ser superior entre as outra.s 
árvores? 12 E  as árvores disseram á videira ; Vem  e reina 

sobre nós. 13 Mas ela respondeu-llies: Porventura posso eu 
deixar o meu vinho, que alegra Deus (n os sa crifíc ios ) e os 

homens, para ser superior entre as outras árvores? 14 E  to  
das as árvores disseram ao espinheiro: Vem  e reina sobre 
nós. 15 E  ele respondeu-lhes: Se vós deveras me constituis 

vosso rei, vinde e repousai debaixo da minha sombra; mas, 
se o não quereis, saia fo g o  do espinheiro e devore os cedros 
do Libano.

16 A gora  pois, sc, com rectidão e sem pecado, consti- 
tuistes vosso fe i  a  Abimelec, se vos portastes bem com 
Jerobaal e com a sua casa, correspondendo aos benefícios 

daquele que combateu por vós, 17 e que expôs a sua 
própria v ida aos perigos, para vos liv ra r da mão de Madian, 
18 —  vós, que agora vos levantastes còntra a casa de meu 
pai, matastes setenta homens seus filhos, sobre uma s6 
pedra, e constituistes re i dos habitantes de Siquém a A b i- 
melcc, filh o  duma sua escrava, porque é vosso irmão, — 19 se, 
pois, proeedestes com rectidão e sem pecado, com Jerobaal 
e com a sua casa, alegrai-vos hoje com Abim elec, e ele se 
alegre convosco. 20 Mas, se proeedestes perversamente, 
saia fo g o  dele, e devore os habitantes de Siquém, e a eidade 
de M elo ; e saia fog o  dos homens de Siquém e da casa de 
Melo, e devore Abimelec.

8-15. 0  apólogo de Joatão é 0 mais antigo docnmento deat» 
gênero qne se encontre na Bíblia. Pela sna beleza é verdadeira- 

, mente digno dos lirros ssntos.
20. SaÁa fogo, isto é, manifeste-se ire, vingança.



21 Tendo d ito estas palavras, fu g iu  e fo i  para Bera, 
linde habitou, por temer Abim elec, seu irmão.

22 Reinou Abim elec sobre Israe l durante três anos, Os Sique- 
23 mas o Senhor enviou um péssimo espírito entre Abim elec
I-. os habitantes de Siquém, que se tornaram in fié is  a contr* 
Aljimelech, 24 para que (assim fosse vingado o crime da Abiaelech. 
morte dos setenta filhos de Jerobaal, e o seu sangue caísse 
sobre Abimelech, seu irmão, e sobre os outros Siquemitas, 
que o tinham auxiliado. 25 Os homens de Siquém armaram 
contra ele ciladas no alto  dos montes; e, enquanto ali 
esperavam que viesse, cometiam roubos, despojando os que 
passavam; e isto f o i  re ferido  a Abimelec. 26 Ora Gaal, 
fUho de Obed, fo i  com seus irmãos e passou a Siquem. Â  sua 
chegada, os habitantes de Siquém, animados, 27 sairam 
[lelos campos, devastando as vinhas e calcando os cachos;
(d epo is ) form ados coros de cantores, entraram no templo 
<lo seu deus, e, enquanto comiam e bebiam, amaldiçoavam 
Abimelec. 28 Gaal, filh o  de Obed, disse: Quem é Abimelec, 
e que (c id ad e ) é Siquém, para que lhe estejamos sujeitos?
Não é ele filh o  de Jerobaal, e não constituiu Zebul, seu 
servo, príncipe sobre os descendentes de Em or pai de S i 
quém? P or que razão pois o serviremos? 29 Oxalá que 
alguém me desse o mando deste povo, para eu .exterminar 
.Abimelec. E  fo i  dito a Abim elec: Junta um exército nu- 
iiiero.so, e vem.

30 Zebul, governador da cidade, tendo ouvido as pala- .Zebul 

vras de Gaal, filh o  de Obed, ficou  em extremo irado 31 e çb"mél«h. 
enviou secretamente mensageiros a Abim elec, a dizer-lhe:
Gaal, filh o  de Obed, veio a Siquém com seus irmãos, e anda 
sublevando a cidade contra ti. 32 Portanto, sai de noite, 
com a gente que tens contigo, e deixa-te estar escondido 
no campo; 33 pela manhã cedo, ao nascer do sol, lança-te 
sobre a c idade;. quando ele sair eontra ti, com a sua gente, 
faz-lhe 0 que puderes.

34 Abim elech pois levantou-se de noite, com todo o Abimelech 
seu exército, e pôs emboscadas em quatro lugares junto 
de Siquém. 35 Gaal, filh o  de Obed, saiu, e fe z  alto à siquém. 
entrada da porta da cidade. (Im ed ia ta m en te ) Abim elec 
saiu do lugar das emboscadas com todo o exército. 36 Quan 

do Gaal viu aquela gente, disse a  Zebul: E is uma multidão 
que desce dos montes. Zebul respondeu-lhe: As sombras dos 

montes é que parecem homens: estás enganado eom esta 

ilusão. 37 Gaal replicou: eis uma multidão que desce dos 

mais altos cimos, e um esquadrão que vem  pelo caminho

23. Vm pêssine espirito, o demônio provocador da discórdia.



do Carvalho dos Adivinhos. 38 Zebul disse-lhe; Onde está. 
agora a tua boea, com que dizias: Quem é Abimelec, para 
lhe estarmos sujeitos? N ão é este povo que tu desprezavas? 
Sai e combate contra- ele. 39 Saiu Gaal, à vista de todo O' 
povo de Siquém, e combateu conta Abimelec, 40 que o 
fo i  seguindo na fu ga  e o constrangeu a entrar na eidade, 
tendo morrido muitos dos homens (de Gaal) até às portas 
dela. 41 Abimelec deteve-se em Buma; Zebul porém lan 
çou fora  da cidade G-aal e os seus companheiros, que nãO’ 
puderam mais permanecer neln.

42 A o  outro dia o iiovo saiu ao campo. Tendo sabido
i.sto Abimelec, 43 tomou o seu exército e dividiu-o em três 
batalhões, dispondo emboscadas nos campos. A o  ver que O' 
povo saía da eidade, pôs-se em moVimento e deu sobre eles, 
44 com 0 seu batalhão, combatendo e sitiando a eidade; os 
outros dois batalhões perseguiam os (qu e  estavamJ dis 
persos pelo campo. 45 Abim elec durante todo aquele dia 
esteve combatendo a cidade; tomou-a e matou os seus ha 
bitantes; depois arasuu-a e semeou-a de sal.

Abimelech 4 (i Tendo ouvido isto os que habitavam na torre dc-

à*torre°ü° retirarani-se para o templo do seu deus Berit.
Siquém. 47 Abimelec, ouvindo dizer que os homens da torre de

Siquém estivam  nela todos apinhados, 48 subiu ao monte 
Selmon com toda a sua gente. Tomando um machado, cor 
tou um ramo dc árvore, e, levaiido-o ao ombro, disse aos 
companheiros: Faze i depressa o que me vêdes fazer. 49 Cor 
tando, pois, à porfia , ramos de árvores, seguiram o chefe. 
Cercando a fortaleza, puseram-lhe fogo, e assim aconteceu 
que, por causa do fumo e do fogo, morreram m il pessoas,
tanto homens comu mulheres, que hatiitavam na torre de-
Siquéui.

Partindo dali Abim elec fo i  à cidade dc Tebes, que 
<»rco°de° skiou e tomou. 51 H avia  no meio da cidade luna torre 
Tebes. alta, na qual se tinham refugiado tanto homens como mulhe 

res, e todos os principais da eidade; fechada fortem ente a 
jiorta, subiram ao alto da torre, para se defenderem. 52 A b i 

melec, chegando-se ao pé da torre, atacou-a e aproximou-se 
da porta, para lhe pôr fogo. 53 Então uma mulher, 
lançando de cima um pedaço de mó, fe r iu  Abim elec na 
cabeça e fracturou-lhe o crânio. 54 E le chamou im ediata 
mente ü ,seu e.scudeiro e di.s.se-llie: De.sembainha a tua es-

45. iíemeou-a de sal, símbolo du esterilidAde, pura indicar que 
jamais deria ser habitada.

54. Desembaijiha á tiM  espada... Na história encontram-se- 
muitos factos desta natureza, que sâo em absoluto condenados por 
Deus.



IHiilii e mata-nie, para qne se não d iga  qne fu i morto por 
nina mulher. O jovem  o tresiiassou, e Abimelec morreu.

55 M orto Abim elec, todos os filhos de Israel, que 
estavam com ele, voltaram  para as suas casas. 5(i Â.ssiiii pa 
gou Deus a Abimelec. o mal que tiuha fe ito  a seu pai, 
matando os seus setenta irmãos. 57 E  assim também fo i  
|iago aos Siquemitas o m al que tinham fe ito , e caiu sobre 
clcs a maldição de Joatão, filho  de Jerobaal.

10 —  1 Depois de Abimelec fo i  constituído chefe d eo  juiz Tola,
1 srael Tola , filho de Fua, filho  de Dodo, liomem ( da tr ih o ) 
ilc l.ssacar, que halútou em Saniir do monte de E fra im .
2 F o i ju iz  de Israel durante vinte e três anos, e morreu, 
sendo se])ultado em Samir.

3 A  e.ste .sucedeu Jair Galaadita que fo i  ju iz  de Israel O juiz Jair, 
(liiraiite vinte e dois anos. 4 Tinha trinta filhos que mon- 
IIIvam em trinta jumentinhos, e possuíam trinta cidades na
l.errn de Galaad, as quais a té 'ao  dia de hoje foram  chama 
das do seu nome H avot Jair, isto é, cidades de Jair. 5 Jair 
morreu e fo i sepultado uo lugar chamado Oanion.

(i Os filhos de Israel, juntando novos pecados aos Id o la tr ia  

velhos, fizeram  o mal na presença do Senhor, adoraram os «  caatigo 

ídolos, Baal, Astarot, os deuses da Síria, de Sidónia, de °
Moab, dos filhos de Am on e dos Filisteus, é abandonaram 
I» Senhor, não o servindo mais. 7 O Senhor, irado coutra 
c.les, entregou-os nas mãos dos F ilisteus e dos filhos de 
Amon. 8 E  todos os que Iiabitavam ua outra banda do 
.Tordão, no território dos Amorreus, que é em Galaad, f o  
ram aflig idos, cruehiieiite oprimidos durante dezoito anos.
!l Os filhos  de Am on, tendo passado o Jordão, devastaram 
(as tribas d e ) Judá, de Beiijam iiii c de E fra im , e I.srael 
viu-se numa extrema aflição.

10 Clamado ao Senhor, disseram: Nós pecámos coutra Arrcpendi- 
l i, porque abandonámos o Senhor nosso Deus e servimos (os  mento e 
idolos dc )  Baal. 11 O Senhor disse-lhes: Porventura os óctdio. 
1'lgípcios, os Amorreus, os filhos de Amon, os Filisteus, 12 e 
também os Sidónios, os Am alecitas e os Ciiiinneus, não vos 
c)|)riiniram, e vós clamastes a mim, e eu não vos liv re i das 
suas m ãosl 13 E  com tudo isto vós abandonastes-me, e 
scrviste.s deuses estranhos; pur issü não mais vos livrarei.
14 Id e  e invocai os deuses que escolhestes; eles vo.s livrem 
ao tempo da angústia. 15 Mas os filhos de Israe l disseram 
ao Seuhor: Pecámos, fa z  tu de nós o que te jjarecer; 
sòmente livra-uos agora. 16 Dizendo estas coisas, lançaram 
rora. de suas terras todos os ídolos dos deuses estranhos, e 
serviram ao Senhor Deus, que se compadeceu de suas m i 
sérias.



istaci prc- 17 Os filhos de Am on com grande algazarra acamparam
para-se (ja a d ; e os filhos  de Israel, congregando-se contra eles, 

Amcnlcas? acamparam em M asfa . 18 O povo, os chefes de Galaad 
disseram uns para os outros: O prim eiro de nós que começar 
a combater contra os filhos de Amon, será chefe do povo 

do Galaad.
Jeftí í  11 —  1 H av ia  naquele tempo um homem de Galaad, cha-

e le ito  ju iz . mado Je fté , muito valente e guerreiro, que era filh o  de 
Galaad e duma meretriz. 2 Galaad porém teve uma esposa 
( le g it im a ), da qual teve filhos, os 'quais, depois de cresce 
rem, lançaram fo ra  Je fté , dizendo: Tu  não podes ser herdeiro 
na casa do nosso pai, visto teres nascido de outra mãe (que  
não era m ulher le g ít im a ). 3 Ele, fugindo e retirando-se 
deles, habitou na terra de T ob ; alguns homens miseráveis, 
que viviam  de latrocínios, agregaram-se a ele, e seguiam-no 
como a seu capitão (c o n tra  os in im igos de Is ra e l).

4 A lgum  tmnpo depois, os filhos de Am on combatiam 
contra Israel. 5 Enquanto os filhos de Am on faziam  guerra 
a Israel, os anciãos de Galaad foram  buscar J e fté  da terra 
(le Tob, para seu auxilio, G e disseram-lhe: Vem, e sê o 
nosso chefe, e combate contra os filhos de Amon. 7 Mas ele 
respondeu-lhes: Não sois vós aqueles que me odiastes e que 
riie lançastes fo ra  da casa de meu p a if  P or que vindes 
agora ter comigo constrangidos pela necessidade? 8 Os 
anciães de Galaad disseram a J e fté : P o r  isso mesmo viemos 
nós agora ter contigo, para que venhas ter connosco, e com 
batas contra os filhos de Amon, e sejas o chefe de todos os 
que habitam em Galaad. 9 J e fté  disse-lhes: Se verdadeira 
mente viestes buscar-me, para que combata por vós contra os 
filhos de Amon, quando o Senhor o entregar nas minhas 
mãos, serei eu o vosso chefe? 10  E les responderam-lhe: 
O Senhor que ouve estas coisas, seja o medianeiro e a tes 
temunha de que cumpriremos as nossas promessas. 11 F o i 
pois J e fté  eom os de Galaad, e todo o povo o elegeu por seu 
principe. J e fté  repetiu todas as palavras diante do Senbor 
em M asfa.

Negocia- 12 J e fté  enviou embaixadores ao rei dos filhos de Amon, 

Jefté*com *1“ ® dissessem da sua parte: Que tens tu comigo, que 
o rei dus vieste contra mim para devastar o meu país? 13 O rei 
Amcnitas. respondeu-lhes: Porque Israel, vindo do E gip to , tomou o 

meu país, desde os confins do Arnon até Jaboc e até ao 
Jordão. Entrega-mo, portanto pacificamente.

14 J e fté  enviou novamente os mesmos homens, man 
dando-lhes que dissessem ao re i de A m on : 15 Is to  diz
J e fté : Is rae l não tomou a terra de Moab, nem a terra 
dos filhos de Amon. 16 Com efe ito , quando saiu do E gip to ,



:indou pelo deserto até ao M ar Vermelho, chegou a Cades,

17 c então enviou embaixadores ao re i dc Edom, dizendo-lhe: 

])eixa-m e passar pela tua terra. E le  não quis condescender 

com os seus pedidos. Mandou também embaixadores ao rei 

de Moab, o qual também lhe não quis dar passagem. Dete- 

vc-se pois em Cades, 18 e rodeou, a seguir, a  terra de 

Edom e a terra de M oab; chegando à parte oriental da 

torra de Moab, acampou da outra banda de Arnom, 

e não quis entrar nos confins de Moab, porque Arnon é a 

fronteira da terra de Moab. 19 Enviou, daí, Israel embai 

xadores a Seon, re i dos Amorreus, que habitava em Hese- 

bon, que lhe disseram: Deixa-nos passar pelo teu pais até 

ao rio. 20 Porém  ele, dcsi>rezando também as palavras de 

Israel, não o deixou i)as.sar pelo seu território. Dias, tendo 

juntado uma inumerável multidão, saiu contra ele, em Jasfl,

0 (itacüu-ü. 21 Todavia o Senhor entregou-ü com todo o sou 

exército nas mãos de Israel, que u desbaratou, e conquis 

tou tudu a terra do Amurreu, que liab itava naquela região,

22 e todog os seus lim ites, desde o Arnon até Jaboc, e desdo 

0 deserto até ap Jordão. 23 A gora  que o 'Senhor Deus de 

Israel destruiu os Amorreus, pelejando contra eles o seu 

povo do Israel, tu ])retcndes possuir a sua terra? . 24 P o r  

ventura não te é devido j)or d ireito tudo o que te deu a 

possuir o teu Deus Camos? Logo  também fica rá  em nossa 

posse ü que o Senhor nosso Deus alcançou com a vitória,

25 a iiãu ser que tu sejas de melhor condição do que Balae, 

filho  de Sefor. re i dc Moab. Porventura ele teve contendas 

com Israel, ou combateu contra cie, 2(i enquanto Israel 

habitou Hesebou e em suas aldeias, em A roer e cm suas 

aldeias, e em todas as cidades vizinhas do Jordão, poi; 

espaço de trezentos auos ? P o r que razão em um tão la rgo  

leinpo não fizestes vós d iligência alguma para lhe tirar 

e.s.sas terras? 27 Não sou cu pois quo faço  in júria a ti, 

mas és tu que a fazes n 'm iu i, declarando-me uma guerra 

injusta. O Senhor, que é árbitro, deeidn hoje isto eutre Israel 

0 ÜS filhos de AmóJi.

28 Porém  o rei dos filhos de Am on não quis atender as 

palavras que J e fté  lhe mandara dizer pelos embaixadores.

20 O espírito do Senhor f o i  sobre Je fté , e ele, dando Voto de 

volta por Galaad, pelo país de Mauassés e por M asfa  de J®*** 

Galaad, c, passando dali nté aos filhos de Amon, 30 fe z  uin 

voto ao Senhor, d izendo: Se entregares nos minhas mãos



(is filhos d f Amou, 31 a primoira pessoa, seja ela «jual lur, 
que sair d^s portas de minha casa, o v ier ao meu encontro, 
quando eu voltar vitorioso dos filhos dc Amon. cu a, o fere  
cerei ao Senhor em holocausto.

Vitdtia 32  J e fté  avançou contra o.s filhos de .\iiiou a combater
contra eles, e o Senhor entregou-os nas suas mãos. 33 J c íté  

Anonitas. fe z  uma grande mortandade em vinte cidades, desde Arocr
até M en it c até Abel-Keram in, e foram humilhados os
filhos de Am on pelos fiihos dc I.srael. 

eumpii- 34  Ora, voltando .Tefté para sua casa cru M asfa, sua
filh a  única, porque não tinha outros filhos, saiii-llie ao en 
contro com tímpanos e danças. 33 Quando a viu, rasgou 
as suas veStes e disse: A i  de mim, minha filha, que me 
causas uma extrema aflição  e pertences ao número daqueles 
que éausam a  minha in felic idade t porque eu abri a miuha 
bôCa (fazendo w ti v o to ) ao Senhor, c não poderei fazeu- 
oütra coisa. 36 E la  respondeu-lho: Meu pai, se abriste a 
tua boca (fazendo um v o to ) ao Senhor, faze  dc mim o qui' 
prometeste, pois que te concedeu a ringança c a v itória  do 
leus inimigos.

37 E  disse (m a is ) a seu pa i: Concede-iuc sòrneute o 
que te p eço : I)e iza-m e que vá  pelos montes durante dois 
meses, e que chore a minha virgindade eom as minhas com 
panheiras. 38 E le  respondeu-lhe: Pois  vai. E  deixou-a ir 
durante dois meses. jTendo ido com as suas companheiras 
e amigas, chorava a sua virgindade pelos montes. 30 Pa,s- 
sados os dois meses, voltou para seu pai, c ele cumpriu o volo  
que tinha fe ito . E la  não tinha conhecido varão. 40 Daqui 
veio 0 costume em Israel, que sc tem eonseivado: Uma vcv. 

cada ano juntam-se as filhas do Israel, e choraiii dnantc 
quatro dias a  filh a  de Je fté , u Galaadita.

12̂ — 1 Levantou-se uma sedição na tribo dc K fra in i. 
  ifibo (O s desta tr ih a ), passando para o setentrião, disseram a 

de Lfnim. J e fté : por que razão, indo tu cuiubatcr contra os filhos 
do Am on, não quiseste chamar-nos para irmos contigo'I 
P o r  isso queimaremos a tua .casa. 2 E le  respondeu-lhes: 
Eu c 0 meu povo estávamos metidos numa grande contenda 
com os filhos dc Am on; chamcl-vos, para que mo désseis

I I ,  31. .1 prmieiriL pesson... São uiuiiuaiiles do louii proce 
der de Jefté ae rircuiistôiiciae daqueles tempos, a ignorância da lei, e 
sobretudo a sus boa fé. Filho duma mulber de má vida, expulso de 
casB pelos irmãos, obrigado a viver nos confins do deserto, e chefe 
de nm bando de aventnreiToa, talvez ignorasse qne a lei proibia 
os sseiilIciOB bnmonoa.

37. A. m M ia  virgindade, isto é, o morrer sem deixar descendên 
cia, que era considerado entre os Jndeus como nm mal, por 
parecer exclnlr das beneãos messiânicas.



socorro, e vós uão o quisestes fazer. 3 Vendo isto, arrisquei 
a minha vida e marchei contra os filhos  de Am on, e o Senhor 
entregou-os nas minhas mãos. Em  qne é que eu mereci que vos 
levanteis contra mim a fazer-m e guerra? 4 Convocados 
todos os homens dc Galaad, combateu contra E fra im , e os 
homens de Galaad derrotaram E fra im , porque este tinba 
d ito : Galaad é um fu g it ivo  de E fra im , e habita entre 
E fra im  e Manassés. 5 Os Galaaditas ocuparam os vaus do 
Jordão, por onde E fra im  havia de voltar. Quando algum 
fu g it ivo  de E fra im  chegava a eles e d iz ia : Peço-vos qne me 
deixeis passar —  os Galaaditas respondiam-lhe: Acaso és 
tu e fra lm ita? Sc ele respondesse: N ão sou —  6 replicavam- 
Ihc: D ize pois Schibolet, que s ign ifica  espiga. E le  pronun 
ciava Sibolet, não podendo exprim ir a palavra espiga  com 
as mesmas letras. Imediatamente preso, degolavam-no na 
mesma passagem do Jordão. Naquele tempo morreram qua 
renta o dois m il homens dc E fra im .

7 J e fté  G alaadita ju lgou Israe l durante seis anos; depois 
morreu, e fo i  sepultado na sua cidade de Galaad.

8 Depois deste, f o i  ju iz  de le rae l Abesan, de Belém, 
í) 0 qual teve trinta filhos, e outras tantas filhas, que casou 
fo ra  de sua casa; fe z  v ir  de fo ra  e recebeu em sua casa 
igual número de mulheres como esposas dos seus fUhos. 
Julgou Israel durante sete anos. 10 Morreu, e f o i  sepul 
tado em  Belém.

11 Sucedeu-lhe A ia lon  Zabulonita, que ju lgou  Israel 
durante dez anos. 1 2  Morreu, e f o i  sepultado mn Zabulon.

13 Depois deste,, f o i  ju iz  de Israe l Abdon, filh o  de Del, 
de Faraton, 14 que teve quarenta filhos c trin ta  netos, que 
montavam em setenta jumentos, e ju lgou  Is rae l durante 
oito anos. lã  Morreu, e fo i  sepiiltado em Faraton, na terra 
de E fra im , sobre o monte de Am alec.

13 —  1 Os filhos de Israe l tornaram a fa ze r  o mal na 
presença do Senhor e ele os entregou nas mãos dos Filisteus 
durante quarenta anos.

2  Ora havia 'um  homem de Saraa, da linhagem de Dan, 
chamado Manué, cu ja  mulher era  estéril, 3 à qual apareceu 
0 an jo  do Senhor, e lhe disse: Tu  és estéril e sem iUhos, 
mas conceberás c darás à luz um filbo . 4 Tom a cuidado, 
não bebas vinho nem coisa que possa embriagar, nem comas 
coisa alguma impura, 5 porque conceberás e darás à liiz 
um filho , cuja cabeça não será tocada por navalha, pois 
que ole será Nazareno de Deus, desde o ventre de sua mãe, 
e será o primeiro a liv rar Israe l das mãos dos Filisteus.

13; 5. Porque ele será Nazareno. Sobre os obrlgaçSes e CODW- 

srasio doa Nozarenoa, ver Nãm. V I, 1-21.
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(i Klíi, iiidu ler com seu marido, disse-lhe: Veio  ter 
eomigii um homem dc Deus, que tinha um rosto de anjo, 

em extremo terrível. N&o lhe perguntei donde tinha vindo, 
nem ele. me deu a conhecer o seu nome, 7 mas disse-me: 
('oneelierú.s e darás ii Iviz um filh o ; toma cuidado, não bebas 
vinho nem cuisa que possa embriagar, c não comas coisa 
alguma impura, porque o menino será Nazareno de Deus, 

ilesdc o ventre de sua mãe até ao dia da sua morte.
8 Então Manué fe z  oração ao Senhor, dizendo: P e  

ço-te, Senhor, que u homem de Deus, que enviaste, venha 
outra vez, e nos ensine o que devemos fa zer aeerca do me 

nino, que há-de nascer. í) O Senhor ouviu a oração de 
Manué, e o aiijo de Deus aijareceu de novo à sua mulher, 

estando sentada no campo. Não estava eom ela seu marido 

-Manué. Ela, tendo visto o anjo, 10 imediatamente correu 
a dar a spu marido a uotíeia, dizendo: E is que me apa 
receu o homem, que eu tinha visto antes.

11 E le levantou-se, seguiu sua mulher, e, tendo che 
gado ao homem, dlsse-Ilie: £s tu que fa laste a esta mu 
lher E le  respondeu: Sou eu. 12 Manué disse-lhe:

Quando se tiver cumprido a tua palavra, que queres tu 

que faça  o menino? ou de que coisa se deverá ele abster? 
13 O anjo do Senhor respondeu a Manué: Abstenha-sc

tna mulher de tudo o que eu llie disse: 14 não coma nada
do que iiasce da vinha; não beba vinho, nem coisa que 
po.ssa embriagar; não coma coi.sa alguma impura; observe 

0 cumpra o que lhe ordenei. 15 Manué disse ao anjo do 
Senhor: Eogo-te que eondescendas eom minhas súplicas,
e que te preparemos um cabrito. IG O anjo respondeu-Uie: 
A inda que me faças violência, nâo comerei do teu pão, mas, 
.se queres fazer um holocausto, oferece-o ao Senhor. 
Manué, que não sabia que era o an jo do Seuhor, 17 dis 
se-lhe: Qual é 0 teu nome, para que, eumpjida que seja
11 tua palavra, nos te honremos? 18 O anjo respondeu-lhe: 
Porque perguntas tu o meu nome, que é adm irável (o u  
incomprctiisivol)  ? 

cfe*Manué Tomou jiois Manué o cabrito e as libações, e pô-lo
' sobre a pedra, oferecendo-o ao Senhor, que operou um pro 

d ígio, aos olhos de Manué e de sua mulher. 20 Quando 
a chama do altar subiu ao céu, subiu também o an jo do 
Seuhor junto com a chama. À  vista disto, Manué e sua 
inullier caíram com os rostos por terra, 2 1  e não lhes 
apareceu mais o anjo do Senhor. Manué compreendeu logo 
que era o anjo do Seuhor, 22 e disse para sua mulher: 
Certamente morreremos, porque vimos Deus. 23 A  mulher



rospondeu-lhc: So o Seuhor nos quisesse matar, não teria
recebido dc nossas mãos o holocausto e as libações, nem 
nos teria mostrado todas estas coisas, nem nos teria d ito 
o que está para acoiitcccr.

24 E la deu á luz uiii fi lh o  e pôs-lhc o nonic do Sansão-Nascimento
0  menino cresceu, c o Senhor o abençoou. 25 E  o espírito d® Saoaio. 
ilo Senhor começou a ser com ele jio campo de Dan entre
Saraa e Estaol.

14 —  1 Sansão desceu a Tnm iiata e, tendo nli visto Saosão casa 
uma mulher das filhas dos Filisteus, 2 voltou, e fa lou  a 
seu pai e a sua mãe, dizendo: V i cm Tam nata uma mulher
das filhas dos Filisteus; rogo-vos que a tomeis para ser 
minha esposa. 3 Seu pai e sua mãe disseram-lhe: P o r  
ventura não há mulheres entre as filhas de teus irmãos, 
entre todo o no.sso povo, para que tu queiras casar com 
uma dentre os Filisteus, que são incircunoidados? Sansão 
disse a seu pa i: Tom a esta para mim, porque agradou
ao.s méus olhos. 4 Seus pais não sabiam que isto se fa z ia  
por disposição do Senhor, e que ele buscava uma ocasião 
contra os Filisteus, porque naquele tempo os Filisteus domi 
navam .sohre Israel.

5 Sansão, com seu pal e sua mãe, fo i  a Tamnata. Lum vito- 

Quandü cliegaram às vinhas da cidade, apareceu um leão 
novo feroz, rugindo, que arremeteu contra ele. 6 O espí 
rito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele despedaçou o 
leão, fazendo-o eni bocados, como se fo ra  um cabrito, sem 
ter coisa alguma na m ão; e nâo quis contar isto a seu pai 
nem a sua mãe. 7 Depois desceu e fa lou  com a mulher 
que tinha agradado aos seus olhos.

8 Voltando, alguns dias depois, para casar com ela, 
afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão, e reparou 
que na boca do leão estava um enxame de abelhas e um 
favo  dc mel- 9 Tomando-o nas mãos, ia-o comendo pelo 
caminho; quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, 
deu-lhes uma parte, que eles também comeram, mas não 
lhos quis dizer que tinha tirado aquele mel do corpo 
(lo leão.

10 Fo i, pois, seu pai a casa da mulher, onde Sansão Szosio
ileu um banquete, porque assim o costumavam fazer os 
jovens (n o iv os ). 11 Tendo-o visto os habitantes daquele '
lugar, doram-lhe trinta companheiros para estarem com ole.
12 Sunsão disse-lhes: Propor-vos-ci um enigma; se vós 
souiierdes decifrá-lo dentro dos sete dias da boda, dar- 
•vos-ei trinta túnicas e outras tantas vestes de festa ;
13 mns, se o não souberdes decifrar, dar-me-ei.s a mim trinta
1 únicas e outras tantas vestes de festa. E les responde-



ram-Uie: P ropõe o enigma, para que o ouçamos. 14 E lo
disae-lhcs:

Do que come saiu comida, 
e do fo r te  saiu doçura.

Eles durante três dias não puderam decifrar o enigma.
15 Aproximando-se o dia sétimo, disseram à mulher 

de Sansão: Acaric ia  o teu marido e fa z  que ele te des 
cubra 0 que s ign ifica  o enigm a; sc o não quiseres fazer, 
queimar-te-emos a t i e à casa do teu p a i; porventura nos 
convidastes vós para as bodas a fim  de nos despojardes? 
IG E la punha-se a chorar junto de Sãnsão, c queixava-se 
dizendo: Tu  odcias-mc, não mc amas, por isso uão queres
declarar-me o enigma, que propuseste aos filhos do meu 
povo. E le  respondeu: Eu não o quis descobrir a meu pai
e a minlia mãe, e poderei declará-lo a t i f  17 E la  pois
chorava diante dele durante os sete dins da boda; enfim ,
ao sétimo dia, sendo-lhe ela importuna, declarou-lho. E la  
imediatamente o descobriu nos seus compatriotas. 18 E  eles, 
no sétimo dia, autcs de se pôr o sol, disseram-lhe:

Que coisa 6 mais doce que o mel, 
c que coisa é mais furte que o leão ?
E le  disse-lhes:
Se vós não tivésseis lavrado com a minha novilha,
não teríeis decifrado o meu enigma.

19 Apoderou-se dele o espírito do Senhor, e fo i  a 
Asealon. M atou lá  trinta homens, e, tirados os seus des 
pojos, deu as trinta vestes de festa  aos que tinham deci 
frado 0 enigma. Sobremaneira irado, voltou para casa de 
seu pai. 20 Entretanto sua mulher (ju lgando-se abando 
nada), casou-se com um dos amigos e companheiros dele 
nns bodas.

ltn n ’f^ o  ^  ^ A lgum  tempo depois, estando já  próximos os
Is seuu óiás da ce ifa  do trigo , querendo Sansão v isitar sua mulher 
dot Pilu- (para se reconciliaT com, e la ), fo i  e levou-Uie um cabrito.

* “ *• A o  querer entrar como costumava nn sua câmara, o pa i dela 
o impediu, dizendo: 2 Eu ju lguei que a odiasses, e por
isso a dei a um teu am igo; mas ela tem uma irmã, que é 
mais nova e mais form osa do que ela. Tom a-a por mulher 
em seu lugar. 3 Sansão respondeu-lhe: D e hoje em 
diante não poderão os Filisteus queixar-se do mim, se eu 
lhes f iz e r  mal. 4 Partiu , tomou trezentas raposas, pren 
deu-as, duas a duas, pelas caudas, e no meio das caudas 
atou fachos. 5 Chegou-lhes fog o  e largou-as, a fim  de que

IA ; X8. Se vós não tioéseeie lavrado com a minha novUfio,, se 
voB nuo tivésseis valido da minho débil e límida esposa.



eurressem yara todos os lados. E las meteram-se logo por 
entre as searas dos Filisteus. Incendiadas estas, queima- 
nira-se tanto os trigos enfeixados, como os que alnda esta- 
vnm por segar, de ta l modo que também as vinhas e os 
olivais foram  consumidos pelas chamas.

() Os Filisteus disseram: Quem fe z  is to l Foi-lhesOs Filisteus
d ito : F o i Sansão, genro de Tamnateu, porque este lhe
tirou sua mulher e a deu a outro. E  foram  os Filisteus Ssnslo;

e queimaram tanto a mulher como aeu pai. 7 Sansão dis- viossnct
.se-llics: Não obstante terdes fe ito  isto, eu ainda assim ‘*“ “ -
tirarei viugaaça de vós, e depois sossegarei. 8 E  fe z  
neles um grande destroço. A  seguir, descendo (d a l i ) ,  habi 
tou na caverna do rochedo dc Etão.

!l Tendo ido os Filisteus ã terra dc Judá, acamparam Ssasia 
IIum lugar, que depois .sc chamou Lequi, que quer dizer 
queixada, onde o seu exército fo i  desbaratado. 10 Os da *
tribo de Judá disseram-lhes: P o r  que viestes contra nósf t  «oeinda
Eles responderam: Viemos prender Sansão e pagar-lhe o
([110 fez  contra nós. 11 Então foram  três m il homens da 
tribo de Judá ã caverna do rochedo do Etão, e disseram 
a Sansão: Tti não sabes que estamos sujeitos aos FUis-
ti-us? l ’ or quo quiseste pois fazer-lhes isto? E le  respon- 
deu-llies: Eu fiz-lhes como eles me fizeram  a mmi.
—  12 Nós viemos, disseram eles, para te prender, e para 
te entregar nas mãos dos Filisteus. Jurai-me, disse-lhes 
Nausão, c prometei-mc que não me havels de matar- 13 Eles 
responderam: N ão te mataremos, mas cntregar-te-emus
ligado. Ligaram -no pois com duas cordas novas, e tira- 
rani-no do rochedo de Etão.

14 Chegando ao lugar da Queixada, e, saindo-lhe ao 
encontro os Filisteus com gritos, apoderou-se dele o Espi- 
l i lo  do Senhor, c como o linho costuma consumir-se ao 
cheiro do fogo, assim as cordas, com que estava ligado, 
loram quebradas o desfeitas (p o r  c ie ). 15 E , encontrando 
uma queixada frcsea dum jumento, que ja z ia  ali, toman- 
ilii-n, iiiiiloti cum ela m il homens. IG Sansão disse:

Com a queixada dum jumento os ( in im ig o s ) derrotei, 
com a maudíbula dum jumento m il homens matei.

17 Logo que acabou de cantar estas palavras, lançou 
a queixada da mão, e eliamou àquele lugar Bamatlequi (que  
xifpnfica  (Icvação da queixada).

18 Sentindo muita sede, clamou .au Senhor, dizendo: Fooie 
Tu foste o que salvaste o teu servo e que lhe deste asta mirtcnlos». 
giiindíssinni v itó ria : eis que morro de sede, e cairei nas
mãos dos inclrcuncidados. 19 Então Deus fendeu a rocha 
côiu-avn, que existe em Lequi, e dela brotou água. Sansão,



bebendo dela, recobrou alento o recuperou ÚS forças. P o r  
isso fo i  aquele lugar chamado até ao dia de hoje Fonte 
do que invoca saída da queixada. 20 Sansão ju lgou Israel 
durante vinte anos nos dias (da  dom inação) dos Filisteus. 

A« porui 16 —  1 Sansão fo i  a Gaza, viu lá  uma mulher meretriz,
dcG izi. g  entrou em ca.sa deln. 2 Tendo ouvido os Filisteus que

Sansão havia entrado na cidade, cercarnm-no, pondo guar 
das às portas da cidade, csperando-o a li toda a noite cm 
silêncio, para o matarem pela manhã, ao sair. 3 Sansão 
porém dormiu até à m eia-noite; depois, levantando-se,, 
pegou em ambos os batentes da porta com ns seus postes 
e fechaduras, e, pondo-os às costas, levou-os até ao alto 
do monte que olha para Hebron.

Sansão 4 Depois disto amou uma mulher, que habitava no 

• 'o d il*  õe Sorec e se chamava Dalila . 5 Os príncipes dos
o segredo Filisteus foram  ter eom ela e disseram-lhc: Procura, pela
la sut fotcasedução, saber donde llie vem tnnta força  e de que modo 

poder dos °  poderemos vencer e castigar depois de atado; -se fizeres 
Filiiicur. isto, cada um de nós te dará m il e cem moedas de prata- 

6 D a lila  disse pois a Sansão: Dize-me, te peço, em 
que consiste esta tua tão grande força, e que coisa haverá 
com a qual estando tu ligado não possas escapar-te í  
7 Sansão respondeu-lhe: Se eu fo r  ligado com sete cordas
frescas e ainda húmidas, fica re i tão fraco como os outros
homens. 8 Os príncipes dos F ilisteus trouxeram-lhe sete 
cordas, como ela tinha dito, com as quais ela o atou.
9 Estando eles de emboscada escondidos na sua casa, e 
esperando na câmara o êxito da traição, ela gritou : San 
são, os Filisteus estão sobre ti. E le  quebrou as cordas, 
como se quebra um cordão de estopa, m al se Uie chega u 
fogo. E  não se pôde conhecer em que consistia a sua força.

10 D alila  disse-lhe: Zombaste de mim, não disseste 
a verdade; ao menos agora deseobrc-mc eom que deves ser 
atado. 11 E le  respondeu-lhe: Se me atarem com umas:
cordas novas, que ainda não tenham servido, fica re i sem 
força , semelhante aos outros homens. 12 D alila  atou-u
com elas, e gritou : Sansão, os Filisteus estão sobre ti.
E les (o s  filis teu s ) tinham preparado ciladas numa câmaru. 
Mns ele quebrou as cordas eomo se fossem um fio .

13 D alila  tornou-lhe a d izer: A té  quando me iiás-dr.
lu enganar, e dizer falsidades? Descobre-me como doves 
scr atado. Sansão respondeu-lhe: So ontreteceres a.s rjete 
tranças da miuha cabeça com os liços da teiu, se avtares
isto a um prego e cravares este na terra, f ic a r e ', gem
forças. 14 Dalila, tendo fe ito  isto, disse-lhe: S a y  são, os



Filisteus eslâo sóbíe ti. E le, despertando do sono, arrancou 
0 prego com os cabelos e oS liços-

15 D alila  disse-lhe: Gomo dizes tu que me amas,
quando o teu coração não está com igo? Já me mentiste 
[lor três vezes, e nunca me quiseste dizer em que consiste 
a tua grandíssima força, lü  Como elo o importunasse, 
insistindo incessantemente nos seus pedidos, todos os dias, 
até lhe produzir ura tédio mortal, 17 ele, abrindo, de par em 
])ar, o seu coração, disse-lhe: Solire a minha cabeça nunca
passou navalha, porque sou nazareno, isto é, consagrado
a Deus desde 0 ventre de minha mãe; se me fo r  rapada
a cabeça, ir-se-á de mim a minha força, eu desfalecerei
c serei como os outros homens. 18 Vendo ela que Sansão
llie tinha patenteado todo o seu coração, mandou dizer aos 
príncipes dos E ilisteus: Vinde, porque, desta vez, elo me
dcscoiiriu agora o seu coração. E  eles foram , levaudu o 
dinheiro que lhe tinliam prometido. 19 E la  fê-lo  adormecer 
sobre os seus joelhos, e reclinar a cabeça no seu seio.
Chamou um barbeiro para lhe cortar as sete tranças, e 
começou a dominá-lo, pois imediatamente se fo i  dele a 
força. 20 E  disse: Sansão, os Filisteus estão sobre ti. 
Despertando ele do sono, disse em seu coração: Sairei,
como antes f iz ,  e me desembaraçarei deles —  não sabendo
que o Senhor se tinha retirado dele. 21 Os Filisteus, ten 
do-o tomado, tiraram-lhe logo os olhos, levaram-no a Oaza, 
prenderam-no com uma dupla cadeia de bronze, e, encer 
rando-o no cárcere, 0 fizeram  g ira r a mó.

22 Entretanto os seus cabelos já  lhe tinham começado Morte. 

ii crescer, 23 quando os príncipes dos F ilisteus se jun-de 
larnm para oferecerem um grande sacrifíc io  ao seu deus sep^nkr». 
Dagão, e para se banquetearem, dizendo: O nosso deus
entregou em nu.ssas mão.s o nosso inim igo Sansão. 24 Tam  
bém 0 povo, vendo i.stu, louvava 0 seu deus e d izia o mesmo:
O iiüSRo deus entregou em nossas mãos o nosso adversário,
i|ue devastou a nossa terra e matou muitos. 25 Quando
u seu coração se alegrou, depois de terem comido bem, man 
daram que fosse chamado Sansão, para que os divertisse.
T irado da cárcere, Sansão fo i  obrigado a dançar diante 
deles. Tinham-no posto entre as colunas. 26 E le  disse 
para o jovem  que u gu iava: D eixa que eu toque as culu-
na.s, eni que se .sustém toda a casa, e que me encosté a elas.
27 A  ca.sa estava cheia de liomens e mulheres, e estavam 
:ili todü.s o.s príncipes dos Filisteus; linvia cerca do três

16; 17. A  cabeleira de SHn.sAoeru »|ipinis um sinal exterior da
Torça que Deua lhe tiolm. prumetidOg Com a condição de a conservar.



mll pussuas de um e outro sexo, que do tecto e du pavimento 
estavam vendo Sansão que dançava. E le, porém, invocando 
o Senhor, disse: Senhor Javé, lembra-te de mim e tor-
na-me a dar agora a minha prim eira força , ú Deus meu, 
para me vingar dos meus inim igos e fa ze r pagar duma só 
vez a perda dos meus dois olhos. 29 (E n tã o ), agarrando 
as duas colunas em que a casa se sustinha, pegando numa 
com a mão d ireita e noutra com a esquerda, 30 disse: 
M orra eu com os Filisteus. Tão fortem ente sacudiu as 
colunas, que a casa caiu sobre todos os principes, e o resto 
da multidão que a li estava; e foram  muitos mais os que 
inatuu ao morrer, do que os que matara quando vivo.

31 V indo seus irmãos e toda a  sua parentela, tomaram 
0 seu corpo, o sepultaram-iio entre Snraa e Estaol, no se 
pulcro de seu pai Manué. F o i ju iz  de Israel dur.inte 
vinte anos.

Oiigfem do Sintuárlo de Lals-Dan

ídolo 17 —  1 Naquele tempo houve um homem do monto
de Micts. E fra im , chamado M icas, 2 o qual disse a sua m ãe: 

Os m ll 0 com siclos de prata, que to roubaram, c. pelos quais 
lançaste uma maldição que eu tive  de ouvir..., estão em 
meu poder: fu i eu que os roubei. E la  respondeu-lhe: 
Abençoado seja o meu filh o  pelo Senhor. 3 Entregoú-os 
pois a sua mãe, a qual lhe tiuha d ito : Quero consagrar
osto dinheiro uu Senhor, para que meu filh o  o recoba da 
iiiinha mão, e faça com ele uma imagem de escultura e 
outra dc fundição; e agora to dou. 4 Quando olo entregou 
(o  d inhe iro ) a sua mãe, ela tomou duzbntos siclos de prata 
e dcu-os a um ourives, para fazer deles .uma Imagem de 
uscultura e outr.a de fundição, quo firn ram  cm casa de 
Micas. 5 Este reservou na casa uma edicula para Deus, 
fe z  um éfode e uiis terafins, isto é, uma vestidura sacer 
dotal, e idolos, c consagrou um de seus filhos, o qual llio 
serviu dc sacerdote.

G Naquele tempo uão havia rei em Israel, mas cada 
um fa z ia  e que lhe parecia melhor.

O Leviu 7  Houve também outro jovem  de Belém de Judá, da 
de Belém. „,eg„ia  parentela, o qual era Levita , e habitava ali.

8 Teudo saido da cidade dc Belém, quis ir para onde 
achasse maior comodidade. Chegado ao monte E fra im , 
seguindo o seu caminho, fo i  ter à casa de Mica.s- 9 Este 
perguntou-lhe donde vinha. E le respondeu: Sou um

i. Terafins, uma espécie de deuses domésticos ou penatAS.



liCvlta du Belcni de Judá, e vou habitar oudo puder, onde 
v ir  que me fa z  conta. 10 M icas dissedhe: F ic a  comigo,
s£ para mim pal e sacerdote, e dar-te-ei cada ano dez siclos 
de prata, duas vestes e o que te fo r  necessário para sustento.

1 1  Condescendeu e ficou em casa dele, que o tratou 
como um de seus filhos. 12  M icas encheu a mão do levita, 
e teve consigo este jovem  como sacerdote, 13 dizendo:
A gora  soi que Deus nie fa rá  boui, tendo eu um sacerdote da 
linhagem de Levi.

18 —  1 Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo Explora- 

de Dan buscava uma possessão para habitar nela, porque 
até então não tinha recebido .a sua sorte entre as outras Micas. 

tribos. 2 Os filhos de Daii enviaram de Saraa e de Estaol 
cinco homens fortíssimos da sua fam ília , para explorarem 
e reconhecerem cuidadosamente o país, e disseram-lhes: Id e  
e examinai o país. Postos n caminho, chegaram ao monte 
E fra im , c entrarnm em casa dc Micas, e nela descansaram.
3 Perto  da casa de Micas, reconheceram a voz do jovem  
L ev ita  e, aproximando-se dele, disseram-Uie: Quem te
trouxe aqui? que fazes aqui? por que causa quiseste v ir  a 
este lugar? 4 E le respondeu-lhes: MiCas fez-me isto e
isto, e assalariou-mc para, ser seu sacerdote. 5 Eles pedi- 
ram-llie que consultasse o Senhor, para poderem saber se 
a sua jornada seria fe liz ,  se a sua empresa se efectuaria. 
ü E lo  rcsponleu-lhcs: Id e  em paz: o Seuhor olha (h cn ig - 
nam cntc) a vossa jornada c o camiuho que levais.

7 Partindo pois aqueles cinco liomens, foram  à  (cidade  e em Lais. 

de) La is  e viram  quo o povo habitava nela sem nenhum 
temor, eomo era costuine entre os Sidónios, seguro e tran 
qüilo, não havendo quem llie fizesse oposição, que era muito 
rico, d istante' de Sidónia e separado de todos os outros 
homens. 8 Voltando para seus irmãos cm Saraa c Estaol, 
e, pcrguiitando-lhes estes o que tinham fe ito , responderam- 
-Ihes: 9 Levantai-vos, vamos a eles, porque nós vimos
quo é um país muito rico e fé r t i l ;  não seja is descuidados,
não vos dctenhais; vamos c ocupêmo-lo, quo não vos custará 
trabalho algum. 10 Entraremos num povo, que v ive  em 
segurança num país muito espaçoso, c o Senhor nos dará 
um lugar onde não fa lta  nada daquelas coisas que são pro 
duzidas na terra.

11 Partiram  pois da fam ília  de Dan, isto ó, dc Saraa Os Daakis, 
0 dc Estaol, seiscentos homens, munidos com armas de »o marchu 
guerra, 12 e, marchando, acamparam em Cariatiarim  de 
Judá; aquele lugar desde então rcccbcu o nome de Campo nm-se do
do Dan, a ocidente de Cariatiarim . 13 D a li passaram ao
monte E fra im . Tendo xhegado a casa de Micas, 14 os Mios.



ciaco liomeiis, que primeiro tiuliam sido enviados a reco 
nhecer 0 país de Lais, disseram aos outros seus irmãos: 
Vós sabeis que nesta casa há um éfode e uns terafins, uma 
imagem esculpida e outra fundida; vêde o que quereis fazer. 
15 Passaram um pouco adiante e, entrando na casa do 
jovem  Levita , que estava em casa de Micas, saudaram-no 
com palavras de paz. 16 Entretanto os seiscentos homens, 
armados como estavam, ficaram  à porta. 17 Os que tinham 
entrado na casa do jovem, procuravam tomar a escultura, 
o éfode, os tera fins e a imagem de fundição. O sacerdote 
estava à porta, e os seiscentos homens valorosos estavam 
esperaudo a pouca distância. 18 Os que tinham entrado, 
tomaram a escultura, o éfode, os idolos e a imagem de fun  
dição. O sacerdote disse-lhes: Que fazeis vós? 1!) E les 
responderam-lhe: Oala-te, põe mão sobre a tua boca, e vem
cunnusco, para que nos sirvas de pai e de sacerdote. Qual 
c melhor para ti, ser sacerdote na casa dum só homem, 
uu numa tribo e numa fam ília  de Israel? 20 Ele, tendo 
ouvido isto, cedeu às suas palavras, tomou o éfode, os 
ídolos e a escultura, e fo i  com eles.

2 1  Indo eles no caminho, e, tendo fe ito  ir adiante de 
si os meninos, o gado e tudo o que era precioso, 22 estando 
já  longe da casa de Micas, os homens, que habitavam em 
casa de Micas, seguiram-nos eom grande barulho, 23 e 
começaram a grita r atrás deles. Eles, voltando-se para 
trás, disseram a M icas: Que queres tu? por que gritas?

24 E le  respondeu: Vós levastes os meus deuses, que eu
tinha fe ito  para mim, o sacerdote e tudo o que tenho, e 
dizeis; 0  que é que tens? 25 E  os filhos de Dan disse- 
ram-lhe: Guarda-te de nos fa la r  mais nisto, não suceda
(|ue se lancem sobre ti homens cheios de indignação, e pere 
ças com toda a tua casa. 26 Deste modo continuaram o 
caminho começado. Micas, vendo que aqueles homeus eram 
mais fortes du que ele, voltou paru sua casa.

Tomadi 27 Os seiscentos .homeus levaram o sacerdote e tudo o 
de Liis. acima dissemos. Chegaram a Lais, a um povo tranqüilo 

o seguro, paasaram-no ao f io  da espada e puseram fo g o  à 
cidade, 28 sem que alguém os socorresse, por habitarem 
longe de Sidónia e por não terem sociedade nem comércio 
com outros homens. Esta cidade estava situada no país 
de Boob. Bcedificaiido-a, povoaram-na, 29 cliamando 
cidade de Dan, du nome de seu pai, que tinlia nascido 
dc Israel, àquela que antes .se cíiamava Laís.

IJolaaia 3Ü E  erigiram  para si a imagem de escultura. Joua- 
oíDiniras. fiU io de Gcrsam, filho  dc Moisé.s, e sens filhos foram 

sacerdotes na tribo de Dàn, até au dia do seu cativeiru.



31 O ídolo de M icas ficou  entre eles, durante todo o tempo 
que a casa de Deus esteve em Silo. Naqueles dias não havia 
rei em I.srael (pa ra  pôr term o a estas desordens).

Crime dos habitantes de Gabaa

19 —  1 Houve um eerto Levita , que habitava ao lado Um Levit» 
do monte de E fra im , o qual se tinha casado com uma mulher 
de Belém de Judá. 2 Esta mulher deixou-o, voltou para malhcr. 
Belém, para casa dc seu pai, e ficou  morando com ele qua 
tro meses. 3 Seu marido fo i-a  buscar, querendo reconei- 
liar-se eom ela, acariciá-la c reconduzi-la consigo, levando 
um criado o dois .jumentos. E la  o acolheu e o introduziu 
cm casa de seu pai. O sogro, quando soube isto e o viu, 
saiu a recebê-lo, alegre, 4 o abraçou-Oi E  o genro esteve 
três dias em casa do sogro, comendo, e bebendo com ele 
fam iliarmente.

5 A o  quarto dia porém, lèvantando-se antes de ama 
nhecer, quis partir, mas o sogro o deteve e lhe disse: Come
prim eiro um pouco dc pão, con forta  o estômago, e depois 
))artiràs. G Sentaram-se ambo^ comeram e beberam.
O pai da moça disse ao sou gecnro: Peço-te que fiques
aqui ainda hoje, a passar a noite alegremente. 7 Mas ele, 
levantaiido-se, começou a querer partir. Todavia  o sogro, 
com as suas instâncias, deteve-o e fê-lo  fica r  consigo.
8 Chegando a manhã, o L ev ita  preparava-se para partir.
O  sogro disse-lhe novamente: Peço-te que comas primeiro
um pouco de alimento, x>ara cobrar forças, e espera até á 
tarde. Comeram pois juntamente. 9 O jovem  levantou-se 
]iara partir com. sua mulher e eom o criado. Mas o sogro 
disse-lhe outra vez: Olha que o dia está muito perto do
ocaso e a uoite aproxima-se; f ie a  com igo ainda hoje, e passa 
uin dia alegre, e amanhã partirás muito cedo a f im  de ires 
l>ara tua casa.

10 O genro não quis aceder a estes rogos, ntás partiu 
logo. Chegou à vista de Jebus, que por outro nome se 
chama Jerusalém, levando consigo dois jumentos carregados 
e sua mulher. 11 Quando já  estavam perto de Jebus, o dia 
mudava-se em noLte, e o criado disse ao seu am o: Vem, te
jieço, dirijamo-nos ã cidade dos Jebuseus, e fiquem os nela.
12 O amo respondeu-lhe: Eu não entrarei numa cidade dc
gente estrangeira, que não é dos filhos de Israel, mas pas 
sarei até Gabaa; 13 depois que lá  chegar, descansaremos 
nela ou ao menos na cidade dc Bama. 14 Ultrapassaram, 
pois, Jebus, e, continuando o seu caminho, se lhes pôs »  sol! 
junto de Gabaa, que é da tribo de Benjam im . 15 Entrft;.



ram ucla, para a li pousarem. Teudo eutrado, scutaram-se 
na ^raça  da cidade, e ninguém lhes quis dar hospitalidade.

R eceb e  16 N isto apareceu um homem velho, que voltava do
h o sp ed ig em  campo p J q  seu trabalho ao anoitecer, o qual também era

dumvtlho.õo niontc de E fra im  e habitava eomo forasteiro em Gabaa.
Os homens daquela região eram filhos de Jemini (o u  Ben- 
ja m ita s ). 17 O velho, levantaudo os ollios, viu o L ev ita  
sentada na praça da cidade com a sua pequena bagagem  
e disse-lhe: Donde vens tu? e para onde vais? 18 E le
respondeu-lhe: Nós partimos dc Belém de Judá e vamos 
para nossa casa, que é ao lado do monte de E fra im , donde 
tínhamos ido a Belém ; agora vamos ií casa de Deus, mas
ninguém nos quer acolher sub o seu teto, 1 !) tendo nós
palha 0 fenu para sustonto d os ‘ jumentos, o pão c vinho 
para mim c 'p a ra  esta tua serva, e para o criado, que está 
com igo; de nenhuma coisa necessitamos mais que de pou 
sada. 20 O velho respondeu-lhe: A  ])az seja contigo, eu
te darei tudo o que f o t  necessário; rogo-te sòmente que não 
fiques na praça. 21 Conduziu-o a sua oasa, deu de comer 
aos jumentos, e, depois que (os v ia jan tes ) lavaram os pés, 
serviu-lhes uma refeição, 

l o f ím i id o s  32 Enquanto restauravam os seus corpos com a comida 

dc*G*biV ® bebida, chegaram uns homens daquela cidade, filhos de 
**' B e lia l (isto  é, sem ju g o ),  e, cercando a casa do velho, come 

çaram a bater fortem ente ã porta, dizendo .ao dono da 
casa: D eita cá para fo ra  esse homem, qne enfarou para tua
casa, a f im  de abusarmos dele. 23 O velho saiu fora , a 
ter eom eles, e disse: N ão  queirais, irmãos, não queirais
cometer semelhante maldadev pois eu hospedei este homem 
em minha casa. N ã o  faça is  ta l in fâm ia. 24 Eu tenho uma 
filh a  virgem  e este homem tem a sua mulher, eu vo-Ias 
tirare i cá para fora , para abusardes delas e satisfazerdes 
a  vossa paixão; sòmente vos peço que não cometais contra 
oste homem tal in fâm ia.

25 E les uão queriam cedcr ás suas razões. Então 
aquele homem (L e v i ta ) ,  vendo isto, trouxe-lhes sua mulher 
e abandonou-a aos seus u ltrajes; eles, depois do terem 
abusado dela toda a noite, largaram-na ao amanhecer. 
26 A  mulher, ao amanhecer, fo i  à porta da casa, onde estava 
o seu senhor, o lá  caiu por terra. 27 Chegada a manhã, 
levantou-se o marido e, ao abrir a porta para continuar a 
viagem começada, viu  que sua mulher ja z ia  (m o r ta ) diante

19; 24. A  proposta do velho é condenável om. si. Farecia-lhe 
porém justificável, por outribuir pa is evitar um mal maior.

26. Tnuxe-Uies sua mulher. O proceder do Levita (ol criminoso 
e  repugnante. Devia resisUr até à morte.



dii poria, com as mãos estendidas sobre a soleira. 28 Ele,
.julgando que ela eslava morta, tomou-a, pô-la sobre o 
.jumento e voltou para sua casa.

29 l.ogo  que ciitruu, tomou un* cutelo, d ivid iu o cadá- O Levii» 
MT de .sua mulher, membro por membro, em doze partes, ,ing,nç, 
c enviou-as por todos os confins de larael. 30 Quanfio ta l is aibos. 
viram, exclamavam: Nunca ta l coisa se fe z  em Israel,
desde 0 dia cni que os nossos pais sairam do E g ip to  até 
lio.je; pronunciai uma sentença e resolvei de comum acordo 
o 'que se devo l azer.

20 —  Gaíram pois todos os fiihos de Israel, e .juata- 
i'ai)i-so como um só homem ua presença do Senhor em M asfa, 
desde Dan a Bersaiiée, e até à terra de G alaad; 2 todosfózetgncnt 
os chefes du povo e todas as tribos de Is rae l acudiram, à 
assembleia do povo dc Deus, em número de quatrocentos m il Beaimim. 
combatentes a pé. 3 Os filhos de Benjam im  não ignoraram 
i|ue os filhos de Israel tinham subido a M asfa. O Levita , 
marido da mulher fquc fo ra )  morta, fo i  interrogado de qué 
inodg tinha sido cometido tão grande crime-

•4 Kcspundeu: Eu cheguei a  Gabaa de Benjamim, eom
minha mulher, para a li passar a noite. 5 Os homens da 
quela cidade cercaram dc uoite a casa, onde eu estava, que 
rendo matar-me; ultrajaram  minba mulher eom um incrível 
furor dc Inscívia; por último ela morreu. 6  Eu, tomando-a, 
a d iv id i em pedaços, que enviei repartidos a  todos os con- 
fin§ da vossa possessão, porque nunca se cometeu tão 
grande maldade, nem crime tão abominável em  Israel.
7 'Vó.s todos, ó filhos de Israel, estais aqui presentes; resol 
vei o que deveis fazer. 8 Todo o povo, estando em pé, 
respondeu, como com a voz dum só homem: N ão vo lta  
remos ãs nossas tendas, ninguém entrará em sua casa.
9 De comum acordo faremos isto eontra Gabaa; 10 esco- 
Iliam-se dentre todas as tribos de Israe l déz homens por 
e.ada cento, cem por cada mU, e m il por cada dez mij, para 
que levem víveres ao exército, e possamos combater contra 
Gabaa dc Benjam im , dando-lhe pelo crime a recompensa 
que merece. 11 Assim se coligou contra esta cidade todo 
0 Israel, como (se fo ra ) um só homem, eom o mesmo espí 
rito e a mesma resolução. 12 Mandaram mensageiros a 
toda a tribo de Benjamim, para que lhe dissessem: Fo r
que sc cometeu entre vós tão detestável maldade? 13 En- 
trcgai-nos os homens dc Gabaa, que cometeram esta atro 
cidade, para que morram c, assim, sc tire o mal de Israel.
Porém  os Benjom ltas não quiseram dar ouvidos à embai 
xada de seus irmãos, os filhos de Israel, 14 mas junta- 
ram-se em Gabaa de todas as cidades pertencentes à  sua



tribo, para lhes darem auxílio, e combaterem contra todo 
u povo de Israel.

Os dois 1 5  E  acharam-.se da tritio de Benjainuu vinte c cinco 

** “ *“   m il aptos para trazer «p a d a ,  a fo ra  os habitantes de Gíabaa, 
16 que eram setecentos homens fortíssimos, que combatiam 
tanto com a esquerda como com a d ire ita ; e eram tão 
destros em atirar pedras com a funda, que poderiam acertar 
num cabelo, sem errar o alvo. 17 Dos homens de Israel, 
a fora  os filhos de Benjamim, contaram-se quatrocentos m il 
homens de armas, prontos para 'combater. 18 (Os filhes
de Is ra e l), levantando-se, foram  à casa de Deus, isto é, a
Silo, e consultaram o Senhor: Quem há-de ser no nosso
exército o general da batalha contra os filhos de Ben 
jam im ? O Senhor respondeu-lhes: (D a  tr ib o  de) Judá
seja 0 vosso general.

Os filhos l í) Logo  ÜS filhos de laracl, rnarohiimlo ao amanhecer,

dnrótsclos «®»'nparam junto de Gabaa. 20 Avançando a combater 
doâs ve«s . contra Benjamim, começaram a sitmr a cidade. 21 Então 

us filhos de Benjamim, tendo saído de Gabaa, mataram 
naquele dia vinte e dois m il homeus dos filhos de Israel. 
22 Os filhos de Israel, confiando nas suas forças e no seu 
número, puseram-se novamente em batalha no mesmo lugar, 
onde primeiro tinham combatido- 23 Antes, porém, subi 
ram e foram  chorar até a noite diante do Senhor, c con- 
sultarani-no, dizendo: Devemos continuar ainda a pelejar
  ontra os filhos de Benjnniiin, nossos irmãos, ou não? 
G Senhor res{>oiidcu-lhes: Id e  contra eles. 24 A o  outro
dia, tendo marchado us filhos dc Israel pani combater 
contra os filhOs de Benjam im , 25 os filhos de Benjaniiiii 
saíram com ímpeto das portas de Gabaa ao seu encontro, 
e fizeram  neles tão grande mortandade, que derrubaram 
dezoito m il guerreiros.

Vitdri* 26 Pe lo  que todos os filhos de Israel foram  ã casa dc
de líreel. pgug sentado.s, choravam diante do Senhor; je juarani 

aquele dia, até à tarde, ofereceram-lhe holocaustos e vitimas 
pacíficas, 27 e consultaram-no. Naquele tempo a arca da 
aliança de Deus estava lã, 28 e Finéas, filh o  de Eleázaro, 
filho  de Aarão, presidia à casa (d e  D eus). Consultaram 
pois 0 Senhor: Devemos ainda sair a combater contra os
filhos de Benjamim, nossos irmãos, ou desistir? O Senhor 
disse-lhes: Saí, porque amanhã eu os eutregarei nas vossas
aião.s.

20; 21. üeus nermitiii que os Israelitas fossem vencidos pura
us humilhar. S. Gregério diz: «Iam  castigar os pecados dos outros, e 
não pensavam nos próprios». Eram levados pela in jã jis  feita ao 
Letits, e não se importavam que honvesee idoloe entre elea



29 Oa filhos de Israel puseram em boscada à roda da 
eidade de Gabaa, 30 e, terceira vez, eomo dà prim eira e 
segunda, fizeram  avançar o seu exército contra Benjamim. 
31 Os filhos de Benjam im  sairam também ousadamente da 
cidade e perseguiram por longo espaço os seus inimigos 
que ( pTopositadamente) fu g iam ; desta sorte feriram  
alguns deles, como no primeiro e segundo dia, e mataram 
e deixaram estendidos por terra uns trinta homens que 
fugiam  por duas estradas, uma das quais ig  a Betei, e outra 
a Gabaa. 32 Os filhos de Benjam im  ju lgavam  derrotá-los 
como de costume. Todavia eles, fing indo com arte a fuga, 
tiveram  em m ira afastá-los da cidade e levá-los com simu 
lada fu ga  às sobreditas estradas. 33 Então, saindo todos 
os filhos de Israel dos seus postos, ordenaram-se em batalha 
no lugar chamado Baakam ar. Também os que estavam 
cmljoscados ao redor da cidade, começaram a deixar-se ver, 
pouco a pouco, 34 e a avançar pela parte ocidental da 
eidade. A lém  disto, outros dez m il homens (escolhidos) 
de todo 0 Israel provocavam os moradores da cidade para 
u combate. Tornou-se rude a batalha contra os fUhos de 
Benjam im , porque eles não entenderam que de toda a parte 
lhes estava im inente a morte. 35 O Senhor destruíu-os à 
vista dos filhos de Israel, os quais naquele dia mataram 
deles vinte e cinco mil e cem homens, todos guerreiros e 
liomens de armas.

3G Os filhos dé Benjamim, vendo que eram inferiores, 
começaram a fu g ir. Os filhos de Israel, observando isto, 
deram-lhe lugar para fu g ir, a fim  de que fossem cair nas 
emboscadas que tinham posto junto da cidade. 37 Saindo 
então de repente (os filhos  dc Is ra e l) dos seus esconderijos 
c tendo matado os que fugiam , entraram na cidade e pas- 
saram-na ao f io  da Espada. 38 Ora os filhos de Israel 
tinham dado por sinal aos que tinham posto nas embos 
cadas, que, quando tomassem a cidad^ acendessem fogo, 
para que, elevando-se ao alto o fumo, isso servisse de 
aviso de estar tomada a cidade. 39 A o  ver o fumo, os 
filhos de Israel simularam a fuga . Os fUhos de Benjamim, 
ju lgando que os de Israel fugiam , foram-nos perseguindo 
com mais instância, depois de lhes terem morto trinta 
homens do seu exército. 40 Entretanto ia  subindo da cidade 
como uma coluua de fum o; os Benjam itas, olhando para 
trás, viram que a cidade estava tomada e que as chamas 
subiam para o alto. 41 Os Israelitas, que antes simulavam 
fug ir, voltando o rosto, resistiam eom mais força . Os filhos 
de Benjamim, vendo isto, puseram-se em fu g a  42 e come 
çaram a seguir o caminho do deserto, perseguidos, ainda



até lâ, pelos inimigos. A lém  disso, os que tinham incen 
diado a cidade sairam-lhes ao encontro. 43 Deste modo 
sucedeu serem destroçados por uma e outra parte pelos 

inimigos, ficando esmagados até à parte oriental da cidade 
de Gabaa. 44 Os mortos, naquele lugar, foram  dezoito mil 
homens, todos guerreiros valentíssimos. 45 Vendo isto os 
que tinham ficado de Benjam im , fugiram  para o deserto e 
encaminharam-se para o rochedo chamado Bemon. Também 
nesta fuga, errando por um e outro lugar, tomando diversas 
direcções, foram  mortos (pe los ftihos de Is ra e l) cinco m il 
homens. Passando eles mais adiante, (os filh os  de Is ra e l) 

perseguiram-nos e mataram ainda mais dois mil. 46 Assim 
aconteceu que todos os que ficaram  mortos da tribo de 
Benjam im  em diversos lugares, foram  vinte e cinco mil 
homens combatentes, destrlssimos para a guerra.

47 De toda a gente de Benjam im  ficaram  seiscentos 
homens, que puderam escapar e fu g ir  para o deserto; aí 
detiveram-se durante qua/tro meses, xlb rochedo de Bemon. 

48 Os filhos de Israel, tendo voltado, passaram ao f io  da 
espada tndo o que restava na cidade, desde oa homens até 
aos animais, a tudo o que encontraram. Todas as cidades 
e aldeias de Benjam im  foram  consumidas pelas chamas 
vorazes.

Israel 1 (^3 filhos de Israel tinham jurado cm M asfa,
Umentt i  dizendo: Nenhum de nós dará a aua filh a  por mulher aos

filhos de Benjamim. 2 Foram  todos à casa de Deus, em

mim. Silo, e, sentados na sua presença até à tarde, levantaram 
a voz, dizendo: 3 Senhor Deus de Israel, por que acon 
teceu ao teu povo esta desgraça de ser hoje cortada de nós 
uma das tribos?

4 A o  outro dia, tendo-se levantado de madrugada, eri 
g iram  um altar, ofereceram nele bolocaustos e vitim as paci 
ficas, e disseram: 5 Quem de entre todas as tribos de

Israe l não marchou com o exército do Senhor? Com efeito , 
estando em M asfa , tinham-se obrigado com um solene ju ra  
mento a matar os que faltassem. 6  Os filhos de Israel, 

arrependidos do que tinha acontecido a Benjam im , seu
irmão, começaram a d izer: F o i cortada de Israe l uma
tr ibo ; 7 donde hão-de tomar mulheres (o s  poucos que res 
ta m ), se jurámos todos que lhes nâo danamos as nossas 
filhas. 8 P or isso disseram: Quem é de todas as tribos 
de Israel, que não compareceu diante do Senhor em M asfa? 
B  verificou-se que os habitantes de Jabes-Galaad não tinham 
estado naquele exército. 9- Fez-se o recenseamento do povo 
e não se achou ninguém de Jabes-Galaarl.



10  Mandaram pois dez m il homens fortíssim os e  o rd e -^  dom lis  
naram-Ihes: Id e  e passai ao f io  da espada os habitantes ”
de Jabes-GaJaad, tanto as snas mulheres como os seus me- aio didu 
ninos. 11 E is  o que devereis observar: M ata i todos os“ “ o ®wo- 

varões e todas as mulheres não virgens, mas reservai afljVmlu» so- 
virgens. 12 E  encontraram-se em Jabee-Qalaad quatro-btcTiventes, 
centas virgens, que não tinham conhecido varfto, e condu- 
ziram-nas ao campo de SUo, na terra de Canaan. 13 M an 
daram mensageiros aos fUhos de Benjam im , que estavam 
no rochedo de Bemon, e ofereceram-lhes a paz. 14 Então 
os filhos de Benjam im  vieram, e foram-Úies dadas por 
mulheres as filhas de Jabes-Qalaad, maa não eram bas 
tantes.

15 E  todo o Is rae l teve muita pena, e arrependeu-se da 
destruição duma das tribos de Israel. 16 Os anciãos dis 
seram: Que farem os dos outros, que não receberam mu 
lheres, pois todas as mulheres da tribo de Benjam im  pere 
ceram ! 17 Fique em Benjam im  a herança dos que esca 
param, para que não pereça uma das tribos de Israel.
18 N ós não podemos dar-lhes as nossas filhas, porque esta 
mos ligados com o juramento e com as imprecações qne 
fizemos, dizendo: M ald ito  o que der sua fUha por mulher 
aos Benjam itas. 19 E  disseram: E is  que se avizinha a 
solenidade anual do Senhor em SUo, que estã situado ao 
setentrião da cidade de Betei, ao oriente do caminho que 
va i do B ete i a  Siquem, e ao meio-dia da cidade de Lebona.
20 Depois deram esta ordem aos fUhos do Ben jam im : Id e
e escondei-vos nas vinhas. 21 Quando virdes as filhas de 
SUo sair, segundo o costume, para dançar em coro, saí de 
repente das vinhas, e cada um tome uma para mulher, e 
parti para a  terra de Benjam im . 22 Quando vierem seus 
jiais e irmãos, e começarem a queixar-se de vós, nós lhes 
diremos: Tende compaixão deles, pois na guerra não tomá 
mos uma mulher para cada um. N a  verdade não fostes võs 
que lhas destes, senão terieis incorrido em culpa: 23 Os
filhos de Benjam im  fizeram  como lhes tinha sido mandado; 
segundo o seu número, cada um tomou para sua mulher uma, 
de entre as donzelas que dançavam. (D ep o is ) retiraram-se 
para as snas possessões, edificando as cidades e habitando 
nelas.

24 Os filhos de Israel também voltaram  para as suas 
toadas, segundo as suas triboa e fam ílias. 25 Naquele 
tempo não havia rei om I.srael; inas eada um fa z ia  o que lhe 
pareci,a justo.



L I V R O  DE  R U T E
o  livro de Ru<te, ê eoneideraelo como itm 

apcndire ao L iv ro  doe Juizes, motivo por gue
muitos expositores o atribuem a Samuel.

Com. admirável brálio Uerário apresenta vm  
heln quadro da vida de fam ília, em que a 
piedade filia l é premiada por Deus com os 
maiores benefícios.

1 —  1 N o  tempo dum ju iz, quando os juizes governa- Noemi
vam, houve fom e naquela terra. Um homem partiu de Moab.
Belém de Judá, para ir  habitar como foraste iro  no país 
de Moab, com sua mullier e dois fUhos. 2 Chamava-se ele 
Elimelee, e sua mulher N oem i; os dois filhos chamavam-se, 
um Maalon, e o outro Quelion; èram E fra teus de Belém 
de Judá. Chegados ao país dos M oabitas,»a í moraram.

3 E lim elee, marido de Noem i, morreu, e ela ficou  eom
os fUhos, 4 os quais casaram com mulheres Moabitas, das
quais uma se chamava O rfa, e a outra Bute. V iveram  lá
dez anos, 5 e morreram ambos, a saber, M aalon e Quelion.
Assim  a mulher ficou privada dos dois filhos  e do marido.

6 Então a mulher levantou-se, a fim  de voltar da terra Noemi 
de Moab para a sua pátria com as suas duas noras, porque
üuviu dizer que o Senhor tinha olhado para o seu povo, e panhada de
lhe tinha dado pão- 7 Saiu pois do lugar da sua pere- Rate.
grinação com as suas duas noras; indo já  no caminho de 
volta para a terra de Judá, 8 disse para elas: Id e  para
casa de vossa mãe, o Senhor use convosco de misericórdia, 
como vós usastes eom os que morreram e comigo. 9 E le 
vos faça  encontrar paz nas casas dos maridos, com quem 
tiverdes a sorte de casar. E  beijou-as. E las em alta voz 
começaram a chorar 10 e a d izer: N ós iremos contigo
para o teu povo. 11 E la  respondeu-lhes: Ide, minhas
filhas; porque vindes com igo? Porventura tenho eu ainda 
filhos no meu ventre, para que possais esperar de mim 
maridos? 12 Andai, minhas filhas, ide-vos, porque já  estou 
velha demais para me voltar a casar. A in d a  que eu pudesse 
conceber esta mesma noite, e dar à luz filhos, 13 irieis 
esperar até que crescessem e chegassem aos anos da puber 
dade? D eixaríeis de tornar a casar? N ão  (con tinue is ), 
minhas filhas, vos peço, porque a vossa angústia eusta-me 
muito, e a mão do Senhor está levantada eontra mim.
14 Elas, levantando a voz, começaram de novo a chorar.
O rfa  beijou a sua sogra, e foi-se. Eute porém ficou  com 
sua sogra.



15 Noem i disse-lhe: A  toa  cunhada voltou para o seu 
povo 0 para o seu deus; va i com ela. 16 Bute respondeu: 
Nâo insistas com igo para que te deixe e me vá, porque para 
onde tu fores, ire i também eu, e onde quer que morares, 
morarei eu também. O teu povo será o meu povo, e o teu 
Deus 0 meu Deus. 17 N a  terra que te receber, quando 
morreres, nessa morrerei eu também e aí tere i o meu se 
pulcro. O Senhor me castigue duramente, se outra coisa, 
que não fo r  a morte, me separar de ti.

18 Vendo pois Noem i que Bute estava firmemente resol 
vida a ir  eom ela, não a quis mais contradizer, nem per 
suadir-lhe que voltasse para os seus. 19 Partiram  juntas 
c chegaram a Belém. Tendo entrado na cidade, logo correu 
noticia disso por todos, e as mulheres d iziam : Esta é
aquela Noem i. 20 E la  disse-lhes: N ão me chameis Noem i
(isto é, form osa ), mas chamai-me M ara (isto é, am arga), 
porque o Omnipaitente me encheu de exUrçma amargura.
2 1  Eu sai daqui cheia (de fe lic idade com meu m arido e
f i lh o s ),  e o Senhor fez-me voltar vazia. P o r  que me cha 
mais pois Noemi, tendo-me o Senhor humilhado, e o Omni 
potente a flig id o  1

22 F o i Noem i com Rute Moabita, sua nora, da terra da 
sua peregrinação, e voltou para Belém, quando se começava 
a segar as cevadas.

Rate vai rcE- 2 —  1 ^ lim elec , marido (d e  N o e m i), tinha um parente, 

amM°de ^°™em poderoso e de grandes riquezas, chamado Booz.
Booz, 2 Bute M oabita disse a sua sogra: Se o mandas, ire i ao

campo apanhai; as espigas que escapam das mãos dos sega- 
dores, onde quer que me acolham favoràvelm ente. E la  res 
pondeu-lhe: Vai, minha filha . 3 F o i Rute pois, e apa 
nhava as espigas por detrás dos segadores. O ra aconteceu 
que aquele campo tinha por dono um homem chamado Booz, 
que era da fam U ia de Elimelec.

4 E  eis que ele chegou de Belém, e disse aos segadores: 
O Senhor seja convosco. E les responderam-lhe: O Senhor
te  abençoe. 5 Booz dlsse para o jovem  que tomava sen 
tido nos segadores: De quem é esta moça? 6 E le  res 
pondeu-lhe: Esta é a M oabita, que veio eom Noem i do
pais do Moab. 7 Pediu-me que a  deixasse apanhar as espi 
gas que ficassem, indo atrás dos segadores; anda no campo 
desde manhã até agora, e não voltou a casa nem por um 
momento.

Booz irau-a g Booz disse a R u te : Ouve, fUha, nao vás respigar a 
outro campo, não te apartes deste lugar, mas junta-te eom 
as minhas moças; 9 e segue-as por onde tiverem  segado. 
En ordenei aos mens criados qne nenhnm te moleste; tom-



bém, se tiveres sêde, va i és bilhas e bebe da água de que 
bebem os meus criados. 10  E la, inclinando o seu rosto e 
prostrando-se até à. terra, disse-lhe: Donde me vem a dita
(le ter achado graga diante dos teua oLhos, e de que te 
dignasses fazer caso de mim (qu e  sou ) uma mulher estran 
g e ira ! 11 E le  respondeu-lhe: Foi-m e contado tudo o que
tens fe ito  à tua sogra depois da morte de teu marido, e 
como deixaste os teus parentes, e a terra onde nasceste, e 
vieste para um povo que antes nâo conheeias. 12 O Senhor 
te  remunere pelas tuas obras, e recebas uma plena recom- 
[lonsa do Seuhor Deus de Israel, para quem vieste^ e sob 
cujas asas tc acollieste. 13 E la  disse: Encontrei graga 
diante dos tcus olhos, ó meu senhor, que me consolaste e 
falaste ao coração da tua escrava, ainda que eu não seja 
ueni como uma das tuas escravas. 14 Booz disse-lhe:
Quando clicgar n hora (d c  com er), vem aqui, come pão, e 
molli.a 0 teu liorado jio vinagre. E la  sentou-se ao lado Úos 
segadores, e (B o o e ) deu-lhe grão torrado; ela comeu até 
ficar satisfeita  e guardou os sobejos.

15 Depois levautou-se para colher as espiga^ segundo 
u costume. Booz deu esta ordem aos seus servos; A inda  que 
ela queira segar convosco, não lho embaraceis, 16 e de 
propósito deixai cair algumas espigas das vossas gavelas, 
deixai que fiquem  ali, para que ela as apanhe sem vergonha, 
e nenhum a repreenda enquanto as apanha.

17 E la  pois respigou no campo até à tarde, e, tendo Ante v«It» 
Initido com uma vara e sacudido as espigas que ‘tinha 
colhido, cneontrou quase a medida de tun e f i  de cevada, 
isto é, três alqueires. 18 Carregando com  eles, voltou para 
a cidade o mostrou-os a sua sogra; além disso, tirou para 
fora, e deu-lhe dos sobejos da sua comida, de que ela sc 
tinha saciado. 1!) Sua sogra disse-lhe: Onde respiga.stc 
hoje, onde trabalhaste! Abençoado seja quem se compadeceu 
de ti. E la  declarou-lhe em que prc^riedade tinha trabalhado, 
dizendo-lhe que o dono se chamava Booz. 20 Noem i r&s- 
|iuadeu-lhe: Abençoado seja ele du Senhor, porque a mesma 
lioiidade que teve pelos vivos, a conservou também pelos 
mortos. E  acrescentou; Este homem é nosso parente. 21 Bute 
disse: lOlo deu-me também ordem dc me juntar aos seus 
segado res, até que .sc acabasse toda a ceifa . 22 A  sogra 
rcspundeu-lhe: Í !  melhor minha filh a  que vás cegar entre as 
moças desse homem, para que noutro campo ninguém te 
imde.ste.

23. E la  ))ois incorporou-se com as moças de Booz, n

2. 17. üm efi. cer<» dn 39 lltrai.



Tospigou cutre claa, até que a cevada e o trigo sc reco 
lheram nos eeltiios.

Noemi 3—  1 Ora, depois que Bute voltou para sua sogra, esta

cu °rl^ce  õisse-lhe: M inha filha , eu quero procurar-te descanso, e o 
com^Boor fa re i de modo que fiques bem. 2 Este Booz, eom cujas 

criadas andaste junta no campo, é nosso parente, e esta 
noite jo ira  a cevada na sua eira. 3 Lava-te, pois, ungo-te, 
toma os teus melhores vestidos e vai à (sua ) eira. Não te 
v e ja  este homem, sem que tcnlia ncaliado de comer e de beber. 
4 Quando fo r  dormir, observa o lugar em que dorme. Irás, 
levantar-lhe-ás a capa com que se cobre da parte dos pés, e 

Rute eos õeitarás, e ele mesmo te d irá o que deves fazer.
Bís de* 5 E la  respondeu: F a re i tudo o que mandares. 6 F o i para 
Noemi, a  eira, e fe z  tudo o que a sogra lhe tinha mandado. 7 Quan 

do Booz, depois de ter comido e bebido, depois de estar 
mais alegre, se deitou a dormir junto de um monte de 
feixes, ela fo i  muito de mansinho, e, tendo-lhe levantado 
a capa pelos pés, deitou-se ab. 8 P elo  m eia 'noite  o homem 
despertou espavorido e torvado, ao ver unia mulher deitada 
aos seus pés, 9 e disse-lhe: Quem és tu 7 E la  respondeu: 
Sou Eute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, 
porque és parente (d e  meu marido, devendo por isso rece 
ber-me p o r  esposa, v isto que ele m orreu sem f i lh o s ). 10 E le 
disse: FRha, bemdita sejas do Senhor, que excedeste a tua 
prim eira bondade com esta de agora, pois que (sendo jo v e m ) 
não buseaste jovens pobres ou ricos (m as aquele que a lei 
d eterm ina ). 11 N ão  temas, pois, que eu te fa re i tudo 
o que me disseres, porque todo o povo que habita dentro das 
portas da minha cidade, sabe que és uma mulher de virtude. 
12 N ão  nego que sou teu parente, mas bá outro mais próximo 
que eu. 13 Descansa esta noite; quando fo r  manhã, sc ele 
te  quiser receber pelo d ireito de parentesco, está bem; se 
não quiser, v iva  o Senhor, que eu sem dúvida alguma te 
hei-de receber; dorme até pela manhã,

Rute volta 14 E la  pois dormiu a seus pés, até ao fim  da noite, 

NMmi. ® levantou-se antes que os homens se pudessem conhecer uns 
aos outros. Booz disse: V ê , não saiba ninguém que vieste 
aqui. 15 E  acrescentou: Estende a capa com que te  colirc.s, 
seguia-a com ambas as mãos. E la  cstendcu-a e segurou-a, c 
ele deu-lhe seis medidas de cevada, que lhe p6a às costas.

13, 3. Koemi, julgando que Booz era o parente male próximo, 
a qn<em por isso pertenrâa desposar a viúva de seu fUlio, mas, 
receando que nm homem como Booz, rico e idoso, não condescenderiu 
f&cilmente em desposar uma viúva pobre e estrangeira, procurou um 
modo de o surpreender. Booz, com o seu proceder nntes do mn- 
tiftaióniov mostrou qne só psrs bedecer i  lei é qne ee casou com 
Bute, e qne, por isso, tudo foi obra de Dens.



Ela, levaudo-as, entrou na cidade, 10 e fo i  ter com sua 
sogra, a  qual lhe disse: Que fizeste f i lh a i  (B u te )  contou-lhe 
tudo 0 que o homem tiuha fe ito  por ele. 17 E  acrescentou:
Eis aqui seis medidas de cevada que ele me deu, dizendo:
Não quero que voltes vazia para tua sogra. 18 Noem i disse:
Espera, filha , até vermos em que pára este negócio, porque 
aquele homem não descansará enquanto não cumprir o que 

prometeu.
4 —  1 F o i pois Booz à porta (da  cidade) e sentou-se Booz, 

ali. Vendo passar o parente de que antes falam os, chamando- 
-0 pelo seu nome, disse-lhe: Vem  cá por um pouco, e senta-te prepart' 
aqui. E le  fo i  e sentou-se. 2 Então Booz, tomando dez ho- o stu 
mens dos anciãos da cidade, disse-lhes: Sentai-vos aqui. 3 
Estando eles sentados, (B o o z )  disse ao parente: Noemi, que 
voltou do país de Moab, está para vender uma parte do 
campo de Elimelee, uosso irm ão; 4 eu quis in form ar-te 
disso e dizer-to diante de todos os que estão aqui sentados, 
dos anciãos do meu povo. Se o queres possuir pelo direito 
de parentesco, compra-o e f ic a  com ele, mas, se te desagrada, 
dize-mo, para que eu saiba o que devo fa ze r ; com efeito , 
não há outro parente senão tu, que és o primeiro, e eu, que 
sou o segundo. E le  respondeu: Eu comprarei o campo. 5 
Booz disse-lhe: Logo  que compres o campo de Noem i, é 
tamljém necessário que cases com Butp M oabita, que fo i  mu 
lher do defunto, para que faças reviver o nome do teu 
parente na sua lieranga. 6 E le  respondeu: Eu cedo o 
direito de parentesco, com receio de prejudicar os meu.s 
herdeiros; usa tu do meu privilégio , ao qual eu declaro 
que renuncio espontaneamente.

7 E ra  um costume antigo em Israel, entre os parentes, 
que quando um cedia o seu direito a outro, para a cessão 
ser válida, o que cedia tirava  o seu sapato e dava-o ao seu 
parente. Este era o testemunho da cessão em Israel. 8 
Uisse pois Booz ao seu parente: T ira  o teu sapato. E  elo 
o tirou logo do pé. 9 (B o o z ) disse aos anciãos e a todo 
o povo: Vós sois h je testemunhas de que entro a possuir 
tudo o que era de Elimelee, Quelion e Maalon, entregando-mo 
Noemi, 10 e de que recebo f o r  esposa a  Bute Moabita, 
mulher que fo i  de Maalon, a fim  de eu fa ze r reviver o 
nome do defunto na sua herança, para o seu nome se não 
elim inar de entre os irmãos e da porta da sua cidade. Digo- 
-vos, sois testemunhas disto. 1 1  Bespoiideu todo o povo, 
que estava à porta, com os anciãos: N ós somos testcnmnlias; 
o Senhor faça  que osta mulher, que entra na tua casa, seja 
como Baquel e L ia , que fundaram a casa de Israel. Que, 
por e la , 's e ja s  fo rte  em E fra ta , e tenha um nome célebre



•m Belém. 1 2  Que a  tua casa se torne como a casa de 
Farés, que Tam ar deu á luz a  Judá, pela posteridade que 
o Senhor te der desta jovem .

Booz ciM  1 3  Booz pois tomou Bute, e casou com ela. Depois de a 
“ J jJ ^ “ ^ ter conhecido, o Senhor fe z  (a  B u te ) a ^ ç a  de conceber 
de Obed. e dar à luz um filho. 14 E  as mtiUieres disseram a N oem i: 

Bem dito seja o Senhor, que nSo perm itiu que te  faltasse 
um redentor I Que o seu nome seja celebrado em Israel 1 15
Terás quem console a tua abna, e te sustente na velhice, 
porque nasceu um menino de tua nora, n qual te ama, e é 
para t i  muito melhor do que sete filhos, lü  Noemi, tomando 
o menino, o pôs no seu regaço, e fa z ia  as vezes de ama c dc 
criada. 17 A s  mulheres suas vizinhas oongratulavnm-se com 
eln, e diziam : Nasceu um filho  a Noem i! Puseram-lhe o 

, nome dc Obed. E le  fo i  pai de Isai, pai de David.
Estas são as gerações de Farés: Farés gerou Esron, 

*   1.9 Esron gerou Aram, Arara gerou Am inadab, .20 Am inadab
gerou Naason, Naason gerou Salmon, 21 Salmon gerou 
Booz, Booz gerou Obed, 22 Obed gorou Isai, Isai gerou 
David.


