
P R O F E C I A  DE I $Al AS
Isaias, o prim eiro dos quatro profetas chamados 

«M aiores», era filho de Amós, descendente de Da 
vide. Profetizou nos reinados de Ozias, Joatan, Acaz 
e Ezequias. Segundo a tradição dos Judeus, admi 
tida por muitos Padres da Igre ja , fo i m orto pelo 
ímpio re i Manassés, que o mandou serrar pelo meio 
do corpo com uma serra de madeira, quando o pro  
feta já  tinha cem anos.

O principal fim  das suas profecias é lançar em 
rosto aos Israelitas as suas infidelidades, e anun 

ciar-lhes o castigo de Deus, que viria , prim eiro, pelo 
exército dos Assírios, no reinado de Senaquerib e 
depois, pelo exército dos Caldeus, no reinado de 
Nabucodonosor. Profetiza  que este re i os levará cati 
vos, destruirá Jerusalém e o seu templo, que serão 
reedificados no reinado de Ciro, o qual deixará o 
povo de Deus voltar para a sua pátria.

Isaias fala com tanta clareza de Jesus Cristo' e 
da sua Igre ja , que, segundo diz S. Jerónim o, mais 
parece Evangelista que profeta. O próprio Salvador 
aplicou a si muitas profecias de Isaias, e os Evan 
gelistas e os Apóstolos citam  vdrtaa vezes o cum 
primento delas em Jesus Cristo.

Isaias ê o mais eloqüente de todos os profetas.
A sua linguagem é nobre, as suas expressões fortes  
e vivas. É comparado a Demõstenes, tanto pela pu 
reza como pela veemência do estilo. É o profeta
mais citado nos livros do Novo Testamento.

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

I  —  Ameaças contra Judá e Jerusalém.

Oráculo preliminar

1 — 1 Visão de Isaias, filho de Amós, a qual ele Titulo 
teve acerca de Judá e de Jerusalém, nos dias de Ozias, <Jo livro, 
de Joatan. de Acaz e de Ezequias, reis de Judá.

2 Ouvi, céus, e tu. ó terra, escuta, porque é o Senhor a  tribo 
que fala. Criei filhos (diz éle) e eng.randeci-os, porém
eles revoltaram-se contra mim. 3 O boi conhece o seu gada^/or 
possuidor, e o jumento o presépio do seu dono. mas causa da 
Israel não conhece nada, o meu povo não tem inteligên- 
cia. 4 Ai da nação pecadora, do povo carregado de Ini-
quidades, da raça maligna, dos filhos malvados! Aban-

1, 1. Visão. Esta palavra, num sentido lato, designa todas 
as comunicações divinas feitas ao homem, ainda que nâo sejam 
acompanhadas de imagens sensíveis.



donaram o Senhoi-, blasfemaram Santo de Israel, 
voltaram-lhe as costas.

5 De que servirá que eu vos fira de novo, se vós 
(otottnado«; l^cumulais prevaricações sobre prevarica 

ções? Toda a cabeça está enferma, todo o coração 
abatido. 6 Desde a planta do pé até ao alto da cabeça, 
não há nele nada são: tudo são feridas, contusões, cha 
gas vivas, que não estão ligadas, que não estão pensadas, 
nem suavizadas com óleo. 7 A  vossa terra está deserta, 
as vossas cidades abrasadas pelo fogo; os estranhos 
devoram à vossa vista o vosso país, e ele é devastado 
como numa assolação de Inimigos. 8 A  filha de Sião 
(ou Jerusalém) fica desamparada como cabana numa 
vinha, como choça num pepinal, como uma cidade entre 
gue á pilhagem.

9 Se o Senhor dos exércitos nos não tivesse conser 
vado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como 
Sodoma, ter-nos-iamos tornado semelhantes a Gomorra. 

Reprova- 10 Ouvl a palavra do Senhor, ó príncipes (que imi- 
cuilo^e- ’ Sodoma, escuta a lei do nosso Deus, ó
ramente Povo (semelhante ao) de Gomorra.
externo; 11 De que me serve a mim a multidão ,das vossas 
*stecera^ vítimas?— diz o Senhor. Já estou farto de liolocíiustos 

penitência, de carneiros, de gordura de bezerros; não iiie comprazo 
no sangue dos touros, dos cordeiros e dos bodes. 12 
Quando vínheis à minha presença, quem vos pediu que 
andásseis a passear nos meus átrios (tão iifanos)? 
13 Não me tragais mais vãs oferendas; o incenso é 
para mim abominação; as (celebrações por Scasião das) 
neoménias. os sábados e as outras festividades, não 
as posso já sofrer; não posso suportar as assenibleias 
solenes com o crime 14 A  minha alma al>orrece as 
vossas neoménias e as vossas solenidades; tornaram- 
-.se-me molestas. estou cansado de as suportar. 1.7 
Quando estendeis as ^vossas mãos, aparto de vós os 
meus olhos; quando multiplicais as vossas orações não 
as atendo, porque as vossas mãos- estão cheias de sangue.

16 Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus 
olhos a malícia dag vossas acções; cessai de fazer o mal.
17 aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socor 
rei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva.
18 Vinde, expliquemo-nos, diz o Senhor: se os vossos 
pecados forem como o escarlate, eles se tornarão brancos

9. Senhor dos exércitos. Locução empregada multas vezes 
para significar o poder e a majestade de Deus:

13. 0 incenso oferecido com um coração corrompido.



coiuo a iieve: se forem vermelhos como a pürpura, fica 
rão brancos como a (mais) branca lã.

19 Se quiserdes. se fordes dóceis, comereis os bens 
da terra. 20 Mas se não quiserdes e m ^rovocardes à 
ira, devorai'-vos-á a espada, porque fo i a Iroca do Senhor 
que falou.

21 Cotno se tornou uma prostituta a cidade fiel, Ameaças 
cheia de rectidâo? Outrora habitou nela a justiça, mas 
agora habitam os homicidas. 22 A  tua prata converteu-se 
era escória; o teu vinho misturou-se com água. 23 Os 
teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões; 
todos eles amam as dádivas, andam atrás das recom 
pensas. Não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva, 
não tem ̂ acesso a eles.

24 Por este motivo, diz o Senhor Deus rei dos exérci 
tos, o Forte de Israel; Ah ! Tirarei satisfação dos meus 
adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos! 25 Volta 
rei a minha mão sobre ti. purificar-te-ei no crisol, sepa 
rarei de tl todo o chumbo. 26 Restabelecerei os tejis 
juizes (fazendo com que eles sejam) como eram dantes, 
e os teus conselheiros como antigamente; depois disto,
.serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. 27 Sião 
será resgatada pela rectidâo, e os seus convertidos pela 
ju.stiça.

28 Os malvados e os pecadores serão despedaçados, 
todos juntos e os que abandonam o Senhor serão consu 
midos. 29 Tereis vergonha dos terebintos que amastes 
envergonhar-vos-eis dos jardins que tinheis escolhido.
30 Sereis como um teiebinto, ao qual caem as folhas, 
como um jardim sem água. 31 O homem forte será como 
estopa, e a sua obra como faúlha; ambas se consumirão 
ao mesmo tempo, e não haverá quem as apague.

A futura glória de Judá e de Jerusalém 
é preparada pelo^astigo

2 —  1 Visão que teve Isaías, filho de Amós. sobre Título de 
Judá e Jerusalém. oráculo.

2 Acontecerá, nos últimos dias. que a montanha da Jerusa 
lém 

centro
21. Uma prostituta, abandonando a Deus, e prostituin- futuro 

do-se acs ídolos. das
27. Sentido: Israel será salvo, voltando à justiça e à nações, 

verdadeira piedade.
29. Que Unheis escolhido para oferecer os vossos impios 

.sacrifícios.
2, 2. A montanha. . Referência ao Monte Moriah, sobre 

o qual estava edificado o templo.



casa do Senhor terá os seus fundamentos no cume das 
montanhas, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a 
ela todas as gentes, 3 virão muit® pov® e dirão: Vinde, 

subamos à mc^anha do Senhor, à casa do Deus de Jacob, 
e ele nos e n ^ a rá  os seus caminhos, e nós andaremos 
pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de 
Jerusalém a palavra do Senhor. 4 Ele julgará as naçõ®. 
dará leis a muitos povos, os. quais das suas espadas 
forjarão rellias de arados, e das suas lanças fouc®: 
uma nação não levantará a espada contra outra nação, 
nem daí por diante se adestrarão mais para a guerra. 

Humilha- õ Casa de Jacob. vinde e caminhemos ã luz do 
ç̂ao dos . Senhor. 6 Pois tu (ó Senhor) rejeitaste o teu povo. a 

Rosno dü *̂ hsa de Jacob, porque estão cheio.s (de adivinhos) do 
do juizo. Orieute, têm bruxos, como os Filisteus. e pactuam com 

os fillios dos estránh®. 7 A (sna) terra está clieia de 
prata e de oiro. e não têm fim os seus tesouros (apesar 
disso, ainda não está satisfeita a sita urareza) ;  8 a sua 
terra está cheia de cavalos, e são inumeráveis os seus 
carros; está cheio de ídolos o seu país; prostram-se 
diante da obra das suas mãos. diante do que fizeram os 
seus dedos. 9 Todo o mortal -será bumilhado. todo o 
homem abatido: (Senhor) não lhes perdoarás.

10 Mete-te entre as rochas (õ povo infiel), esconde-te 
debaixo da terra da aterradora presença do Senlior, 
da glória de sua majestade. 11 Os olhos altivos do 
homem serão humilhados, o orgulho humano será aba 
tido, e só o Senhor será exaltado naquele dia. 12 Por 
que o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os 
soberbos e altivos, contra todos os arrogantes, para os 
humilhar: 13 contra todos ®  cedros do TJbano, altos e
levantad®, contra tod® os carvalhos de Basan. 14 con 
tra todas as altas montanhas, contra todos os outeiros 
elevados, 15 contra toda a torre eminente, contra todo o 
muro fortificado, 16 qpntra todas as naus de Tarsis e 
contra tudo o que é belo (agradável) á vista. 17 Sei-á 
abatida a arrogância dos homens, humilliaiido o orgulho 
humano, e só o Senhor será sublimado naquele dia. 18 
Os ídolos desaparecerão. 19 (os homens) eutrarão nas 
cavernas dos rochedos, nos antros da terra. po'r causa da

4. Foimosa ideia do novo reino de Cristo, que será um 
reino de paz e de caridade. — As suas espadas. . .. isto c. as 
armas de guerra serão utilizadas para fins pacíficos, visto 
nâo serem precisas para as batalhas.

12. O dia do Senhor o dia em que o Senhor resolve cas 
tigar.

16. Tudo o que ê belo. . . os objectos de luxo. que os 
Judeus tinham em grande estima.



jd-esença formidável do Senhor, da gjória de sua majes 
tade, quando se levantar para ferir a terra. 20 Naquele 
(lia o homem lançará aos ratos e os mc^cegos os seus 
ídolos de prata, os seus ídolos de oiro, que tinha feito 
a fim de os adorar, 21 e entrará nas aberturas das 
pedras, nas cavernas dos rochedos, por causa da pre- 
.sença foj-midável do Senhor, da glória da sua majestade, 
quando se levantar para ferir a terra.

22 Cessai, pois, de confiar no homem, em cujas nai-i- 
iias (não) há (senão) um sopro; Que estima podeis ter 
dele?

3 — 1 Eis que o dominador, o Senhor dos exércitos Anarquia 
está para tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento
e todo o amparo, todo o recurso do pâo e todo o recurso 
da água, 2 o homem forte e o guerreiro, o juiz e o pro 
feta. o adivinho e o ancião, 3 o chefe de cinqüenta 
(homens), o grande e o conselheiro, o conhecedor de 
segredos e o entendido em encantamentos.

4 Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e dominá-lo.s-ão 
efeminado.s. -5 O povo se entrechocará, homem contra 
liomem, cada nm contra o seu próximo; levantar-se-á o 
jovem eontra o velho, e o plebeu contra o nobre.
6 Tomará um o seu próprio irmão, na casa de seu pai.
(e lhe d irá ): Tu tens um manto, sê nosso príncipe e 
põe esta ruína sob o teu poder. 7 Esse tal responderá 
naquele dia dizendo: Não sou médico, e era minha casa 
não bá pão nem veste; não queirais constituir-me prín 
cipe do povo.

8 Pois Jerusalém vai-se arruinando, e Judá caindo,
IKirque as suas palavras e as suas obras são contra o.
Senhor, provocam os olbos da sua majestade. 9 O pró 
prio aspecto do seu semblante depõe contra eles, pois 
fizeram, como os de Sodoma, pública ostentação do seu 
pecado, em vez de-o encobrirem. Desgraçados deles, que 
são os causadores da própria ruina! 10 Dizei ao justo 
que ele será bem sucedido, pois comerá o fruto das suas 
obras. 11 A i do ímpio maléfico! A  desgraça será sobre 
ele, segundo merecem as suas acções. 12 O meu povo é 
oprimido por meninos, governado por mulheres. Povo

3, 2. o adivinho. Esta palavra é tomada aqui em bom 
sentido, com a significação de profeta ou homem de auto 
ridade.

4. Meninos, homens sem energia e sem experiência.
6. Locução figurada para indicar a falta completa de 

liomens capazes de governar. Um vestuário decente já  era reco 
mendação para governar.

7. Não sou médico apto para curar a doença da nação.



meu, os que te dirigem, desencaminham-te, destroem o 
caminho .que deves seguir. 13 O Senhor levanta-se para 
fazer justiça, ^ t á  de pé para julgar os povos, l i  O Se 
nhor entrará em juízo com os anciães do seu povo e cora 
os seus príncipes: Vós devorastes a minha vinha, e as 
rapinas feitas ao pobre encontrain-se em vossa casa. 
15 Por que razão calcais aos pés o nieu povo, e moeis às 
pancadas os rostos dos pobres?— diz o Senhor Deus dos 
exércitos.

Contra o 16 Ainda disse (mais) o Senhor: Pois que as fillias 
muihee* elevaram, e andaram com a cabeça emproada,
res de' lançando olhares (desavergonhados). caminhando (afec- 
Judá, taãamente) a passo miúdo, fazendo ruído com as argolas 

dos pés. 17 o Senhor tornará calva a cabeça das filhas 
de Sião, despojá-las-á do seu cabelo.

18 Naquele dia lhes tirará o Senbor os seus adornos: 
anéis, séis, lúnulas, 19 arrecadas, braceletes, véus. 
20 diademas, cadeias dos pés, cintos, caixas de perfume, 
amuletos. 21 anéis dos dedos e do nariz, 22 vestidos de 
festa, mantos, chales e bolsas, 23 espelhos e musselinas, 
turbantes e mantilhas. 24 Então em lugar de clieiro 
suave, terão fetldez, e por cinta uma corda; em. lugar 
de cabelos entrançados, a calvície; era lugar de vestido 
sumptuoso, um saco; em lugar da beleza, uma marca 
feita a fogo. 25 Também os teus homens cairão mortos 
à espada, e os teus valentes (sucumbirão) no combate. 
26 As portas de Jerusalém estarão na tri.steza e no luto. 
e ela, desolada, sentar-se-á na terra.

4—  1 Naquele dia lançarão mão dum só homem sete 
mulheres, dizendo: Nós comeremos do nosso pão. e dos 
nossos vestidos nos cobriremos; basta que nos comuni 
ques o teu nome (ou sejas o nosso esposo), tira o no.sso 
opróbrio.

Promessas 2 Naquele dia será o germe do Çenhor oruameuto e 
messiâ- glória, e o fruto da terra grandeza e honra, para aqueles 
"  de Israel que forem salvos. 3 Acontecerá que todos 

aqueles que forem deixados em Sião, que ficarem em Je 
rusalém, serão chamados santos, todos os que tiverem side 
Inscritos para a vida em Jerusalém. 4 (Isto acontecerá) 
quando o Senhor tiver limpado as manchas das filhas de 
Sião, e lavado o sangue do meio de Jerusalém com espí-

4, 1. Este versículo pinta a miséria moral e a despovoa- 
gão do país.

2. Germe do Senhor. . . fru to da terra. Nomes que se re  
ferem ao Messias, o primeiro à sua natureza divina, e o 
segundo à sua natureza humana, segundo vários autores.



rito de justiça e com espirito de ardor, 5 Então o Senhor 
estabelecerá, sobre toda a extensão do monte Sião e sobre 
as suas assembléias, uma nuvem obscura durante o dia. 
e 0 resplendor duma chama ardente durante a noite, 
porque sobre toda a sua glória haverá um docel; 6 ha 
verá um tabernáculo para faaer sombra de dia contra a 
calma, e para segurança e guarida contra a tempestade 
e a chuva.

Apólogo da vinha e a sua aplicação

5 —  1 Cantarei ao meu amado Cântico
o seu cântico de amor à sua vinha. da viniia.

O meu amado adquiriu uma vinha, 
plantada numa fértil colina.
Cavou-Uie a terra, tirou-lhe as pedras, 
plantou-a de bacelo escolhido, 
ediflcou uma torre no meio, 
e construiu nela um lagar.
Esperava que desse boas uvas, 
mas produziu agraços. i
3 Agora, pois, habitantes de Jerusalém e liomens de Apiica- 

Judá. sede vós os juizes entre mim e a minha vinha.
4 Que coisa há que eu devesse fazer mais h minha vinha. jç  
e que lhe não tenha feito? Por que, esperando eu que cântico, 
ela desse boas uvas, apenas agraços produziu? 5 Agora 
vos mostrarei o que hei-de fazer à minha vinha: Arran- 
car-lhe-ei a sebe, e ficará exposta ao roubo; derriibar- 
-Ihe-ei o muro, e. será pisada. 6 Parei com que fique 
deserta: nâo será podada nem cavada; crescerão nela os 
espinhos e os abrolhos; mandarei às nuvens que não 
derramem chuva sobre eia. 7 A  vinha ^o Senhor dos 
exércitos é a casa de Israel, e os home® de Judá a 
planta, na qual ele tinha ®  suas deUcias. Esperava que 
praticassem a rectldão. e eis que só há sangue derra 
mado; que praticassem a justiça, e eis que sòmente se 
ouvem clamor® (ãos oprimidos).

8 A i de vós os que ajuntais cas® e mais casas, e Seis mai- 
ides acrescentando campo a campo, até chegar ao fim de 
todo o terreno, até ficard® os únicos donos da terra, o amor

desorde 
nado das

ã-6. A  protecção dada pelo Messias será tão maravilhosa, riquezas, 
que há-de fazer lembrar o que o Senhor tinha feito em favor 
dos Israelitas quando sairam do Egipto.

5, 1-7. Este canto, atribuido ao próprio Deus. manifesta 
as suas intenções acerca do seu povo, o qual é a vinha que 
ele plantou



9 Aos meus ouvidos chegam estas coisas, ditas pelo 
Senhor dos exércitos: Multas casas. sim. tornar-se-ão 
desertas, grandes e belas (casas) virão a ficar sem habi 
tantes. 10 Dez geiras de vinhas produzirão apenas um 
bath, e um homer de semente não dará mais que um 
efa.

2 ." contra 11 A i de vós os que vos levantais pela manhã para
°tinos"' entregardes á embriaguez, e para beberdes até à

tarde, com tal excesso que venhais a ficar de todo esquen 
tados pelo vinhò. 12 A  citara, a harpa, o pandeiro, a 
flauta e o vinho, encontram-se nos vossos banquetes; e 
vós não olhais para a obra do Senhor, não considerais 
as obras das suas mãos. 13 Por isso é que o meu povo 
será levado cativo, sem dar conta disso, e os seus nobres 
morrerão de fome, e  a sua multidão se mirrará de sede. 
14 Por isso é que a habitação dos mortos alarga o seu 
seio, e desmesuradamente abre a sua boca; a ela descerá 
o esplendor (de Sião) com a sua multidão ruidosa e 
.jovial. 15 O homem será abaixado e os grandes serão 
humilhados e os olhos dos altivos serão abatidos. 16 B o 
Senhor dos exércitos será exaltado (pela rectidâo) no 
.juizo, e o santo Deus surgirá como tal pela (administra 
ção da sua) justiça. 17 A li pastarão cordeiros, como em 
suas pastagens, e dos campos devastados dos ricos come 
rão os estranhos, 

a." contra 18 A l  de VÓS OS que arrastais a iniqüidade com cordas
03 que j e  vaidade, e o pecado com os tirantes dum carro (à  

"pMsar semelhança de animais) ! 19 (A i de) vós que dizeis: Que 
por se apresse, que sem demora venha a sua obra, para que

*tortes°* ^ vejamos; aproxime-se e cumpra-se o decreto do Santo 
de Israel, a fim de que nós o conheçamos.

4.» contra 20 A i de VÓS OS que ao mal chamais bem, e ao'bera
querem tomals as trevas por luz, e a luz por trevas,

justificar <Pie tendes o amargo por doce, e o doce por amargo! 
as suas 21 A i de vós os que sois sábios a vossos olhos, e. 

5 “*coS’ra s®Sundo VÓS mesmos, prudentes!
os pre- 22 AI de vós 03 que sois valentes para beber vinho, 

sunçosos. e fortes para misturar licores (e  não o sois para admi- 
os juizM lis tra r  a ju s tiça )! 23 A i de vós os que justificais o
iniquos. ímpio pelas dádivas, e ao justo tirais o seu direito!
Castigo 24 Por esta causa, assim como a língua do fogo
Deus õevora a palha, e a erva seca se abrasa na chama, a

17. o pais, quase sem habitantes, será convertido num 
grande campo de pastagens.

18. Há neste versículo uma referência à escravidão que 
o pecado causa.



raiz Ueles se fará podridão, e o seu renovo se dissipará 
como pó, porque re.ieitaram a lei do Seuhor dos exérci 
tos. e desprezaram a palavra do Sauto de Israel. 25 
Por isso 0 furor do Senhor se acendeu contra o seu 
povo; estendeu a ‘ sua mão sobre ele. e o fe r iu : os 
montes se abalaram, e os se®  cadáveres foram lan 
çados como esterco ao meio dos caminhos. Com todos 
est® ca.stig® não se aplacou o seu furor, mas ainda 
® tá  levantada a sua mão. 26 Arvorará um estan 
darte, para servii* de sinal aos povos de louge, e eha- 
malá-los-á cora um assobio desde os confins da terra, 
e acorrerão com grande velocidade. 27 Não há neles 
quem sinta cansaço ou vacilação. nem quem dormite ou 
durma; ninguém desata o cinto dos seus rins, nem a 
correia do seu calçado. 28 As suas setas são agudas, 
todos os seus arcos estão retesados. As unhas dos seus 
cavalos sâo como pederneira, e as rodas dos seus carros 
têm a rapidez do furacão. 29 O seu rugido é de leão. o 
seu rugido é dum cachorro de leão. que solta bramidos 
e se arroja à pr®a e a leva, sem haver quem lha arrebate.
30 Soará naquele dia um bramido contra o povo, como 
o bramido do mar. OUiar-se-á para a terra, e eis que tudo 
serão trevas de angústia e a luz desaparecerá nessa pro 
funda escuridão.

Vocação de Isaias

6 —  1 No ano em que morreu o rei Ozias. vi o Senlior Aparição 
.sentado sobre um alto e elevado trono, e a amplitude do óivma. 
seu manto enchia o templo. 2 Diante dele estavam sera 
fins. Cada um tinha seis asas; com duas cobriam a sua 
face, eom duas cobriam os pés, e com duas voavam.
3 E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo,
Santo, é o Senhor Deus dos exércitos! Toda a terra está 
cheia da sua g lória ! 4 Estremeceram as portas, em se®  
gonzos. ã voz do que clamava, e a casa encheu-se de 
fumo.

õ Então disse eu : A i de mim, que estou perdido. Purifica- 
ixirque sendo um homem de lábios impuros, e habitando 
no meio dum povo que tem os seus também impuros, vi 
eom os meus olhos o Rei, Senhor dos exércitos! 6 Mas 
(então) voou para mim um dos serafins, o qual trazia 
na mão uma brasa viva. que tinha tomado do altar com 
uma tenaz.' 7 Tocou a minha boca e disse: Eis que,

26. Metáfora expressiva. O Senhor utilizou duas espécies 
de sinais para chamar os povos pagãos que, de longe, viriam 
castigar Israel; Um estandarte levantado e um assobio.



Mensa 
gem de 
castigo.

tendo esta brasa tocado os teus lábios, será tirada a tua 
iniqüidade, expiado o teu pecado.

8 E ouvi a voz do Senhor que d izia : Quem enviarei 
eu? e quem irá por nós? Então eu disse: Aqui me tens. 
envia-me. 9 O Senbor disse-me: Vai. e dirás a esse povo: 
Ouvi o que vos digo, e não compreendei, olhai «e não 
entendei, 10 Obceca o coração deste povo, ensiirdeee- 
-Ibe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não 
suceda que veja com seus olhos, ouça com seus ouvi 
dos, entenda com seu coração, e se converta e de 
novo seja curado. 11 E eu disse: Até quando, Senlior.? 
Ele respondeu: Até que as cidades fiquem assoladas e 
sem habitantes, as casas sem homens e a terra deserta: 
12 até que o Senhor lance os homens para longe do seu 
país, e seja grande a solidão na terra. 13 Se restar um 
décimo (da população) esse será exterminado, como o 
terebinto e o carvalho, dos quais fica um toco quando 
são abatidos. Este resto de tronco é um .germe santo.

II —  Emanuel, ó futUro libertador do povo de 
Deus, nascerá duma virgem

Preâm- 7 —  1 Aconteceu no reinado de Acaz. fillio de Joatan. 
bulo. Pro-filho de Ozias, rei de Judá, que Rasin. rei da Síria, e 
*traos"' Faceia, filho de Romella, rei de Israel, marcharam con- 

reinos da tra Jerusalém, para combater, e não a puderam conquis- 
^Et* fnf*  ̂ Deram aviso à casa de Davide, dizendo: A  Síria 

coligou-se com Efraim. Ao ouvir isto, ficou agitado o 
coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam 
as árvores das selvas com o ímpeto do vento. 3 Então 
disse o Senhor a Isaías: Sai ao encontro de Acaz, tu e 
o teu filho Schear-Jasub, até à extremidade do aqueduto 
da piscina superior, no caminho que conduz ao campo 
do pisoeiro.

4 Dir-lhe-ás: Tranqulliza-te, não temas, não se desa 
nime o teu coração, à vista destes dois troços de tições 
fumegantes. à  vista do furor de Rasin, rei da Siria, e do 
filho de RomeUa; õ (não temas) pelo facto de se terem 
confederado contra ti a Síria. Efraim e o filho de Rôme-

6, 8. P o r  nós. S. Jerónimo vê indicada neste plural a 
Trindade das pessoas em Deus.

9-10. A  pregação de Isaías será inútil para a maior parte 
dos Israelitas, por causa do seu endurecimento voluntário. — 
Para que não suceda. . . Deus nâo é a causa positiva da ce 
gueira ou do endurecimento, mas permite-os. subtraindo as 
suas graças àqueles que abusam delas.



lia, dizendo: 6 Vamos contra Judá. batamo-lo, 'arran 
quemo-lo liara nós, e ponhamos como rei no meio dele ao 
filho de Tabeel. 7 E st®  coisas diz o Senhor Deus; Não 
subsistirá, não terá efeito este desígnio. 8 porque a 
capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é 
Rasin. Dentro de sessenta e cinco anos, Efraim será 
arruinado e deixará de ser povo. 9 Samaria é a capital 
de Efraim. e o filho de Romelia soberano de Samaria.
Se não credes, não subsistireis. ^

10 O Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: Emanuel
11 Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, quer no 
fundo da morada dos mortos, quer no mais alto do céu.
12 Respondeu Acaz: Não pedirei tal, não tentarei ao 
Senhor. 13 Isaias disse: Ouvi, pois, casa de D avide: 
Porventura não vos basta ser molestos aos homens, senão 
que também ousais sê-lo ao meu Deus? 14 Pois por isso 
o mesmo Senhor vos dará este sinal: Eis que a virgem 
concebeu e dá à luz um filho, e o chama Emanuel, 
lõ  Ele comerá coalhada e mel, até que saiba rejeitar o 
mal e escolher o bem, 16 Porque, antes que o menino 
saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos dois 
reis tu temes, será devastada.

17 O Senhor (por intervenção do re i dos Assirios) 
fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sohi-e a casa de 
teu pai, dias tais quais não foram vistos desde que invasão 
Efraim se separou de Judá. 18 Acontecerá, naqueles 
dias, que o Senhor assobiará à mosca que está no  ̂
extremo dos rios do Egipto, e à abelha que está na terra 
da Assíria. 19 Elas virão e pousarão todas nos vales e 
torrentes, nas cavernas dos rochedos, em todos os matos 
e em todas as pastagens. 20 Naquele (iia o Senhor, por 
meio duma navalha alugada na banda de além do rio 
(Eufrates), por intervenção do rei dos Assírios, rapará a 
cabeça, o pêlo das pernas e a barba toda.

21 Acontecerá também naquele dia que um homem 
criará uma vaca e duas ovelhas, 22 e, pela abundância

7, 12. Acaz simula respeito pela lei, a fim  de encobrir a 
sua má vontade e a sua incredulidade.

14. A virgem. . Segundo S. Mt. (1, 23) e toda a tradição 
católica, a virgem  é Maria Santíssima e Emanuel c o Verbo 
incarnado.

15. Ele comerá. Estas palavras referem-se à futura de 
vastação da Palestina, em que sòmente haverá para comer o 
mel silvestre e a coalhada dos poucos rebanhos que ficarem.

18. Os Egípcios são comparados às moscas, e os Assírios, 
mais poderosos, a um enxame de abelhas.

20. Rapará. . No Oriente rapar o cabelo a alguém é tra- 
tá-lo com o último desprezo.



ilo. leite, sustentar-se-á de coalhada, porque todo aquele 
que tiver ficado no meio da terra, comerá coalhada e 
mel. 23 Acontecerá naquele dia que todo o lugar onde 
houver mil vides no valor de mil moedas de prata, se 
cobrirá de espinhos e abrolhos. 24 Com setas e arco 
entrarão ali, porque os abrolhos e os espinhos cobrirão 
toda aquela terra, 25 A  todos os montes, que eram 
sachados, ,iá se náo irá. pelo medo dos espinhos e dos 
abrolhos: servirão para pasto dos bois e para serem 
pisados dos gados.

Dois 8 —  1 0  Senhor disse-me; Pega numa tábua .grande
da ruína ® °®la ®°i caracteres legíveis; Toma depressa os
de Da- despojos, faze velozmente a presa. 2 E eu tomei (por) 
m;^co e testemunhas fiéis (do que escrevia) o sacerdote TJrias e 

ruí"*' filho de Jeberequias. 3 Aproximei-me da pro 
fetiza (minha esposa), e ela. concebeu e deu à luz um 
filho. Então disse-me o Senlior; Põe-lhe um nome (que 
sifinifique): Toma depressa os despojos, faze velozmente 
a presa. 4 Porque, antes que o menino saiba chamar por 
seu pai e por sua mãe, já  o rei dos Assírios terá levado 
ns riquezas de Damasco e saqueado a Samaria.

Emanuel, libertador de Israel

A falta 5 E continuou o Senhor a falar-me assim; 6 Porque
e o seu este povo rejeitou as águas de Siloé. que correm doce- 
cas igo. e tremeu diante de Rasin e do filho de Romelia,

7 por este motivo eis que o Senhor fará vir sobre ele as 
águas impetuosas e abundantes do rio (Eufrates), o rei 
dos Assirios com todo o seu poder; subirá soÇre todas 
as suas ribeiras,, correrá por cima de todas as suas mar 
gens, 8 espraiar-se-á por Judá e, inundando-a e submer 
gindo-a chegar-lhe-á até ao pescoço. A  extensão das suas 
asas encherá todo o espaço da tua terra. 6 Bmanuél. 

Deus 9 Ajimtai-vos, povos, (para a guerra) e sereis veüei-
"  dos! Vós, todas as terras de longe, ouvi. reuni as vossas 

defender forças, e sereis vencidas; tomái as vossas armas, e sereis 
o povo: vencidas; 10 ' formai planos, e eles sairão frustrados;

® deve"* P ivíeri alguma palavra de mando, e elá não será exeeu- 
ser pro- tada. porque Deus é connosco! 11 Porque o Senhor me 

curado e
temido. 3 , q  nome hebreu aqui referido é : Maher — Schalal —

Cliasch — Baz.
6. As águas de Siloé. Este ribeiro, que corre docemente, 

iunto do templo, simboliza a protecção divina.
S. õ  Emanuel. O profeta dirige-se ao Redentor prometido, 

para obter, sem demora, o seu auxilio. Considera-o senhor do 
país (a tua terra).



folüu íissim, agaiTamlo-iiie coiu a sua mão poderosa e avi 
sando-me para não seguir pelo caminho deste povo : 12 Não 
chameis conspiração o que este povo chama conspiração: 
nâo temais o que ele teme, nem vos assusteis. 13 Procla 
mai santo o Senhor dos exércitos; seja ele (só) o vosso 
temor e o vosso terror. 14 Será um santuário, mas tam 
bém servirá de pedra de tropeço e de pedra de escândalo 
às duas casas de Israel, de laço e de ruína aos habitan 
tes de Jerusalém. 15 Tropeçarão muitos de entre eles, 
cairão e serão feitos em pedaços, serão enredados e pre 
sos. 16 Liga este testemunho, sela esta revelação para 
os meus discípulos.

17 Bu (apesar de tudo) esperarei no Senhor, que Deve-se 
esconde a sua face à casa de Jacob, confiarei nele. observar 

18 Eis aqui estou eu e os filhos, que o Senhor me deu, evitar*a 
como sinais e preságios em Israel, da parte do Senhor supers- 
dos exércitos, que habita no. monte Sião. tição.

19 Quando vos disserem: Consultai os evocadores dos 
mortos e os adivinlios, que murmuram e segredam: Por 
ventura o povo não há-de consultar os seus deuses? 
consultar os mortos acerca dos vivos? 20 Antes à lei e 
ao testemunho (é que se deve recorrer). Porém, se eles 
uão falarem segundo esta linguagem, não ralará para 
eles a luz da manhã. 21 Andarão errantes, oprimidos 
pela miséria e pela fome, e quando padecerem esta fome, 
se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus; 
levantarão os olbos para o alto, 22 depois olhafrão para 
a terra, e eis que tudo será tribulação e trevas, abati 
mento e angústia, escuridão sem raio de luz. Sim, mas 
(um dia) não haverá mais trevas para a terra que esteve 
ua angúqtia e não poderão escapar do aperto em que se 
encontram.

9 —  1 Como no tempo passado immilbou a terra de Profecia 
Zabulon e a terra de Neftali, no tempo futuro cobrirá acerca 
de glória o caminho do mar, o (país de) além-Jordão, cimento 
a circunscrição dos gentios. 2 O povo, que andava nas e impê- 
trevas. viu uma grande lu z; aos que habitavam na 
região da sombra da morte uma luz apareceu. 3 Mui- 
tiplicaste o povo, deste-lhe uma grande alegria. Ele se 
alegrará quando’ tu Ibe apareceres, como os que se ale 
gram no tempo da messe, comò exultam os vencedores 
com a presa que tomaram, quando reparrtem os despojos.
4 Tu quebraste o pesado jugo que oprimia, a vara que

!), 4. Na jornada de Madian, ,cm que Gedeâo derrotou os 
Madianitas dum modo extraordinário.



lhe rasgava as espáduas, o bastão do seu exactor. como 
o fizeste na jornada de Mãdian. 5 Todo o calçado do 
guerreiro na refrega, toda a vestidura manchada de 
sangue serão queimados, ficarão sendo pasto do fogo.

fi Porquanto um menino nasceu para nós, um filho 
nos foi dado. e foi posto o principado sobre o seu ombro; 
chama-se Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai 
eterno, Príncipe da paz. 7 O seu império se estenderá 
cada vez mais, e a paz não terá fim sobre o trono de 
Davide e sobre o -seu reino. Estabelecê-lo-á e mantê-lo-á 
pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. 
Fará isto o zelo do Senhor dos exércitos.

Julgamento da Samaria e do reino de Efraim

Efraim é 8 0  Senhor dirigiu a sua palavra a Jacob, e ela caiu 
castigado em Israel. 9 Sabe-lo-á todo o povo. Efraim e os habi- 

causa tantes da Samaria. os quais, cheios de soberba e arro- 
do seu gância de co.ração, dizem: 10 Os tijolos caíram, mas

orgulho, jiég edifiearemos com pedras de silharia; cortaram os 
sicómoros. porém nós poremos cedros em seu lugar. 
11 O Senhor suscitará contra eles ,os adversários de 
Rasin, estimulará os seus inimigos, 12 os Sírios da 
parte do oriente, os Filisteus da banda do ocidente; e 
Pies devorarão Israel com toda a boca. Apesar de tudo 
isto, não se acha aplacado o .seu furor, mas ainda está 
levantaria a sua mão.

13 O povo não se voltou para quem o feria, não 
buscou o Senhor dos exércitos. 14 O Senhor destruirá 
num só dia a cabeça e a cauda a Israel, a palma e o 
junco. 15 O ancião e o homem respeitável são a cabeça; 
o profeta que ensina a mentira é a cauda. 16 Os que 
dirigem o povo. desencaminham-no, e os dirigidos per- 
dem-se. 17 Por esta ca®a, o Senhor não porá a sua 
alegria nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus 
órfãos, nem das süas viúvas, porque todos eles são 
impios e maus, e toda a boca só profere loucuras. Apesar 
de tudo isto, não se acha aplacado o seu furor, mas 
ainda está levantada a sua mão.

Lute 18 Porque a impiedade se acendeu como um fogo,
devora os abrolhos e os espinhos, que abrasa a 

espessiira do bosque, subindo ao alto turbilhões de fumo.
19 Arde a terra pela ira do Senlior dos exércitos, e o 
povo é pasto de cham®. O irmão não poupa o seu irmão.
20 Ccwta-se à direita, e fica-se com fome; devora-se à 
esquerda, e não se fica saciado; cada um devora a



carne do seu próximo, ninguém se compadece do seu 
irmão. Manasses contra Efraim, Efraim contra Manassés, 
e os dois juntos contra Judá. 21 Apesar de tudo isto, 
uão se acha aplacado o seu furor, mas ainda está levan 
tada a sua mão. •

10 — 1 A i dos cfue decretam leis iníquas, dos que Maldição 
escrevem (sentenças de) injustiça, 2 afastando do tri- contra os 
bunal os pobres, despojando dos seus direitos os fracos juizes 
do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando iniquos. 
os bens dos órfãos! 3 Que fareis vós no dia da visita 
(divina) e da calamidade que vem de longe? Para quem 
fugireis, a fim de ter auxílio, e onde deixareis (ou de 
qne vos servirá) a vossa riqueza? 4 Besta ficardes 
encurvados debaixo do peso das cadeias ou prostrados
entre os mortos. Apesar de tudo isto, não se acha apla 
cado 0 .seu furor, mas ainda está levantada a sua mão.

Orgulho e castigo de Assur

5 A i de Assur! Ele é a vara da minha cólera, na Os 
,sua mão está o bastão do meu furor.. 6 Eu o enviei a -^sírios 
uma nação pérfida, e lhe ordenei que marche contra 
um povo que eu olho com furor, para que leve deles os escoihi- 
despojos, o ponha a saque, e o calque aos pés como a úos para 
lama das ruas. 7 Mas ele não o julga desta maneira, is im , 
nem o seu coração o pensa assim; sòmente deseja des- mas não 
truir, exterminar numerosas nações. 8 Porque diz: Os 
meus príncipes (os meus sátrapas) não são todos reis?
!i Acaso não me está do mesmo modo sujeita Calno como 
(hircames, Hamat como Arfad, Samaria como Damasco?
10 Como a minlia mão atingiu os reinos dos falsos deu 
ses, cujos idolos eram mais numerosos que os de Jerusa 
lém e de Samaria, 11 como fiz a Samaria e aos seus 
idolos, não farei o mesmo a Jerusalém e aos seus simu 
lacros? Í2 Mas. quando o Senhor tiver.cumprido toda Castigo 
a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, visitará (cas- õo 
tlgará) o fruto do orgulhoso coração do rei de Assur e ° 
a arrogância dos seus olhos altivos. 13 Porquanto ele Assirios. 
disse: Pelo esforço da minha mão fiz  isto. com a minha 
sabedoria, porque sou inteligente. Mudei os limites dos 
povos, saqueei os seus tesouros e, como poderoso, derru 
bei os que estavam entronizados. 14 A  minha mão tomou 
como a um ninho a riqueza dos povos, e, como se reco-

10, 12. Quando o Senhor tiver castigado Judá por meio 
dos Assírios, estes mesmos serão aniquilados, por causa do 
seu orgulho.



lUem os OTO s. que foram deixados, assim juntei en toda 
a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abi is.se a 
boca, ou soltasse um grito. 15 Acaso glo.riar-.se-ã o 
machado contra o que corta com ele? Ou levantar-se-á 
a serra c.ontra aquele por quem é posta em movimento? 
Como se a vara movesse o que a  maneja, como se o 
bastão pusesse em movimento o braço! 16 Por isso o
Senhor Deus dos exércitos enviará a fraqueza .sobre os 
(guerreiros) robustos dos Assírios, e acender-se-á um 
fogo. como o fogo dum incêndio, debaixo da siui glória. 
17 A  luz de Israel será um fogo, e o seu Santo uma 
chama, que abrasará e devorará os seus espinlins e os 
seus abrolhos em um só dia. 18 A  glória do seu rio.sque 
e dos seus campos deliciosos será consumida desde a 
alma até ao corpo; será como um doente que morre de 
definhamento. 19 As árvores que ficarem do seu liosque 
poderão ser contadas em conseqüência do seu iDequeuo 
número; um menino poderá escrever a lista delas.

Conver- 20 E acontecerá isto naquele d ia ; Os que tivci em 
são dos ficado de Israel e os sobreviventes da casa de Jacob uão 
' israei^* se apoiarão mais sobre aquele que os fere, mas apoiar- 

-se-ão sinceramente sobre o Senbor, o Santo de Israel. 
21 Converter-se-ão as relíquias, as relíquias de Jacôb. ao 
Deus forte. 22 Ainda que o teu povo. ó Israel, venha a 
ser tão numeroso como a areia do mar, só algumas 
relíquias dele se converterão; a destruição está resolvida, 
fará trasbordar a justiça. 23 Porque esta destruição 
foi decretada, o Senhor Deus dos exércitos a executará 
no meio de toda a terra.

Não 24 Portanto isto diz o Senhor Deus dos exércitos;
temer os Povo meu, que habitas em Sião, não temas Assur 
Assírios. g j g  f g  f g ^ j j -  ( . Q m  a  vara, quando levantar o

seu bastão para o descarregar sobre ti. como (outrora) 
o Egipto. 25 Porque, dentro de muito pouco tempo,, 
cessará o meu. ressentimento contra vós, e a minha ira 
destruí-lo-á. 26 O Senhor dos exércitos levantará o 
flagelo contra ele. como quando feriu Madian, no pe 
nhasco de Oreb, e como quando levantou a sua vara 
sobre o mar (vermelho) ; levanta-la-á (de novo) como 
no Egipto.

O 27 Acontecerá isto naquele d ia : Será tirado o seu
exército peso do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e apo- 

d^otedo o P'So por causa (da abundância) do azeite.

de*Jeru- 27. B o  azeite, isto ó. da misericórdia divina, segundo o
salém. entendeu S. Jerónimo. A  libertaçao do jugo dos Assírios sim 

boliza a no.ssa libertação do jugo do demônio pelos méritos 
rio Jesus Cristo.



28 (O  re i da Assíria) chega até Aiath, passa a Magron, 
em Macmas deixa depositada a sua bagagem. 29 Passa 
ram o desfiladeiro, acamparam, de noite em Gaba, Rama 
fica cheia de espanto, Gabaa de Saul toma a fuga.
.30 Levanta gritos de aflição, ó filha de Galim! Escuta,
Lais! ó  pobrezinha Anathoth! 31 Medmena emigra, os 
habitantes de Gabim põem-se em fuga. 32 Mais um dia, 
e ele fará alto em Nobe; depois (Senaquerib) moverá a 
sua mão contra o monte da filha de Sião, contra a 
colina de Jerusalém. 33 Eis que o Senhor Deus dos 
exércitos quebrará os ramos com ímpeto; os cimeiros 
serão cortados, os grandes serão abatidos. 34 As espes 
suras do bosque serão derribad® pelo ferro, e o Líbano 
cairá com os seus altos (cedros).

Reino universal e pacífico do Messias

11— 1 Sairá uma vara do tronco de Jessé, e um o  Messias 
rebento brotará da sua raiz. 2 Repousará sobre ele o 1“ ?*° 
Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendi- ® 
mento, espírito de conselho e de fortaleza, ®pírito de 
ciência e de piedade. 3 e ele respirará o temor do 
Senhor. Não julgará pelo que se manifesta exteriormente 
à vista, nem decidirá sòmente pelo que ouve dizer. 4 
Julgará os pobres com justiça e com equidade os humil 
des da terra; ferirá a terra com a vara da sua boca, e 
matará o ímpio com o sopro dos seus lábios, õ A  jus 
tiça será o seu cinto, a fé o talabarte dos seus rins.

6 O lobo habitará com o cordeiro; o leopardo dei- 
tar-se-á ao pé do cabrito; o novilho e o leão viverão 
juntos, e um menino pequeno os conduzirá. 7 A  vaca 
e a ursa irão comer às m®mas pastagens, e as suas 
cri®  descansarão umas com as outras; o leão comerá 
palha como o boi; 8 a criança de peito brincará sobre

28-32. Descrição profética e ideai da marcha dos Assírios 
sobre Judá. terminando pela sua ruína (33-34).

34. A s  espessuras, a multidão dos soldados Assíiios.
O exército de Senaquerib é comparado a um grande bosque.
0 os seus capitães aos ramos ou às árvores maiores.

11, 2-3. A  palavra piedade encontra-se na Vulgata e no 
texto grego dos LXX. No hebreu, em seu lugar, aparece tem or  
do Senhor. Nesta leitura, em vez dos tradicionais sete dons 
do Espírito Santo, teríamos apenas seis.

6-9. Uma formosa pintura do que havia de acontecer, ao 
reunir-se na mesma Ig re ja  tanta diversidade de povos e na 
ções, e homens tão diferentes; uns fortes e belicosos como 
leões, outros pacíficos como cordeiros, etc.
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a toca da áspide. e, na caverna do basilisco meterá a 
sua mão, a que acaba de ser desleitada. 9 Não haverá 
dano nem destruição, em todo o meu santo monte, por 
que a terra estará cheia da ciência do Senhor, como o 
fundo do mar das águas que o cobrem.

10 Naquele dia, o (Messias) rebento da raiz de Jessé, 
posto por estandarte dos povos, será invocado pelas 
nações, e será gloriosa sua morada. 11 Acontecerá isto 
naquele dia: Estenderá segunda vez o Senhor a sua mão 
para resgatar o resto do seu povo, que tiver escapado (ao 
fwror) dos Assírios, do Egipto, de Patros, da Etiópia, de 
Elão, de Senaar, de Hamat e das ilhas do mar. 12 Le 
vantará o seu estandarte entre as nações, .juntará os 
fugitivos de Israel, reunirá os dispei-sos de Judá. dos 
quatro cantos da terra. 13 Será destruída a inveja de 
Efraim, e perecerão os inimigos de Judá; Efraim não 
terá inveja a Judá, e Judá não pelejará contra Efraim. 
14 Voarão (juntos), pelo ocidente, sobre os ombros dos 
Filisteus, e saquearão os filhos do Oriente; a Idumeia 
e Moab serão ràpidamente presa das suas mãos, e os 
filhos de Amon lhes prestarão obediência, 15 O Senhor 
secará a língua do mar do Egipto, levantará a sua mão 
sobre o rio, na fortaleza do seu sopro, feri-lo-á (dividin 
do-o) em sete canais, de sorte que por ele se possa passar 
com calçado. 16 (Aissim) haverá um caminho para o 
resto do meu povo, que'escapar dos Assírios como o 
houve para Israel naquele dia em que saiu da terra do 
Egipto.

12— 1 Dirás naquele d ia :
Eu te rendo graças, Senhor, porque, liavemlo-te irado 

contra mim, 
o teu furor aplacou-se e tu me consolaste.
Eis 0 Deus meu Salvador;
estou cheio de confiança, não temo,
porque o Senhor é a minha fortaleza e o meu louvor;
ele foi a minha salvação.

3 Tirareis com gosto águas das fontes da salvação,
4 e direis naquele d ia ;

Louvai o Senhor, invocai o seu nome, 
publicai entre os povos as suas obras, 
proclamai que o seu nome é excelso.

5 Cantai ao Senhor, porque ele fez coisas magníficas; 
que se saiba isto em toda a terra.

12, 3. Bela metáfora para indicar as graças abundantes 
que se poderão obter do Salvador.



(j Cantai de alegria, rejnbilai, habitantes de Sião.
porque se mostra grande, no meio de vós, o Santo 
de Israel.

I I I  —  Profecias contra os povos pagãos 

Oráculo contra Babilônia

13 —  1 Oráculo sobre Babilônia, revelado a Isaías, Titulo 
fillio de Amós.

2 Levantai um estandarte sobre um monte escalvado, Deus 
chamai-os em alta voz, fazei-lhes sinais com a mão. para 
que entrem pelas portas dos príncipes. 3 Eu dei ordens 
aos que consagrei (para esta obra), chamei os meus dos seus 
valentes para (pôr em acção) a minha ira, eles que castigos, 
exultam com a minha gloria. 4 Vozearla de gente sobre ̂  
os montes, como de imensa multidão, ruído confuso de 
reinos de nações reunidas: É o Senhor dos exércitos que 
passa revista às tropas para a batalha. 5 Vêm de lon 
gínquo país. da extremidade dos céus, o Senhor e os ins 
trumentos do seu furor, para destruir toda a terra.

6 Soltai gritos, porque ò dia do Senhor está perto: T en o r 
virá do Omnipotente como uma assolação. 7 Por ésta 
causa, todas as mãos perderão o seu vigor, e todo o ‘ 
coração do homem desanimará, 8 Ficarão quebrantados, 
apoderar-se-ão deles convulsões e dores; torcer-se-ão como 
a mulher qne está de parto; cada um ficará atônito, 
olhando para o seu vizinho; os seus rostos tornar-se-ão 
inflamados.

9 Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, cheio de A cidade 
indignação, de ira e de furor, para transformar a terra 
numa solidão e para exterminar dela os pecadores. 10 As horríve l 

estrelas do céu, as suas constelações não espalharão amassacre. 
sua lu z; cobrir-se-á de trevas o sol no seu nascimento, e 
a Inn não resplandecerá com a sua claridade. 11 Casti 
garei a terra por suas maldades, e os ímpios por sua 
iuiquidade; porei fim à insolência dos soberbos, humilha 
rei a arrogância dos opressores. 12 Farei que os homens 
sejam mais raros que o ouro fino, mais raros que o ouro 
(le Ofir. 13 Farei estremecer os céus, e mover-se-á a 
terra do seu lugar, por causa da indignação do Senbor 
(los exércitos, no dia em que se acender o seu furor.

14 Então como a gazela que foge, como o rebanho 
([ue ninguém congrega, cada um (deixwrá Babilônia e)
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voltará para o seu povo, fugirá para a sua terra. 
15 Todo o que for encontrado (na cidade) será morto, 
todo 0 que for preso cairá p®sado à espada. 16 Seus 
filhinhos serão massacrados, diante dos seus ollios, su® 
casas serão saqueadas, suas mulheres violadas. 17 Vou 
suscitar contra eles os Medos, que não buscarão prata 
nem cobiçarão ouro, 18 Os seus arcos abaterão os 
jovens; não se compadecerão do fruto do ventre, nem 
pouparão as criancinhas.

19 Então Babilóuia, gloriosa entre os reinos, orgu 
lho dos Caldeus, ficará destruída, como o Senhor d®- 
truiu Sodoma e Gomorra. 20 Nunca mais será habitada, 
nunca mais povoada, no decorrer das idades, nem all 
porá as suas tendas o Arabe, nem repousarão nela. com 
seus gados, ®  p®tores. 21 As feras farão ali o seu 
covil; eneher-se-ão as suas casas de mochos; habitarão 
ali avestruzes, e sátiros ali dançarão; 22 entre (as m i  
nas dos) seus palácios uivarão chacais, e lobos nas suas 
casas de prazer.

14—  1 Este seu tempo está próx'imo a vir. os seus 
dias não se prolongarão. O Senlior terá compaixão de 
.lacob, terá ainda como escolhido a Israel. De novo os 
(filhos de Israel) estabelecerá na sua terra; agregar-se-á 
a eles o estrangeiro, incorporar-se-á na casa de Jacob. 
2 Tomá-los-ão (amigàvélmente) os povos, e conduzi-los-ão 
ao seu país. Possuí-los-á a casa de Israel na terra do 
Senhor como servos e como servas., Farão cativos aqueles 
que os tinham cativado, e sujeitarão os seus opi-essores.

3 Naquele tempo em que o Senhoir te tiver dado 
descanso, depois do teu traballio, da tua opressão, da 
dura servidão, a que estiveste sujeito, 4 eiitoarás este 
cântico contra o rei de Babilônia. Dirás :

Como acabou o tirano, 
como terminou a opressão?

5 O Senhor despedaçou o bastão dos ímpios,
a vara dos dominadores,

6 o que na sua indignação feria os ])ovos sem cessar, 
o que sujeitava as nações no seu furor,
o que cruelmente as perseguia.
Toda a terra está em descanso e eui paz. 
em cantos de alegria.

8 Até ®  ciprestes e os cedros do Líbano exultaram 
com a tua perda.

Desde que morreste (dizem eles), não subirá quem 
nos corte.



9 A  habitação dos mortos comove-se à tua chegada, Aooiiu- 
para sair ao teu encontro. ' nlreViII'
Acorda, em tua honra, as sombras dos grandes, ihe é
todos os-senhores da terra: í l I b U a *

faz'levantar dos seus tronos çlodos
todos os reis das nações. ;.ic j to.'..

10 Todos, dirigindo-te a palavra, te d irão;
Também tu foste ferido como nós, 
vieste a ser-nos semelhante!

11 A tua gloria foi abatida até à morada dos mortos,
ao som das tuas harpas; 

debaixo de ti se estende por cama a podridão, 
e a tua coberta sâo os vermes!

12 Como caíste do céu, o  seu
ó  astro brilhante, filho da aurora? . I b a U d o

Como caiste por terra, tu que ferias as nações?
13 Tu, que dizias no tèu coração: Subirei ao céu, . 

estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus, 
sentar-me-ei sobre o monte da assemhleia (dos

deuses), 
na extremidade do aquilão:

14 sobrepujarei a altura das nuvens, 
serei semelhante ao Altíssimo.

lõ  E contudo foste precipitado na morada dos mortos.
no mais profundo dos abismos.

IG Os que te virem inclinarão-se para ti, 
e te contemplarão, dizendo:
Porventura é este aquele homem, que punha a terra 

em confusão, 
que fazia estremecer os reinos,

17 que fazia do mundo um deserto, 
que destruia as cidades,
e que não abria (nunca) a prisão aos seus cativos?

18 Todos os reis das nações, todos, repousam com glo 
ria, cada um em sua morada.

19 Mas tu foste atirado para longe do teu sepulcro, 
como um tronco inútil e manchado,
confundido com aqueles que foram mortos à espada, 
e precipitados pelas ladeiras rochosas do abismo, 
como um cadáver que se calca.

20 Não terás consórcio com eles nem ainda na sepul- o castigo
tura estender-

•se-a à sua
porque arruinaste a tua terra, ra ç a .

fizeste perecer o teu povo.
Jamais se falará da raça dos celerados.



21 Preparai para seus fillios o massacre.
por causa da iniqüidade de seus pais.
Que não se levantem para conquistar a tei rn.
que não encham de cidades a face do niniido,

O próprio 22 Levantar-me-ei contra eles, declara o Senlior dos 
^f*irma°a' «^^ ê̂rcitos, destruirei o nome de Babilônia e as suas relí- 
profecia quias, toda a raça e o seu renovo, declara o Senhor, 
delsaias. 23 Reduzi-la-ei a um ninho de ouriços e a iiiii pântano.

e varrê-la-ei com a vassoura da destiuicão. diz o Senlior 
dos exércitos.

Oráculo contra os Assírios

24 Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo : Por certo 
que, como pensei, assim será; o qne tracei na mente. 
25 acontecerá. Destruirei na minha terra o Assírio, e
sobre os meus montes o calcarei aos pés; será tirado a
Israel o seu jugo. e o seu peso se descarregará dos seus 
ombros. 26 Eis o desígnio que eu formei acerca de toda 
a terra (referida), e eis a mão que está levantada sobre 
todas as nações. 27 O Senhor dos exércitos o decretou. 
Quem poderá opor-se? A  sua mão está levantada. Quem 
a desviará?

Oráculo contra os Filisteus

28 No ano em que morreu o rei Acaz, foi auimciado 
este oráculo: 29 Não te alegres tu, ó terra dos Filisteus, 
por se ter despedaçado a vara que te feria, porque da 
estirpe da serpente nascerá um basilisco, e o que dele 
nascer será um dragão voador. 30 Então os mais pobres 
(de Israel) serão nutridos, e os indigentes repousarão 
com segurança; mas farei morrer de fome a tua raça 
(ó F ilisteu ), e acabarei com tudo o que restar de ti.
31 Dá uivos, é porta! Grita cidade! Estremece todo, ó
país dos Filisteus! Porque do norte vem uma mivem de 
pó, vêm batalhões de fileiras cerradas. 32 Que se res 
ponderá aos mensageiros da (d ita) nação? Que o Seuhor 
fundou Sião, e que nele se abrigam os linmildes do seu 
povo.

28-32. Os Filisteus tinham-se revoltado contia Acaz. tiran 
do-lhe muitas cidades. O profeta prediz-lhes que serão der 
rotados por um filho de Acaz, e que um inimigo mais terrível 
ainda os ameaça do lado do norte.

31. Dá uivos. . . Apóstrofe dirigida à cidade dos Filisteus. 
— P o r ta : portas das cidades orientais, junto das quais os ha 
bitantes tinham as suas reunióes.

32. Aos mensageiros que os Filisteus enviarão apressada 
mente a Jerusalém, para concluir com Judá uma aliança con 
tra os Assírios.



Oráculo contra os Moabitas

15 —  1 Oráculo contra Moab. Sim, atacada de noite, Ruína das 
Ar-Moab foi destruída! Sim, atacada de noite, Kir-Moab capitais; 
foi destruída. 2 O povo de Dimon subiu aos altos para público, 
chorar sobre Nebo e sobre Medaba. Moab lamentou-se.
todas as suas cabeças estão rapadas, e toda a barba está 
cortada. 3 Andam pelas suas ruas vestidos de saco; 
sobre os seus telhados e nas suas praças, sòmente se 
ouvem lamentos acompanhados de lágrimas. 4 Gritam 
Hesebon e E leale; até Jahas foi ouvida a sua voz. À vista 
disto lamentam-se os próprios guerreiros de Moab, a sua 
alma trepida.

5 O coração de Moab solta gritos; os seus fugitivos Todo o 
estão já  em Soar, em Eglath-Chelichia. Pela colina i*® Jevastado 
Luit subirá cada um chorando, e pelo caminho de Oro- “
naim irão dando gritos de aflição. 6 As águas de Nim- inimigo, 
rim extinguiram-se. secou-se a erva, não se vingou a 
vegetação, pereceu toda a verdura. 7 Os seus bens e as 
suas provisões levem-nos (os inimigos) para o outro lado 
da torrente dos Salgueiros. 8 Os gritos ouviram-se à 
volta pelos confins de Moab; chegaram até Galim os 
seus lamentos, e até ao poço de Elim os seus clamores.
9 Porque ficaram cheias de sangue (de Moabitas) as 
águas de Dimon, pois enviarei sobre Dimon mais des 
graças, um leão contra aqueles Moab que escaparem, 
contra os sobreviventes do país.

16 —  1 Enviai cordeiros ao soberano do país, de Sela, 
através do deserto, até à montanha da filha de Sião.
2 Como aves espantadas, como passarinhos que voam do 
seu ninho, assim serão as filhas de Moab nas passagens 
do Arnon. 3 Aconselha-nos, decide como árbitro, põe, 
como de noite, a tua sombra em pleno dia sobre nós; 
esconde os fugitivos, não entregues os que andam erran 
tes. 4 Habitam junto de ti os fugitivos de Moab; sê 
para eles um refúgio contra o devastador, até desaparecer 
a opressão até terminar a devastação, até se retirar o 
invasor. 5 Será estabelecido o trono pela misericórdia.

16, 1. Enviai cordeiros ao soberano do p a ís .. O profeta 
excita os Moabitas a conciliarem as boas graças do rei de 
Jerusalém, enviando-lhe expontâneamente um tributo de cor 
deiros, como prova da sua submissão.

3. Aconselha. . . Esta linguagem é posta pelo profeta na 
Ijoca dos embaixadores moabitas, que ele supõe terem sido 
enviados ao rei de Judá, em virtude do seu conselho.— Põe, 
como de noite, , , Os embaixadores suplicam ao monarca que 
torne a sua sombra protectora tão espessa como as sombras 
da noite, a fim  de que eles se possam esconder nela.



e sobre ele se sentará em verdade, uo tabernáculo de 
Davide, um juiz amigo do direito e zeloso da justiça.

6 Temos ouvido falar da soberba do Moab, que é 
soberbo em extremo; conhecemos a sua soberba, a sua 
arrogância, a sua insolência, a sua língua enganadora. 

Consuma- 7 Por isso Moab lamenta a Moab; haja lamentação 
ção da universal. Suspiram, consternados, pelas tortas de uvas 

do Moab. Quir-Hareseth. 8 Porque cs campos de Hesebon ®tão 
desertos, os príncipes das nações talaram a vinha (ou 
região) de Sabama, cu j®  va r®  chegavam até Jazer, -.e 
iam até perder-ae imlo deserto, cujos rebentos se esten 
diam ao longe, passavam à outra banda do mar. 9 Por 
esta causa chorarei com o pranto de Jazer a vinha de 
Sabama, banhar-vos-ei com as minhas lágrim ® Hesebon 
e Eleale, porque se ouviu, sobre as tuas vluhas e sobre 
as mrases, o grito do lagareiro (e ão débulUador). 
10 A  alegria e o regozijo d®aparaceram dos campos, e 
n ®  vinhas ninguém exulta, nem mostra júbilo. Nâo 
mais pisarão vinho no lagar os que tinham c®tume de 
o pisar; fiz  calar a voz dos pisadores. 11 Por isso estre 
meço por Moab, como uma harpa, e o meu coração geme 
por Kir-Har®. 12 Acontecerá que Moab, depois de se 
ter cansado de recorrer &os seus lugares altos, entrará
n®  seus santuários para orar, mas nada alcançará.

Epílogo. 13 Esta é a palavra que o Senhor pronunciou sobre
Moab. há muito tempo. 14 Agora, eis que o Seuhor d iz : 
Em três auos, (contados) como os anos dum mercenário, 
será tirada a glória de Moab, com todo o seu numeroso 
povo, e o que ficar será pequeno e diminuído, quase 
nada.

Oráculo contra Damas® e contra a Samaria

Ruina 17 —  1 Oráculo contra Damasco, Eis que Damasco
dos dois deixará de ser cidade, será apenas um montão de ruínas, 
esta os. 2 A s  cidades de A r® r serão abandonadas aos rebanhos, 

e estes repousarão ali, e não haverá quem os ®pante. 
3 Será tirado todo o auxílio a Efraim, e a realeza a 
Damasco; os restos da Síria serão como a glória dos 
filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos.

6. Temos ouvido falar. . . O profeta prevê que o seu con 
selho será inútil, porque os Moabitas orgulhosos não quererão 
aceitá-lo.

9. Com o pranto de Jazer, isto é. como chora esta cidade, 
privada de toda a grandeza.

12. D c recorrer aos seus lugares altos para pedir auxi 
lio aos ídolos.

17, 3. E os restos da S ír ia .. . Palavras irônicas, pois 
duma e doutra parte ficarão sòmente fracos restos da pri 
mitiva glória.



4 Naquele dia ficará ateuuada a glória de Jacob, e a isiaei 
gordura da sua carne desaparecerá. 5 Será como quando depois 
o segadoir, na ceifa, junta o que ficou por segar, e com '|ado,' 
a mão colhe as espigas; será como quando se respiga no 
vale de Rafalm. 6 Restará um rabisco, como quando se 
vareja uma oliveira, da qual sòmente ficam, nas pontas 
altas, duas ou três azeitonas, ou quatro ou cinco nos 
ramos frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel.

7 Naquele dia voltará o homem os olhos para o seu convcrter- 

Driador, seus olhos contemplarão o santo de Israel, senhor* 
8 Não olhará mais para os altares que tinham feito as 
suas mãos. não contemplará mais as obras que os seus 
dedos fabricaram, os ascherás e as imagens do Sol..

9 Naquele dia as tuas cidades fortes serão abando- a  desti ui- 
nadas como as cidades desertas dos Amorreus e Heveus, 5®° 
que foram abandonadas à  chegada dos filbos de Israel, 
ficarão sem habitantes 10 porque te esqueceste de Deus, deiidade. 
teu Salvador, não te lembraste do teu pOderoso defensor!
Poderás fazer plantações de delícias e semear grão 
estrangeiro; 11 uo dia da plantação, vê-las-ás despontar; 
uma bela manhã a tua plantação dá flor. mas a colheita 
é nula. no dia da desgraça, o mal é irremediável.

Oráculo contra os Assírios

12 Ab ! Ruido de povos numerosos, semelhante ao 
ruido do mar! Tumulto de multa gente, semelhante ao 
barulho de impetuosas águas! 13 Os povos bramem, 
como enormes massas de água; porém (Deus) os ameaça, 
e eles fugirão para longe, serão dispersos, como o pó 
dos montes pelo impulso do vento, e como um turbilhão 
de poeira diante da tempestade. 14 À  tarde eis a cons- 
lernação; antes da manhã, já  não existirão. Esta é a 
paga daqueles que nos destruiram, a .sorte dos que nos 
.saqueiam.

Oráculo contra a Etiópia 
1'

18 — 1 A i da terra do zumbido de asas, que está .A Etiópia 
além dos rios da Etiópia, 2 a qual envia embaixadores ® amea- 
por mar, em barcos de junco sobre as águas. Ide. men- 
sageiros velozes, a um povo de elevada estatura, de peie 
liizidla. a um povo temido ao longe, nação poderosa e

14. Ã ta rd e .. . Os Assírios serão exterminados era uma só 
noite.

18, 1. Zumbido de asas dos insectos que abundam na 
Etiópia.



esmagadoi-a, cuja ten-a é cortada pelos rios. 3 Vós 
tod®, habitantes do inundo, que morais sobre a terra, 
quando for levantado o Mtandarte sobre os montes, 
olhai: quando soar a trombeta, escutai. 4 Porque o 
Senhor me diz isto : Repousarei e contemplarei do meu 
lugar, como o calor sereno do sol brilhante, como a 
nuvem de orvalho no tempo da messe. 5 Porque antes 
da vindima, quando tiver passado a floração e quando a 
flor se toirnar um cacho maduro serão cortados os sar 
mentos com a podadeira, serão até tiradas, arrancadas 
as cepas. G E (os cadáveres dos Assirios) serão aban 
donados aos abutres dos montes e aos animais da terra: 
lançar-se-âo sobre eles os abutres, durante o estio. e, 
no inverno, os animais da terra.

Conversão 7 Naquele tempo serão levadas oferendas ao Senhor
futura (tos exércitos por um povo de elevada estatura e pele 

Etiopes. Inzidia, Por um povo temido ao longe, nação poderosa e 
esmagadora, cuja terra é cortada pelos rios; (essas ofe 
rendas serão levadas) à morada do nome do Senhor d®  
exércitos, ao monte Sião.

Oráculo sobre o Egipto

Males 19 —  1 Oráculo sobre o Egipto. Eis que o Senhor,
levado sobre uma nuvem veloz, entra no Egipto; os 

casti^á  ídolos do Egipto comovem-se diante da sua face. o cora- 
o Egipto. ção do Egipto mirra-se em seu peito.

2 Farei com que os Egípcios se levantem contra os 
E g íp c i® : pelejará cada um contra o seu irmão, emla 
um contra o seu amigo, uma cidade contra outra cidade,
um reino contra outro reino. 3 O espírito do Egipto dis-
sipar-se-á dentro dele, e eu aniquilarei o seu conselho: 
eles consultarão os seus ídolos e os seus feiticeiros, os 
seus evocadores dos mortos e os seus adivinhos. 4 En- 
tregaiei o Egipto na mão dum senbor cruel, e um rei 
temível os dominará, diz o Senhor Deus dos exércitos.

5 As águas do mar sacarão, e o rio tornar-se-á seco 
e árido. 6 As ribeiras se esgotarão, os canais do Egipto 
diminuirão e secarão. .4s canas e os juncos murcharão. 
7 Os prad® das margens do Nilo, os campos semeados ao 
longo do rio. tudo secará, cairá, desaparecerá. 8 Ficarão 
desolados os pescadores, chorarão todos os que lançam

4-5. Deus deixará crescer Assut, figurado por uma vinha, 
a fim  de melhor manifestar a sua glória, quando, na ocasião 
em que a vinha apresentar os .«eus frutos já maduros, ele lhe 
cortar os ramos a golpes de fouce.



anzol ao rio, ficarão consternados os que estendem redes 
sobre a superfície das águas. 9 Ficarão confundidos os 
que trabalham era linho; os que cardam e tecenj, desa 
lentados; 10 os tecelões, aflitos; todos os operários, 
desolados.

11 Os príncipes de Tanis são loucos, os sábios con 
selheiros de Faraó dão um conselho insensato, Como 
ousais dizer a Faraó ; Eu sou filho de sábios, filho de 
reis antigos? 12 —  Onde estão agora os teus sábios?
Eles te anunciem e apontem o que o Senhor dos exérci 
tos tem resolvido sobre o Egipto. 13 Loucos se tornaram 
ns príncipes de Tanis, estão iludidos os príncipes de 
Mênfis; os chefes das tribos desencaminham o Egipto.
11 O Senlior difundiu no meio dele um espírito de verti 
gem; eles fizeram errar o Egipto em todas as suas 
obras, como erra o homem embriagado e que vomita, 
lõ  O Egipto está incapaz de conduzir a bom termo o que 
devera fazer a cabeça e a cauda, a pahna e o junco.

16 Naquele dia ficarão os Egípcios como (tímidas) Bons re- 
mulheres: pasmarão e temerão diante do movimento da ® 
mão do Senhor dos exércitos, a qual descarregará contra castigo, 
eles. 17 E tornar-se-á o teri*or do Egipto a terra de 
Judá; todo o que se lembrar dela, encher-se-á de pavor, 
à vista dos desígnios do Senhor dos exércitos, formados 
contra o Egipto.

18 Naquele dia haverá cinco cidades na terra do 
Egipto, que falarão a língua de Canaan e que jurarão 
pelo Senhor dos exércitos; Uma delas será chamada a 
Cidade do Sol.

19 Naquele dia haverá um altar do Senlior no meio 
da terra do Egipto. e um monumento ao Senhor junto da 
sua fronteira. 20 Isto servirá de sinal e de testemunho 
ao Senhor dos exércitos na terra do Egipto; quando 
clamarem ao Senhor, à vista daqueles que os atribulam, 
ele lhes enviará um salvador e um defensor que os livre.
21 O Senhor será conhecido pelo Egipto, e os Egípcios 
conhecerão o Senhor naquele dia, honrá-lo-ão com hós 
tias e ofertas, farão ao Senhor votos e cumpri-los-ão.
22 O Senhor ferirá o Egipto com uma chaga e curá-la-á, 
e eles voltar-se-ão para o Senhor, que se lhes mostrará 
aplacado e os sarará.

19, 11. Tanis era uma das principais cidades do Delta do
Nilo.

18. Cinco cidades. Modo de dizer para significar um 
pequeno número. — Que falarão. . . Modo de dizer simbólico 
pai a indicar que estas cidades se converterão à religão Judaica.



23 Naquele dia haverá nm caminho do Hgipto para 
a Assíria: os Assirios entrarão no Egipto, e os Egípcios 
na Assíria, e os Egípcios com os Assirios servirão (o 
SenliorJ.

24 Naquele dia Israel unir-se-á, como terceiro, ao 
Egipto e à Assiria, para ser uma bênção no meio da 
terra. 25 O Senhor dos exércitos abençoá-los-á. dizendo: 
Bem-aventurados sejam o meu povo do Egipto, o Assi 
rio, obra de minhas mãos, e Israel, rainha herança!

Acção 20 —  1 No ano em que Tartan. enviado por Sargão,
de"isaí^ rei dos Assírios, foi contra Azot e a combateu e tomou, 

2 nesse tempo o Senhor falou a Isaías, filho de Amós, 
dizendo; Vai, desata de teus rins o saco e tira o calçado 
de teus pés. Isaías fê-lo assim, indo nu (isto é, só eom a 
roupa interior) e descalço.

Explica- 3 E o Senhor disse: Assim como o meu servo Isaías
«ão do andou três anos nu e descalço, para ser um sinal e mn 

OEgfpto prognóstico para o Egipto e a Etiópia. 4 assim o rei 
eaBtió- dos Assírios levará os cativos do Egipto e os deportados 
pia víti- da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com os 
A^ria . dorsos descobertos, para ignomínia do Egipto.

5 Então temerão e se envergonharão os que tinham 
posto a sua esperança na Etiópia, e a sua gléria no 
Egipto. 6 Os habitantes deste litoral dirão naquele d ia : 
Eis aqueles em que pusemos a nossa esperança! A qne 
homens Tecorremos nós, implorando socorro, para nos 
livrarem do rei dos -Ássírios! E como poderemos nós 
e.scapar?

Oráculo contra a Babilônia

Ruína de 21 —  1 Oráculo .sobre o deserto do mar. Como vêm
Babilônia, og tiifões da parte do meio-dia, assim vem isto do deserto.

de uma terra medonha. 2 Anunciada me foi uma terrível 
visão; O saqueador saqueia, o assolador devasta. Mar 
cha, ó E lam ! Sitia, ó M edo! Faço cessar todos os gemi 
dos. 3 Por esta causa se encheram de dor as minhas 
entranhas, a angústia a&oderou-se de mim. como a 
angústia duma mulher na hora do parto. Piquei atemo 
rizado quando tal ouvi, fiquei de todo perturbado quando

21, ]. OrácuJo sobre o deserto do mar. T ítu lo misterioso. 
«Na.“? in.fcrições assírias. Babilônia é chamada multas veze? 
o pais do mar, quer porque estava próxima do golfo Pérsico, 
quer porque o Eufrates. com as suas freqüentes inundações^ 
apresentava o aspecto do mar*. (Crampon).

2. Elam. Província da Pérsia, tomada aqui por toda a 
Péi-sia. — Os gemidos de todos os oprimidos por Babilônia.



o vi. 4 0  meu coração fica d®vairaclo, o torror inva 
de-me; a noite que (antes) desejava, (agora) enche-me 
de pavor. 5 Põe-se a m®a, estende-se o mantel, come-se 
e bebe-se. Levantai-v®, principes, tomai o escudo.

6 Porque o Senhor me disse est®  coisas: Vai e põe 
uma sentinela, que anuncie tudo o que vir. 7 Se ela vir 
cavaleiros, dois a dois, montad® sobre asnos, montad® 
sobre camelos, preste atenção, muita atenção. 8 Depois 
gritou (como) um leão: Eu estou no posto em que o 
Senhor me colocou, c nele permaneço todo o dia. estou 
passando na mlriii.i guarda noites inteiras. 9 Eis que 
chega cavalaria, cavaiciios, dois a dois. Retomou a pala 
vra e disse: Caiu. caiu Babilônia! Todas as estátuas 
dos seus deuses se fizeram em pedaços, contra a terra.

10 ó  vós, debulha minha, grão da minha eira, o que Resuita-
eu ouvi ao Senhor dos exércit®, ao Deus de Israel, isso
TOS anuncio.

Oráculo ®atra a Idumeia

11 Oráculo sobre Duma. Clamam para mim de Seir: 
Sentinela, que houve ® ta noite? Sentinela, que houve 
esta noite? 12 A  sentinela respondeu; Chega a manhã, e 
a noite também. Perguntai, se quereis, voltai a perguntar.

Oráculo rantra ®  tribos Arabes

13 Oráculo sobre a Arábia. Passareis a noite nos 
matagais da estepe, caravan® de Dedan. 14 Vós ®  
que habitais a terra de Tema. saindo ao encontro do 
sequioso, trazei-lhe água. socorrei com pão ®  fugitlv®,
15 pois eles fugiram diante da ®pada, diante da espada 
desembainhada, diante do arco tenso, diante do rude 
combate. 16 Porque o Senhor ane diz estas coisas: Ainda 
um ano, (contado) como os anos do mercenário, e depois 
desaparecerá toda a glória de Cedar. 17 O número que 
ficar d®  fo rt®  frecheiros, filhos de Cedar, será pequeno.
O Senhor, Deus de Israel, (assim) o disse.

5. Descrição da noite em que Babilônia foi tomada. Os 
seus habitantes sitiados entregam-se à orgia, julgando-se su 
ficientemente defendidos pelas sentinelas. A  orgia, porém, é 
bruscamente interrompida por gritos de alarme: Levantai-vos.

10. Palavras consoladoras dirigidas a Israel. Sairá de 
Babilônia batido, é certo, nuis purificado, como o bom grão 
separado da palha.

13-15. Tós passareis a noite. , «A  tribo árabe dos Deda- 
iiitas ô representada num dia de derrota, fugindo diante do 
inimigo, e acampando nos áridos desertos, longe dos caminhos 
seguidos ordinàrianiente pelas caravanas». (Crampon).



Oráculo contca Jerusalém e contra Sobna, 
prefeito do templo

Jerusa- 22 —  1 Oráculo acerca do vale da Visão (ou Jeru-
'sltiada* salém, Que é que tens, para toda a tua gente subir aos 

por cruéis telhados. 2 cidade ruidosa, cheia de tumulto, cidade 
inimigos, divertida? Os teus mortos nSo foram mortos à espada, 

nem mortos em guerra. 3 Os teus príncipes fugiram 
todos juntos, foram aprisionados, sem a defesa do arco; 
todos os que (o  inimigo) encontrou foram presos junta 
mente, sem embargo de terem fugido para longe. 4 Por 
isso eu disse; Afastai-vos de mim. dclxai-me chorar 
amargamente, não insistais em me consolar sobre a ruína 
da filha do meu povo, 5 porque este é um dia de mor 
tandade, esmagamento e confusão, enviado ao vale da 
Visão pelo Senhor Deus dos exércitos; derrubam-se as 
muralhas, ouvem-se gritos na montanha. 6 Eiam tomou 
a aljava. Aram montou a cavalo, Quir preparou o seu 
escudo. 7 Os teus mais belos vales estão cheios de car 
ros, a cavalaria acampa às tuas portas.

8 Foi tirado o véu de Judá! Neste dia olhais para 
o arsenal do palácio do Bosque. 9 Examinais as nume 
rosas brechas da cidade de Davide e recolheis as águas 
da piscina inferior; 10 contais as casas de Jerusalém, 
e demolis as casas para fortificar a muralha. 11 Fazeis 
um reservatório entre dois muros para a água da pis 
cina velha. Contudo não ergueis os olhos para aquele 
(Deus) que fez isto, não olhais para aquele que o prepa 
rou de longe. 12 O Senhor Deus dos exércitos convida- 
-vos neste dia ao gemido e ao pranto, a rapar a cabeça 
e a vestir-vos de saco; 13 mas (em vez disso) há prazer 
e alegria, matança de bois e de carneiros, come-se carne e 
bebe-se vinho (dizendo): Comamos e bebamos, porque 
amanhã morreremos. 14 Poi revelada esta voz do Senhor 
dos exércitos aos meus ouvidos: Não, não vos será per 
doada esta iniqüidade até qne morrais, diz o Senhor 
Deus dos e-xércitos.

Sobna 15 Estas coisas diz o Senhor Deus dos exércitos: 
**tituído*' intendente Sobna, prefeito do palácio;

por 16 Que fazes tu aqui. ou quem representas aqui, tu, que
Eliacim.

22, 1-3. Que ê gue tens. . . Isaías interpela a população 
de Jerusalém, qne se entrega loucamente ao prazer, devendo 
antes estar triste. —  Os ietis mortos não cairão no campo da 
honra, mas morrerão de fome e outras calamidades, dentro 
da cidade sitiada.

11. Qne o preparou ãe, longe. Há aqui uma alusão ao 
plano divino, formado desde toda a eternidade.



preparas aqui um sepulcro, que cavas um sepulcro em 
lugar elevado, que abres um domicílio na irocha? 17 Eis 
que o Senhor te arremessará com força. 18 te fará 
girar, fce fará rolar, como uma bola, num campo largo e 
espaçoso. A í morrerás, aí estairão os teus magníficos car 
ros, ó desonra da casa do teu Senhor. 19 Eu te deitarei 
fora de teu posto, te deporei do teu ministério.

20 Naquele dia chamarei o meu servo Eliacim. filho 
de Helcias, (para te substituir), 21 vesti-lo-ei com a 
tua túnica, eingi-lo-el com o teu cinto e porei na sua 
mão o teu poder; será como pai para os habitantes de 
.Jerusalém e para a casa de Judá. 22 Porei a chave da 
casa de Davide sohre os seus ombros; ele abrirá, e não 
haverá quem feche; fechará, e não haverá quetp abra.
23 Fixá-lo-ei como um cravo em lugar firme, e ele será 
como um trono de glória para a casa de seu pai. 24 
Estará pendente deie toda a glória da casa de seu pai, 
de filhos e netos, de todos os vasos, mesmo dos mais 
pequenos, desde os copos aos jarros. 25 Naquele dia, 
diz o Senhor dos exércitos, o cravo fixado num lugar 
firme cederá, será arrancado, cairá, e perecerá o que 
estava pendurado nele, porque o Senhor assim o disse.

Oráculo contra Tiro

33 —  1 Oráculo sobre Tiro. Ruina
Ulvai, naus de Tarsis, porque o vos.so porto foi des- Tiro. 

truído. No regresso de Chipre, lhes chegou a nova.
2 Calai-vos. habitantes do litoral, que os negociantes de 
Sidónia, passando o mar, enchiam. 3 A  sementeira, que 
cresce pelas abundantes águas do Nilo. e as messes deste 
rio eram para seu lucro: tinha chegado a ser o empório' 
das nações. 4 Envergonba-te. Sidónia, porque o mar, a 
fortaleza do mar assim está dizendo: Não estive de 
parto, nâo dei â luz, nem criei jovens, nem eduquei don 
zelas, 5 Quando se ouvir esta noticia do Egipto, tre 
merão (os homens), ao ter conhecimento (da ruina) de 
Tiro.

6 Passai a Tarsis, soltai gritos, habitantes do litoral.
7 Porventura não é essa aquela vossa cidade, cuja ori 
gem remontava aos dias antigos, e que dirigia os seus 
passos até paragens longínquas? 8 Quem formou este

22. A chave é ò sinal do poder.
24. Os vasos representam os membros da fam ília de 

Eliacim, os quais Ihe deverão as suas riquezas, honras, etc.
23, 4. 0 mar e rochedos do mar, no meio dos quais T iro 

estava edificada, falam aqui em nome da cidade destruída.



fleaígnlo contra TLro, outrora coroada, cujos comeician- 
t®  eram príncipes, cujos negociantes eram nobres da 
terra? í) FoL o Senhor dos exércit®  gue íormou ® te 
desígnio, para derribar a soberba de toda a glória, para 
reduzir à ignomínia todos os grand® da terra.

10 Percorre a tua terra como um rio, filha de Tar 
sis, gue daqui por diante não tens clntora (ou amparo). 
11 O Senhor estendeu a sua mão sobre o mar, abalou 
os reinos: o Senhor deu as su®  ordens contra ('nuaan. 
para destruir as suas fortalezas. 12 Disse: Não cnnti- 
nuarâs a alegrar-te, daqui por diante, virgem desonrada, 
filha de Sidúnia; levanta-te, passa a Chipre. Mesmo aí 
não terás descanso. 13 Considera a terra dos 1'aldeus; 
nunca houve povo assim. Os Assírios fundarain-no 
(apesar disso agora) foram levados paira o cativeiro os 
seus robustos, derrubadas as suas casas, fizeram dela 
uma ruina. 14 Uivai. naus de Tarsis. porque foi des 
truída a vossa fortaleza.

Restau- 15 E acontecerá naquele dia que Tiro ficará em 
'onver- esQU^cimento, durante setenta an®, a duração dos dias 
tóo de úe um rei. Depois destes setenta anos, T iro será como 
Tiro. diz o canto da cortesã; 16 Toma a harpa, percorre a 

cidade, ó meretriz entregue ao esquecimento; caiita bem, 
repete a tua ária, para que se lembrem de ti. 17 Depois 
dos setenta anos. o Senhor visitará Tiro, e ela voltará 
a receber o seu salário, de novo terá comércio com todos 
®  reinos da terra, sobre a face do globo. 18 Mas (agora) 
o seu salário e os se® luoros serão consagrados ao 
Senhor; não serão guardados, nem entesourados. porque 
o lucro do seu negócio será para aqueles que assistirem 
diante do Senhor, a fim de que tenham alimentos, em 
abundância e se vistam magnificamente.

lY  —  Profecias relativas ao fim dos tempos

Destruição da terra; juízo final

O Senhor 24— 1 Eis que o Senhor devastará toda a terra, 
devastará d®olá-la-á, d®figuirará a sua face e dispersará os seus 
a terra, habitantes. 2 Como for (tratado) o povo, assim será o

13. O texto é incerto. Alguns autores nem sequer tentam 
traduzi-lo.

15-16. T í t o  s e r á .  . . A  cidade humilhada será semelhante 
a essas infelizes criaturas que. quando se vêem esquecidas, 
procuram chamar a atenção por meio dos seus artifícios.

24, 2. Todas as classes da sociedade serão atingidas pelos 
castigos de Deus.



sacerdote; como o criado, assim o seu amo; como a 
serva, assim a sua senhora; como o que compra, assim 
aquele que vende; como o que dá a juro, assim o que 
toma emprestado; como o credor, assim o devedor.
3 A  terra será inteiramente devastada e entregue ao 
saque, porque o Senhor assim o decretou. 4 A  terra 
desfaz-se em lágrimas, consome-se; desfalece e perece o 
mundo, é abatido o escol do povo da terra, õ A  terra 
está profanada pelos seus habitantes, porque transgredi 
ram as leis, violaram o direito, romperam a aliança 
eterna.

6 Por esta causa a maldição devora a terra, e são 
castigados os seus habitantes; por isso são consumidos 
os que a habitam, e reduzidos a um pequeno número.
7 Chora o mosto, enfraquece n vide, gemem todos os que 
tinham alegria no coração. 8 Cessou o regozijo dos 
tambores, acabaram os gritos de contentamento, calou-se 
o som alegre da citara. 9 Não bebem vinho cantando 
árias; a bebida é amarga para os que a bebem. 10 A  ci 
dade da confusão está demolida, fechadas se enconti-am 
todas as suas casas, não entrando nelas pessoa alguma.
11 Nas ruas há clamor por causa Jda falta) do vinho; 
toda a alegria cessou; o prazer desapareceu da terra.
12 Ficou na cidade a solidão, e as portas quebradas, em 
ruínas.

13 Verificar-se-á no meio da terra, no meio dos Alguns 
povos., o mesmo que, quando, varejada a oliveira, ficam 
umas poucas de azeitonas na árvore, e alguns rabiscos, tes serão 
depois de acabada a vindima. 14 Estes (poucos que salvos. 
ficaram) levantam a sua voz, cantam louvores; soltam 
aclamações, do lado do mar, à majestade do Senhor;
15 Glorificai ao Senhor nas regiões da aurora, nas ilhas 
do mar. (celebrai) o nome do Senhor Deus de Israel.
16 Desde as extremidades da terra, ouvimos cantar:
Glória ao justo.

Mas eu disse; A i de m im ! A i de m im! A i ! Os pre- Terrível 
varicadores prevaricam, e prevaricaram com prevarica- <3° 
ção própria de contumazes. 17 Para ti, que és habitante meSõ 
da terra-, estâo reservados o susto, a cova e o laço. 18 divino. 
E acontecerá que o que fugir da voz espantosa cairá na 
cova; e 0 que se desembaraçar da cova ficará preso no 
laço, poii-que as cataratas do alto serão abertas, e serão 
abalados os fundamentos da terra. 19 A  terra é despeda 
çada com violência, desconjuntada com fragor; 20 é

18. As desgraças suceder-se-ão umas às outras.



Cântico
dos

juatos.

agitada e cambaleia como um embriagado, vacila como 
a tenda que se arma para passar uma noite; sobre ela 
pesa a própria iniqüidade; cairá e não tornará a 
levantar-se. 21 Naquele dia o Senhor visitará a,milícla 
do céu lá no alto, e os reis do mundo, sobre a terra. 
22 Serão atados todos juntos, no fosso, .encerrados no 
cárcere, e, depois de muitos dias, serão visitados (ou 
castigados). 23 A  lua se tornará vermelha, o sol empa 
lidecerá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte 
Sião e em Jerusalém, quando for glorificado na pre 
sença dos seus anciães.

Alegria dos justos e suas acções de gràças

25— 1 Senhor, tu és o meu Deus;
eu te exaltarei, apregoarei o teu nome.
porque fizeste maravilhas.
realizando os teus antigos e fiéis desígnios.
Porque tu reduziste a cidade (do mal) a uin montão 

de pedras, 
a cidade forte a uma ruína;
a cidadela dos estranhos não é mais uma cidade, 
jamais será reedificada.

3 Por isso te louvará um povo forte.
a cidade das nações robustas temer-te-á,

4 porque te tornaste fortaleza para o pobre, 
fortaleza para o necessitado na sua tribulação. 
refúgio contra a tempestade, sombra coutra o calor. 
Com efeito, o orgulho dos poderosos é  como um fura 

cão que investe contra uma muralha.
õ Como o ardor (do sol) sobre uma terra árida, 

humilliarás a insolência dos bárbaros; 
como o calor ardente (é abafado) por uma nuvem, 
assim se extinguirá o canto triunfal dos tiranos.

6 O Senhor dos exércitos fará neste monte para todos 
os povos (fié is ) um banquete de manjares substanciosos, 
de vinhos bons, de viandas gordas e tenras, de vinhos 
escolhidos e depurados. 7 Neste monte tirará o véu 
que vela todos os povos, a cobertura estendida sobre 
todas as nações. 8 Aniquilará a morte pára sempre; o

21. Visitará no sentido de castigará. — M ilíc ia  do céu si- 
gnifioa aqui anjos maus, que, apesar de já estarem condena 
dos, serão publicamente julgados por Cristo, no fim  do mundo.

25, R. Um banquete. Imagem bíblica para indicar grandes 
delícias, especialmente as delícias do céu.

7. Véu. cobertura. Duas metáforas que exprimem a 
tristeza.



Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as fac®, e 
tirará de cima de toda a terra o opróbrio do seu povo.
Foi 0 Senhor que o disse.
9 Dir-se-á naquele dia : Saiva-

Eis o nosso Deus, _
de quem esperávamos a salvaçao; f, conde-
este é que é o Senhor, em quem pusemos a nossa nação dos 

®perança; impios.

exuitemos. alegremo-nos com a salvação que vem 
dele.

10 Porque neste monte repousará a mão do Senhor, 
e Moab será pisado debaixo dele. como se pisam as 
palhas no monturo. 11 A í estenderá as suas mã® por 
liaixo dele. como as estende o nadador para nadar;
(porém Deus) abaterá o seu orgulho, quebrando-lhe 
o esforço das suas mãos. 12 As fortificações das tuas 
altas muralhas (ó Moab) derrubá-las-á (ò Èenhor), ati 
rá-las-á à terra, ao pó.

26 —  1 Naquele dia será cantado este cântico na outro 
terra de Judá;

Temos uma cidade fo rte ; de**^a^.
o Salvador é para ela o muro e o antemuro.
Abri as portas,
e entre o povo justo, que observa a verdade.

3 Desapareceu o antigo erro ;
tu (ó Senlior) conservarás a paz, 
a paz, porque em ti esperámos.

4 Vós pusestes para sempre a vossa esperança uo
Senhor.

no Senlior Deus. que é a nossa fortMeza eterna.
5 Ele abate os que habitam no alto, 

e humilha a cidade a ltiva ; 
humilha-a até à terra,
fá-la d®cer até ao pó.

6 lÉ calcada
pelos pés dos pobr®, pelos pés dos miseráveis.
A  senda do justo é direita,
direito é o caminho que abres ao justo, para por 

ele andar,
8 Nós te esperamos, Seuhor. (anãandof na vereda dos 

teus juízos (ou leis) ;  
o teu nome e a tua memória são o d®ejo da no®a 

alma.

13. Moab, isto é. todos os adversários do reino divino.



Benefí 
cios ã 

nação de 
Israel.

9 A  minha alma te desejou de noite,
e, desde manhã, te busca o meu espirito.
Quando exerceres sobre a terra os teus juízos, 
os habitantes do mundo aprenderão a justiça.

10 Se se faz mercê ao ímpio, ele não aprende a justiça;
na terra da rectidão. pratica a Iniqüidade, 
e (por isso) não vê a glória do Senhor.

11 Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não
a vêem.

Vejam o teu zelo pelo teu povo e sejam confundidos; 
que o fogo devore os teus inimigos.

12 Senhor, hás-de dar-nos a paz,
porque foste tu que fizeste para nós todas as nossas 

obras.
13 Senhor. Deus nosso, outros amos diferentes de ti

nos dominaram, 
mas. por tua graça, recorclar-nos-emos sòmente do 

teu nome.
14 Não reviverão os mortos, 

não ressuscitarão as sombras, 
porque tu os visitaste e exterminaste. 
e apagaste toda a sua memória.

15 Aumentaste esta nação. Senhor, tu aiinienta.ste, 
e manifestaste a tua glória.
Tu dilataste os limites da terra.

16 Senhor, nós te buscámos na angú.stia,
clamámos a ti no meio da tribulação com que nos 

castigavas.
17 Assim como a que concebeu, quando está próximo

ao parto.
confrangendo^e, dá gritos no meio das suas dores, 
assim somos nós. Senhor, diante da tua face.

18 Nós concebemos, estivemos com dores fie parto, 
e o que demos à luz foi vento ;
não demos à terra a salvação,
nem nasceram novos habitantes ao mundo.

19 Os teus mortos (ó Senhor) viverão, 
os meus cadáveres ressuscitarão;
despertai e cantai louvores, vos os que habitais no 

pó (ão sepulcro). 
porque o teu orvalho (Senhor) é um orvalho de luz, 
e renascerão as sombras do seio da terra.

18. 0's nossos esforços pessoais para atingir a salvação 
eram vãos: o pais: despovoado pelo vosso castigo, permane 
cia deserto; só vós nos salvastes.



20 Vai. povo meu, entra nos teus quartos, fecha as consoia- 

portas sobre ti. deixa-te estar escondido por um mo- ® 
mento, até que passe a indignação (do Senhor contra os '
maus). 21 Porque eis que o Senhor vai sair da sua 
morada para castigar a iniqüidade que os habitantes da 
terra cometeram contra ele, e a tem-a d®cobrirá o san 
gue que bebeu, e não ocultará mais os (justos) que nela 
foram mort®.

Ruina dos ímpios; libertação de Israel

27 —  1 Naquele dia o Senhor, armado com a sua Ruina
espada dura, grande e forte, visitará Levlatan, essa 
serpente fugidia, Leviatan, essa serpente toii-tuosa, e 
matará o monstro que está no mar.
2 Naquele dia se dirá: Cantai a vinha que dá vinho cântico:

puro. Deus

3 Sou eu, 0 Senhor, que a guardo; '’ a°sul*
eu a rego continuamente; rtnha.
para que não receba nenhum dano.
eu a guardo de noite e de dia.

-t Não tenho indignação (contra ela).
Qiiem me dará silvas e espinh® para combater?
Marcharei contra eles. 
queimá-los-ei todos .iuntos,
a não .ser que se ponham debaixo cia minha pro 

tecção, 
que façam a paz comigo, 
que façam comigo a paz.
6 Em dias futuros, Jacob lançará.raízes. Israel fio- Saivação 

rescerá, lançará rebentos e encherá de seus frutos a face finai de 
da terra. 7 Porventura ferlu-o (Deus) como feriu os seus i®'®®*- 
opressores? Ou matou-o como aos que o matavam? 8 Pelo 
d®terro o castigou, impelindo-o com o seu sopro impe 
tuoso, como vento do Oriente 9 Assim foi expiado o crime 
da casa de Jacob, e eis todo o fruto da expiação do seu 
I>ecado: pulverizou todas as pediras dos altares como 
pedras reduzidas a cinzas, e não se levantarão mais 
(ascherás) nem esteias do Sol. 10 Porque a cidade forte 
foi assolada, despovoada e abandonada, cdtno um deserto; 
nela pastam os bois, nela se deitam, e comem as pontas 
da sua verdura. 11 As ramagens secas partem-se, e vêm

27, 1. Leviatan. . . monstro. . . monstros simbólicos, que 
i-epresentam os inimigos de Deus.

4. Silvas. espinhos. simbolos dos inimigos do povo 
dc Deus.



as mulheres e queimam-nas. lÉ um povo sem inteligência: 
por isso. aquele que o fez não terá pena dele, não lhe 
fa<rá mercê aquele que o formou. 12 E acontecerá que 
naquele dia o Senhor sacudirá o trigo desde o leito do 
rio (Eufrates) até à torrente do Egipto; e vó.s, filhos de 
Israel, sereis congregados, um a um. 13 Também acon 
tecerá que naquele dia soará uma grande trombeta. e 
virão os que tinham ficado perdidos ua terra do.s Assí 
rios, e os que se achavam desterrados ua terra do Egipto. 
e adorarão o Senhor no monte santo, em Jerusalém.

V —  Oráculos relativos aos Judeus no teiuiio 
da invasão dos Assírios 

Futuro da Samaria e de Jerusalém

A Samaria 
será 

destruída.

Promessa 
de sal 
vação.

Os chefes 
indignos 
do povo

28 —  1 A i da coroa soberba dos einbriagado.s de 
Efraim, da flor caduca do brilho cia sua glória, que 
domina o vale fertilísslmo dos ébrios de vinho I 2 Eis 
que virá, da parte do Senhor,, um homem poderoso e 
forte, como uma saraiva impetuosa, como torvelinho des 
truidor, como 0 desabar de muitas águas que tudo inun 
dam e derribam. 3 Será pisada aos pés a coroa soberba 
dos embriagados de Efraim. 4 B a flor caduca do brilho 
da sua glória, que domina o vale fertilissiino. será como 
üm figo temporão, que amadurece antes da estação (pró 
pria) 0 qual, o primeiro que o vê, logo colhe e devora.

5 Naquele dia o Senhor dos exércitos será um dia 
dema cintilante, uma coroa de glória para o resto do seu 
povo, 6 um espíçito de justiça para o que está sentado 
para (administrar) a justiça, uma fortaleza para os que 
repelem o assalto (dos inimigos) à porta (da cidade).

7 Mas também eles, extraviados por causa do vinho 
(demasiado), por causa das bebidas fortes, andara sem 
se poderem ter de pé; o sacerdote e o profeta, vacilam 
por causa da embriaguez, são absorvidos pelo vinho, 
andam atordoados pelas bebidas fortes, erram nas visões 
e tropeçam no juízo. 8 Todas as mesas se encheram de 
vómlto e de asquerosidade, de modo que não há já lugar 
que esteja limpo. 9 A  quem quer ensinar a sabedoria, a 
quem quer fazer entender a lição? Aos meninos acabados 
de desleitar, aos que acabam de ser desmamados? 10 Ppr-

28, 10. Palavras irônicas que aqueles Ímpios proferiam 
entre os copos de vinho. Isaías nota o escárnio que eles fa  
ziam das palavras dos profetas de Deus, os quais costumavam 
dizer: O Senhor manda. . . Esperai um pouco, e vereis, etc.



que: Manda, torna a mandar; manda, torna a mandar; 
esirera, torna a esperar; espera, torna a esperar; um 
pouco aqui, um pouco aí. 11 Pois bem! (0  Senhor) fa  
lará por pessoas que balbuciam, e numa língua bárbara, 
a este povo (insensato). 12 Tinha dito: Aqui é o des 
canso, reparai as forças do que está fatigado, este é o 
refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. 13 Ser-lhes-á 
dita esta palavra do Senhor: Manda, torna a mandar; 
manda, torna a mandar; espera torna a esperar; espera, 
torna a esperar; um pouco aqui, um pouco aí — para 
que vão, caiam para trás e fiquem esmigalhados, e 
metidos no laço e presos.

14 Por esta causa ouvi a palavra do Senhor, homens serâo 
escarnecedores, que dominais o povo que está em Jeru- confundi- 
salém. 15 Vós dizeis: Nós fizemos um concerto com a 
morte, fizemos um pacto com o sepulcro. Quando passar 
o flagelo da inundação, não virá sobre nós, porque fize 
mos da mentira um abrigo e da fraude um refúgio.
16 Portanto estas coisas diz o Senhor Deus: Eis que 
coloquei nos fundamentos da (nova) Sião uma pedra, 
uma pedra provada, angular, preciosa, assentada em 
(solidíssimo) fundamento; aquele que crer, não se apres 
sará (a  fu g ir). 17 Tomarei o direito como regra, e a 
justiça como nível. A  saraiva derribará o refúgio da 
mentira, e as águas levarão o vosso abrigo. 18 Será 
cancelado o vosso concerto com a morte, e o vosso pacto 
com o sepulcro não subsistirá; quando passar o flagelo 
da inundação, ele vos arrastará consigo. 19 No momento 
em que ele for passando, vos arrebatará, porque passará 
de manhã, passará de dia e de noite; só a aflição vos 
fará entender os oráculos. 20 O leito será pequeno 
demais para que (a  pessoa) nele se possa deitar, e o 
cobertor demasiado estreito para que nele se possa envol 
ver. 21 Porque ó Senhor se levantará, como no monte

11-13. Resposta do profeta aos escárnios.
12. Judá, se tivesse observado os mandamentos divinos, 

teria facilmente obtido o descanso para si e para os atribu 
lados (feparai as forcas. . ,).

13. Deus responderá aos seus lamentos, repetindo as 
mesmas palavras com que eles escarneciam.

16. Uma pedra. . aue é o Messias — Aquele que crer, isto 
ó. aquele que se apoiar sobre esta pedra, não precisará de 
fugir diante do inimigo.

19. De manhã. . . de dia e de noite. Alusão às diferentes 
invasões dos Assírios.

20. Locução proverbial para exprimir a impotência dos 
meios humanos, com os quais os Judeus contavam repelir o 
inimigo e encontrar o repouso.

21. Alusão à vitória alcançada por Davide ( I I  Reis, 5,
20), e à vitória de Josué (Jos. 10, 10).



Perasini, mostrar-se á irado, como fez no raie de Gabaon, 
para executar a sua obra, uma obra singular, para fazer 
a sua obra, um obra inaudita. 22 Cessai, pois, já, de 
fazer zombaria, para que não suceda que se apertem 
mais as vossas cadeias, porque eu ouvi que está determi 
nada pelo Senhor Deus dos exércitos uma d®truição 
completa contra toda a terra '(gue habitais).

Sabedo- 23 Aplicai os ouvidos e ouvi a minha-voz; atendei 
û í>°e*us ® escutai as minhas palavras. 24 Porventura o lavra- 

roífduz os üor lavrará sempre a fim de semear? Estará ele inces- 
homens. santemente rompendo e sachando ;i sua terra? 25 Por 

ventura, depois de ter aplanado a superfície dela. não 
semeará a nigela, não espalhará os cominhos. não lan 
çará o trigo, em filas, a cevada e a espelta nos seus 
respectivos lugares? 26 O (Senhor) seu Deus lhe dá 
conhecimento (nas coisas da agricultura) e o instrui 
(sobre, o que deve fazer). 27 Não será debulhada a 
nigela com trilho armado de dentes de ferro, nem rodará 
a roda do carro por cima dos caminhos, mas a nigela 
será sacudida com uma vara, e os cominhos com um pau. 
28 Calea-se o trigo (na debulha) mas nâo se bate inter- 
minàvelmente; passa-se sobre ele a roda do cairro com 
os cavalos, mas não se ®maga. 29 Isto vem do Senhor 
dos exércitos, admirável nos seus conselh®, excelso na 
Bua sabedoria.

Castigo e libertação de Jerusalém

e Ub^ta  ̂ Ariel, da cidade de Ariel, em que
^cão^de" Davide acampou! Juntar-se-á um ano a outro ano, com- 

Àriel. pletar-se-á o ciclo das solenidades. 2 Depois cercarei
Ariel, e nela só haverá prantos e gemidos. Serás para 
mim como Ariel. 3 Estabelecerei ao redor de ti um cir 
culo fechado, levantarei contra tl trincheiras, porei ba 
luartes para te sitiar. 4 Serás humilhada; falairás da 
terra (em que estarás abatida), e do chão será ouvida
11 tua voz abafada; será como dum espectro a tua voz
saindo da terra, e do pó murmurarás as tuas palavras.

23-29. «H á ligação entre estes versículos e os preceden 
tes, Se Deus dirige assim o homem nas ocupações mais ordi 
nárias, por muito maior razão dirigirá o seu povo nas circuns 
tâncias criticas». (Crampon).

29, 1. A rie l, é um nome simbólico que designa Jerusalém.
2. Serás para mim. . . Jerustdém (A rie l). mesmo no meio 

da sua desgraça, será sem pre. a cidade querida de Deus, 
(iue a não deixará perecer, embora seja, pelo sangue então 
derramado, como um altar; Ariel.



õ Será como poeira fina a multidão dos teus opressores, 
e como a palha arrebatada pelo vento a multidão daque 
les que te subjugai-ão. 6 Mas de repente, num instante, do 
Senhor dos exércitos virá o castigo (dos Assirios) no 
meio de trovões, tremores de terra, com grande estrondo 
de torvelinhos e de tempestade, e chamas dum fogo de 
vorado r. 7 Como se dissipa um sonho, uma visão noc 
turna, assim se dissipará a multidão de todas as nações 
que tomam armas contra Ariel, que a combatem, que a 
•sitiam apertadamente. 8 O que sucede ao faminto que 
sonha que come. mas desperta com o estômago vazio, ou 
ao sequioso que sonha que bebe, mas, ao acordar, se 
sente ainda fatigado e com sede, isso mesmo acontecerá 
à multidão de todas as nações que tiverem pelejado con 
tra 0 monte Sião.

9 Pasmai, espantai-vos, cegai-vos, ficai cegos, embria- Cegueira 
gat-vos, mas não de vinho, cambaleai mas não de embria- do povo. 
guez, 10 porque o Senhor espalhou solwe vós um espirito 
de adormecimento, fechou os vossos olhos, —  os profetas 
— velou as vossas cabeças —  os videntes. 11 A  visão de 
todos eles será para vós como as palavras dum livro 
selado. Quando o derem a um homem que sabe ler e lhe 
disserem : Lê esse livro —  ele responderá: Não posso, 
porque está selado. 12 Quando o derem a um homem 
que não sabe ler e lhe disserem: Lê — ele responderá ;
Não sei ler.

13 O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima 
de mim (só) com a sua boca, (só) com os seus lábios me 
glorifica, enquanto que o seu coração está longe de mim, 
visto que me presta culto segundo ritos e ensinamentos 
humanos, 14 por causa disto, continuarei a usar com 
este povo de prodígios estranhos, de forma que perecerá 
a sabedoria dos seus sábios e se obscui-ecerá o entendi 
mento dos seus doutores.

15 A i dos que querem ocultar ao Senhor os seus Perversos 

desiguios, que fazem as suas obras no meio das trevas sUrftos* 
e dizem: Quem nos vê, quem nos conhece? 16 Perverso 
é este vosso pensamento! Acaso pode-se tratar como 
barro o oleiro, pode a obra dizer ao seu artífice: Tu 
não me fizeste? ou o vaso ao que o fe z : Tu não entendes 
nada disto?

7-8. Os inimigos de Israel desaparecerão sem deixai- ves 
tígios.

13-14. Motivo da cegueira do povo: Não honra a Deus 
com sinceridade.



Perspec- 17  Porventura dentro de pouco tempo, em breve 
sàr^âo. ®spaço. não se converterá o Líbano em vergel, e o vergel 

não passará por um bosque? 18 Nesse dia os surdos 
ouvirão as palavras do livro (da le i), e dentre as tiw as 
e a escuridão verão os olhos dos cegos. 19 Os humildes 
alegrar-se-ão cada vez mais no Senhor, e exultarão os 
mais pobres no Santo de Israel, 20 porque desaparecerá 
o opressor, acabará o escarnecedor, serão destruídos 
todos os que pensam em fazer mal, 21 aqueles que. 
por uma palavra, acusam os outros, que armam laços ao 
que os repreende à porta (da cidade, nos julgamenios), 
que, por suas mentiras, perdem o justo. 22 Por esta 
causa, o Senhor, que resgatou Abraão, diz isto à casa de 
Jacob: Agora não será mais confundido Jacob, nem 
jamais se envergonhará ó seu rosto. 23 Quando se vir 
a minha obra nele, abençoar-se-á o meu nome. Glorifl- 
car-se-á o Santo de Jacob, temer-se-á o Deus de Israel. 
24 Então aqueles, cujo espírito vivia no erro, terão a 
sabedoria (da salvação), e aprenderão a lei (ão Senhor) 
os que murmuravam (ãela).

Contra a aliança com o Egipto

Esta 30 —  1 A i de vós, filhos rebeldes, diz o Senhor,
aliança qug formais projectos sem contar comigo, que estabele-

completa- alianças sem o meu espírito, acumulando assim peca- 
mente dos sobre pecados; 2 que estais postos a caminho para 
inútil, descer ao Egipto, e não consultastes a minha vontade, 

esperando encontrar refúgio na protecção de Faraó, 
abrigo na sombra (ou protecção) do Egipto! 3 Porém
a protecção de Faraó será a vossa vergonha, e o refúgio 
na sombra do Egipto a vossa ignomínia. 4 Os teus 
príncipes foram até Tanis, e os teus embaixadores che 
garam até Hanes. 5 Todos ficaram confundidos à vista 
dum povo, que lhes não pode ser útil para nada, e que, 
longe de os socorrer e de ihes prestar qualquer serviço, 
apenas serve para sua vergonha e opróbrio.

6 Oráculo contra os animais do meio-dia. Por uma 
terra de tribulação e angústia, donde saem o leão e a 
leoa, a víboira e o dragão voador, levam sobre o dorso 
dos jumentos as suas riquezas, sobre o dorso dos camelos

30, 6. «O  titulo deste vaticínío é uma alusão aos animais 
malfazejos que infestam o deserto, situado entre a Palestina 
e o Egipto. Segundo alguns comentadores, porém, refere-se 
aos animais de carga, que levavam os presentes destinados 
a Faraó». (Creimpon).



os seus tesouros, a um povo que lhes não pode prestar 
para coisa algüma. 7 Porque o Egipto debalde e èm vão 
dará socorro; por i.s8o lhe dei o nome de Rahab Inerte.

8 Agora, pois, vai gravar isto (esta profecia) sobre Obstina- 
uma tàbuazinha, em sua presença, regista-o com cuidado s^o do 
num livro para que seja no futuro um testemunho eterno, recus^
9 Porque este povo é rebelde: são filhos mentirosos, a luz
filhos que não querem ouvir a lei de Deus. 10 Dizem aos 
videntes: Não vejais; e aos profetas: Não n®  anuncieis 
a verdade, falai-nos de coisas agradáveis, profetizai ilu 
sões. 11 Afastai-vos do caminho (da le i ) ;  afastai-vos de 
tal vereda; tirai de diante da nossa face o Santo de 
Israel.

12 Por ® te motivo diz o Santo de Israel: Visto que Castigo 
vós rejeitais esta palavra, e pondes a vossa confiança na 
calúnia e na perversidade, e nestas coisas vos apoiais,
13 por isso esta iniqüidade sei-á para vós como uma 
fenda ameaçadora de rm'na, que produz uma gibosidade 
sobre uma elevada muralha, que sübltamente se desmo 
rona. quando menos se espera. 14 Faz-se em pedaços, 
como se quebra com uma fortíssima pancada uma vasi 
lha de barro, sem se achar entre os seus fragmentos um 
caco, em que se leve uma brasa da lareira, ou se tire um 
pouco de água da cisterna.

15 Porque o Senhor Deus, o Santo de Israel, diz a  verda- 
assim: Se vos converterdes e vos deixardes esrtai- em deira for- 

calma, sereis salvos; a vossa fortaleza estará no repouso prlzada.* 
e na confiança. Mas vós não quisest®, 16 ant® disses 
tes : De nenhuma sorte, mas fugiremos sobre cavalos!
Pois bem, (digo eu) vós fugireis (dos vossos inimigos).
— Montaremos em cavalos ligeiros! —  Pois bem, (digo 
eu) serão mais ligeiros aqueles que vos hão-de perseguir.
17 Mil (dos vossos) homens fugirão da vista do terror 
de um só; à  vista da ameaça de cinco, deitareis a fugir, 
até que vos reduzais a um destroço, até que fiqueis como 
um mastro no cume de um monte, como ura sinal sobre 
um outeiro.

7. Rahab significa etimològicamente tumulto. Este termo, 
aplicado ao Egipto, frisa a inanidade petulante do seu au 
xilio.

8. Para que seja. . , para que, depois do acontecimento 
que estava profetizando, se visse que o profeta falava em 
nome de Deus.

13. Imagem para mostrar os terríveis efeitos desta revolta 
contra Deus.

17. Como o mastro. . . como um estandarte. Dois simbolos 
para indicarem o aniquilamento quase completo.



o  resto 18 Por isso o Senhor espera o momento em qne t o s  

fiel do fará mercê, por isso se levantará, para usar de miseri- 
r^eberá coDvosco, fior que o Seuhor é um Deus .justo,
de Deus Ditosos todos os que esperam nele. 19 Ò ik)T0 de Sião, que 
m u i^  habitas em Jerusalém, tu (ó povo f  iel) deixarâs de cho- 

bençaoa. j.gj, gritares, suplicante, usará contigo de misericór 
dia ; logo que ouvir a voz do teu clamor, te responderá 
(benignamente). 20 (Antes desse tempo feliz) o Senhor 
vos dará o pão da angústia e a água da tribulagão; 
porém (depois) não-se esconderão mais os teus mestres, 
e os teus olhos estarão vendo sempre os que te ensinam. 
21 Os teus ouvidos escutarão ressoar, atrás de ti, esta 
voz: Eis o caminho, anda por ele ! —  quando te desviares, 
quer para a direita, quer paa-a a esquerda. 22 Então 
considerarás impura a prata que cobre os teus Idolos, e 
o ouro que reveste as tuas estátuas, e arrojâ-los-ás para 
longe de ti como coisa imunda. Fora daqui, lhes dirás 
tu. 23 Então será dada chuva para o grão que semeares 
na terra, e o pão que a terra produzir será abundantís 
simo e excelente; naquele dia será o teu gado apascen 
tado em espaçosas pastagens; 24 os bois e jumentos, 
que lavram a terra, comerão uma forragem apetitosa, 
limpa com à pá e o crivo. 25 Sobre todo o monte alto, 
sobre todo o outeiro elevado, haverá arroios, correntes 
de água. no dia da grande mortandade (dos teus inim i 
gos), quando caírem as torres (gue os defendiam). 
26 A  luz da lua será eomo a luz do Sol, e a luz do Sol 
será sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia 
om que o Senhor ligar a ferida do seu povo, curar as 
chagas dos golpes recebidos.

Castigo 27 Eis que o nome do Senhor vem de longe, o seu
nac^s ® ardente e difícil de suportar.; os seus lábios

’ respiram indignação, e a sua língua é como um fogo 
devorador. 28 O seu sopro é como uma torrente tras- 
bordante, que chega até ao pescoço, para crivar as nações 
com o crivo da destruição, e pôr um freio de descaminho 
uas mandíbulas dos povos. 29 Vós (porém) entoarels 
um cântico, como na noite em que se celehi-a a festa, e 
a alegria do vosso coração será como a do que vai cami 
nhando ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, 
à rocha de Israel. 30 O Senhor fará ouvir a sua voz 
majestosa, mostrara o terror do seu braço nas ameaças 
da sua çólera, nas chamas de um fogo devorador, na tem 
pestade, no aguaceiro e nas pedras de saraiva, 

particu- 31  A  voz do Senhor tremerá Assur, ferido com a
a'a'^s"r1a ^  desta vara justiceira, que o

Senhor descarregará sobre ele, tocarão tambores e cita-



ras. Kum assinalado combate o ataeará. 33 Há muito 
tempo está preparado o lugar de Tofet; está pronto 
também para o re i; (o Senhor) fê-lo profundo e espa 
çoso. Há palba e muita lenha para a fogueira, que o 
sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, vai 
acender.

Novamente contra a aliança coiu o Egipto

31 —  1 A i dos que descem ao Egipto a buscar A  saiva- 
socorro, esperando nos (seus) cavalos, tendo confiança 
nos seus carros, porque sâo muitos, e uos cavaleiros, não vem 
porque são valentes, em vez de lançarem os olhos para o flo Egipto, 
Santo de Israel e buscarem o Senhor! 2 (In fe lizes!) 
pois o mesmo (Senhor) é sábio (por excelência), envia- 
-Ihes calamidades, não deixa de cumprir as suas pala 
vras; levantar-se-á contra a casa dos maus e contra o 
auxilio dos que cometem a iniqüidade. 3 O Egipto é 
um homem, e não um Deus; os seus cavalos são carne, 
e nâo espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, 
cambaleará o auxiliador, cairá o auxiliado, e todos .jun 
tamente perecerão.

4 Porque isto me diz o Senhor; Assim como ruge o mas 
leão, ou 0 cachorro do leão, sobre a sua presa,— ainda que 
se apresente' diante um tropel de pastores, não se ater 
rará ao seu alarido, nem se espantará da sua multidão — 
assim descerá o Senhor dos exércitos para pelejar sobre 
o monte Sião, sobre a sua colina. 5 Como as aves que 
voam (em volta do seu ninho), assim protegerá Jerusa 
lém o Senhor dos exércitos; protegerá e livrará, preser 
vará e salvará. 6 Convertel-vos, filhos de Israel, àquele 
de quem vos tínheis afastado. 7 Naquele dia cada um 
lançará fora os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de 
ouro, que vós fabrieastes com as vossas mãos para pecar.
8 Assur cairá ao fio da espada, mas não da espada dum 
homem; pois a espada, que o há-de trespassar, não será 
espada de um mortal (mas de Deus). Ele fugirá diante 
da espada, e seuào tributários (ou subjugados) os seus 
jovens (guerreiros). 9 Desfalecerá de terror a sua for 
taleza, e os seus príncipes, espavoridos, abandonarão as 
suas bandeiras. (Assim) disse o Senhor, que tem o seu 
fogo em Sião, e a sua fornalha em .Terusaíém,

33. «O  lugar, em que os cadáveres do rei dos Assírios e 
dos seus guerreiros devem ser queimados, está preparado de 
antemão. Chama-se Tofet, e está situado no vale Hinnon, no 
mesmo lugar em que sob o reinado de Acaz. tinham sido ofe  
recidos sacrifícios humanos a Moloque (lAf Reis, 23, 10)».
(Crampon).
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32 — 1 Bis que um le i (de Judá) a-einaiá com ,ius- 
tiça. e os príncip® governarão com rectldão, 2 Cada 
nm deles será como um refúgio contra o vento,, um abrigo 
contra a tempástade, como arroios de águas em terra 
ressegiiida, como a sombra duma alta i-oeha em terra 
árida. 3 Não se ofuscarão os olhos dos que vêem, e  os 
ouvidos cios que ouvem escutarão atentamente. 4 O cora 
ção dos bomens superficiais chegará à  compreensão, e 
a língua dos tartamudos exprimir-se-â com prontidão 
e clareza. 5 Não mais se dará ao insensato o nome de 
nobre, nem ao fraudulento o de grande. 6 Com efeito, 
o insensato diz loucuras, e o seu coração dá-se i  ini 
qüidade. a fazer coisas fmpias, a falar contra o Senhor 
com fraude, a delsar vazio o faminto, a tirar a bebida 
ao que tem sede. 7 As armas do fraudulento são d®- 
leais, está sempre maquinando planos para perder os 
humild® com discursos mentirosos, e o pobre que fala 
conforme a justiça. 8 Porém o nobre tem pensamentos 
dignos dum nobre, e é nobre o seu proceder.

9 Mulher® descuidadas, levantai-vos € ouvi a minha 
voz: filhas demasiado confiantes, pr®tai ouvidos às 
minhas palavras. 10 Dentro dum ano e alguns dias, vés 
as qne viveis tão confiadas, sereis postas 'em turbação, 
porque' não se fará a vindima, não se fará a colheita. 
11 Tremei, ó despreocupadas, ficai cheias de turbação, 
vós que estais tão confiadas; despi-v® (das vossas galas) 
e envergonhai-vos, cingi os vossos rins (de saco). 12 
Batei nos vossos peitos, (chorai) sobre as vossas belas 
campinas, sobre as vossas vinhas férteis. 13 Os espi 
nhos e os abrolhos crescem sobre a terra do meu povo, 
mesmo sohre todas as casas de prazer da cidade alegre! 
14 Os palácios estão abandonados, a cidade ruidosa está 
deserta, as torres e fortalezas devastadas, transformadas 
para sempre em cavernas, em lugar dg repouso para os 
asDos monteses, e de pasto para ®  rebanhos.

32, 3. «Cessará a cegueira espiritual com quê Deus os 
tinha castigado, e receberSo o conhecimento dos caminhos do 
Senhor». (Crampon).

5. «Neste reinado feliz não será o nascimento nem a ri 
queza, mas a virtude e a generosidade. de sentimentos que 
constituirão a nobreza dos cidadSos». (Crampon).

13. Da cidade alegre. É um colectivo que se refere às prin 
cipais cidades de Judá.



15 (Is to ) até que sobre nós se derrame o espírito Reino
(de Deus) lá do alto, e o deserto se converta em um futuro de
vergel, e o vergel em bosque. 16 (Então) habitará no 
deserto a rectidgo e á  justiça terá o seu assento no ver 
gel. 17 A  paz será a obra da justiça, o fruto da justiça
será o sossego e a segurança para sempre. 18 O meu' *
povo repousará numa habitação de paz, em moradas • 
seguras, em vivendas tranqüilas. 19 Mas a floresta será 
abatida pela saraiva, e a cidade (mundana) será pro 
fundamente humilhada. 20 . Bem-aventurados vós, que 
semeals à beira de todas as águas, e que deixais em 
liberdade o pé do boi e do asno (para que pastem à von 
tade).

Derrota dos Assírios, e libertação de Jerusalém

33 — 1 A i de ti, devastador, que ainda não foste Anátema 
devastado, saqueador, que ainda não foste saqueado! “ Jesi 
Quando acabares de devastar, serás devastado; quando, truidor. 
já  cansado, deixares de saquear, serás saqueado.

2 Senhcu-, tem misericórdia, de nós, porque (sempre) Apelo a 
esperámos ém t i ; sê o nosso braço, todas as manhãs, a gua^^ér- 
nossa salvação no tempo da tribulação. 3 À  voz do teu vençao. 
trovão, fogem os povos, quando te levantas, dispersam-se 
as nações (inimigas). 4 Serão juntados os vossos des 
pojos (ó Assírios), como se juntam gafanhotos, e lan 
çam-se ein cima (de vós, os vossos inimigos) como gafa- 
nliotos. õ O Senhor é grande porque habita no a lto ; 
enche Sião de rectidão e de justiça. 6 Serão seguroa os 
teus tempos (ó Judá );  a sabedoria e a ciência assegura 
rão a tua salvação; o temor do Senhor será o teu tesouro.

7 Eis que os que estiverem vendo clamarão de fora; Jerusa- 
os anjos (ou embaixadores) da paz chorarão amarga- de 
mente. 8 Estão desertos os caminhos, ninguém passa 
pelas estradas; (o inimigo) rompeu a aliança, despre- tada, será 
zou as cidades, não teve em conta os homens. 9 A  terra socorrida, 
chora e desfalece; o Líbano está em confusão e resse 
quido; Saron converteu-se num deserto; Basan e o Car- 
raelo perderam a folhagem.

19. Os maus, porém, serâo castigados com a tempestade 
da cólera divina.

20. O profeta refere-rse novamente à felicidade dos bons, 
simbolizada numa grande prosperidade material.

33, 7. Descreve-se a consternação de Jerusalém, cercada 
pelo exército de Senaquerib. — Os embaixadores chorarão, ao 
ouvir as duras condições impostas pelo conquistador.
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10 Agora me levantarei eu (contra, os Assírios), diz 
o Senlior, agora me erguerei, agora me altearei. 11 Vós 
(ó Assírios) concebestes feno. dareis 'à luz palhas; o 
vosso sopro é o fogo que vos devorará. 12 Estes povos 
serão calcinados, serão como espinhos cortados que arde 
rão no fogo.

13 Vós os que estais longe, ouvi o que eu fiz, e os 
que estais vizinhos, conhecei o meu poder. 14 O.s peca 
dores foram aterrados em Sião, o medo apoderou-se dos 
ímpios. Qual de vós poderá habitar num fógo devoi-íulor? 
Qual de vós poderá habitar entre as chamas eternas? 
15 Aquele que anda na justiça e faia verdade, que rejeita 
as riquezas adquiridas com a extorsão, que sacode de 
suas mãos todo o presente, que tapa os seus ouvidos, 
para não ouvir planos sanguinários, e fecha os seus 
olhos para não ver o mal, 16 esse liabitará uas alturas 
(inacessíveis aos seus in im igos); as altas rochas forti 
ficadas serão o seu abrigo; ser-lhe-á dado pão (e »i abun 
dância), e a água nunca lhe faltará.

17 Os teus olhos verão o rei (dos céus) no seu ((spleu- 
dor, verão uma terra aberta ao longe. 18 (Então) o teu 
coração recordar-se-á do (seu passado) temor. Onde está 
(dirá ele) o escriba? Onde está o que tinha a balança? 
Onde está o que Inspeccionava as fortificações? 19 Tu 
não mais verás o povo insolente, o povo de falar 
obscuro, ininteligível, que balbueia palavras incom 
preensíveis. 20 Olha para Sião, cidade das nossas 
festas; os teus olhos vejam Jerusalém, habitação 
venturosa, tabernáculo que não poderá de modo algum 
ser transportado, cujas estacas não serão arrancadas, 
cujas cordas não serão partidas. 21 A ll é que o Senhor 
ostenta a sua magnificência em nosso favor, (protcyendo- 
-nos como) rios, canais larguíssimos. por'onde não pas 
sará baixei (inim igo) a remo, nem grande embarcação 
atravessará. 22 Com efeito, o Senhor é o nosso juiz, o 
Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é 
ele que nos há-de salvar. 23 O teu cordame afrouxou, já 
não segura o mastro, nem mantém estendidas as velas. 
Então se repartirão os despojos de muitas presas (que 
tinhas fe ito ) ;  os (próprios) coxos tomarão parte na pillia-

18. Os opressores terão desaparecido.
21. «Muitas das grandes cidades são atravessadas ou cer 

cadas por rios que as defendem contra os inimigos. Em Jeru 
salém a presença de Deus é como um rio protector, em 
que nenhum barco* inimigo ousará penetrar». (Crampon)

23. O teu cordame. . . O  profeta refere-se novamente aos 
Assírios; compara-os a um navio abandonado.



gem, 24 Nenhum habitante (ãe Jerusalém) d irá : Estou 
(loente; o povo que aí habitar receberá o perdão dos 
seus pecados.

Julgamento e castigo das nações pagãs; 
libertação de Israel

34 — 1 Vinde cá, ó nações, e ouvi; povos, estai castigo 
atentos; ouça a terra, e o que ela contém; o mundo, e 4as na- 
fudo o que ele produz! 2 Porque está indignado o bô iliactos 
Senhor contra todas as nações, irritado' contra todo o na Idu- 
seu exército; ele os matará, entregará ao morticínio.

3 Os seus mortos serão atirados (sem sepultura), os 
cadáver® exalarão um cheiro fétido, os montes serão 
pegados com o seu sangue. 4 Será destruída toda a milícia 
(ou astros) dos céus, e os céus se enrolarão como um 
livro; toda a sua milícja cairá como cai a folha da vinha 
e da figueira. 5 A  minha espada se embriagou nos céus; 
eis que ela vai agora descarregar sòbre a Idumeia, sobre 
um povo que èu destinei ao extermínio, para fazer jus 
tiça. 6 A  espada do Senhor ® tá  cheia de sangue, coberta 
de gordura, de sangue dos cordeiros e dos bodes, cie gor 
dura dos rins dos carneiros, porque há um saorifíeio ao 
Senhor em Bosra, grande matança na terra de Edom.
7 Com eles caem os búfalos, e os bois com os touros.
.4 terra se embriaga com o seu sangue, e o chão com a 
sua gordura.

8 É um dia de vingança para o Senbor, um ano 
(tempo) de d®forra para fazer justiça- a Sião (casti 
gando os seus inimigos). 9 Converter-se-á em pez as tor 
rentes (da Idumeia), e o seu chão em enxofre; a sua 
terra tornar-se-á pez ardente, 10 que não se apagará 
nem de noite nem de dia, cujo fumo subirá para sempre; 
de geração em geração será assolada, por todo o sempre 
não haverá quem por ela passe. 11 Possuí-la-ão o pelicano 
p o ouriço; a coruja e o corvo habitarão nela; (Deus) 
estenderá sohre ela a corda da confusão e o nível do

24. Xo reino messiânico, no seu máximo esplendor, não 
liaveri doenças nem pecados.

31, 5. A minha espada se embriagou nos céus. provocando 
lii a destruição que acaba de ser descrita, e agora ela vai 
cair sobre Edom, um dos tipos dos inimigos de Israel.

6. Cordeiros. . bodes, etc. Metáforas que designam os 
liabitantes da Idumeia — Bosra era uma das principais cida 
des da Idumeia.

7. Os búfalos. . . isto é. os príncipes idumeus cairão tam 
bém feridos peia mão de Deus. Isto. segundo vários autores.
(1 tex to  é incerto.



vácuo. 12 Os seuB nobres não mais existirão, não liaverá 
mais realeza, e todos os seus príncipes serão aniquilados. 
13 Nascerão nos seus palácios espinhos, e urtigas e 
cardos nas suas fortalezas; ela virá a ser covil de cha 
cais, morada de avestruzes. 14 Cães e gatos selvagens 
aí se encontrarão, e os sátiros chamarão uns pelos outros; 
aí fará a sua morada o espectro das noites, aí encon 
trará o seu repouso. 15 A i fará o seu ninho a serpente, 
porá os ovos, incubá-los-á e fará sair deles os filhos, à 
sua sombra. A í se juntarão todos os abutres, uns ao pé 
dos outros.

16 Buscai diligentemente no livro do Senhor e lede; 
(nada, do que vos animcio deixará de acontecer) nem 
uma só destas coisas faltará, porque (o que sai da minha 
boca) Deus o mandou, e o seu mesmo espirito juntou 
estas coisas. 17 Foi .ele que lhes determinou a sua por- 
gâo, foi a sua mão que lhes repartiu a terra coin cordel; 
desde então para sempre a possuirão; de geração em 
geração habitarão nela.

Liberta- 35 —  1 (Então) O deserto e a terra árida se ale- 
grarão. e a soiidão exultará e florescerá como um lirio. 

d íis rS i, 2 Florescerá exuberantemente, rejubilará, soltará gritos 
símbolo’ de alegria; a glória do Líbano ser-lhe-á dada, a formo- 
daidade gQ^g Carmelo e de Saron; os seus habitantes verão 
mes3?â° a glória do Senhor, a magnificência do nosso Deus.

nica. 3 Confortai as mãos frouxas, robustecei os joelhos débeis.
4 Dizei aos pusilânimes: Tomai ânimo, não temais: Eis 
o vosso Deus. que vem executar a vingança, eis que 
chega a retribuição divina! Deus mesmo vLrá, e vos 
salvará!

5 Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desim 
pedirão os ouvidos dos surdos. 6 Então saltará o coxo 
como um veado, e desatar-se-á alegremente a língua dos 
mudos. Rebentarão mananciais de águas no deserto, e 
torrentes na solidão. 7 A  terra, que estava árida, se
converterá em um lago. e a terra, que ardia de sede, se
converterá .em fontes de águas. Nas cavernas, em que 
antes habitavam os chacais, nascerá a verdura da cana 
e do junco. 8 Haverá ali uma vereda, um caminho, que

16. Bitscai. . examinai diligentemente o livro  das pro 
fecias Quo agora vOs faço, quando elas se realizarem, e vereis 
que serão ri.çorosamente cumpridas.

35, 1. O deserto significa as regiões áridas da Palestina.
3. Vós 03 que no exílio nunca perdestes a ' esperança, 

confortai as mãos frouxas, i. é., animai os vossos irmãos desa 
nimados.

7. Rabsaces ignorava que Ezequias tinha feito uma obra 
de religião, proibindo sacrificar a Deus fora de Jerusalém, 
lugar único destinado para isto pelo próprio Deus.



se chamará o caminho santo; não passará por ele o 
impuro; este (caminho) será um caminho direito, de 
sorte que até os apoucados andem por ele sem se per 
derem. 9 Não haverá ali leão, nem animal (algum) feroz 
por all passará; por esse caminho andarão os que tive 
rem sido salvos (do pecado), 10 os remidos do Senhor 
por ele voltarão e virão a Sião, cantando os seus lou 
vores; uma alegria eterna coroará a sua cabeça; serão 
repletos de gozo e alegria, e deles fugirão a dor e o 
gemido.

V I —  Apêndices históricos, Ezequias e Senaquerib

36 —  1 Aconteceu, no ano décimo quarto do rei Senaque- 
Ezequias, que Senaquerib, rei dos Assírios marchou con- ™ 
tra todas as cidades fortificadas de Judá e tomou-as.

2 O rei dos Assirios enviou Rabsaces de Laquis a Rabsaces 
Jerusalém, ao rei Ezequias, com um formidável exército. ®meaça 
(Rabsaces) fez alto ao pé do aqueduto da piscina supe- 
rior, no caminho do campo do PisoeLro. 3 Saiu, para blasfr-' 
ir ter com ele, Eliacim, filho de Helcias, que era mor- 
domo-mor da casa do rei, com Sobna, secretário, e Joahé, 
filho de Asaf, cronista.

4 Rabsaces disse-lhes; Dizei a Ezequias; Eis o que 
diz o grande rei, o rei dos Assirios; Que confiança é 
essa em que te apoias? 5 Apenas dizes palavras vãs, 
mas de prudência e bravura é que se precisa na guerra.
Sobre quem fundas tu a confiança para recusar obede- 
cer-me? 6 Vejo que te apoias no Egipto, essa cana 
rachada, a qual, se nela se firmar um homem, se Hie 
meterá pela mão, e a traspassará; assim é Faraó, rei 
do Egipto, para todos os que confiam nele. 7 Respon- 
der-me-eis possivelmente; Nós confiamos no Senhor nosso 
Deus. Mas, porventura, não é este aquele mesmo, cujos 
altos e altares destruiu Ezequias, dizendo a Judá e a 
•Terusalém; (Sòmente) diante deste altar adorareis?
8 Agora, pois, faze um acordo com o rei dos Assirios,
meu amo; eu te darei dois mil cavalos, se pudei-es, entre 
os teus, achar homeus para montar neles. 9 Como
poderás fazer frente a um só chefe, tomado entre os
menores servos do meu amo? Todavia confias no Egipto, 
iios seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. 10 J*or- 
ventura vim eu a esta terra, sem ordem do Senhor, 
para a perdei? O Senhor é que me disse; Enti-a nessa 
terra e devasta-a.

11 Então Eliacim, Sobna e Joahé disseram a Rabsa 
ces : Fala aos teus servos em língua aramaica, porque



nós a entendemos; não nos fales em hebreu, estando-uos 
a ouvir o povo, que se encontra sobre a muralba. 
12 Rabsaces disse-lhes: Porventura é ao teu senhor e 
a ti que meu amo me mandou dizer todas estas paliiTras, 
e não ant® aos homens que estão sentados sobre n mu 
ralha, para que convosco comam os seus exoreiuentos e 
bebam a sua urina {se não se renderem) ?

13 Então Rabsac® pôs-se em pé, e gritou em alta voz 
na língua judaica; Ouvi as palavras do grande rei. do 
rei dos Assírios. 14 Bis o que diz o rei Não vos seduza 
Ezequias, porque ele não vos poderá livrar, lõ  E não 
vos infunda Ezequias confiança no Senhor, dizendo: 
O Senhor indubitàvelmente nos há-de livrar; esta cidade 
uão há-de ser entregue na mão do rei cios Assírios. 
16 Não queirais ouvir Ezequias, porque eis o que cliz 
o TCi dos Assírios: Fazei comigo aliança, rendei-vos a 
mim, e comerá cada um do fruto da sua riuha, do fruto 
da sua figueira, é  beberá cada um da água da sua cis 
terna, 17 até que eu venha e vos leve para uma tei-ra 
que é, como a vossa terra, de trigo e de vinhu, terra 
de cereais e de vinhas. 18 Não vos iluda Ezequias. 
dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das 
gentes livraram, cada um a sua terra, da mão do rei 
dos Assírios? 19 Onde está Deus de Hamat, e de Arfad? 
Onde estão os deuses de Sefarvaim? Poi-ventnra livraram 
eles da minha mão a Samaria? 20 Qu.al, dentre rodos 
os deuses dessas terras, o que pode livrar o seu país da 
minha mão, para que (espereís que) o Senhor possa 
também livrar Jerusalém da minha mão?

21 Eles puseram-se em silêncio, não llie responderam 
uma só palavra, pois assim lho tinha mandado o rei, 
dizendo: Não lhe r®pondais. 22 (Em seguida) Eliacim. 
filho de Helcias, que era mordomo-mor cia casa do rei. 
e Sobna; secretário, e Joahé, filho de Asaf, cronista, 
foram ter com Ezequias, levando as vestes rasgadas, 
(em sinal de dor) e relataram-lhe as palavras de 
Rabsaces.

Ezequias 37 —  1 Aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Eze-
cónsuUar ^ulas rasgou as suas vest®, cobrlu-se cie saco e entrou 

Isaias, aa casa do Senhor. 2 Mandou Eliacim, niordomo-mor 
da sua casa, Sobna, secretário, e os mais velhos dentre 
os sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaias. fillio 
de Amós, 3 os quais lhe disseram: Eis o que diz Eze-

37, 3. Porque os filhos. . . Expressão proverbial para 
significar que. se Deus não os auxilia, não poderão defender 
a cidade santà.



quias: Este dia é um dia de tribulação, de castigo e de 
opróbrio, porque o.s filhos estão prestes a nascer, porém 
não há força na mãe paj-a os dar à luz. 4 O Senhor 
teu Deus talvez terá ouvido as palavras de Rabsaces, 
que foi enviado pelo rei dos Assírios, seu amo, para 
blasfemar do Deus vivo, e talvez o castigue pelas pala 
vras que o Senhor teu Deus ouviu. Eleva, pois, a tua 
oração pelos restos (do povo) que ainda subsistem. 

às servos do rei Ezequias foram ter com Isaías.
6 Isalas disse-lhes: Direis ao vosso amo o seguinte; °  cuai

Eis o que diz o Senhor: Não temas as palav.ras que îa ?  der- 
ouviste, com as quais os servos do rei dos Assírios merota de ,Se- 
ultrajaram. 7 Vou dar-lhe um espírito tal que, a uma "íicneiib. 
nova que ele há-de ouvir, voltará para a sua terra, e 
fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra.

8 Rabsaces. voltou ao encontro do rei dos Assírios. Nova 
posto em campanha contra Lobna, quando ouviu dizer®^’’ !'^®*'® 
que ele se tinha retirado de Laquis. 9 Então (o rei da querib. 
Assiria) recebeu uma hova a respeito de Taraca, rei 
da Etiópia. Disseram-lhe; Ele pôs-se em marcha, a fim de 
pelejar contra ti. Ao ouvir (esta nova), enviou men 
sageiros a Ezequias, dizendo; 10 Isto direis a Ezequias. 
rei (le .Judá, quando lhe falardes; Não te engane o teu 
Deus. em quem confias, dizendo: Não será entregue 
Jerusalém na mão do rei dos Assírios. 11 Tens ouvido 
o que os reis dos Assírios fizeram a todas as terras, que 
destruíram, (Julgas que) poderás livrar-te? 12 Porven 
tura os deuses das gentes livraram aqueles povos que 
meus pais destruíram; Gozam, Haram, Resef e os filhos 
de Eden.' que estavam em Télasar? 13 Onde estão o 
rei de Hamath, o rei de Arfad, o rei da cidade de 
Sefarvaim, de Ana e de Ava?

14 Ezequias tomou a carta da mão dos embaixadoi-esOiação de 
e leu-a; depois subiu à çasa do Senhor e estendeu-a 
diante do Senhor. 15 Ezequias orou ao Senhor, dizendo:
10 Senhor dos exércitos. Deus de Israel, que estás sen 
tado sobre os querubins, só tu és o Deus de todos os 
reinos da terra, tu o que fizeste o céu e a terra. 17 
Inclina, Senhor, o teu ouvido e escuta; abi-e, Senhoir, 
os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sena 
querib, as quais ele mandou dizer para ultrajar o Deus 
vivo. 18 'É verdade, Senhor, que os reis dos Assírios 
assolaram aquelas nações e os seus territórios, 19 e 
entregaram ao fogo os seus deuses, porque eles não 
eram deuses, mas obras das mãos dos homens, pau e



pedra; (por isso) os despedaçaram. 20 Agora, Senhor 
nosso Deus, salva-nos da sua mão, e óonlieçara todos 
os reinos da terra que só tu és o Seiilior (r  Deus ver 
dadeiro).

Oráculo 21 E Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Eze-
lontra^M 9“ *®®: Ei® °  9ue diz o Senhor Deus de Israe l: Quanto
Assírios, ao que me pediste acerca de Senaquerib, rei dos Assírios.

22 eis a palavra que contra ele pronunciou o Senhor:
Ela te despreza e te escarnece, a virgem, filhq de 

Sião; por detrás de ti abana a cabeça, a fillia de Jeru 
salém, (em sinal de escárnio). 23 A  quem Insultaste 
(á re i orgulhoso) e ultrajaste, contra quem levantaste 
a voz e elevaste os olhos insolentes? Contra o Santo 
de Isràel. 24 Por meio dos teus servos ultra.iaste o 
Senhor, dizendo: Eu, com a multidão dos meus carros
de guerra, subi ao alto dos montes, aos cabeços do
Líbano; cortei os mais elevados cedros, os mais for 
mosos ciprestes, subi aos mais altos cumes, aos mais 
espessos bosques. 25 Eu cavei e bebi a.s suas águas, e 
sequei com a planta dos meus pés todos os rios do Egipto. 
26 Porventura não ouviste dizer o que, desde há muito 
tenho feito e que desde os tempos antigos planeei? 
Desde os dias antigos formei este pro.iecto, e agora o 
executo. Assim aconteceu que arruinaste cidades forti 
ficadas, cujos 27 habitantes, de mãos débeis, tremeram e 
ficaram confundidos; tornaram-se como a erva dos cam 
pos, como a relva dos prados, como a erva dos telhados, 
como o trigo que seca antes de amadurecer. 28 Eu 
conheço (bem) a tua habitação, a tua saída e a tua 
entrada, o teu furor insensato contra mim. 29 Porque 
estás furioso contra mim, e porque a tua soberba subiu 
até aos meus ouvidos, eu te porei pois uma ar,gola no 
nariz, um freio nos lábios, e te farei voltar pelo caminho 
por onde vleste.

30 Tu, porém, (ó Ezequias) terás isto por sinal; 
Comer-se-á este ano do que nasce espontaneamente, e no 
segundo ano do que crescer sem sementeira; porém no 
terceiro ano semeareis e segareis, plantareis vinhas e 
comereis o fruto delas. 31 O que ficar salvo da casa 
de Judá, o que dela restar, lançará raízes para baixo, e 
produzirá frutos para cima; 32 porque de Jerusalém
sairão os restos (do meu povo), e do monte Sião os que 
se hão-de salvar. Isto fará o zelo do Senhor dos exércitos.

33 Por isso, eis o que diz o Senhor a respeito do rei 
dos Assírios; Ele não entrará nesta cidade, nem atirará 
contra ela setas, nem virá para ela com o seu escudo.



aem a irodeará de trincheiras, 34 Pelo caminho por 
onde veio, por esse voltará, e não entrará nesta cidade, 
diz o Senhor. 35 Protegerei esta cidade para a salvar, 
por causa de mim e por causa de Davide meu servo.

36 Saiu o anjo do Senhor e feriu cento e oitenta e Çs Asai- 
cinco mil homens no campo d®  Assírios. Quando surgiu rios serfto 

a manhã, todos estavam reduzidos a cadáver®. 37 Reti- uos','e Se- 
rou-se então dali Senaquerib, rei dos Assírios, fol-se nacluerib 
embora e habitou em Ninive. 38 E aconteceu que, ínorto. 
enquanto ele adorava no templo o seu deus Nesroch, 
Adrameleeh e Sarasar, seus filhos, o mataram à espada e 
fugiram para a terra de Ararat. Reinou seu filho Assa- 
radão em seu lugar.

Doença de Ezequias; embaixada de Merodach-Baladan

38— 1 Naquele tempo, adoeceu Ezequias de uma Doença
enfermidade mortal. Isaias, pròfeta, filho de Amós, fo i e.cura
ter com ele e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Põe
em ordem as coisas da tua casa, porque vais morrer, Ezequias.
não viverás mais. 2 Ezequias voltou o seu rosto para a 
parede e orou ao Senhor. 3 Disse: Peço-te, Senhor, que 
te lembres de como tenho andado diante ti com fideli 
dade e com um coração íntegro, de como tenho feito o 
que é bom a®  teus olhos. E Ezequias derramou lágrimas 
abundant®. 4 Então o Senhor falou a Isaias, assim:
5 Vai e dize a Ezequias: Eis o que diz o Senhor Deus 
de Davide, teu p a i: Ouvi a tua oração e vi as tuas 
lágrimas; acrescentarei aos teus dias quinze anos, 6 e 
livrar-te-ei da mão do rei dos Assírios, a ti e a esta 
cidade; protegerei esta cidade. 7 Bis o sinal que o 
Senhor te dará, para te assegurar de que cumprirá o 
que disse: 8 Eu farei com que a sombra retroceda dez
graus, tantos quantos tinba avançado, no relógio de 
Acaz. E o Sol retrocedeu dez graus, que tinha avançado.

9 Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando, depois Cântico 
de ter estado doente, foi curado da sua enfermidade. "í®
10 Eu disse: Na metade de meus dias, lá me vou para

as portas do sepulcro, 
privado do resto de meus anos.

11 Eu disse: Não verei mais o meu Senhor Deus na
terra dos vivent®.

Não verei mais bomem algum entre ros babitant® 
dç mundo.

38, 10. Ezequias. no momento em que a vida lhe fugia, 
leria querido reté-Ia.



12 É arrancada a :ninLa morada, levada para longe, 
como uma tenda de pastores.
Enrolei, como um tecelão, a (teia- dsfj minha vida; 
quando eu ainda a estava urdindo, ele rna cortou: 
desde manhã abé à tarde tn aeabarás comigo (ó 

Ueus).
13 Eu esperava até àmanhã;

ele, como um leão, quebrou todos os meus ossos.
Desde manhã até à tarde aeabarás comigo.

11 Grito como a andorinha, 
gemo como a pomba.
Os meus olhos cansaram-se a olliar para o alto.
Senbor, estou angustiado. Conforta-me.

15 Que direi eu? Ele o disse, e (m ino disse) a.ssiiu o
fez.

Repassarei diante de ti pela memória todos o.s meus 
anos

na amargura da mti^a alma.
16 Senhor, se é assim que se vive,

e se a vida do meu espírito consiste em tais ccãsas, 
sara-me, faze-me tornar à vida.

17 Mudou-se em paz a minha amargosíssima aflição. 
Tn livraste a minha alma da tumba da corrupgãio, 
lançaste para trás das tuas costas todos os raeiís

pecados.
18 Com efeito, o sepulcro não te louvará, 'Ti" 

nem a morte te celebrará;
os que descem à cova não esperarão mais na tna 

fidelidade.
19 O que vive, o que vive, esse é o que te louvará,

como eu faço hoje; 
o pai fará conhecer aos filhos a tua verdade.

20 Senhor, salvã-nos.
e nós cantaremos os nossos salmos, 
todos os dias da nossa vida, 
diante da casa do Senhor.
21 Então Isaías mandon qne tomassem uma massa 

(le figos e  que, feita com ela uma cataplasma, a puses 
sem sobre a chaga (de Ezequias), que sararia. 22 Eze 
quias disse; Que sinal terei eu de que ainda hei-de subir 
à casa do Senhor?

Embai- 3<)— q Naquele tempo Merodach-Baladan, filho dte 
Merodach-®^'^'^®"' Babilônia, enviou cartas e presentes a
'-Bãlâdân

12. Como uma lenda de •pastores, quando estão para partir.
14. A olhar para o alto, invocando a Deus.

, 16. A  primeira parte deste versículo é indecifrável no
original, pelo que seguimos a interpretação da Vulgata.



Ezequias, por ter ouvido dizer que estivéra doente e que 
já se encontrava curado. 2 Ezequias alegrou-se com 
isto. e mostrou aos enviados o seu tesouro, a prata, o 
ouro, os perfumes, os ungnentos preciosos, o seu arsenal 
e tudo o que se encontrava nos seus tesouros. Não houve 
nada no seu palácio nem do que estava debaixo do seu 
poder, que Ezequias lhes não mostrasse.

3 Então D profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias 
e disse-lhe: Que te disseram estes homens? Donde vie 
ram eles para te falar? Ezequias respondeu; Vieram 
ver-me de um país muito remoto, de Babilônia, iilsa ías 
disse: Que viram eles em tua casa? Ezeqmas respon 
deu : Viram tudo o que há em minha casa; não houve 
nos meus tesouros coisa que eu deixasse de lhes mostrar. 
, ) Isaías disse a Ezequias; Ouve a palavra do Senhor 
dos exércitos: 6 Eis que virão dias em que todas as
coisas, que há na tua casa, e que teus pais en tesouraram 
até ao dia de hoje, serão levad^ la  Babilônia; não ficará 
coisa alguma, diz o Senhor. 7 E tomarão dos teus filhos, 
que saírem de ti, que tiveres gerado, para servirem de 
eunucos no palácio do rei de Babilônia. 8 Ezequias 
ilisse a Isaías: A  palavra que o Senhor proferiu é boa. 
E acrescentou : Haverá, com efeito, paz e segurançh ao 
menos durante a miuha vida. T-%

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

I  —  Profecias relativas ao fim do cativeiro 
de Babilônia 

É certa a  futura libertação de Israel
•*v

40 —  1 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Promes.<=a 
Deus. 2 Falai ao coração de Jerusalém ê  clamai-Uie 
que a sua servidão terminou, que está perdoada a sua 
iniqüidade,- que j&la recebeu da mão do Senhoi- o duplo 
por todos os seus pecados.

3 Uma voz grita; Abri caminho ao Senhor no 
de.serto, aplanai na solidão as veredas do uosso Deus.

40, 1. Deus dá aos proíetasAOrdem de anunciarem a Israel 
cativo a  boa nova da salvação,

3. «Para que Israel volte do exílio, tem de atravessar 
o deserto da Síria; seja pois preparado nesse deserto um 
caminho real para Deus, que marchará à frente do seu povo». 
(Crampon).



4 Todo o vale seja alteado, toda a montanha e toda a 
colina sejam rebaixadas, todos os cumes arrasados, 
todos os terrenos escabrosos aplanados. 5 Então a glo 
ria do Senhor se manifestará, e todos os homens a vei-ão 
ao mesmo tempo, porque a boca do Senhor falou.

6 (Ouvi) uma voz d izer: Clama. Respondi: Que 
hei-de clamar?— (Clama que) toda a carne é feno. e 
que toda a sua glória é como a flor dos campos. 7 Seca 
o feno, murcha a flor, quando o sopro do Senhor pas.sa 
por cima. Verdadeiramente o povo é feno; 8 seca o fenu. 
murcha a flor, mas a palavra de nosso Senhor peraia- 
ueee para ^gmpre.

9 Sobe a um alto monte, tu. que anuncias a boa nova 
a Sião; levanta com força a tua voz, tu, que anuncias a 
boa nova a Jerusalém; levanta-a, não temas. Dize às 
cidades de Judá: Eis aí o vosso Deus; 10 eis Que o 
Senhor Deus vem com fortaleza, eis que o seu braço 
domina; a sua recompeífea está com ele. e o seu salário 
à sua frente. 11 Apascentará como um pastor o seu 
rebanho; nos seus braços recolherá os cordeiros, toiiiá- 
-los-á no seu seio, e conduzirá docemente as ovelhas que 
amamentam.

Esta salva- 12 Quem é que mediu as águas com a concavidade da 
ção será süà mão, e os céus com o seu palmo? Quem mediu com 
porque ® alqnèire toda a massa da terra, e pesou as montanhas 
Deus é na báscula, e os outeiros na balança ? 13 Quem dirigiu’,o 

poderoso espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, e lhe 
reaUzM- mostrou (o que devia fazer) f 14 Com quem tomou ele 

conselho, quem o instruiu e lhe ensinou a vereda da 
justiça, quem lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o 
caminho da inteligência? 15 Eis que (todas) as nações 
são (diante dele) como uma gota de água num balde, 
como um grão na balança; as ilhas são também (diante 
dele) como poeira. 16 Não bastará o Líbano para quei 
mar, e nâo bastarão os seus' animai.# para um holo 
causto (digno dele). 17 Todos os povo.s ua sua presença

4. Todo o vale. . todo o monte, etc. Obstáculos a des 
truir, para tornar o camiiüio transitável, os quais sâo um 
símbolo dos obstáculos morais que se poderiam opor a que 
as graças do Messias chegassem às almas.

5. Todos os homens conhecerão as grandes maravilhas 
operadas pelo Messias.

11. Deus era o bom pastor de Israel, e Jesus Cristo é 
o bom pastor ga Igreja . ^

12-14. Série de perguntas, que têm por fim pôr em relevo 
o poder infinito de Deus.

16. Deus é tão grande que todas as árvores e todos os 
animais do Dibano não seriam suficientes para um holocausto 
digno dele.



são como se não existissem; ele os considera como um
nada, uma coisa que não existe.

18 A  quem, pois, comparareis vós Deus, ou que ima 
gem fareis dele? 19 O ídolo é fundido ou esculpido pelo 
artista, o ourives reveste-o de ouro e adorna-o com 
cadeias de prata. 20 O que faz uma oferta pobre, escolhe 
madeira incorrutivel, procura um artista hábil para 
assentar a estátua, de modo que não dê de sl.

21 Porventura não o sabeis vós (que é Deus) ? Não o 
ouvistes? Não vos fo i isto anunciado desde o princípio? 
Porventura não chegou ao nosso conhecimento (que fo i 
ele) que estabeleceu os fundamentos da terra? 22 Ele
é o que está sqntado sobre a redondeza da terra, cujos
habitantes são (d iante dele) como gafanhotos; é ele 
que estende os céus como um véu, e o desenrola como 
uma tenda para habitar. 23 É ele que aniquila (e  con 
funde) os poderosos e reduz a nada os juizes da terra.
24 Logo que foram plantados, logo que semeados, logo 
que o seu tronco se arraigou na terra, repentinamente 
sopra sobre eles, fá-los secar, e um torvelinho os leva 
como palha. 25 A  quem me comparareis, que seja igual 
a mim, diz o Santo? 26 Levantai os vossos olhos para 
o alto, e considerai quem criou esses corpos celestes; 
quem faz marchar em ordem o exército (dos astros) e os 
chama a todos pelos seus nomes, cuja força é tão grande, 
cuja energia é tão poderosa, que nem um só falta (à 
chamada).

27 Por que dizes, pois, ó Jacob, e afirmas, ó Israel; Tenha is- 
O meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu di- 
reito passa despercebido ao meu Deus? 28 Porventura seupro- 
não o sabes, ou não o ouviste? O Senhor é um Deus eterno, tector. 
que criou os confins da terra ; ele não se cansa, não se 
fatiga, e a sua sabedoria é impenetrável. 29 Ele dá. 
força ao fatigado e multiplica o vigor do fraco. 30 Os 
adolescentes cansam-se, fatigam-se, os jovens vacilam;
31 porém, os que esperam no Senhor, adquirem sempre 
novas forças, terão asas como de águia, correrão e nâo 
se fatigarão, andarão e não desfalecerão.

O libertador de Israel

41 —  1 Calem-se diante de mim as ilhas, e tomem Só Deus_ 
os povos novas forças; aproximem-se, e então fa lem ;

bertador.
lS-26. Os idolos, postos em confronto com a omnipotência 

de Deus, são nada.
28. Criou os confins da terra com tudo o que está com- 

P7-eenciido dentro deles.



o seu 
povo.

vamos juntos a juízo. 2 Quem suscitou do oiiente 
aquele, cujos passos a justiça acompanha? Quem lhe 
entregou as nações e lhe submeteu os reis? A  gua espada 
redu-los a pó, e o seu arco dispersa-os como palha arre 
batada pelo vento. 3 Ele os persegue e continua a cami 
nhar em paz (tão velozmente que) não aparecerá o rasto 
dos seus pés. 4 Quem fez, quem levou a cabo estas 
coisas? Aquele que chamou as gerações desde o princípio, 
eu que sou o Seuhor, eu qUe sou o primeiro e me encon 
trarei também com os últimos, õ As ilhas vêem e tre 
mem. as extremidades da terra pasmam; aproximam-se 
e vêm. 6 Auxiliam-se mütuamente (nesta louea em 
presa) , e um diz ao outro; Tem coragem. 7 O oficial de 
bronze, batendo com o martelo, anima o que bate na 
bigorna, dizendo; Isto é bom para soldar: e segura (o 
iãolo) eom pregos, para que não se mova.

Deus 8 Porém, tu, Israel, servo meu, tu, Jacob a quem 
anima escolhi, tu, linhagem do meu amigo Abraão; 9 tu, a

quem eu tomei das extremidades da terra e  cbamei dos 
seus países remotos, a quem disse: Tu és meu servo, eu 
te escolhi e não te rejeitei 10 não temas, porque eu sou 
contigo, não olhes perdidamente, porque eu' sou o teu 
Deus; eu te confortei, te auxiliei, e a dextra da minha 
justiça te ampara. 11 Serão confundidos, ficarão cober 
tos de vergonha todos aqueles que pelejam contra t i; 
serão como se não fossem, perecerão, aqueles que te 
contradizem. 12 Tu buscarás esses homens que se levan 
tam contra, ti, e não os acharás; serão como se não fos- 
.sem, ficarão reduzidos a nada, os bomens que te fazem 
guerra. 13 Parque eu, o Senhor teu Deus, tomo-te pela 
mão e te d igo; Não temas, eu vou em teu auxílio.

14 Não temas, ó vermezinho de Jacob, pobre resto 
de Israel! Eu son o teu auxílio, diz o Senhor; o teu 
Redentor é o Santo de Israel. 15 Farei de ti uma grade 
nova armada de dentes agudos. Calcarás, esterroarás os 
montes e reduzirás a pó os outeiros. 16 Tu os joeirarás, 
levá-los-á o vento, e a tempestade os espalhará. E tu 
exultarás no Senhor, gloriflcar-te-ás no Santo de Israel. 

17 Os necessitados, os pobres buscam água, e não a

41, 2. Ministro da justiça divina. Ciro, rei dos Persas, 
v ir i cumprir os juízos de Deus contra os opressores de Israel.

4. O prim eiro. o princípio e o fim  de todas as coisas.
10. Ministro da justiça é. ainda, Ciro, que mais tarde 

havia de libertar e proteger os Judeus.
14. Israel, sem o auxilio de Deus, era tão fraco como um 

vermezinho.
17. Os necessitados, os pobres. Isto é, os Israelitas infe- 

lizee no exílio.



há; a sua língua está seca de sede. Eu, o Senhor, os 
utenderei, eu. o Deus de Israel, não os desampararei.
18 Farei brotar rios nas alturas escalvadas, e fontes no 
meio dos vales; transformarei o deserto num reserva 
tório, e- a terra árida em arroios de água. 19 Farei 
nascer no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira; 
porei na solidão, juntamente, o cipreste, o olmeiro e o 
buxo, 20 para que tod® vejam, saibam, considerem e 
compreendam que a mão do Senbor ó que fez estas
coisas, que o Santo de Israel é o autor.

21 Vinde (6 deuses falsos) defender a vossa ca®a, Umas
diz o Senhor; alegai as vossas razões, diz o rei de Jacob. q°Je os *
22 Venham, e anunciem-nos todas as coisas que estão deuses 
para acontecer. Relatai as antigas, e pôr-nos-emos a escu- 
tá-las de todo o nosso coração, a fim de podermos veri- -Ĵ êm 
ficar o seu cumprimento., On então anunciai-nos o que é a sua 
há-de acontecer. 23 Anunciai (õ idolos) o que há-de 
acontecer para o futuro, e (então) ficaremos sabendo profeti-^ 
que vós sois de®es. Fazei bem ou mal, (qualquer coisa) zar. 
a fim de que nos possamos medir (eu convosco). 24 Mas 
vós sois nada, e a vossa obra nada é : abominável (por 
isso) quem vos ®eolhe (para vos adorar como deuses).
25 Eu 0 suscitei do Aquilão, e ele já vem donde nasce 
o Sol; invoca o meu nome e calca os grandes como lodo, 
faz como o oleiro que pisa o barro. 26 Quem (além de 
mim) anunciou isto desde o princípio, para que nós o 
saibamos, desde o princípio, para que digamos: É ver 
dade? Não! Ninguém anunciou, ninguém predisse! Nin 
guém ouviu os nossos oráculos. 27 Eu fui o primeiro 
a dizer a Sião: Ei-los aqui —  e enviei a Jerusalém a boa 
nova. 28 Olhei, e não havia ali nin.guém, nenhum con 
selheiro que, interrogado, respondesse palavra. 29 Todos 
eles são nada, vãs as suas obras; inanes como o vento, 
os seus ídol®.

Cristo, servo do Senhor, mediador de Israel 
e luz dos pagãos

42 — 1 Eis o meu servo, que eu amparo, o meu esco- Caracte- 
Ibido. no qual a minha alma põe a sua complacência;
•sobre ele derramei o meu espírito; ele espalhará a jus- do servo

do Senhor.

26. Enquanto qne os falsos deuses nada disseram sobre 
a vinda de Ciro para libertar Israel, o verdadeiro Deus pre- 
(li.sse-o coni muita antecedência.

27. El-los aqui, eis os teirs habitantes que voltam da 
Caldeia.



tiga eatre as nagües. 2 (Senão manso} não clamará, aâo 
falará alto, a sua voz não se ouvirá nas ruas. 3 NSo 
quebrará a cana racbada, nem apagará a torcida que 
ainda fumega. Anunciará a justiça conforme a verdade. 
4 Não desfalecerá, não desanimará, até estabelecer a jus 
tiça sobre a terra; e  as ilhas esperam a sua doutrina.

3 Eis o que diz © Senhor Deus, que criou os céus e 
ns estendeu, que firmou a terra e  o que dela brota, que 
dá a respiração ao povo que habita sobre ela, e o sopro 
vital aos que a pisam: 6 Eu sou o Senhor, que te cha 
mei na justiça, te tomei pela mão, te conservei, e te pus 
para seres a aliança do povo e a luz das nações; 7 para 
abrires os olhos dos cegos, para tirares da cadeia os 
prisioneiros, e do cárcere os que estão sentados nas 
trevas. 8 Eu sou o Senhor, este é o meu nome; não 
darei a outro a minha glória, nem cederei áòs idolos o 
louvor que só a mim pertence. 9 As primeiras coisas 
( qne -vos predisse) cumpriram-se;, agora anuncio outras 
novas ; far-vo-las-ei ouvir, antes que sucedam.

Celebre iQ Cantai ,ao Senhor um cântico novo, (cantai) o 
terra t  louvor até às extremidades da terra, vós os que 

glória dc navegais sobre o mar, os que o povoais, vós, ilhas, e os 
Deus, yossos habitantes. 11 Elevem a sua voz o deserto e as 

salvador cidades, assim eomo os acampamentos habitados
supremo, por Cedar! Louvem-no os habitantes de Sela, soltem 

clamores de alegria, do alto dos montes. 12 Tributem 
glória ao Senhor, anunciem nas ilhas o seu louvor. 13 
O Senhor, como um herói, sal a campo, como um guer- 
i-eiro suscita o seu ardor; eleva a sua voz, solta o seu 
grito de guerra, desencadeia a sua força contra os seus 
inimigos. 14 Muito tempo estive calado, guardei silên 
cio, fui sofrido; (mas agora) como a que está com dores 
de parto, gemo, suspiro, estou ofegante. 15 Tornarei 
desertas a.s montanhas e os outeiros, secarei toda a sua 
verdura; converterei os rios em ilhas, e secarei os tan 
ques. 16 Guiarei os cegos por um caminho que eles não 
conliecem, fá-los-ei andar por veredas que Ignoram; 
mudarei diante deles as trevas em luz, e os caminhos 
pedregosos em planos. Tudo isto realizarei, não faltarei

42, 3. Não quebrará. . . Alusão ;i suavidade com que o 
Messias trataria os fracos c os aflitos.

11. Elevem a su« voz para cantar também as glórias do 
Senhor. — Cedar, ou o Arabe, que vivia  em tendas de cam 
panha.

15'A s  montanhas, os outeiros, isto é, os inimigos orgu 
lhosos dos Israelitas.

16. Os cegos, isto é, os Israelitas culpados e infelizes 
scrao, apesar disso, guiados e protegidos por Deus.



em nada, 17 Voltarão para trás, serão cobertos de con 
fusão os que põem a sua confiança nos idolos, os que 
dizem às estátuas de fundição: Vds sois os nossos deuses.

18 Surdos, ouvi, e vós, eegos, abri os olhos para ver. Cegueira
19 Quem é cego, senão o meu servo Jlsrael) t B quem é Israel, 
surdo como o mensageiro que envio? Quem é cego como
o meu íntimo? Quem é cego como o servo do Senhor?
20 Tu, que viste tantas coisas, não lhes prestaste aten 
ção. Tu, que tinhas os ouvidos abertos, não ouviste.

21 O Senhor tinha querido, por causa da sua jus 
tiça, publicar uma lei grande e magnífica. 22 E eis mesmo 
este povo saqueado e devastado; foram presos todos, 
encerrados nos cárceres; foram entregues à pilhagem 
sem haver ninguém que os livres; expostos ao saque, 
sem que ninguém diga: Restitui. 23 Qmem há entre 
vós. que ouça isto, que atenda e escute r®ra o futuro?
24 Quem entregou Jacob à pilhagem, e Israel aos devas 
tadores? Porventura não foi o mesmo Senhor, contra o 
qual pecamos, não querendo seguir os seus caminhos, 
nem obedecer à sua lel? 25 Por isso (o Senhor descar 
regou sobre este povo) a indignação do seu furor, as vio 
lências da guerra, a qual lançou o fogo em volta dele, 
sem que ele o compreendesse, e queimou-o, sem que ele 
notasse (que era utn castigo).

43 —  1 Entretanto eis o que diz o Senhor que te Todavia 
criou, ó Jacob, que te formou, ó Israel: Não temas, por- 
que eu te remi e te chamei pelo teu nome; tu és meu. auxiiar o 
2 Quando passares por entre as águas (dos perigos), eu seu povo. 
serei contigo, e os rios não te submergirão; quando anda 
res por entre o fogo, não serás queimado, e a chama não 
arderá em ti. 3 Porque eu sou o Senhor teu Deus, o 
Santo de Israel, teu Salvador; eu dei por teu resgate o 
Egipto, a Etiópia e Sabá. 4 Visto que és de muita 
estima, precioso, a meus olhos, visto qúe te amo, entre 
garei bomens por ti, povos pela tua vida. 5 Não temas, 
porque eu sou contigo; en trarei do oriente a tua poste 
ridade e te congregarei do ocidente. 6 Eu direi ao aqui- 
lão: Dá-mos cá; e ao meio-dia: Não os retenhas; con- 
dnze-me os meus filhos de países remotos, e as minhas 
filhas das extremidades da terra, 7 porque todos aqueles

20. Tantas coisas. Tantas manifestações de bondade 
e justiça do Senhor.

25. Sem que ele compreendesse. . sem que ele notasse.
O castigo resultou inútil.

43, 3. P o r  teu resgate. . . «P o r  ter dado a liberdade a 
Israel, Deus dará a Ciro, como compensação, o Egipto e a  
Etiópia». (Crampon).



que trazem o meu uome, eu os criei, os formei e os fiz 
para minha glória. 8 Faze comparecer o povo cego, 
apesar de ter olhos; (o povo) surdo, apesar de ter 
ouvidos.

9 Juntem-se todas as naçõ®, reunam-se os povos. 
Quem, dentre eles. anunciou isto, e nos contou o que 
aconteceu outrora? Apr®entera as suas testemunhas, 
justlfiqnem-se de modo que os onvint® possam dizer: 
É verdade. 10 Vós sois as minhas testemunhas, cliz o 
Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais- 
e me acrediteis, e  entendais que eu sou o mesmo (Deus). 
Ant®  de mim não foi formado nenhum Deus, nem o será 
depois de mim. 11 Sou eu, sou eu o Senlior, e fora de 
mim não há salvador. 12 En é que vos annneiei (o 
futuro) e qitó v ®  salvei; eu vos fiz  ouvir (o fu turo), e 
não houve e ^ e  vós (deus) estranho; vós sois as minhas 
testemunhas, diz o Senhor, e eu sou o Deus (liiuco e 
verdadeiro). 13 E eu sou o mesmo desde sempre, e não 
há nada que possa subtrair-se à minha mão. -Agirei, e 
quem mo Impedirá?

Salvação de Israel; efusão do Espirito Santo

Babiió- 14 Eis o que diz o Senhor, vos.so Redentor, o Santo 
de Israel: Por amor de vós, mandei (uma expedição) 

castigada. Babilônia, e obriguei-® a fugir, a eles, Caldeus,
nas naus em que se gloriavam. 15 Eu sou o Senhor, 
o vosso Santo, o criador de Israel, vosso rei. 10 Eis o 
que diz o Senhor, o qual (quanão saistes do Egipto) vos 
abriu um caminho pelo meio do mar, uma vereda por 
entre as torrentes dns águas; 17 que pôs em campanha 
carros e cavalos, tropas e esforçados combatentes — todos 
eles juntos dormiram (o sono da morte), para uiinca 
mais despertar, foram abafados e apagados como uma 
torcida.’ 18 (Mas) não vos lembreis das coisas passa 
das, não olheis para as antigas. 19 Eis que vou realizar 
uma obra nova (e mais maravilhosa), e ela vai já  apa 
recer: não a conhecerels? Abrirei no deserto um cami 
nho, e farei brotar rios numa terra inacessível, 20 Os 
animais selvagens, os chacais e os avestruzes me glori- 
ficarão, porque fiz brotar águas no deserto, rios numa 
terra inacessível, para dar de beber ao meu povo, ao

0-10. «Es-colliam os falsos deuses as suas lestemunlias 
entre os povos, para pleitear com o Senhor, cuja testemunha é 
Israel. Este povo, apesar de cego e surdo, atestará a realiza 
ção das predições». (Crampon).



meu escolhido. 21 Eu formei este povo para mim, ele 
publicará o meu louvor.

22 Tu, Jacob, não me invocaste, tu, Israel, não 
fizeste caso de mim. 23 Não me ofereceste carneiros 
em holocausto, nem me glorificaste com os teus sacrifí 
cios; não te fui oneroso com (exigências de) oblações, 
nem te importunei com (exigências de) incenso. 24 Tu 
não compraste para mim com dinheiro a cana aromática, 
nem me satisfizeste com a gordura das tuas vítimas. 
Antes me carregaste com os teus pecados, e me fatigaste 
com as tuas iniquidades. 25 (Apesar disso) sou eu, sou 
eu mesmo que apago as tuas iniquidades por amor de 
mim, e não me lembrarei mais dos teus pecados. 20 Avi 
va-me a memória, entremos em ju izo ; expõe as tuas 
razões para te justificares. 27 Teu primeiro pai pecou, 
e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. 28 Por 
isso degradei os príncipes do santuário, entreguei Jacob 
ao extermínio e Israel ao opróbrio.

44 -— 1 Agora ouve-me tu, ó Jacob, meu servo, e tu, 
ó Israel, a quem escolhi. 2 Eis o que diz o Seuhor que 
te criou, que te formou desde o ventre de tua mãe e foi 
teu auxiliador; Não temas, servo meu Jacob, meu Israel 
a quem escolhi. 3 Porque derramarei águas sobre a terra 
sequiosa, rios sobre o solo seco; derramarei o meu espírito 
sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre a tua 
descendência. 4 Eles crescerão entre a verdura, como 
salgueiros plantados junto das águas correntes. 5 Este 
d irá ; Eu sou do Senhor; aquele se gloriará de ter o nome 
de Jacob; outro escreverá com o seu punho; Do Senhor 
— e receberá o sobrenome de Israel.

Israel
será

gratui 
tamente
salvo.

Efusão do 
espirito 

de Deus, 
e conver 
são dos 
pagãos.

O Deus verdadeiro e os ídolos

6 Bis 0 que diz o Seuhor, Rei de Israel e seu Reden- Sòmente 
tor, o Senhor dos exércitos; Eu sou o primeiro e o  ̂o“5eus 
último, e fora de mim não há Deus. 7 Quem há seme- verda- 
Ihante a mim ? Que se explique, que o declare e mo prove, deiro. 
Quem, desde a origem, anunciou o futuro? Que predigam 
o que há-de vir, as coisas que hão-de suceder. 8 Não

26. Deu.s convida os Israelitas a apresentarem os seus 
mérito.s, .se entendem que são injustas as suas acusações.

27. Intérpretes  são o.s sacerdotes e os levitas. depositá 
rios oficiais da lei. Prim eiro  pai será, provàvelmentè. Jacob.

44, 5. Este. . aquele. . . outro. . «Os pagãos, que tanto 
tinliam humilhado Israel, ao vê-lo glorioso e próspero, con- 
sideraião como uma honra ter p seu nome, juntar-se a ele 
e pertencer também ao verdadeiro Deus». (Crampon).



temais, não vos perturbeis. Não vo-lo fiz  saber, há muito 
tempo, não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas teste 
munhas. Porventura há outro Deus fora de mim, outro 
Rochedo? Não conheço.

Os Idolos 9 Todos os fabricantes de ídolos são nada, as suas
 af^ obras tão prezadas para nada servem; as suas testemu 

nhas, para sua confusão, não vêem, nem entendem. 
10 Quem (a não ser um insensato) forma um deus, funde 
uma estátua que para nada serve? 11 Os seus adorado 
res serão confundidos, os seus artistas não são mais que 
homens; que se juntem todos e se apresentem (para 
defender os seus idolos). Picarão todos espavoridos e 
serão confundidos. 12 O ferreiro trabalha (no idolo)
com a lima; com brasas e a golpes de martelo o forma; 
lavra-o com a força do seu braço; ele terá fome e des 
falecerá, não beberá água e enfraquecerá., 13 O escul 
tor estende a sua régua sobre o pau, fez o esboço a 
lápis, desbasta-o e dá-lhe com o compasso as devidas 
proporções; faz dele a imagem dum homem, um homem 
bem parecido, para o pôr a habitar numa casa. 14 (üm  
homem) corta cedros, toma uma azinheira e um carva 
lho, que, estavam de pé entre as árvoi-es da floresta, 
planta pinheiros que a chuva faz crescer. 15 Esta ma 
deira serve ao homem para queimar; toma parte dela 
e aquece-se, queima-a também para cozer pão; disso faz 
também um deus e adora-o, faz uma estátua prostra-se 
diante dela. 16 Queima no fogo metade deste pau, e 
com a outra metade cozinha a carne para comer ; pre 
para os seus alimentos e sacia-se. aquece-se e diz; Bom! 
estou quente, sinto a chama. 17 Do resto (ão mesmo 
pau) fez para si úm deus, um ídolo, diante do qual se 
prostra adorando, e lhe roga, dizendo; Livra-me, porque 
tu és o meu deus. 18 Não sabem nem compreendem, 
porque os seus olhos estão cobertos para não verem, e 
os seus corações não compreendem. 19 Não refleetem, 
não consideram, não têm o bom senso de dizer; Eu quei 
mei no fogo metade desta madeira, cozi pães sobre as 
suas brasas, cozi carnes e comi-as, e então do seu resto 
hei-de fazer um miserável ídolo? Hei-de prostrar-me 
diante de um tronco de árvore? 20 (Este homem) ali 
menta-se de cinza; o seu coração seduzido transvia-o; 
ele não se chega a salvar, nem a dizer; Não será uma 
mentira o que está na minha mão direita?

12. Terá fome. . . A  intenção do profeta, ao pintar a ne 
cessidade e angústias do ferreiro, é pôr em contraste a impo 
tência do Ídolo para o socorrer, com a grandeza de Senhor, 
que fez chover o maná, brotar águas das rochas, etc.



21 Lembra-te destas coisas. <5 Jacob, ó Israel, por- 
que tu és meu servo; eu formei-te; tu és meu servo, f  igrL i e 
Israel, não te posso esquecer. 22 Dissipei as tuas ini-aalvá-io-á. 
quidades como uma nuvem e os teus pecados como uma 
névoa; volta para mim, porque eu te resgatei. 23 Lou 
vai o Senhor, 6 céus. porque ele operdu (estas coisas); 
exultai de júbilo, ó profundezas da terra; fazei ressoar
03 seus louvores, vós, montes, bosques, com todas as 
vossas árvores porque o Senhor resgatou Jacob, manifes 
tou a sua glória em Israel!

Ciro, o ungido do Senhor e o libertador de Israel

24 Eis o que te diz o Senhor, que te remiu e que te Ciro
formou no ventre da tua mãe: Eu sou o Senbor. que
faço todas as coisas, que só por mim estendi ®  céus edo Senhor, 
firmei a terra; quem estava comigo? 25 Eu faço bal 
dar os prognósticos dos falsos profetas e faço delirar os 
adivinhos. Faço recuar ®  sábi®, e converto a sua ciên 
cia em loucura. 26 Confirmo a palavra do meu servo 
e cumpro os oráculos. dos meus profetas. Digo a Jerusa 
lém : Serás habitada! E às cidades de Judá; Sereis 
edificadas! Levantarei as suas ruínas. 27 Digo ao 
abismo: Bsgota-te, secarei os teus rios. 28 Digo a C iro ;
Tu és o pastor do meu rebanho, cumprirás em tudo a 
minha vontade. Digo a Jerusalém; Serás reedificada!
E ao templo : Serás fundado.

45 —  1 Eis o que diz o Senhor a Ciro. seu ungido, Deus 
a quem tomou pela mão, para derribar ante a.sua face 
as nações, para desapertar o talabarte dos reis, para a Ciro.
abrir diante dele as portas, sem que nenhuma lhe seja 
fechada. 2 Irei diante de ti. aplanarei os caminhos pe 
dregosos, arrombarei as portas de bronze, quebrarei as 
trancas de ferro. 3 Dar-te-ei tesouros escondidos,'rique 
zas afeiTolhadas, a fim de quc saibas que eu sou o 
Senhor, o Deus de Israel, que te chamo’ pelo teu nome.
4 Por amor de meu servo Jacob, e de Israel, meu esco 
lhido, te chamei pelo teu nome; designei-te (para esta 
missão) antes que me conhecesses. 5 Eu sou o Senhor, 
e não há óutro; fora de mim. não há Deus. Cingi-te, 
quando não me conliecias, 6 para que saibam (todos), 
desde o oriente ao poente, que nada há fora de mim.
Bu sou o Senhor, não há outro. 7 Formo a luz e crio

45, 1. Seu ungido. A  sua missSo é libertar Israel, e por 
isso tem necessidade duma força divina para a cumprir».
(Crampon).



as trevas, faço a paz e mando o castigo foos i>ovosj ;  sou 
eu, o Senhor, que faço todas estas coisas.

Exclama- 8 Derramai, ó céus, lá dessas alturas o vosso orva- 
sSo de lho, e as nuvens façam chover a .justiça; Abra-se a 

terra e brote a salvaç5o; ao mesmo tempo faça germinar 
a justiça. Eu sou o Senhor que crio tudo isto.

Por meio 9 A i daquele que disputa contra o seu Criador (não 
senão mads que um) vaso entre os vasos de terra. Por-

*Deus ventura dirá o barro ao oficial que o maneja : Que fazes?
a Israel, A  obra dirá ao oleiro: Não tens mãos? 10 Ai do que

diz ao seu pai: Por que me geraste? E à sua mãe: Por 
que me deste à luz? 11 Eis o que diz o Senhor, o Santo 
de Israel, aquele que o formou: Ousais perguntar-uie as 
coisas futuras, interrogar-me acerca dos meus filhos e 
da obra de minhas mãos? 12 Eu fiz  a terra, e quem 
sobre ela criou o homem fui eu; as minhas mãos esten 
deram os céus, e a toda a sua milícia dou as minhas
ordens. 13 Fui eu que o suscitei (a ele Giro) para fazer
justiça, e aplanarei todos os seus caminhos; ele reedi- 
ficará a minha cidade e libertará os meus cativos, sem 
resgate nem presentes, diz o Senhor Deus dos exércitos.

14 Eis o que diz o Senhor: O trabalho do Egipto. o 
tráfico da Etiópia e os de Sabaim. homens de grande 

são dos estatura, passarão para ti, serão teus. Caminharão atrás 
pagãos, de ti, irão com algemas nas mãos, adorar-te-ão e far-te-ão 

as suas súplicas, dizendo; Só em ti está Deus, e fora de 
ti não há Deus. 15 Tu verdadeiramente és um Deus 
escondido. Deus de Israel, ó Salvador. 1(5 Todos ficam 
confundidos e envergonhados, todos se vão cobertos de 
opróbrio, os fabricantes de ídolos. 17 Israel recebeu do 
Senhor uma salvação eterna; vós (ó filhos de Jacob) 
não sereis confundidos, nem corareis de vergonha, pelos 
séculos dos séculos, 

cumprindo 18 Porque eis o que diz o Senhor, que criou os céus, 
**suas** ® mesmo Deus que formou a terra, que a acabou e conso- 

proíeclas. Hóou, que não fez dela um caos, mas que a formou pai-a 
que fosse habitada: Eu sou o Senhor, e não há outro.

e prepa 
rará a 
conver-

9 Não tens mãos: nâo és hâbil.
9-10. «A i de Israel incrédulo, que levanta objecções con 

tra Deus, quer por causa do seu longo cativeiro e da sua 
libertação por um rei estrangeiro, quer por causa do desi- 
gnio que for.-nou de adoptar as nações pagãs. a fim  de 
formar com o seu povo um novo Israel». (Crafnpon).

11-13. «Tende confiança naquele que impera sobre o 
universo, e que, neste momento, dispõe tudo para a salvação 
de Israel». (Ci-ampon).

14. Trabalho do Egip to, tráfico da Etiópia: trabalhado 
res do Egipto, mercadores da Etiópia.



lí) Não tenho falado às ocultas nalgum lugar teuebroso 
(la terra. Não disse à linhagem de Jacob; Buscai-me em 
vão. Eu sou o Senhor, que falo a verdade, que anuncio 
o que é recto.

20 Congregai-vos e vinde, aproximai-vos todos jun- 
tos, vós os que fostes salvos dentre as nações; insensa- ®da(íos a ' 
tos se têm mostrado os que levam o seu ídolo de ma- converte- 
deira, que dirigem as suas preces a um deus que uão 
salva. 21 Falai, vinde, tomai conselho todos juntos.
Quem anuaciou estas coisas desde o principio? Quem as 
predisse, há muito tempo? Porventura não fui eu, o 
.Senhor? Não há outro Deus além de mim. Deus justo e 
salvador, não o há fora de mim. 22 Convertei-vos a 
mim, e sereis salvos, vós todos os povos da terra, porque 
eu sou Deus, e não há outro. 23 Jurei por mim mesmo; 
cia minha boca sai a verdade; a minha palavra não será 
revogada: 24 Todo o joelho se dobrará diante de mim, 
e toda a língua jurará (pelo meu nome). 25 Dir-se-á:
-A justiça e a força residem no Senhor. A  ele virão e 
serão confundidos todos os que se lhe opõem. 26 No 
Senhor será justificada e glorificada toda a descendên 
cia (le Israel.

Contraste entre os falsos deuses e o verdadeiro

46— 1 Bel foi quebrado. Nabo foi feito em pedaços; Destrui- 

as suas estátuas são postas sobre animais de carga, ®i^oios* 
(eonsUtuem) fardos que os fatigam por causa do seu de Babi- 
grande peso. 2 Apodrecem e todos se fazem em pedaços ; >ónia. 
não podem salvar os que os levam, e até eles próprios 
vão para o cativeiro.

3 OuTi-me, casa de Jacob, e vós todos, restos da ca.sa O Senhor 
de Israel, vós, que eu tomei desde que nascestes, a quem 
trago desde o seio materno. 4 Eu mesmo vos trarei até 
á velhice, até vos virem as cãs; como vos criei, vos 
sustentarei, ^;uidarei de vós e vos salvarei.

19. Não tenho falado às ocultas. . . «como faziam os orá 
culos do paganismo, qne davam as suas respostas em som 
brias cavernas». (Crampon).

23-24. O versículo 23 serve de introdução ao oráculo do 
versículo 24, segundo o qual Deus receberá um dia homena 
gens universais. Há aqni uma alusão à catolicidade da Igreja  
de Cristo, pela qual sòmente se realizarão as profecias deste 
gênero.

46, 1. Bel era o dens supremo dos Caldeus.



Os ídolos 5 A  quem me comparareis ou Igualarcis? Quem
sâo_ poreis em paralelo comigo, que me seja igual? 6 Tiram 

imbecis. ^ saquitel, p®am a prata na balança, justam
com um ourLves para que laça um dens, diante do qual 
se prostram em adoração,, 7 Levam-no às costas, colo 
cam-no no seu nicho, e ele ali fica sem se mover do 
lugar; quando clamarem a ele, não ouvir.á, nem os sal 
vará da tribulação.

Só Deus 8 Lembrai-vos disto e mostrai-vos liomens e entrai
éomnis- ejn vós mesmos, 6 prevaricadores. 9 Lembrai-vos do 
e omnl- t^mpo passado. Eu sou Deus, e não bá outro, sou Deus 
potente, e não há nenhum semelhante a mim. 10 Anuneio desde 

o princípio o que há-de acontecer no fim, e, muito tempo 
antes, as coisas que ainda não eiistein. D igo : A  minha 
resolução será realizada, e toda a mlnlia vontade se 
executará. 11 Bu chamo do oriente uma águia, de urna 
afastada terra o homem dos meus desígnios. Eu disse-o 
e cumpri-lo-ei; decidi-o e executá-lo-ei. 

e salvará 12 Ouvi-me, homens de coração duro. que estais
Israel, longe da justiça. 13 Aproximo a vinda da minha jus 

tiça; ela'não tardará, e a minha salvação não .se demo 
rará. Darei a Sião a salvação, e a Israel a minha glória.

Queda de Babilônia

Bãbilõ- 47 —  1 D^ce, senta-te no pó, virgem, filha de Babi-
lónia; senta-te na terra, sem trono, filha dos Caldeus! 
Daqui em diante não serás chamada a mimosa e a 
voluptuosa. 2 Anda (como a escrava) com a mó, mói 
a farinha, tira o teu véu, arregaça os vestidos, descobre 
as pernas para passar os rios (a  Jim ãe ires para o cati 
veiro). 3 A  tua nudez seja descoberta, veja-se o teu 
opróbrio. Tomarei vingança, não pouparei ninguém. 
4 O nosso redentor (ó Israel) tem por nome Senhor dos 
exércitos, o Santo de Israel. 5. Senta-te, ficando em 
silêncio, e entra nas trevas, ó   filha dos Oaldeus, por 
que não serás daqui era diante chamada a senliora dos 
reinos.

5. Série de inteiiogações para pôr em relevo a afronta 
feita  pelos Israelitas ao seu Deus, abandonando-o para ado 
rar os ídolos.

13. A vinda da minha justiça, isto é, o cumprimento 
das minhas promessas.

47, 1. «Deus dirige-se a  Babilônia, representada sob a 
Imagem duma rainha destronada e cativa». (Crampon).

2. Tira  o véu. É uma grande ignomínia para as mulhe 
res orientais serem obrigadas a tirar em público o véu que 
lhes cobre o roslo.



6 Estava irritado eontra o meu povo, deixei pro- p°>’ 
fanar á minha herança, entreguei-ta nas tuas mãos. Tu crucidarie 
não usaste de misericórdia, tornaste muito pesado o teu e soberba, 

jugo (mesmo) sobre o velho. 7 Disseste: Eu serei sobe 
rana para sempre! Não pensaste nestas coisas, nem 
te lembraste do teu fim. 8 Agora, pois. ouve isto, ó 
voluptuosa, que te sentes segura, que dizes no teu cora 
ção : Eu, e mais ninguém senão eu ! Nunca ficarei viúva 
(ou Bdj, nem tão pouco me verei sem filhos. 9 Num só 
dia virão sübitamente sobre ti estes dois males: a falta 
de filhos e a viuvez; estas desgraças virão sobre ti, ape 
sar da multidão dos teus sortilégios e do poder dos teus 
encantameutos. 10 Tiveste confiança na tua malícia e 
disseste: Não há quem me veja l Esta tua sabedoria e 
esta tua ciência (vã ) seduziram-te. Disseste dentro no 
teu coração : Eu, e mais ninguém senão eu.

11 Virá sobre ti o mal. que não poderás conjurar, A sua 
lançar-se-á com ímpeto sobre ti uma calamidade, m e 
não poderás evitar; virá sobre tl repentinamente uma 
miséria, que nâo terás previsto. 12 Deixa-te estar cora 
os teus encantamentos e com a multidão dos teus sorti 
légios, a que te entregaste desde a tua mocidade, para 
ver se acaso te aproveita isso alguma coisa, ou se podes 
inspirar terror. 13 Tu te fatigaste à força de consultas 
(aos teus adivinhos). Apresentem-se agora e salvem-te 
esses que fazem a carta do céu, observam os astros, e 
te dão conhecimento, em cada neoménia, do que te deve 
acontecer. 14 Eles tornaram-se como a palha, que o fogo 
devorará, Não livrarão a sua vida da chama: (as brasas 
dessa fogueira) não serão brasas para aquecer, nem imi 
fogo para se estar sentado diante dele. 15 Eis de que 
te valerão aqueles pelos quais tanto te afadigaste, aqueles 
com que tiveste comércio desde a tua juventude. Fugirão 
cada um para o seu lado, e não haverá ninguém qne 
te salve.

Admoestações dirigidas a Israel

48 —  1 Ouvi estas coisas, casa de Jacob, vós os que O Senhor 
tendes o nome de Israel e saístes da fonte (ou estirpe) 
de Judá, que jurais em nome do Senhor e celebrais o povo, por 
Deus de Israel, mas não com verdade nem com justiça, causa 
2 embora tomeis o nome da cidade santa e vos apoieis

14. Brasas. Estas palavras caracterizam o terrível 
ardor dos castigos celestes; não terão nada de comum com 
o suave calor do lar doméstico.



sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senlior dos exér 
citos. 3 Anunciei-vos eom muita antecedência as coisas 
passadas; saíram da minha boca, eu as publiquei: de 
repente as pus por obra, e elas efectuaram-se. 4 Porque 
eu sabia que tu és (wn povoj duro, que a tua cerviz é 
uma barra de ferro e a tua fronte de bronze, 5 pre 
disse-te estas coisas com muita antecedência; antes que 
elas acontecessem, eu tas apontei, para que nSo dissesses: 
O meu ídolo é que as fez, a minha estátua de escultura 
ou de fundição é que as ordenou. 6 Vê (como estão cum 
pridas) todas as coisas que ouviste; não o queres ates 
tar? Agora revelo-te coisas novas, reservadas, que des 
conheces. 7 É agora que são criadas, e não outrora; 
antes deste dia tu não ouviste falar delas, para que não 
digas: Eu já  o sabia. 8 Não ouviste, não as aou- 
beste, nunea os teus ouvidos perceberam (nada disto), 
porque sei que és infiel, que tens o nome de rebelde, 
desde o ventre de tua mãe. 9 (Todavia) por amor do 
meu nome, contenho o meu furor; por amor da minba 
glária, sou paciente contigo a fim de que não pereças. 
10 Eis que te acrlsolei (no fogo da tribulação), mas sem 
(coniseguir que te tomasses como) prata; pus-te â prova 
na fornalha da aflição. 11 Por amor de mim, por amor 
de mim o faço, porque não quero que o meu nome seja 
blasfemado (pelos teus inimigos), e não darei a outi-em 
a minha glória.

Enviar- 12 Ouve-me, Jacob, e tu, Israel, a quem chamo; 
-lhe-á sou eu, eu mesmo, que sou o primeiro e o último. 13 
tador" '̂ minha mão fundou a terra, e a minha dextra estendeu 

os céus; quando os chamo, logo se apresentam todos 
juntos. 14 Juntai-vos todos e ouvi; Qúal desses (idolos) 
anunciou estas coisas? Aquele que o Senhor ama, fará 
a sua vontade contra Babilônia, moverá o seu braço con 
tra os Caldeus. 15 Eu, eu é que falei e o chamei; eu o 
guiei, e  fiz prosperar o seu caminho. 16 Aproximai-vos 
de mim e ouvi isto; Desde o princípio nunca falei às 
escondidas; já  no tempo em que isto acontecia, estava 
eu a li; e agora o Seuhor Deus me envia com o seu 
espirito.

Que Israel 17 Eis O que diz o Senhor teu redentor, o Santo de
seja dócil Israel; Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que

para o 
futuro.

48, 6. Coisas novas, a queda de Babilônia e a liberta 
ção de Israel.

S. Desde o ventre. . . Israel fo i efectivamente in fiel a 
Deus desde a sua origem.

14. Aquele que o Senhor ama, refere-se a Ciro,



é útil, que te dirijo pelo caminho que deves seguir.
1€ Oxalá que tu tivesses atendido aos meus mandamen 
tos! A  tua paz teria sido como um rio. a tua justiga 
(tão copiosa) como as ondas do m ar; 19 a tua posteri 
dade teria sido como a areia, ®  filhos do teu ventre 
como os grâ®  de areia; não teria sido abolido neiu apa 
gado o teu nome diante da minha face.

20 Sai de Babilônia, fugi dos Caldeus. anunciai com Sai de 
voz®  de júbilo esta nova, publical-a até às extremida- 
d®  da terra. D izei: O Senhor r®gatou o seu servo 
Jacob. 21 Não padecem sede no d®erto, em que o 
Senhor os guia; ele Ih® faz rebentar água duma penha; 
fende a penha, e as águas correm.

Veiso
inter 
calar.

II —  Profecia acerca da redenção por meio 
do Messias

O Messias proclama a sua missão e o restabelecimento 
espiritual de Israel

49 —  1 Ouvi, ilhas, atendei povos de longe. O Senhor O Messias 
chamou-me d®de o ventre de minha mãe; quando eu 
ainda estava no seio materno, pronunciou o meu nome. ção dos
2 Tornou a minha boca como uma espada aguda; pro- p o v o s .

tegeu-me à sombra dá sua mão; fez de mim uma seta 
afiada, escondeu-me na sua aljava. 3 Disse-me: Israel, 
tu és meu servo; eu serei glorificado em ti. 4 E eu 
disse: Em vão tenho trabalhado (pregando ao povo); 
sem fruto e inütilmente consumi as minhas forças; 
porém o meu direito está nas mãos do Senhor, no meu 
Deus está depositada a recompensa da minha obra.
5 E agora o Senhor, que me formou desde o ventre ma 
terno para (ser) seu servo, diz-me que lhe reconduza 
Jacob, que lhe congregue Israel. Sou glorificado aos 
olhos do Senhor, e o meu Deus é a minha fortaleza.
G Ele disse-me: É pouco que sejas meu servo para res 
taurar as tribos de Jacob, reconduzir os que escaparam 
de Israel. Vou fazer de tl luz das gentes, a fim de que 
chegue a minha salvação até à última extremidade da 
terra.

19, 2. Tornou a minha boca. . . Deu à minha palavra 
uma força irresistível —  N a sua aljava. Simbolo da pro 
tecção dispensada por Deus ao seu Filho amado.

3. A  palavra Israel é considerada uma interpolação. 
pelos exegetas que vêem no Servo do Senhor dos vv. 3-6 um 
indivíduo distinto do povo judaico.



7 Eis 0 Que diz o Senhor, o Redentor, o Santo de 
Israel, ao homem desprezado e abominado pelo poro, ao 
escravo dos tiranos: Beis te verão e se levantarão, 
príncipes se prostiarâo, por cansa do Senhor que é  fiel 
(em cumprir as suas promessas/, do Santo de Israei que 
te escolheu. 8 Eis o que diz o Senhòr: En ouvi-to no 
tempo da graça, auxiliei-te no dia da salvação: conser 
vei-te e constituí-te aliança do povo, para restaurares a 
terra e repartires as heranças devastadas. t> para dize- 
res aos que estão em cadeias: Saí — e aos que estão nas 
trevas : Vinde à luz. Ao longo dos caminhos encontrarão 
com que se alimentar, e em todas as planícies hjiverfi 
que comer para eles. 10 Não padecerão fome, não terão 
sede, e não serão molestados pelo vento ardente nem 
pelo sol, porque o que tem compaixão deles os governará 
e os levará a heber às fontes das águas. 11 Reduzirei 
a caminho todos os meus montes, e as minhas veredas 
serão alteadas. 12 Eis que estes virão de longe, aqueles 
do setentrião e do mar (ou poente), e aqueloutros da 
terra de Sinim.

13 Cantai, céus; regozija-te, terra; fazei retinir, ó 
montes, louvores festivos, porque o Senlior consolon o 
seu povo. compadeceu-se dos seus oprimidos.

Sião 14 Dizia Sião; O Senhor desamparou-me, o Senhor
destruída,esqueceu-se de mim. 15 Porventurii (ròspondeu o Se- 

reeTifi- pode uma mulher esquecer-se do seu menino de
cada; peito, não ter compaixão do filho das suas entranhas? 

Porém, ainda que ela se esquecesse dele, eu não me 
esqueceria de ti. 16 Eis que eu te gravei nas minhas 
mãos; as tuas muralhas estão sempre diante dos meus 
olhos. 17 Chegaram os que te hão-de reedificar; os que 
te destruíram e devastaram, fogem para longe de ti. 

deserta., 18 Levanta os teus olhos em volta e vê como todos
hab^rfa- fednem e vêm a t i ; eu juro pela minha vida, diz o 

 ̂ Senhor, que de todos estes serás revestida, como dum 
ornamento, que pô-los-ás por cintura ã roda de ti, como 
uma esposa. 19 Com efeito as tuas ruínas, os teus deser 
tos, o teu país devastado, tudo isto será agora estreito

7. Ao homem. . Estas palavras refeiem-se ao Messias, 
considerado entre as suas humilh.ações e sofrimencn.s.

S. Para repartires entre as famílias de Israei os bens 
que tinham perdido, por causa do cativeiro.

11. Serão alteadas como os bons caminhos que se ele 
vam um pouco acima do solo.

16. E u te gravei. . . Figura para indicar que Deus con 
templa sempre a sua cidade querida, como se ela estivesse 
gravada nas suas mãos.



para os teus muitos habitantes, depois de afugentados 
para longe os que te devoravam. 20 Então hão-de dizer aos 
teus ouvidos, os filhos de que estavas privada: Este lugar 
é apertado para mim, dá-me espaço para habitar. 21 
E tu dirás no teu coração; Quem me gerou estes filhos?
Eu estava sem filhos e estéril, exilada e repudiada.
Quem os criou, estando eu desamparada e só? Estes 
onde estavam?

22 Isto diz o Senhor Deus: Eis que levantarei para despre- 
as nações ã minha mão, e arvorarei entre os povos o meu 
estandarte. E trarão os teus filhos nos braços, e levarão honra: 
as tuas filhas sobre os ombros. 23 Serão reis os que te 
alimentam, e rainhas as tuas nutrizes; com o rosto 
inclinado até à terra te adorarão e lamberão o pó dos 
teus pés. Saberás (então) que -eu sou o Senhor e que 
não serão confundidos os que esperam em mim. 24 
Acaso tirar-se-á a presa ao forte? Ou o que for tomado 
por um homem valente poderá ser-lhe tirado?

25 (S im ), porque o Senhor diz isto: Certamente cativa, 
serão tirados ao homem forte os que ele tiver feito cati- •
vos, e serão tirados ao valente os que ele tiver tomado.
Quanto aos teus adversários, combatê-los-ei, e pelo que 
toca aos teus filhos, eu os salvarei. 26 Farei comer aos 
teus inimigos as suas próprias carnes; eles se embria 
garão do seu próprio sangue, como dum vinho novo.
E  toda a carne saberá que eu sou o Senhor que te salva, 
que o teu redentor é o Forte de Jacob.

50 — 1 Eis o que diz o Senhor; Onde está o libelo abando- 
de repúdio de vossa mãe, pelo qual me divorciei dela?
Ou quem é esse meu credor, a quem vos vendi? Por recebida, 
causa das vossas iniquidades fostes vendidos, por causa 
dos vossos crimes fo i repudiada vossa mãe. 2 Porque 
eu vim, e não havia ninguém; chamei, e não havia quem 
respondesse. Encurtou-se, porventura, a minha mão, de 
forma que vos não possa resgatar? Ou não tenho’ eu 
poder bastante para vos livrar? Eis que, com uma sim 
ples ameaça, seco o mar e transformo em deserto os 
rios, até que definham os peixes sem água, e morrem

26. Toda a canw, isto é, todos os mortais.
50, 1. «Condenando Sião. sua esposa mistica. ao exüio.

Deus sòmento so separou dela por algum tempo; não lhe deu 
sentença de divórcio que anulasse o casamento. Do mesmo 
modo. se ele entregou os seus filhos aos pagãos, não foi por 
que tive.sse necessidade de os vender para pagar aos credores». 
(Crampon).

2. E u vim  ter convosco por meio dos meus profetas, 
ninguém ine ouviu.



!i sede. 3 Envolvo os céus em trevas, e ponho-lhes um 
saco (de luto) por cobertura.

O Messias não será vencido pelos seus sofrimentos

Sua obe- 4 O Senhor deu-me língua de discípulo, para eu saber
diência. sustentar com a palavra o que está cansado: ele me

chama pela manhã, pela manhã desperta os meus ouvi 
dos, para que eu o ouça como discípulo, o O Senhor
Deus abriu-me o ouvido, e eu não o contradisse, não me
afastei para trás.

Sua G Entreguei o meu dorso aos que me feriam, e a
paciência, minha face aos que me arrancavam a barba; não des 

viei o meu rosto dos que me injuriavam e cuspiam.
Sua 7 O Senhor Deus é o meu protector, por isso não

confiança me senti confundido, por isso tornei a minha face como 
em eus. pedra duríssima sabendo que não ficaria enver 

gonhado. 8 Ao pé de mim está quem me justifica; 
quem me contradirá? Apresentemo-nos juntos. Quem é 
o meu adversário? Aproxime-se de njim. 9 O Senhor 
Deus é o meu protector; quem bá que me condene? Serão 
todos consumidos como um vestido: a traça os comerá. 

Que Israel 10 Qual de vós teme o Senhor, qual ouve a voz do 
confie, seu servo? O que anda nas trevas (do exilio) e não tem 

luz, espere no nome do Senhor, firme-se sobre o seu 
Deus. 11 Mas vós todos, que estais acendendo o fogo. 
que vos armais de setas abrasadas, caminhai nas cha 
mas do V0.SS0 fogo, por entre as setas que inflamastes. 
Da minha mão é que vos virá isto : dormlreis em dores.

O Senhor salvará com certeza Israel

Espere 51—  1 Ouvi-me, vós todos os que seguis a justiça 
Sião na e buscais o Senhor; considerai a rocha donde fostes 

d^™enhor,coi’t̂ ff<ios- a pedreira donde fostes tirados. 2 Lançai os 
'olhos para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu 
à luz, porque eu o chamei, quando ele ®tava só (sem 
esperança de ter filhos), e o abençoei e multipliquei. 3 
O Senhor consolará, pois, Sião. consolará todas as suas 
ruínas, transformará o seu deserto num lugar de delicias 
e a sua solidão num jardim do Senhor. -Aí haverá gozo 
e alegria, acção de graças, cânticos de louvor. 4 Aten 
de-me, povo meu, ouve-me, nação minha, porque de mim

11. Vds todos, «ímpios e rebeldes, que acendeis o fogo da 
perseguição contra o Senhor, contra o seu Servo e os seus 
fiéis». (Crampon).



sairá a lei, e o meu direito será a luz dos povos. 5 A mi 
nha justiça está peito, a minha salvação vai aparecer, o 
meu braço julgará os povos; as ilhas estarão à espera 
de mim, contarão eom o meu braço. 6 Levantai os 
Tossos olhos ao céu. e olhai (depois) para baixo, para 
a terra, porque os céus se desfarão como o fumo, a 
terra se gastará como um vestido, e os seus habitantes 
da mesma forma perecerão. Mas a minha salvação (ou 
o Salvador) durará para sempre e a minha justiça não 
perecerá. 7 Ouvi-me, vós os que sabeis o que é justo, 
povo meu, em cujo coração está a minha le i : não temais 
o opróbrio dos homens, nem receeis os seus ultrajes.
8 Porque, assim como o bicho destrói um vestido, assim 
03 comerá a eles; assim como a traça desfaz a lã, a.ssim 
os devorará a eles. Mas a minha justiça durará para 
sempre, e  a minha salvação de geração em geração.

9 Levanta-te, ó braço do Senhor, levanta-te, arma-te verá os 
de fortaleza; levanta-te como nos dias antigos, nos sécu- 
los passados. Porventura não foste tu que despedaçaste senhor. 
Rahab, que traspassaste o dragão? 10 Porventura não 
secaste tu o mar, as âguas do grande abismo? Não 
abriste um caminho pelo fundo do mar, para que pas 
sassem os libertados? 11 Os que foram resgatados 
pelo Senhor voltarão e virão para Sião, cantando triunfo, 
com a cabeça coroada duma alegria seinpiterna: terão 
gozo e alegria, fugirão (deles) a dor e o gemido.

12 Sou eu, sou eu que vos consolo. Quem és tu, para Não temer 
teres medo de um homem mortal, dum filho do homem, °  homem 
que secará como a erva? 13 Como esqueceste o Senhor "Jendo’ 
teu criador, que estendeu os céus e fundou a terra, para. Deus 
todo o dia, continuamente, tremeres diante do furor do P°^ 
tirano disposto a te perder? Onde está agora o furor 
do que te oprimia? 14 O prisioneiro brevemente será 
libertado, não morrerá no cárcere, nem lhe faltará pão.
15 Eu sou o Senhor teu Deus, que revolvo o mar e enfu 
reço as suas ondas; Senhor dos exércitos é o meu nome.
16 Pus as minhas palavras na tua boca e protegi-te com 
a sombra da minha mão, a fim de que plantes os céus, 
fundas a terra e digas a S ião: Tu és o meu povo.

17 Acorda, acorda, levanta-te, Jerusalém, que bebeste Sião será 
da mão do Senhor o cálice da sua ira, que bebeste até exaltada 
ao fundo o cálice de atordoamento, que o esgotaste até humiiha- 
às fezes. 18 De todos os filhos qne ela gerou, nenhum ção. 
a guiou; de todos os filhos que criou, uenhum a tomou

16. Eu pus. Palavras dirigidas por Deus ao seu Servo.



pela mão. 19 Dois males te sobrevieram i —  quem se 
condoerá de tl? —  a desolação e o extermínio, a fome e 
a  espada, Quem te consolará? 20 Os teus filhos Jazem 
desfalecidos por terra, ao canto de todas as ruas, como 
um antílope tomado no laço, cheios da indignação do 
Senhor, da ameaça do teu Deus. 21 Portanto ouve isto, 
infeliz (Jcruíalêm ), embriagada, sem ser de vinho (mas 
de aflições). 22 Isto diz o teu Senhor c teu Deus, que 
peleja pelo seu povo: Bis que eu vou tirar da tua mão 
o cálice de atordoamento, o cálice da minha indignação; 
tu não 0 tomarás mais a beber, para futuro. 23 Pô-lo-ei 
na mão daqueles que te perseguiram, que disseram á tua 
alm a: Curva-te para nós passarmos! E tu punhas o teu 
dorso como terra (gue sç calca), como caminho para os 
viandantes.

Será 52 —  1 Levanta-te, ó Sião. levanta-te, reveste-te da 
coroada -fua fortaleza; reveste-te das tuas roupagens festivas, 
e g  ""'Jerusalém , cidade santa, porque não tornarão daqui em 

diante, a passar pelo meio de ti, nem o incircuncidado 
nem o imundo. 2 Sacode-te do pó, levanta-te, assen- 
ta-te, Jerusalém; desata as cadeias do teu pescoço, 
cativa, filha de Sião, 3 porque eis o que diz o 
Senhor: Vós fostes vendidos por nada e sereis res 
gatados sem dinheiro, 4 Porque eis o que diz o Senhor 
Deus: O meu povo desceu outrora ao Egipto, para habi 
tar ali como estrangeiro; depois Assur o oprimiu sem 
causa. 5 E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o 
Senhor, visto o meu povo ter sido levado (como escravo) 
.sem razão? Os seus opressores soltam bramidos, diz o 
Senho.r, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo 
o dia. G Por esta causa o meu povo conhecerá o meu 
nome; nesse dia conhecerá que sou eu próprio que digo: 
Eis-me presente.

gozará 7 Que formosos são, sobre os montes, os pés do que 
da salva- anuncia a boa nova da paz, do que anuncia o bem, do 

ciada!"' 9“ ® prega a salvação, do que diz a S ião: Reina o teu 
Deus! 8 A  voz das tuas sentinelas! Elas levantam a voz, 
juntamente cantam de alegria porque vêem com os seua

19. Dois males: O p a is  d e v a s t a d o  (a desolação e o eater- 
m tnio), 03 h a b it a n t e s  e n t r e g u e s  á  m o r t e  ( o  fome e a espada).

23. Para nós passarmos, pondo o pé sobre o teu pescoço, 
tratando-te como inimigo vencido, à maneira oriental.

B2, 1. Incircuncidado.. . imundo. isto é, as nações 
idólatras.

5. Que tenho eu que fazer aqui em Babilônia, onde tenho 
estado com o meu povo cativo. Vou deixar esta terra idólatra 
e levar comigo o meu povo para Sião.



próprios olhos como o Senhor volta a Sião. 9 Alegrai- 
-vos, louvai à uma, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor 
consolou o seu povo. resgatou Jerusalém. 10 O Senhor 
faz ver o seu santo braço aos olhôs de todas as naçõ®, 
e todos os confins da terra verão a salvação do nosso 
Deus. 11 Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis 
coisa Impura; saí do meio dela, purLficai-vos, vós os 
que levais os vasos do Senhor. 12 Não saireis tumul- 
tuãriamente, em fuga precipitada, porque o Senhor irá 
adiante de vós, e o Deus de Israel à vossa rectaguarda.

Sofrimentos e glória de Cristo

13 Eis que o meu Servo prosperará, será engrande- Antes, 
cido, exaltado, muito altamente elevado. 14 Assim como 
pasmaram muitos ao verem-no — tão desfigurado estava depois’, 
o seu rosto que não parecia de homem — 15 assim o glorioso; 
admirarão multas naçõ®, e diante dele os reis taparão 
a boca, porque verão o que nunca Ibes tinha sido con 
tado, observarão um prodígio inaudito.

53— l.Quem deu crédito ao que nós ouvimos? A  quem homem 
foi revelado o braço do Senhor? 2 Subiu como um pobre 
arbusto diante dele, como um rebento que sai de terra prezado; 
sequiosa; nâo tinha graça nem beleza para atrair o 
nosso olhar, o seu aspecto não excitava o nosso amor.
3 Era desprezado, o último dos homens, homem de dores, 
experimentado nos sofrimentos; como aqueles, diante 
dos quais se tapa o rosto, era lançado ao desprezo, ne 
nhum caso fazíamos dele.

4 Verdadeiramente foi ele que tomou sobre si as ferido por 
nossas doenças, carregou com as nossas dores; nós 
reputamos como um castigado, como um homem ferido iniqui- 
por Deus e humilhado. 5 Mas foi ferido por causa das dades; 
nossas iniquidades, foi despedaçado por causa dos nossos 
crimes; o castigo que nos devia trazer a paz, caiu sobre

11. Do meio dela, de Babilônia, -da Caldeia.
12. Não saireia tumultuãriamente, a vossa volta será uma 

vlageni triunfal.
53, 1. Quem deu crédito. . . Isaias põe estas palavras na 

boca dos Israelitas do futuro, os quais, insensíveis á  princi 
pio aos sofrimentos de Cristo, por causa da sua incredulidade, 
confessarão mais tarde amargamente a sua cegueira, arrepen 
didos de não terem recebido nem reconhecido o seu Salvador.
— A quem fo i revelado. . . Quem é que reponheceu entre nós 
a accão omnipotente do Senhor, em tudo o que ele fez sofrer 
ao Messias?

2. Motivo da incredulidade dos Judeus; Esperavam que 
o Messias fosse um rei cheio de glórias humanas, e ele apa 
receu na terra cercado da maior humildade.
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ele, e nós fomos sarados com os seus ferimentos. 6 Todos 
andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia 
seu caminho; o Senhor carregou sobre ele a iniqüidade 
de todos nós.

7 Foi maltratado e resignou-se, nâo abriu a sua 
boca, como uma ovelha emudecida levada ao mata 
douro, como um cordeiro diante do que o tosquia, não 
abriu a sua boca. 8 Foi arrebatado por um juízo Iní 
quo. Quem, de entre os seus contemporâneos, pensou em 
o defender, quando era arrancado da terra dos vivos, 
morto pelas iniquidades do meu povo? 9 Foi-llie dada 
sepultura entre os ímpios, e, na sua morte foi posto 
com os malfeitores, embora nâo haja cometido iniqüi 
dade, e nunca se tenha achado , dolo na sua boca.

10 O Senhor quis consumi-lo com sofrimentos: mas 
quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma 
descendência perdurável, e a vontade do Senhor pros 
perará nas suas mãos. 11 Livrado dos sofrimentos da 
sua alma, verá, e o que vir saciará os seus desejos. Este 
mesmo Justo, meu Servo, (dis o Senhor) justificará mui 
tos e tomará sobre sl as suas iniquidades. 12 Por isso 
eu lhe darei por sorte multidões, e ele terá parte uos 
despojos com os fortes, porque entregou a sua vida à 
morte e foi posto no mimero dos malfeitores, tomando 
sobre si os pecados de muitos e intercedendo pelos peca 
dores.

A nova Jerusalém ou a Igreja de Cristo

Jerusa 
lém terá 
muitos 
íilhos.

Agora 
repudiada, 
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vamente 
recebida,

54 — 1 Alegra-te, estéril, que não dás á lu z; eutoa 
cânticos de júbilo, tu que não sentes as dores do parto, 
porque os filhos da desamparada são muito mais do que 
os daquela que tem marido, diz o Senhor. 2 Alarga o 
espaço da tua tenda, estende quanto puderes as peles 
da tna cobertura, estica ás tuas cordas e segura as 
tuas estacas, 3 porque tu te estenderás para a direita 
e para a esquerda, e a tua posteridade tomará posse das 
nações e povoará as cidades desertas.

4 Não temas, porque não serás confundida, nâo te 
envergonhes porquanto não terás de que te envergonhar, 
pois te esquecerás da confusão da tua mocidade e não 
te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. 5 Com 
efeito, o teu esposo é o teu Criador, que se chama Senhor 
dos exércitos; o teu redentor é o Santo de Israel, cha 
mado o Deus de toda a terra. 6 O Senhor te chamou.



como uma mulher desamparada e angustiada, como uma 
mulher repudiada desde a mocidade, disse o teu Deus.

7 Por um momento, por um breve espaço te abaa- e eterna- 
donei, mas (agora) te congrego eom grande raisericór- 
dia. 8 No momento da minha indignação escondi de ti. 
por um pouco, a minha face, porém compadeci-me de ti, 
com um amor eterno, diz o Senhor, teu Redentor 9 Eu 
faço por ti como fiz nos dias de Noé, a quem .jurei que 
não mais derramaria as águas (do d ilíirio ) sohi-e a terra;
.jurei não mais me Irritar contra ti, uem te aterrorizar.
10 Ainda que os montes se.jam abalados e tremam as 
colinas, o meu amor não se apartará de ti, a minha 
aliança de paz nãc se mudará, diz o Senlior, compa 
decido de ti. 11 Infeliz, combatida da tempestade, sem 
consolação alguma, eis que te vou edifiear solu-e .jaspe. 
fundar sobre safiras; 12 farei as tuas ameias de 
rubis, as tuas portas de carbúnculo, uma muraliia envol 
vente de pedras preciosas. '13 Todos os teus fillios serão 
instruídos pelo Senhor e gozarão duma grande paz.

14 Serás fundada sobre a justiça; estarás livre da e livre  

opressão, pois nada terás a temer, e do pavor, pois uão 
chegará a ti. 15 Se te atacarem, não será da nnnha 
parte, e quem te atacar cairá diante de ti. Id Fui eu que 
criei o ferreiro que sopra sobre os carvões ardentes e 
que daí retira a arma que deve trabalhar: fui eu que 
criei o destruidor para destruir 17 Toda a arnia fabri 
cada contra ti. não,terá préstimo; e tu condenarás toda 
a língua que se apresente em juízo contra ti. Esta é a 
lierança dos servos do Senhor, esta a justiça que lhes 
virá de mim, diz o Senhor.

Bens espirituais da nova aliança

55 —  1 Todos vós os que tendes sede, vinde às águas; A  salva- 
mesmo os que não tendes dinheiro, apressai-vos. com- 5®° 
prai trigo e comei: vinde, comprai sem dinlieiro, sem gratuita^ 
pagar, vinho e leite. 2 Por que motivo empregais o mente a 
dinheiro em coisas que não são '(bom) alimento, e o todos, 
vosso trabalho no que não pode saciar-vos? Ouvi-me 
com atenção, comei do bom alimento (qne eu vos apre 
sento) e deleite-se a vos.sa alma com manjares substan-

16. A  nova Jerusalém será invencível, por ter como pro 
tector o Deus omnipotente, do qual dependem todas as cria 
turas. mesmo as que, por misteriosos desígnios, são destrui- 
doras.

55, 2. P o r  que motivo empregais o vosso dinheiro em 
falsos bens que não podem satisfazer a vossa alma?
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ci®os. 3 Inclinai o vosso ouvido e vinde a m im ; ouvi 
e a vossa alma v iverá : farei convosco um pacto eterno 
(concedendo-vos) as graças que prometi a Davide. 4 Eis 
que o dei por testemunha aos povos, por chefe soberano 
às nações. 5 Cbamarás um povo, que não conheclas, e 
as gent®. que te não conheciam, correrão a ti por amor 
do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, que te glori- 
ficou.

6 Buscai o Senhor, enquanto se pode encontrar; in 
vocai-o, enquanto ® tá  perto. 7 Deixe o ímpio o seu 
caminho, o homem iniquo os seus pensamentos, e volte-se 
para o Senhor, o qual terá piedade dele. para o nosso 
Deus porque ele é muito generoso para perdoar.

8 Porque os meus pensament® não são os v®sos 
pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus cami 
nhos, diz o Senhor. 9 Quanto os céus ®tão elevados 
acima da terra, tanto se acham elevados os meus cami 
nhos acima dos v®sos caminhos, os meus pensamentos 
acima dos vossos pensamentos. 10 Assim como descem 
do céu a chuva e a neve, e não voltam mais para lá, 
sem terem regado a terra, e fecundado, e feito germinar, 
e dado a semente ao que semeia e pão ao que come, 
11 o mesmo sucede com a palavra, que sai da minha 
boca; não torna para mim vazia, mas faz tudo o que eu 
quero, produz os e fe lt®  para os quais a enviei.

12 Sim, vós saireis com alegria e sereis conduzidos 
em paz; as montanhas e os outeiros cantarão diante de 
vós cânticos de louvor, e todas as árvor®  do país bate 
rão palmas. 13 Em lugar d®  espinhos, crescerá o 
cipreste, e em vez da urtiga crescerá a murta. Isto será 
glória para o Senhor, um sinal eterno, que não será 
destruído.

Membros da nova aliança

Todos 56 — 1 Eis o que diz o Senhor: Respeitai o direito,
íL*em Pf^Dcai a justiça, porque a minha salvação não tardará 
a vor- 3 a minha justiça vai manifestar-se. 2 Bem^ventu- 
tade do rado 0 homem que assim procede, e o filho do homem 
Senhor, g jgj-g gg aplica, que guarda o sábado para não o

profanar, que guarda as suas mãos para não fazer mal 
algum. 3 Não diga o filho do ®trangeiro (ou pagão) 
que está unido (pela fé ) ao Senhor; O Senhor com cer 
teza me separará do seu povo. E não diga o eunuco: 
Eu sou um lenho seco (e  estéril).

A. Bis que o dei, o Messias.



4 Eis, com efeito, o que diz o Senhor aos eunucos: Também 

Aos que guardarem os meus sábados, praticarem o que eunucos, 
eu quero, e se prenderem à minha alianga, 5 darei um 
lugar na minha casa, e das minhas muralhas a dentro, 
um monumento e um nome melhores que filbos c filhas; 
dar-lhes-ei um nome sempiterno, qne nâo perecerá 
jamais.

6 Quanto aos filhos do estrangeiro, que se ligarem e os es- 
ao Senhor para o honrarem e amarem o seu nome, para 
serem seus servos; a todo o que guardar o sábado para 
o não profanar, ao que for fie l à minha aliança, 7 con 
duzi-los-ei ao meu santo monto e alegrá-los-ei na minha 
casa de oração; os seus holocaustos e as suas vitimas 
ser-me-ão agradáveis sobre o meu altar, porque a minha 
casa será chamada casa de oração para todos os povos, assim

8 O Senhor Deus, que congrega os dispersos de 
Israel, d iz : Ainda lhe reunirei outros, que se hão-de ° 
juntar aos já  congregados.

Pecados dos chefes e do povo

9 Animais todos do campo, feras do bosque, vinde Os maus 
devorar. 10 As sentinelas (de Israel) estão todas cegas,
nada sabem; são cães mudos, que não podem ladrar, que punidos, 
sonham deitados, e que gostam de dormir. 11 São cães 
devoradores e insaciáveis. São pastores que não têm 
nenhuma inteligência. Todos seguem o seu caminho, 
cada um segundo o seu interesse, desde o mais alto até 
o mais baixo. 12 Vinde (dizem eles), vou buscar vinho, 
embriaguemo-nos; e, como hoje, também amanhã será 
grande, muito grande (dia de festa).

57 —  1 (Entretanto) o justo perece, e não há quem 
considere (sobre isto) no seu coração; os homens de bem 
são arrebatados (pela morte), e não há quem compreenda 
que é para ser livre dos males que o justo é arrebatado,
2 para entrar na paz; repousam nos seus leitos aqueles 
que andaram pelo caminho direito.

3 Vés, porém, vinde cá, filhos da feiticeira; linha- Os adora-
gem de um adúltero e de uma prostituta. 4 De quem
fazeis escárnio? Contra quem abris a boca e deitais a .serão
língua de fora? Porventura não sois uns fiUios de confun 

didos.

66, 8. Ainda lhe reunirei. . . Aumento constante do povo 
de Deus, produzido por adesões vindas do paganismo.

9. Animais. . . Os pagãos são convidados a exterminar 
Israel, que se encontra sem defensores.

57, 3. Feiticeira  é Jerusalém entregue à idolatria.



peeailo, uma geração bastarda? 5 Ardeis de concu- 
piscência, junto dos terebintos, debaixo de toda a 
árvore frondosa, sacrificando (aos ídolos) os vossos 
tenros filhinhos uas torrentes e nas cavernas dos roclie- 
dos <5 üfi nas pedras polidas da torrente que está si tua 
parte: eis a tua sorte! E em honra desses mesmos ído 
los derramqste libações, ofereceste sacrifícios. Não me 
hei-de indignar à vista destas coisas? 7 Pões o leu 
leito sohre nm alto, elevado monte, e lá solies para imo 
lar hóstias. 8 Detrás da porta e da ombreira pões o 
teu sinal, porque não foi por mim que tu te descobriste. 
que subiste ao teu leito e o alargaste: vais-te as.siiliiriiir 
com aqueles com que queres ter comércio, miiltipliraste 
as prostituições com eles, admirando o ídolo. !) Perfii- 
mas-te para agraciar a Moloch, multiplicas os teus aro 
mas. Envias os teus embaixadores louge, e fá-los descer 
té à morada d®  mortos. 10 Fatigas-te ua imiltidão do.s 
teus caminhos, e nunca dizes: Descansarei. Achas aiuda 
forças eiu tuas mãos, por isso andas sem parar. 11 Quem 
temes tu, de quem tens receio, para (assim) me seres 
infiel, para me apagares da tua memória, para não faze 
res caso de mim? Porque eu estava calado e parecia não 
ver, por isso te esqueceste cie mim. 12 I ’ois bem, publi 
carei a tua justiça e as tuas obras, que cie nada servem. 
13 Quando clamares, salvem-te (os idolos) qne teus .luu- 
tado; a todos eles levará o veiito, arivbatá-los-á um 
sopro.

Os arre- àlas o que tem coufiança eui mim, bei-daiá a terra e 
pendidos possuirá o men santo monte. 14 Dir-se-ã: Aliri, abri 
*rnüd®' caminho; aplauai-o; tirai os tropeços do caminho do 
recebe- nreu povo. 15 Porque isto diz o Excelso, que liabita uma 

rão e morada eterna, cujo nome é Santo: Habito num lugar 
alegria.  ̂ santo, mas também no coração contrito e liuiuilcle,

para reanimar o espírito dos humildes e vivificar o 
coração dos contrito.s. 10 Com efeito não quero c-oii- 
tender eternamente, nem a minha cólera durai-á sempre; 
de contrário, sucitmbiria o espírito diante de mim, as 
almas que criei. 17 Irritei-me, um momento, por causa 
da iniqüidade do meu povo, e feri-o ua minlia indigna 
ção, escondendo dele a minha face; ele, rebelde, foi-se

6. Nas pedras. . . Alusão ao culto das pedras, usado entre 
muitos povos antigos do oriente.

7. «Sião idólatra é. comparada a uma esposa adúltera; os 
seus amantes são os falsos deuses». (Crampon).

8. O teu sinal, talvez amuletos ou pequenas estátuas 
de ídolos

9. Fá-los descer. . . O  proíeta alude ao culto dos mortos.



andando pelo (aininho do seu coração. 18 Eu vi os seus 
caminhos, e sará-lo-ei, reconduzi-lo-ei '(ao hom caminho), 
dar-lhe-ei coiusolações a ele e aos que choravam com ele 
(arrependidos). 19 Farei brotar a acção de graças nos 
lábios dos aflitos. Paz, paz para aquele que está longe 
e pai-a o que está perto, diz o Senhor, e sará-lo-ei.

20 Os impios. porém, são como um mar agitado, que Os maus 
não pode acalmar, cujas ondas revolvem lodo e lama.
21 Não há paz para ns ímpios, diz o meu Deu.s. uído.s.

I I I  —  Profecias sobre o reino messiânico 

A religião que agrada a Deus

58 — 1 (^lama fortemente, não cesses, levanta como Não con- 
trombeta a tua voz, e anuncia ao meu povo a.s suas p®â|ica1 
maldades, íi casa de .Tacob os seus pecados. 2 Todos mera- 
os dias me buscam, querem sabe.r os meus caminhos, mente 
como um povo que tivesse praticiido a justiça e não «eternas, 
tivesse abandonado a lei do seu Deus. Fazeiu-me per 
guntas soltre os juízos justos; querem apro.ximar-se ile 
Deus. Para que jejuar, (dizem eles), se nâo ollias 
para nos? Para que humilliar as nossas almas, ,se não 
prestas atenção? lÉ porque (responde Deus) uo dia do 
vosso Jejum tratais das vossos iiegticios e oprimis todos 
os vossos trabalhadores. 4 .Tejuais, prosseguindo deman 
das e contenda.s, ferindo com o punho malvadamente. Não 
jejueis daqui por diante, como tendes feito até hoje, se 
quereis que seja ouvido uo alto o vosso clamor, õ Acaso 
o jejum, que eu aprecio, consiste em afligir um homem 
a sua alma por um dia? Curvar a cabeça como uui junco,
(leitar-se sobre o saco e a cinza —  a isto cbamarás tu 
jejum e dia agradável ao Senhor?

(i Porventura o jejum, que eu aprecio, não consiste mas em 
nisto: em desatar as ligaduras da impiedade, em lllilade
pertar os uós do jugo, em deixar ir livres aqueles que 
estão oprimidos e eni quebrar toda tt espécie de jugo?
7 Não consiste em repartir o teu pão com o que tem 
fome, em albergar os infelizes sem abrigo, em vestir o 
nu, em vez cie desprezares a tua carne (o  teu próximo 
ou irm ão)? 8 Então romperá a tua luz como a aurora, 
e a tua saúde mais depressa nascerá, e a tua justiça irá 
adiante da tua face, e a glória do Senhor atrás de ti.

19. Para aquele gue está longe. isto é, para os pa 
gãos e para os judeus.

58, 8. A tua luz, a tua felicidade verdadeira.



e no 
culto 

divino.

9 Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá ; clamarÓB, 
e ele te d irá : Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti a 
cadeia (com que oprimes o próximo) e deixares o gesto 
ameaçador e o falar ofensivo; 10 se deres pão ao
faminto e saciares a alma aflita,^ nascerá nas trevas a 
tua luz, e as tuas trevas tornar-se-ão como o meio-dia. 
11 O Senhor te guiará perpetuamente, saciará a tua 
alma no deserto, dará vigor aos teus ossos, e .serás como 
um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas 
nunca faltarão. 12 Os teus descendente repararão as 
ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gera 
ções antigas, e serás chamado reparador de brechas e 
restaurador das casas em ruínas.

13 Se não pisares aos pés o sábado, se não tratares 
dos teus negócios no meu santo dia, se chamares ao 
sábado as tuas delícias, venerável o dia santo do Senhor, 
se o solenizares, não seguindo os teus caminhos, não tra 
tando dos teus negócios e não dizendo palavras (vãs), 
14 então te deleitarás no Senhor, e eu te elevarei âs 
alturas da terra, far-te-ei gozar da lierança de Jacoh, 
teu pai. A  boca do Senhor falou.

0  arrependimento de Israel obterá a «u a  salvação

salvação

Os peca- 59 —  1 Eis que a mão do Senhor não se encurtou 
Israel* forma a não poder salvar, nem o seu ouvido se tor- 

impedem nou duro, de molde a não poder ouvir (as nossas súpli- 
a sua cas). 2 Foram as vossas iniquidades que puseram uma 

separação entre vós e o vosso Deus; os vossos pecados 
fizeram-no esconder de vós a sua face, para não vos 
ouvir. 3 Com efeito, as vossas mãos-estão manchadas 
de sangue e os vossos dedos de iniquidades: os vossos lá 
bios dizem a mentira,, e a vo^a língua profere maldades. 
4 Não há quem invoque a justiça, nem há quem julgue 
segundo a verdade. Confiam no nada e dizem vaidades; 
concebem o mal e dão à luz a iniqüidade. 5 Incubam 
ovos de áspides, e tecem teias de aranha; o que comer 
destes ovos morrerá; se se partir algum, dele sairá um 
basilisco. 6 As suas teias não servirão para roupa, não 
servirão para a gente se cobrir as suas obras; as suas 
obras são obras criminosas, nas suas mãos está sempre 
uma obra de iniqüidade. 7 Os seus pés correm para 
fazer o mal, apressam-se para derramar o sangue ino-

59, 5. Tecem teias de aranha. A  obra dos maus será 
completamente estéril.



cente; os seus pensamentos sSo pensamentos iníquos: 
a devastação e a ruína encontram-se nos seus caminhos.
8 Não conhecem o caminho da paz, não há justiça nas 
suas vias: as suas veredas são tortuosas: todo o que 
anda por elas ignora a paz.

9 Por essa causa se afastou de nós o juízo (re cto ), 
e não nos alcança a justiça. Esperávamos a luz, e eis aido, con- 
as trevas: a claridade, e andamos às escuras. 10 Anda- fessa as 
mos como cegos apalpando as paredes; como se não 
tivéssemos olhos, vamos pelo tacto; tropeçamos em pleno 
meio-dia como (se estivessemos) no crepúsculo; mergu 
lhamos na escuridão como mortos. 11 Todos rugimos 
como ursos e gememos como pombas; esperamos a jus 
tiça, e não aparece; a salvação, e ela está longe de nós.
12 Porque as nossas iniquidades (ó Senhor) multiplica 
ram-se diante de ti, e os nossos pecados dão testemunho 
contra nós; sim, os nossos crimes nos são presentes, e 
conhecemos as nossas iniquidades. 13 Revoltámo-nos 
contra o Senhor e renegámo-lo, voltámos as costas ao 
nosso Deus, proferimos a calúnia e a violência; conce 
bemos e fizemos sair do nosso coração palavras de men 
tira. 14 Retirou-se o direito, está longe a justiça, a 
verdade tropeça na praça pública, e não pode ali entrar 
a rectidâo: 15 a verdade desapareceu, e o que se retira 
do mal é despojado.

O Senhor viu isto, e desagradou aos seus olhos que Os inu)ios 
já  não houvesse justiça. 16 Viu que não havia homem c ^ u ^ -  
(de bem), e ficou admirado de não haver quem inter- dos e os 
viesse (em favor de /sraeíj. Então o seu braço o  auxiliou arrepen- 
e a sua justiça o susteve. 17 Vestiu-se da justiça como sèrão 
de uma couraça, e pôs sobre a cabeça o capacete da salvos, 
salvação; revestiu-se da vingança como duma vestidura 
e cobriu-se de zelo como dum manto. 18 Consoante as 
obras, assim a retribuição: punirá na sua cólera os 
inimigos, dará aos adversários o que eles merecem; 
exercerá represálias contra as ilhas. 19 Os (povos) da 
parte do ocidente temerão o nome do Senhor, e os da 
banda do oriente (reverenciarão) a sua glória, quando 
ele vier como um rio impetuoso, impelido pelo espírito 
do Senhor. 20 Mas virá como redentor a Sião, àqueles 
(filhos) de Jacob que se converterem do pecado, diz o 
Senhor. 21 Eis a (nova) aliança que farei com eles,

16. Deus encarregou-se de realizar só por si a obra que 
tinha em vista.

19. Feliz eteito do castigo: De todas as partes os pagãos 
se converterão ao verdadeiro Deus.



diz o Senhor; O nien espírito, que está ein ti, e ;is 
ininhns palavras, qne pus na tua hoca não se apartarão 
da tua boca, nem da de teus filhos, nem da dos filhos 
de teus filhos, diz o Senhor; desde iigora para sempre.

Glória da nova Jerusalém

Brilhando 60 —  1 Levquta-te e resplandece! Che.gou a tua luz,
coma e g gpiria do Senhor ergueu-se sobre ti. 2 Eis qne a.s

^Deíjs*^* trevas coiirem a terra, e a escuridão os povos; nias sohre 
ti se levanta o Senhor, e a sua glórhi te ilumina.

!la atrairá 3 As nações caminharão para ii tua luz, e os reis
as nações para o resplendor da tua auroríi. 4 Leviinta eni roda 
e os reis. olhos e v ê ; todos esses se congregam, vêm a t i ; teus 

filhos chegam de longe, e tuas fillms surgirão de todos 
os lados, õ Verás (tudo isto) e ficarás radiante, teu 
coração palpitará e se dilatará, quando afluírem a ti 
as riquezas do mar e te chegarem os tesouros das nações, 
(i Ver-te-ás inundada duma multidão de camelos, de dro 
medários de Madian e de E fa ; todos virão de Sabá, tra 
zendo-te ouro e incenso e publicando os louvores do 
Senhor. 7 Todo o gado de Cedar se .Inntará em t i ; os 
carneiros de Nahiot estarão ao teu serviço; serão ofe 
recidos sohre o meu altar, como vítimas agradáveis, e 
glorificarei a casa da minha glória. 8 Quem são estes, 
que voam como nuvens, como pombas para os seus 
pombais? 9 Sim, as ilhas Jou nações) me estão espe 
rando, e as naus de Tarsis serão as primeiras a vir,
para trazer de longe os teus fillios, com a sua prata e 
o seu ouro, para honrar o nome ilo Senlior, teu Deus, 
e o Santo de Israel, que te glorificou. 

será mag- 10 Os filhos dos estrangeiros edificarão os tens 
nificente- muros, e OS S6US reis te servirão; com efeito.,eu te feri na 
reedlft- " “ "•'a indignação, porém, na minha benevolência, tive 

cada misericórdia de ti. 11 Estarão sempre abertas as tuas
pelos portas; não se fecharão nem de dia nem de noite, a
geiros" 9'’ ® ®®ia trazida a riqueza das nações e te

sejam conduzidos os seus reis. 12 Porque a nação e o 
reiuo que te não servirem, perecenio, serão completa 
mente destruídos. 13 A  glória do Líbano virá a ti, o 
cipreste, o olmo e o liuxo juntamente .servirão pára 
adornar o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o 
lugar onde repousam os meus pés (ou a arca da aliança).

60, 6. Madian e Efa  eram dois povos descendentes de 
Abraão. —  Sabá, capital da Arábia Petreia, onde havia muito 
ouro e períumes.



14 Virão a ti roíu a fronte curvacla os filhos ilaque- nue se 

les que te humilharam, prostrar-se-ão a teu# pés todos zeiáo 
os que te desprezarem. Chamar-te-ão a cidade do a honrar 
Senhor, a Sião do Santo de Israel, lõ  De abandonada, ® enri- 
aborrecida e solitária, far-te-ei a glória imorfal dos ‘1“ ®“ '- 
séculos, a alegria de todas as geracõe^s. 10 Tu te ali- 
nientarás com o leite das nações, serás criada ao peito 
d®  reis: saberás que sou eu, o Seuhor, que te salvo, 
que o teu redentor é o Forte de Jacob. 17 Em lugar 
de cobre trarei ouro; e em vez de ferro trarei prata; eni 
vez de madeira cobre, e em lugar de pedras ferro; 
porei por teu governador a paz, por teu magistrado a 
justiça.

18 Não se ouvirá mais falar de violência ua tua Seráa 
terra, não haverá assolação nem ruina dentro das tuas,j^°ústi|g, 
fronteiras; darás o nome de Salvação aos teus muros, e prote-’ 
e de Glória às tuas portas. 19 Não terás mais (iicccs- 
sidade do) sol para luzir de dia, ueui do resplendor da 
lua para te aluiniar: o Senhor te servirá de luz eterna, 
o teu Deus será a tua glória, 20 Não mais se porá o 
teu sol, e a tua lua não minguará, porque o Seuhor te 
servirá de luz eterna, e terão acabado os dias do teu 
pranto. 21 Todo o teu povo será um povo de .iustos; 
eles possuirão a terra para sempre como vergônteas que 
plantei, como obras que a minha mão fez para me glo 
rificarem. 22 O menor deles valerá por mil, e o mais 
pequeno por unia nação poderosa. Eu, o Senlior, a seu 
tempo, o farei apressadamente.

O Messias, autor e mediador desta glória

61 —  1 O espírito do Senhor repousa sobre mim.AUssâodo 

porque o Senhor me ungiu. Euvlou-me a levar a lioa galvad^. 
nova aos infelizes, a curar os de coração despedaçado, 
a anunciar a redenção aos cativos e a liberdade aos 
encarcerados; 2 a publicar o ano da .graça do Senhoi- 
e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos 
os que choram, 3 a dar a®  amargurados de Sião uma 
coroa eni vez da cinza, óleo de gozo em vez de pranto, 
veste festiva em troca do espírito de aflição. Serão cha 
mados terebintos da justiça, plantações do Senhor para 
llie darem glória.

16. Os povos e os seus reis porão ao serviço da nova Jeru 
salém o que tiverem de melhor.

61, 1. Me ungiu, me encheu de graças para cumprir a 
minha missão. Esta passagem foi aplicada por Jesus a si 
próprio (Luc. 4, 16 e seg.).



Glória 4 Repararão as ruinas antigas, reerguerão os des- 
daInuifi- trofos do passado, restaurarão as cidades destruídas, as 
ihagão. devastações de muitos séculos, 5 Os estrangeiros esta 

rão lá para apascentar os vossos gados; os filhos dos 
estrangeiros serão vossos lavradores e vinheiros. 6 Vós, 
porém sereis chamados sacerdotes do Senhor; ser-vos-á 
dado o nome de ministros do nosso Deus. Comereis a 
riqueza das naçSes, revestir-vos-eis da sua magnificên 
cia. 7 Visto que tiveram uma vergonha dobrada, e 
receberam em partilha opróbrios e escarros, por isso 
hão-de possuir na sua terra dupla porção e terão uma 
alegria eterna. 8 Porque eu, o Senhor amo a .iustiça e 
aborreço o fruto das rapinas; recompensarei fielmente 
as suas obras, e farei com eles uma aliança perpétiia. 
9 A  sua posteridade será afamada entre as nações, e a 
sua descendência no meio dos povos: todos os que os 
virem, reconhecerão (logo) que são a linhagem aben 
çoada pelo Senhor.

Accio de 10 Regozijar-me-ei sobremaneira no Senhor, e a 
graças, minha alma exultará no meu Deus. porque me revestiu 

com a roupagem da salvação e me cobriu com o manto da 
justiça, como esposo aformoseado com uma coroa, como 
esposa ornada com as suas jóias. 11 Porque, assim 
como a terra lança o seu gérmen, e o jardim faz brotar 
a semente que lhe lançaram, assim o Senhor Deus fará 
brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações.

Certeza da salvação prometida

o  62 —  1 Por amor de Sião eu não ine calarei, e por
im^orafa '1® Jerusalém não descansarei, até que briilie a
salvagao sua justiça como a aurora, e resplandeça a sua salva- 
de SlBo. ção como um facho. 2 As nações (ó Jerusalém) verão 

a tua justiça, e todos os reis a tua glória; chamar-te-ão 
por um nome novo, que o Senhor designará pela sua 
(própria) boca. 3 Serás uma coroa de glória na mão do 
Senhor, um diadema .real na mão do teu Deus. 4 Não 
serás chamada dali em diante a Desamparada, e a tua 
terra não será mais chamada a Deserta, mas serás cha 
mada Querida minha, e a tua terra a Desposada, porque 
o Senhor achará agrado em ti e a tua terra terá esposo. 
5 Assim como o jovem desposa a donzela, assim o teu

5. Os estrangeiros, isto é, os pagios hão-de converter-sé 
c formar com Israel um só povo.

6. Israel, no meio dos pagãos convertidos, será como 
uma raça sacerdotal, de maior santidade e honorabilldade.



construtor te desposará; e, assim como a ® p® a  é a ale 
gria do esiwso assim tu serás a alegria do teu Deus.

6 Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, Éxorta os 
que se não calarão jamais, nem de dia nem de noite.
Vós, os que despertais a memória do Senhor, não repou-implorem 
seis 7 e não o deixeis descansar, (pedi-lhe) até que res- também, 
tabeleça Jerusalém e a faça glória da terra. 8 O Senhor 
jurou pela sua dextra, e pelo seu braço forte, (d izendo):
Eu não darei mais o teu trigo por comida aos teus 
iulmig®, nem os filhos aUieios beberão o teu vinho, 
fruto do teu trabalho; 9 mas os que recolherem o
trigo o comerão, louvando o Senhor, e os que fizerem 
a vindima beberão o vinho nos átrios do meu santuário.

10 Passai, passai pelas portas, preparai a ®trada A saiva- 
ao povo! Abri, abri o caminho, tirai-Uie as pedras, e ^^a -se” 
arvorai o estandarte para chamar os pov®. 11 Eis o 
que o Senhor proclamou até às extremidades da terra :
Dizei à filha de Sião; Eis al vem o teu Salvador; eis 
que a sua recompensa vem com ele, e as suas atribui- 
çõ®  o precedem. 12 Então' (os teus filhos) serão cha 
mados povo santo. r®gatados do Senhor; tu serás cha 
mada a Desejada (de todos), a cidade não desamparada.

O Messias dominará os inimigos do seu reino

63 —  1 Quem é ®te, que vem de Edom, de B®ra, O Reden- 
com as v®tiduras tingidas de vermelho? Ele é formoso 
em seu trajo, avança na grandeza da sua força. Eu sou dia do 
(responderá ele) o que fa la  em justiça e que é poderoso castigo, 
para salvar (os homens). 2 Por que é, pois, vermelha 
a tua v®te, e as tuas roupas como as do que pisa no 
lagar? 3 Eu pisei sòzinho no lagar, e nenhum homem 
dentre ®  povos ®tava comigo; eu os pisei no meu furor, 
pisei-® na minha ira; o seu sangue salpicou as minhas 
v® t® , com ele manchei todas as minhas roupas. 4 É que 
o dia da vingança estava no meu coração, era chegado 
o ano da minha redenção. 5 Olhei em roda, e não houve 
quem me auxiliasse; ®pantei-me de náo haver quem 
me ajudasse. Então o meu braço salvou-me e a minha 
indignação me auxiliou. 6 Esmaguei os povos no meu 
furor, calquei-os na minha indignação, fiz correr pela 
terra o seu sangue.

G3, 1-6. Quem é este. . . O proíeta representa aqui Cristo 
triunfante, cercado de pagàos que conquistou para a fé, os 
quais introduziu na Igreja, a  nova Sião.
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Preie do profeta eiii favor e ein iioine de Israel

7 Cantarei as luisericórtlias <lo Senhor, os louvore.s 
(lo Senlior, por tortos os lieiis qne o mesmo Senhor nos 
(leu, pela uiultitlão fios seus henefícios para com a casa 
(le Israel; benefícios que lhe fez segundo a .sua clemên 
cia, segundo a multidão das siias misericiirrtias. 8 Ele 
disse; Sim, com certeza são o meu povo, são filhos que 
me não tornarão a negar. E tornou-se seu salvador. 
!) Em todas as suas trilmlações não foi iiiii mensageiro 
iieiii um an,jo que os salvou, mas a sua própria face; 
eom o seu amor e com a sna clemência, ele mesmo os 
remiu e os levou sobre si, e os sustentou em todos os 
dias do tempo passado.

10 Mas eles foram rebeldes e afligiram o seu santo 
espírito; então ele converteu-se em seu inimigo e com 
bateu-os. 11 Então o povo lembroii-se dos antigos dias, 
de Moisés. Onde está o que tirou das ondas o pastor 
do seu relianho? Onde está o que pôs no meio deles o 
sen santo espírito? 12 Qnêm tomou Moisés pela direita 
(r. o siisteve) com o braço da sua majestade? Quem 
dividiu as águas (do mar) diante deles, para adquirir 
para si um nome eterno? 13 Quem os conduziu pelos 
altisiuos, como a nm cavalo por um descampado, .sem 
tropeçar? 14 Como a um animal, que se faz descer por 
uimi campina, assim o espírito do Senhor os conduziu. 
Foi assim (õ Senhor) que guiaste o teu povo, para 
granjeare.s para ti um nome glorioso. 15 Atende-nos lá 
do céu, põe os ollios eni mis lá da tua santa e gloriosa 
morada. Onde estão (agora) o teu zelo e a tua fortaleza, 
ii ternura das tuas entranhas e a tua misericórdia? Sus- 
peiideram-se para mim.

l(i Porque tu é que és o nosso pai. Aliraão não nos 
coidiece, e Israel ignora-nos. Tu, Senho.r, és o nosso pa i, 
o nosso redentor, desde os tempos antigos. 17 Por que 
nos deixas, Senhor, extraviar dos teus caminho? Por que 
(deixas) endurecer o nosso coração, para te não temer 
mos? Volta-te para nós por amor dos teus servos e das 
tribos da tna herança. 18 Por que razõo os ímpios pene 
traram no teu templo, e os nossos inimigos calcaram o 
teu santuário? 19 Somos, desde há muito, como povo 
que não governas, sobre quem o teu nome não é invo 
cado.

64 —  1 Oxalá romperas os céus e desceras de lá.

16. Abraão e Israel (Jacob), mortos hà muito tempo, não 
nos po(Jera salvar.



desfazendo os montes diante de ti, 2 como fogo qne 
abrasa a lenha seca, como fogo que faz ferver a água, 
para que o teu nome se tornasse conliecido dos teus 
inimigos e ficassem turbadas as nações diaute da tna 
face, 3 vendo-te operar prodígios nunca esperados, de 
que jamais se ouvira falar — oxalá desceras, que os 
montes se abalariam diaute da tua face! 4 Nunca 
nenhum ouvido escutou nem nenhum oliio viu outro 
Deus salvar assim os que nele confiam.

õ Sais ao encontro daquele que com alegria pratica 
a .justiça e se lembra de ti nos teus caminlios: agora, 
porém, tu te iras, porque nós pecámos. Há muito que 
isto é assim: como seriamos salvos? f> Todos nos tor 
námos como um homem imundo, todas as nossas jus 
tiças são como um pano sujo; caímos todos como a 
folha, e as nossas iniquidades. como o vento, nos arre 
bataram. 7 Nâo há quem invoque o teu nome, quem 
se levante para se unii- a ti. Escondeste de nós a tna 
face e deixaste-nos perecer nas nossas iniquidades. 8 
Agora, Senhoi-, tu és o nosso pai; nós não somos senão 
barro; foste tu que nos foriiiaste, todos nós somos obra 
das tuas mãos. 9 Não te irrites extremamente, Senhor, 
e não te lembres mais da nossa iniqüidade. Olha para 
nós; todos nós somos o teu povo. 10 As tuas cidades 
santas tornaram-se um deserto, Sião ficou erma, Jeru 
salém uma solidão. 11 O nosso santo e glorioso templo, 
onde nossos pais te louvavam tornou-se presa das cha 
mas, e todas as nossas preciosidades converterani-se em 
ruínas. 12 Porventura conter-te-ás ainda, Senbor, à 
vista destas desgraças? Ficarás calado e afligir-nos-ás 
até ãs liltimas?

Resposta do Senhor à oração de Israel

65 —  1 Eu estava à disposição dos que não pergun- Fé dos 
tavam por mim, deixava-me encontrar dos que me não pagãos 
buscavam. Eu disse a uma nação que não invocava o duUdade 
meu nome: Eis-me aqui, eis-me aqui! 2 Esteudia as dos 
minhas mãos todo o dia para (Isrnel) um povo rebelde Judeus, 
que andava por caminho mau, após os seus pensamentos.
3 para um povo que, cara a cara, sempre nie provocava 
ã ira, imolando vítimas nos .jardins; sacrificando sobre 
tijolos, 4 habitando nos sepulcros, passando a noite 
em esconderijos, comendo carne de porco e alimentos 
impuros nos seus pratos, 5 dizendo: Afasta-te, não te

65, 3-5. Alusão a diversas práticas idolátricas e supers 
ticiosas.
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aproxim® de mim, porque eu te tornaria sagrado; esses 
são um fumo nas minhas narinas, um fogo que arde 
sempre. 6 Eis que isto está escrito diante de m im; 
Não me calarei até lhes dar a paga, até a lançar no 
seu seio. 7 (Castigarei) as vossas Iniquidades e as dos 
vossos pais, diz o Senhor, os quais sacrificaram sobre 
®  montes e me ultrajaram sobre os outeiros. Lançarei 
no seu seio o salário merecido.

8 ELs o que diz o Senhor: Como quando se acha 
snmo num cacho de uvas, se d iz: Não o destruas, por 
que nele há bênção —  assim farei eu por amor de meus 
servos, não destruirei de todo (Israel). 9 Farei sair 
de Jacob uma posteridade, e de Judá um herdeiro dos 
meus mont®; os meus escolhidos possuirão esta terra, 
e os meus servos habitarão nela. 10 Saron servirá de 
tapada de rebanh®, e o vale de Acor de logradouro 
de bois,, para aqueles do meu povo que me buscaram.

11 Quanto a vós, que abandonaste o Senhor, que 
vos esquecestes do meu santo monte, que pondes uma 
mesa à '(deusa) Fortuna e fazeis libaçóes ao Destino,
12 eu vos farei passar, um por um, ao fio da espada: 
todos perecereis n®ta mortandade, porque eu chamei e 
vós não r®pondestes. falei e não ouvistes, fizest®  o .mal 
diante de meus olhos e escolhestes o que eu não queria.
13 Por esta causa o Senhor Deus diz isto : Eis que os 
meus servos comerão, e vés tereis fome; eis que os 
meus serv® beberão, e vós tereis sede; 14 eis que os 
meus servos se alegrarão, e vós sereis confundidos; eis 
que os meus servos cantarão louvores na alegria do seu 
coração, e vós dareis gritos na dor do vosso coração, 
uivareis na aflição do vosso espirito, 15 delxareis o 
vosso nome como Imprecação aos meus escoUiid®; O Se 
nhor Deus te matará —  entretanto que os meus servos 
receberão um nome novo. 16 Todo o que quiser ser 
abençoado sobre a terra,, quererá ser abençoado pelo 
Deus da verdade, e o que jurar sobre a terra, jurará 
pelo Deus da verdade, porque foram postas em esqueci 
mento as antigas angústias, desapareceram dos meus 
olhos.

17 Porque vou criar novos céus e uma nova terra, 
e não persistirão na memória as coisas passadas, não 
voltarão mais ao ®pírito. 18 Antes folgareis e ’exul-. 
tareis para sempre naquelas coisas que vou criar porque

S. Bênção ou dom de Deus.
15. Nome novo. . . nome mais glorioso ainda que o de 

Israel.



vou fazer de JerusalétQ uma cidade de júbilo, e  do seu 
povo, um povo de alegria. 19 Terei as minhas delícias 
em Jerusalém, e a minha alegria no meu povo; e não 
se ouvirá mais, ai, voz de choro nem voz de lamento.
20 Não haverá ali mais menino que viva poucos dias; 
nem velho que não complete os seus dias; será ainda 
novo o que morrer aos cem anos, e o pecador sòmente 
aos cem anos será amaldiçoado. 21 Edificarão casas e 
habitarão nelas; plantarão vinhas e comerão o seu fruto.
22 Não edificarão casas para outrem as habitar, nem 
plantarão para outrem comer (o fru to ). Os dias do meu 
povo serão como os dias das árvores (que duram muito), 
e os meus eleitos usufruirão das obras das suas mãos.
23 Os meus escolhidos não trabalharão debalde, nem 
gerarão filhos para uma morte súbita, porque serão 
uma estirpe de abençoados do Senhor, eles e os seus 
descendentes. 24 Antes que eles clamem, eu os ouvirei; 
estando eles ainda a falar eu os atenderei. 25 O lobo 
e o cordeiro pastarão juntos, o leão e o boi comerão 
palha; o pó será para a serpente o seu alimento. Não 
haverá quem faça mal nem cause dano em todo o meu 
santo monte, diz o Senhor.

Natureza do reino messiânico; os ímpios 
excluídos da salvação

66 — 1 Eis o que diz o Senhor: O céu é o meu trono, o  culto
e a terra é o escabelo de meus pés, Que casa, pois, é não deve
essa que me edificareis, que lugar será o meu descanso?
2 Todas estas coisas fez a minha-mão, todas elas foram externo, 
assim criadas, diz o Senhor. Quem atrai o meu olltar é 
o aflito, o contrito do coração, que teme as minhas pala 
vras. 3 O que imola um boi, é como o que mata um 
homem; o que sacrifica um cordeiro, é como o que 
degola um cão; o que faz uma oferenda, é como o que 
oferece sangue de porco; o que se lembra de queimar 
incenso, é como o que venera um Idolo. Todas estas

20. Sòmente aos cem anos. . . Se, por impossível, hou 
vesse na Jerusalém nova algum pecador, ele também viveria 
cem anos. antes que a maldição divina cortasse os seus dias.

25. Metáforas para indicar que homens, de costumes 
e climas diferentes, viverão como Irmãos, depois de trans 
formados pela graça do Evangelho.

66, 1. Deus, que criou o céu e a terra, não tem neces 
sidade de morada, e não é habitação digna dele o templo 
material em que os Judeus tinham uma confiança excessiva, 
fazendo pouco caso de cumprir os mandamentos.

3. Os sacrifícios dos Judeus, sendo puramente externos, 
nâo eram agradáveis a Deus. O profeta compára-os a homi 
cídios e a ofertas proibidas pela lei.
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coisas (iinnhiãas pela lei) gostacani eles cie fazer, 
iinclando nos seus caminhos, e a sua alniá se deleitou 
nas suas abominações. 4 Por isso também terei gosto 
em zombar deles, farei vir sobre eles o que temiam: 
cora efeito chamei, e não houve quem me respondesse, 
fa lei, e não me deram ouvidos, fizeram o mal diante 
dos meus olhos, escolheiram o que eu não queria. 
5 Ouvi a palavra do Senhor, vós que a ouvis c<im (res 
peitoso) temor: Os vossos irmãos, que vos fiboriecein e 
qne vos repelem por causa do meu nome, dis.seram: 
Mostre o Senlior a sua glória, pura vermos a vossa ale 
gria. Mas, (não temais) eles serão confundidos, (i (Já 
ouro) vozes, uin .ruído (le tumulto vindo da cidade, 
vozes vindas do templo. lÉ a voz do Senhor, qiie dá o 
pago aos seus inimigos.

7 .\ntes que tivesse dor de parto, deii fi luz; antes 
que chegasse o tempo do parto, deu íi luz iiiii filho 
varão. 8 Quem .iamais ouviu tal? Quem viu coi.sa seme 
lhante a esta? Porventura n.asce um povo num só dia? 
Nasce ao mesmo tempo uma nação inteira? Pois Sião, 
logo que esteve de parto, deu à luz (todos) os seus 
filhos. SJ Eu, pois, que faço (lar à luz (on torno fecun 
dos) os outros, não darei à luz eu me.srno, diz o Senlior? 
Eu, que dou aos otitros sucessão, ficarei acaso estéril, diz 
o Senhor teu Deus?

10 Alegrai-vos com (a tiovaj Jerusalém, e.xultai por 
causa dela todos vós que a amais; regozijai-vos com ela 
todos os que chorais por ela, 11 a fim de que sugueis 
dos seus peitos, até ficardes saciados, fo  leite) das con 
solações (celcstiaisj, e saboreeis com delícias a plenitude 
da sua glória. 12 Porque o Senhor diz isto: Eis que eu 
farei correr .sobre ela como que um rio de paz e a 
glória das nações coino nma torrente que inunda ; suga- 
reis o seu leite, aos seus peitos sereis levados, e acari 
ciados sobre o seu i-egaço. 13 Como uma mãe acaricia 
o seu filhiiiho, assim eu vos consolarei, e em .Terusalém 
sereis consolados. 14 Vós o vereis, folgará o vosso cora 
ção, e os vossos ossos retomarão vigor como a erva. 
E conhecer-se-á a mão do Senhor a favor dos seus ser 
vos e a sua indignação contra os seus inimigos.

15 Porque o Senhor virá no meio do fogo, e o seu 
carro será como um torvelinho, para espalliar a sua

7. «Enquanto que os impios são castigados, a nova Sião 
verá multiplicar-se a sua população com uma rapidez mara 
vilhosa. — O filho varão simboliza o novo povo, os pagãos 
convertidos, que se juntarão a Israel». (Crampon)

9. «Esta obra fo i preparada por Deus. Não poderá ou 
não quererá ele concluir a sua realização?» (id .)



indignação num incêndio, e as suas ameaças em laba 
redas de fogo ; 16 com efeito o Senhor, pelo fogo e
pela espada, julgará todos os mortais, e serão muitos os 
qne o Senhor matará. 17 Aqueles que se santificam e 
se purificam para ir aos jardins, atrás dum que está 
no meio deles, que comem carne de porco, coisas abomi 
náveis e ratos, serão consumidos todos juntos, diz o 
Senhor. 18 Conheço as suas obras e os seus pensamen 
tos. Adirei para reunir todas as gentes e línguas, e eles 
comparecerão todos e verão a minha glória.

19 Porei entre eles um sinal; enviarei os que dentre 
eles forem salvos às nações, a Tarsis, a Put, a Lud, a 
Mosoc, a Ros, a Tubal, e a Javan, às ilhas longínguas, que 
nunca ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, 
Eles anunciarão a minha glória às gentes, 20 e farão 
vir todos os vossos irmãos convocados de todas as 
nações, como um presente para o Senhor, (condiizinão-os) 
em cavalos, em carros, em liteiras, em machos e em 
dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o 
Senhor, como quando os filhos de Israel levam uma 
oferta num vaso puro à casa do Senhor. 21 Até esco 
lherei dentre eles sacerdotes e levitas, diz o Senhor. 
22 Porque, como os novos céus e a nova terra, qué vou 
criar, subsistirão sempre diante de mim, diz o Senbor, 
assim subsistirá a vossa posteridade e o vosso nome.

23 Em cada mês, na neoménia, e èm'cada semana, 
ao sábado, toda a carne (toda a humanidade) virá pros 
trar-se diante de mim, diz o Senhor. 24 Quando sairem, 
verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra 
m im : o seu verme não morrerá e o seu fogo não se 
extinguirá, e a sua vista será um objecto de horror 
para todo o mundo.

União 
dos 

gentios 
e dos 

Judeus.

Glória 
e igno 
mínia 

eternas.

21. No antigo Testamento as cerimônias de culto eram 
sòmente celebrados por membros da tribo de Levi. Mas. 
depois da vinda do Messias, também os Gentios convertidos 
serão chamados ao sacerdócio.

24. Quando sairem. . . os adoradores do verdadeiro Deus 
sairão da nova Jerusalém, e verão o castigo dos inimigos 
de Deus.



PROFECIA DE JEREMIAS
Jeremias, o segundo dos projetas Kmaiores>, 

era filho do sacerdote Helcias, natural de Anatoth.. 
Começou a profetizar, cerca doa vinte e um anoa. 
e continuou durante quarenta e cinco, desde o 
décimo terceiro ano do reinado de Josias, até ao 
quinto depois da ruina de Jerusalém.

O seu fim  principal fo i exortar os Israelitas 
ã penitência, anunciando os castigos que o Senhor 
lhes enviaria. Depois da tomada de Jerusalém, Je  
remias quis fica r na cidade para consolar os poucos 
Israelitas que não tinham sido levados cativos.

Pouco tempo depois, Ismael mandou matar 
Godolias, governador caldeu da Judeia. Então os 
Judeus, temendo a vingança dos Caldeus, fugiram  
para o Egipto, levando consigo o profeta, que pro  
curou dissuadi-los disso, prometendo-lhes, em nome 
de Deus, a segurança e a paz, se não saíssem da 
Judeia. Segundo a tradição judaica, seguida pelos 
Padres da Ig re ja , Jeremias m orreu em Tafnis, c i 
dade do Egip to , apedrejado pelos prõprios Judeus, 
tendo sempre dado provas da mais tem a caridade 
para com o seu próximo.

O livro das «Lamentações» ou «T renos » de Je  
remias ê um poema sagrado, cheio dos afectos 
mais ternos, com que o Profeta  chora a destruição 
da cidade santa, a ruína do templo, a miséria  
extrema do povo de Deus e a sua escravidão.

Os- gemidos e dores de Jeremias eram uma
figura  dos de Jesus Cristo, o qual, no meio das 
snas dores e ignomínias, exortava o povo d e -Jeru  
salém a chorar a últim a ruina da cidade e do 
templo.

PRÓLOGO

Título do 1 —  1 Palavras de Jeremias, filho de Helcias ,(um )
livro, dos sacerdotes que viviam em Anatoth, na terra de 

Bemjamim. 2 A  palavra do Senhor foi-lhe dirigida no 
tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo 
terceiro ano do seu reinado, 3 Também lhe foi dirigida 
nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, con 
tinuando até ao fim do ano undécimo de Sedecias, filho 
de josias, rei de Judá, (is to  é) até ao tempo da transml- 
gração de Jerusalém, no quinto mês.

Jeremias 4 Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes ter-
é deiegadomos: 5 Antes que eu te formasse no ventre de tua

por mãe, te conheci; antes que tu saísses do seu seio, te
Deus. consagrei e constitui profeta entre as nações. 6 Eu 

disse-lhe; A h ! Senhor Deus, não seL falar, porque sou 
uma criança! 7 Mas o Senhor replicou: Não digas;



Sou uma criança — porquanto a tudo o que te enviar 
irás, e dirás tudo o que eu te mandar, 8 Não os temas, 
porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9 
Em seguida o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na 
boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras 
na tua boca, 10 eis que te constituo hoje sobre as nações 
e sobre os reinos, para arrancares e destruires, para 
arruinares e dissipares, para edificares e plantares.

11 Fol-me dirigida a palavra do Senhor a qual £ ins- 

dizla: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara pg^meio 
vigilante. 12 O Senhor disse-me: Viste bem, porque eu de^duM° 
vigiarei sobre a minha palavra para a cumprir. viaões.

13 Segunda vez me fo i dirigida a palavra do Senhor, 
a qual dizia: Que vês tu? Respondi: Vejo uma panela 
a ferver, que vem da banda do aquilão. 14 O Senhor 
disse-me: Do aquilão se espalhará o mal sobre todos os 
liabitantes desta terra. 15 Com efeito, vou convocar 
todos os povos dos reinos do aquilão, diz o Senhor, e 
virão, e porá cada um a sua cadeira à entrada das por 
tas de Jerusalém em volta de todos os seus muros e 
diante de todas as cidades de Judá. 16 Então pronun 
ciarei contra eles os meus juízos, por causa de todo o 
mal que fizeram, porque me deixaram, ofereceram liba 
ções aos deuses estranhos e adoraram a obra das suas 
mãos.

17 Tu, pois, cinge os teus rins Jevanta-te e dize-lhes Recebe 
tudo o qne eu te mandar. Não temas diante deles, por- pgp“  
que senão farei qne temas a sna presença. 18 Efectiva- cumprir 
mente, estabeleço-te hoje como uma cidade fortificada, 
como uma coluna de ferro, como um muro de bronze. 
diante de toda esta terra, dos reis de Judá, dos seus 
príncipes, dos seus sacerdotes e do seu povo. 19 Peleja 
rão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou con-' 
tigo, para te livrar, diz o Senhor.

I, 10. Paro arrancares. . . e edificares. . . «A  missão de 
Jerejriias será ura ministério não sé de castigo e destruição, 
mas também de restauração e de graça. Do cativeiro de Ba 
bilônia sairã um novo povo de Deus, mais santq e mais 
numeroso que o primeiro». (Crampon).

II .  üma vara vigilante. Em linguagem poética, à amen 
doeira. chamava-se vigilante, porque é a «primeira árvore 
a florir na primavera, como que a despertar do sono do 
inverno». (Crampon).



PROFECIAS ACERCA DE JÜDA 

1 —  Fidelidade de Deus; infidelidade e ingratidão 
dos Judeus

2— 1 Pol-me dirigida a palavra do Senhor, nos
termos seguintes:

2 'Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém: Isto diz o 
Senhor: Reeordo-me da fidelidade da tua mocidade, do 
amor dos teus desposórios, quando me seguias no
deserto, naquela terra que se não semeia, 3 Israel era
consagrado ao Senhor, era as primícias dos seus frutos;
todos os que o devoravam, pecavam, e sobre eles caíam 
males, diz o Senhor.

Sua in- 4 Ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacob, e vós, 
todas as famílias da casa de Israel. 5 Isto diz o Senlior: 

tasia. Qué injustiça encontraram em mim vossos pais, para 
se afastarem de mim, irem após a vaidade (ã os  ido los ), 
tornando-se eles próprios vãos? 6 Não disseram: Onde 
está o Senbor, que nos fez sair da terra do Egipto, que 
nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e gre- 
tada, por uma terra de sede, jmagem da morte, por 
uma terra por onde ninguém passa e onde ninguém 
mora? 7 Introduzi-vos numa terra de vergéis, para que 
comêsseis os seus frutos e o melhor dela; depois de 
terdes lá entrado, proíanastes a minha terra (en trega n  

do -vos à idola tria ) e fizestes da minha herança um 
objecto de abominação, 8 Os sacerdotes não disseram: 
Onde está o Senhor? Os depositários da lei não me 
conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os 
profetas profetizaram em nome de Baal. Seguiram os 
(id o lo s ) que de nada valem.

9 Portanto entrarei em juízo contra vós— palavra do 
Senbor — e contra os vossos filhos. 10 Passai 'às ilhas 
de Cetim e vede; mandai a Cedar e considerai bem (o  

Qúe lá se passa ), e vede se aconteceu coisa semelhante. 
11 Acaso trocou algum povo os seus deuses, apesar de 
não serem deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória 
pelo que de nada vale. 12 Pasmai, céus, sobre isto, 
tremei de espanto e de horror, diz o Senhor. 13 Porque 
o meu povo fez dois males: abandonaram-me a mim, 
que sou fonte de água viva, e cavaram para si cistei-nas, 
cisternas rotas, que não podem reter as águas.

2, 2. «A  mocidade da nação Israelita é o tempo da sua 
estada no Egipto, donde ela saiu como • a 'esposa do Senbor, 
que a separou dos outros povos». (Crampon).

11. A  sua g lória, que era o Senhor.



14 Porventura é Israel algum escravo ou fillío cie Males 
escravos? Por que razão pois se tornou uma presa ('cios 
inimigos)? 15 Contra ele rugiram os leões, levantaram 
a sua voz; reduziram a sua terra a um deserto; as suas 
cidades foram queimadas, e não há quem habite nelas.
16 Até os filhos de Menfis e de Tafnis te raparam a 
cabeca. 17 Porventura não te aconteceu (tndo) isto 
porque abandonaste o Senhor teu Deus, no tempo em 
qne te conduzia pelo caminho? 18 E agora que vais 
buscar no caminho do Egipto, para beberes a água turva 
(ão N ilo ) ? De que te vale tomar o caminho dos Assí 
rios, para beberes a água do rio (Eufrates) ? 19 A  tua 
malícia te pune, as tuas infidelidades te castigam. Sabe 
e vê que má e amarga coisa é o haveres abandonado o 
Senhor Deus dos exércitos.

20 Tu, desde há muito, quebraste o meu jugo, rom- Pecado 
peste os teus lagos e disseste: Não servirei (o Senhor). 
Semelhante a uma mulher impudica, te prostituías em 
todo o outeiro elevado, debaixo de toda a árvore fron 
dosa (adorando os falsos deuses). 21 Eu tinha-te plan 
tado como uma vinha escolhida com sarmentos de boa 
qualidade. Como pois degeneraste para mim, converten 
do-te em sarmentos bastardos de cepa estrangeira? 22 
Ainda qne te laves com potassa e empregues muito 
sabão, maculada estarás diante de mim, pela tna ini 
qüidade, diz o Senhor Javé.

23 Como dizes tu : Eu não estou manchada, eu não cie que 
andei após os BaaLs (ou idolos)? Vê os vestígios de teus 
pés no vale, considera o que ali fizeste. És como dro- corrigir, 
luedária desatinada, qne percorre todos os caminlios;
24 como asna silvestre acostumada ao deserto, que, abra- 
sada no seu apetite, aspira o ar (farejando) ;  ninguém a 
poderá deter. Todos os que a buscam não se fatigarão: 
achá-la-ão no tempo do cio. 25 Guarda o teu pé da 
desnudez (dos idolos), e a tua garganta da sede. Mas 
tu disseste: lÉ inútil! N ão! Amo os estranhos e atrás 
deles andarei.

26 Como o ladrão fica confundido, se o apanham, 
assim serão confundidos os da casa de Israel, eles e os I I  
.seus reis, os seus chefes, os seus sacerdotes e profetas, horado 
27 os quais dizem a um pau: Tu és o meu pa i; —  e a perigo. 
uma pedra: Tu me geraste. AColtaram-me as costas em

23. N o vale de Hinom, onde imolavam os filhos ao idolo 
de Moloch.

24. Todos os gue a buscam. . . Os falsos deuses não têm 
necessidade de se fatigar para atrair o povo de Israel, que 
c o próprio a ir ao seu encontro.



lugar de voltarem para mim a face; porém no tempo 
da sua aflição dizem; Levanta-te (Senhor) e livra-nos. 
28 Onde estão oâ teus deuses (direi então eu), que 
fabricaste para ti? Levantem-se, se te podem livrar, no 
tempo da tua aflição, porque os teus deuses, ó Jndá, 
são tantos em número como as tuas cidades.

Obstina- 29 Por que quereis vós entrar contra mim em juízo? 
em^ser me abandonastes, diz o Senhor. 30 Ein vão cas-

ingratos. tiguei os vossos filhos: eles não receberam a correcção.
A  vossa espada devorou os vossos profetas, como uin 
leão destruidor. 31 Assim é a vossa geração. Atendei ã 
palavra do Senhor: Porventura tenho eu sido para 
Israel um deserto, ou uma terra de trevas? Por que 
disse pois o meu povo: Recusamos obediência, não tor 
naremos mais para ti? 32 Porventiiia esquecer-se-á a 
donzela do seu ornato, ou a esposa do seu cinto? Mas 
o meu povo esqueceu-se de mim durante dias sein nú 
mero.

Desc^- 33 poi- que procuras tu justificai- o teu procedi-
pas v s. g f  jjp jg  gy pjg pgĵ . j|g ijgm eoiitigo, se em cima

de fazeres o mal, o ensinaste também aos outros. 34 
Até nas orlas -das tuas vestes se nclia o sangue dos 
pobres inocentes, que não havias surpreendido em delito 
de arrombamento. 35 Dizes : Estou inocente; certamente 
a sua cólera apartou-se de mim. Eis que vou eatrar em 
juízo contigo, por teres d ito : Não pequei. 3G Com que 
pressa mudas de caminho! Hás-de ser confundida pelo 
Egipto, como o foste já  por Assur. 27 Sairás de lá 
(envergonhada), com as tuas mãos sobre a cabeça, por 
que o Senhor rejeitou aqueles em quem confias: não 
obterás bom resultado com eles.

Espe- 3 —  1 Dizrse; Se um homem repudiar a sua esposa,
separando-se dele, tomar outro marido, por 

ventura poderá o primeiro voltar a tomá-la? Porventura 
não será considerada aquela mulher por ele como con 
taminada e impura? Tu porém tens-te prostituído a 
muitos amantes; e voltarias a mim? —  diz o Senhor. 
2 Levanta os teus olhos ao alto e repara. Onde o lugar, 
em que não te prostituite? Manchaste a terra com as 
tuas fornicações e com as tuas maldades. 3 Foi por 
isso que as águas do céu foram retidas e que as chuvas 
da primavera não caíram. O descaramento de uma
mulher meretriz apoderou-se de t i; não quiseste ter 
vergonha. 4 Agora ohamas-me dizendo: Tu és meu 
pai, tu o amigo da minha mocidade. 5 Porventura, 
há-de estar sempre irritado, ou perseverará até ao fim



na sua indignação? Eis ai está como falavas, cometendo 
o crime e consumando-o.

I I  —  Judá inipenitente sofrerá muitos inales

6 O Senhor dlsse-me nos dias do rei .Tosias: Não Judá
viste o que fez a rebelde Israel? Pol (adorar) sobre 
todos os altos montes e debaixo de todas as árvores com o
frondosas, e ali se prostituiu '(à idolatria). 7 Eu pen- castigo 
sava: Ela voltará a mim, depois de tudo isto que fez. israel. 
Mas não voltou. Judá, sua pérfida irmã, viu (isto).
8 Viu que, por ter adulterado a rebelde Israel, eu a 
tinha desamparado e lhe tinha dado libelo de repúdio.
Contudo não teve temor a pérfida Judá, sua irmã, 
mas foi-se, e também ela se prostituiu (ou idolatrou);
9 com a sua prostituição desavergonhada contaminou a 
terra, adulterou com a pedra e com o pau (adorando-os 
como deuses). 10 E, depois de todas estas coisas, não 
se voltou para mim sua irmã, a pérfida Judá, de todo o 
seu coração, mas só fingidamente, diz o Senlior.

11 E o Senhor disse-me: A  rebelde Israel parece uma israci é 
santa em comparação da pérfida Judá. 12 Vai, e pro- 
fere em alta voz estas palavras para o quilão: A’ olta,  ̂conver- 
rebelde Israel, diz o Senhor, não te mostrarei um rosto são. 
indignado, porque sou misericordioso, diz o Senhor; a 
minha ira não durará eternamente. 13 Reconhece, 
todavia, a tua maldade: prevaricaste contra o Senhor 
teu Deus, dirigiste os teus passos para os (deuses) 
estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, não 
ouviste a minha voz, diz o Senhor. 14 Convertei-vos a 
mim, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso 
senhor. Tomar-vos-ei. um de cada cidade e dois de 
cada família, e introduzir-vos-ei em Sião'. 15 Dar-vos-ei 
pastores segundo o meu coração, os quais vos apas 
centarão com inteligência e sabedoria. IG Depois que 
vos multiplicardes e crescerdes na terra naqueles dias, 
diz o Senbor, não se falará mais da arca da aliança 
do Senhor; não lhes virá ao pensamento não se lem 
brarão nem terão saudade dela. e não se fará outra.

3, 14. Cm de cada cidade. . Ainda mesmo que as dez 
ti-ihos se não convertessem em massa, todos aqueles que 
implorassem isoladamente o perdão, obtê-lo-iam, gozando dos 
favores de Deus. mencionados a s e ^ ir .

16. Não se falará mais. . . porque o novo povo terá Jesus 
Cristo residindo pessoalmente no meio da sua Igreja, e ces 
sarão as figuras da antiga lei. que o representavam.
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17 Naquele tempo, chamarão a Jerusalém trono cio 
Senhor, e se reunirão todas as nações em Jerusalém 
em nome do Senhor, e não andarão após a maldade do 
seu perverso coração.

18 Naqueles dias a casa de Judá andará de acordo 
com a casa de Israel, e virão juntamente da terra do 
aquilão para a terra que eu dei a vossos pais. 19 Eu 
disse: Como te quererei contar entre os meus filhos, 
dar-te uma terra deliciosa, uma herança que seja a mais 
preciosa jóia no concerto das nações! E acrescentei: 
Chamar-me-ás pai, e não cessarás de me seguir. 20 Mas, 
do modo que uma mulher despreza o seu amigo, assim 
me desprezou a mim a casa de Israel, diz o Senhor. 
21 Uma voz se ouviu nas colinas, pranto e súplicas dos 
filhos de Israel, porque fizeram mau o seu caminho, 
esqueceram-se do Senhor seu Deus. 22 Convertei-vos, 
filhos rebeldes, e eu sararei os (males dos) vossos extra- 
vios. Aqui estamos (ó Senhor), vimos a ti, porque tu és 
o Senhor nosso Deus. 23 Na verdade são mentira os 
(idolos dos) outeiros e a animação (das Jestas idold- 
tricas) dos montes; em verdade no Senlior nosso Deus 
é que está a Salvação de Israel. 24 O ídolo infame 
devora o trabalho de nossos pais desde a nossa moci 
dade, os seus rebanhos, os seus gados, os seus filhos e 
as suas filhas. 25 Dormiremos na nosa confusão e 
viveremos cobertos da nossa ignomínia, porque pecamos 
contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a 
nossa mocidade até este dia, porque não ouvimos a voz 
do Senhor nosso Deus.

4 —  1 Se tu, Israel, voltares, diz o Senhor, con- 
verter-te-ás a mim; se tirares de diante da minha face 
os teus horrores, não mais andarás errante. 2 Se jura- 
res pela vida do Senhor, em verdade, com rectidâo e 
justiça, nele serão abençoados os povos e nele se glo 
riarão.

3 Porque isto diz o Senhor às gentes de Judá e de 
Jerusalém: Arroteal o vosso pousio; não semeeis sobre 
espinhos. 4 Clrcuncidai-vos para o Senhor, tirai os 
prepúcios de vossos corações, varões de Judá habi 
tantes de Jerusalém, para que não suceda qne, de re 
pente, saia como fogo a minha indignação e abrase, e 
não .haja quem a apague, por causa da maldade das 
vossas obras.

4, 4. Os prepúcios, isto é. as disposições más, os senti 
mentos carnais, tudo o gue afasta de Deus e da sua lei.



5 Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém; 
publicai ao som de tombeta por (todo) o país; gritai em ju^eus: 
alta voz e d ize i; Juntai-vos todos, entremos nas cidades yirá um 
fortificadas; 6 levantai o estandarte na direcção de 
Sião, procurai abrigo, não estejais parados, porque eu 
farei v ir do Aquilão uma desgraça; uma grande cala 
midade.

7 Saiu o leão do seu covil, pôs-se a caminho o des 
truidor das gentes; saiu do seu país, para reduzir a tua 
terra a um deserto; as tuas cidades serão destruídas,
.sem que nelas fique habitante algum. 8 Por isso cobri- 
-vos de cilício, chorai e pranteai, porque não se apartou 
de nós o ardente furor do Senhor. 9 Acontecerá isto 
naquele dia, diz o Senhor; Desfalecerá o coração do rei, 
desfalecerá o coração dos chefes; pasmarão os sacerdo 
tes, e os profetas ficarão estupefactos. 10 Dir-se-á (ao 
ouvir is to ): A i !  Senhor Deus! Verdadeiramente enga 
naste este povo e Jerusalém, dizendo-lhes: Vós tereis 
paz quando agora chega a espada (do inimigo) até ao 
coração.

11 Naquele tempo dir-se-á a este povo e a Jerusa 
lém; Um vento abrasador sopra das colinas do deserto 
sobre os caminhos que conduzem à filha do meu povo, 
não para aventar ou limpar (o  grdo, mas para queimar 
as plantas). 12 Daquele lado chega, iãs minhas ordens, 
um vento impetuoso; agora proinunciarei os meus juízos 
contra eles. 13 Eis que (o  exército inimigo) vem como 
uma nuvem, como uma tempestade os seus carros, mais 
velozes que águias os seus cavalos. A i de nós (dirdo), 
porque somos destruídos.

14 Lava, ó Jerusalém, o teu coração de toda a mal 
dade, para que sejas salva. Até quando permanecerão 
em ti pensamentos pecaminosos? 15 Já se escuta uma 
voz vinda de Dan, a dar o alarme, a notícia da cala 
midade vem do monte de Efraim. 16 Dizei às nações:
Eis que se ouviu dizer em Jerusalém que vem gente de 
guerra de uma terra remota, que faz ouvir os seus gritos 
contra as cidades de Judá 17 Estão '(dia e noite) ao 
redor dela como guardas de campos, porque ela se revol 
tou contra mim, diz o Senhor. 18 Os teus caminhos e 
os teus pensamentos te trouxeram (é Jerusalém) estas 
coisas; eis (o fru to da) tua maUcia! Quão amargo é!
Chega ao coração!

7. o  destruidor. Nabucodonosor.
15. Dan «estava na fronteira norte da Palestina, a par 

t ir  da qual o exército inimigo devia atravessar as montanhas 
de Efraim, para chegar a Jei-usalém». (Crampon).



o  prol 19 Minhas entranhas! Minhas entranlias! Sinto iloi-! 
feta la- o  meu coracão tumultua! Não me calarei, iiorque a 
"nlhm* minha alma ouviu a voz da trombeta, um alarido de 
da sua batalha. 20 Anuncia-se desastre sobre desastre; foi 
pátria, assolada toda a terra. De improviso foram derruiiadas 

as minhas tendas, os meus pavilhões abatidos. 21 Até 
quando verei o estandarte (ininUfio) e ouviiei a voz da 
trombeta (inimiga) f 22 O meu povo é néscio, (d 'x o 
Senhor) não me conhece! Filhos insensatos são, sem 
inteligência: são sábios para fazer o mal, mas não saliem 
fazer o bem. 23 Olhei para a terra, e eis que estava 
informe e vazia; para os céus. e não liavia neles luz, 24 
A"i as montanhas, e elas tremiam, e todos os outeiros 
estremeciam. 25 Olhei e não bavia bomens, e todas as 
aves do céu tinham fugido. 20 Olhei, e (v i que) o vergel 
se tornara um deserto e todas as .suas cidades haviam 
sido destruídas na presença do Seubor, ao sopro da 
sua, cólera.

Fuga dos 27 Eis, pois, o que diz o Senbor: Deserta ficará 
Judeus, terra (de Judá), porém não a destruirei de todo.

28 Chorará a terra e entristecer-se-ão os céus, lá em 
cima, porque decretei, resolvi, e não nie arrependo, não 
desistirei. 29 A  voz do cavaleiro e do que despede a 
seta, fugiu toda a cidade; correram a esconder-se nos 
bosques, subiram pelos rochedos; todas as cidades foram 
desamparadas, sem que ficasse nelas um só habitante.

30 E tu, desolada, que farás (ó Jerusalém) ? Por 
mais que te vistas de púrpura, te adornes de enfeites de 
oiro, e alargues os teus olhos com pinturas, em vão te 
embelezarás: os teus amantes desprezam-te, querem 
tirar-te a vida. 31 Ouço uma voz como de mulher que 
está de parto, angústias como de puérpera: é a voz da 
filha de Sião, que grita, estendendo as suas mãos (e 
dizendo): A i de mim, que desfalece a iiiinlia alma diante 
dos assassinos.

Corrii|)ção universal de Judá

Corrupção 5 — 1 Percorrei as ruas de Jerusalém, olhai e infor- 
procurai nas suas praças a ver se achais um 

só homem que faça .iustiça, busque a verdade, e eu per 
doarei à cidade. 2 Mesmo quando dizem; Viva o 
Senhor —  ainda assim juram falso. 3 Os teus olhos, ó

5, 2. Mesmo guando disem, para assegurar ou dar fé 
de alguma coisa.



Senhor, não buscam a fidelidade? Tu os feriste, e eles 
não 0 sentiram; moeste-os a golpes, e eles recusaram 
aceitar a correcção: endureceram as suas frontes' mais 
que uma pedra, e não quiseram voltar (a  ti). 4 Então 
eu disse: Talvez sejam sòmente os da classe baixa que 
ignoram o caminho do Senhor, a lei do seu Deus. 5 Irei 
pois ter com os grandes e falar-lhes-ei, porque estes 
conhecem o caminho do Senhor, a lei do seu Deus Vi 
porém que estes, àinda mais que os outros, quebraram 
à uma o jugo (do Senhor), romperam os lagos (da lei 
divina). 6 Por isso o leão do bosque os fere; o lobo do 
deserto à noite os assalta, o leopardo anda vigilante 
sobre as suas cidades: todo aquele que sair, será despe 
daçado, porque se multiplicaram as suas prevaricações, 
se acumularam as suas apostasias.

7 Por que título poderei eu ser-te propício (ó povo 
rebelde) ? Teus filhos abandonaram-me, e juram por 
aqueles qne não são denses; cumulei-os de bens, e eles 
adulteraram, entregaram-se às suas paixões eni casa da 
meretriz. 8 Tornaram-se como cavalos de lançamento; 
quando estão no maior ardor; cada um relincha junto 
da mulher do seu próximo. 9 Pois não hei-de eu cas 
tigar estas coisas, diz o Senhor, e não me hei-de vingar 
duma tal gente?

10 Escalai os seus muros (ó povos da Caldeia) e 
destruí, mas uão completamente; arrancai-lhe (à 
minha vinha) os sarmentos, porque não são dç Senhor. 
11 Têm prevaricado gravemente contra mim a casa de 
Israel e a 'casa de Judá diz o Senhor. 12 Negaram o 
Senhor e disseram; Não é ele (o  verdadeiro Dens), nem 
virá mal sobre nós; não veremos a espada nem a fome 
(como vaticinaram os ptrofetas). 13 Os profetas são 
apenas vento, e ninguém fala através deles. Estas coisas, 
pois, virão sobre eles (e não sobre nós). 14 Isto diz 
o Senhor Deus dos exércitos; Porque haveis proferido 
tais palavras, eu farei (ó J&remim) com que as minhas 
palavras sejam fogo na tua boca, e que este povo seja 
lenha que tal fogo devorai-á.

15 Eis que eu farei vir sobre vós uma gente de 
longe, ó casa de Is-rael, diz o Senhor; uma gente robusta, 
uma gente antiga, uma gente cuja língua não conheces 
que não entendes a que diz. 16 A  sua aljava é como 
um sepulcro aberto, todos eles são fortes (soldados).

Cólera 
de Deus 
contra o 

povo 
que o 
negou,

6. Leão. lobo, leopardo, são símbolos de Nabucodonosor.
16. Como um sepulcro aberto, quantas setas saírem dela. 

outras tantas mortes causarão.



17 Essa gente comerá as tuas searas e o teu pão; devo 
rará os teus filhos e as tuas filhas; nutrir-se-á dos teus 
rebanhos e dos teus gados; devorará a tua vinha e a 
tua figueira, destruirá as tuas cidades fortificadas, nas 
quais tens posta a confiança. 18 Contudo, mesmo nesses 
dias, diz o Senhor, não acabarei de todo convosco. 19 
Se disserdes: Por que nos fez o Senhor nosso Deus todas 
estas coisas? — responder-lhes-ás: Assim como me aban 
donastes e servLstés a um deus estranho na vossa terra, 
assim servireis (agora) os estrangeiros em terra não 
vossa.

e que é 20 Anunciai isto à casa de Jacob, fazei-o ouvir em 
ímpio, a Judá, dizendo: 21 Ouve, povo insensato, que não tens

coração! Vós. que tendes olhos e não vedes, que tendes 
seus ouvidos e não ouvis, 22 não me temereis a mim, diz 

profetas q Senhor, não estremecéreis diante de mim que pus a 
^ã^es.' areia por limite do mar fronteira eterna que não atra 

vessará? Levantar-se-ão as suas ondas, mas não poderêo 
( ír  mais adiante); rugirão, mas não a ultrapassarão. 
23 Porém o coração deste povo tornou-se obstinado e 
rebelde; apartaram-se (de mim) e foram (atrás dos 
idolos). 24 Não disseram no seu coração; Temamos o 
Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva 
temporã e serôdia, e que nos assegura as semanas des 
tinadas à colheita.

25 As vossas iniquidades transtornaram esta ordem, 
os vossos pecados apartaram de vós o bem. 26 Com 
efeito no meu povo acham-se ímpios, que lançam artpa- 
dilhas, coDio os caçadores de aves. pondo laços e redes 
para apanhar os homens. 27 Como gaiola cheia de aves, 
assim são as suas casas de rapinas; por isso se engran 
decem e enriquecem, 28 engordam e se tornam nédios. 
Ultrapassam mesmo os limites do mal. Não defendem 
o direito, o direito do órfão, e (assim) prosperam; não 
fazem .Justiça aos pobres. 29 Porventura não hei-de 
punir estes excessos, diz o Senhor, não me hei-de vingar 
duma tal gente?

30 Coisas horrendas, abomináveis, se têm feito nesta 
terra; 31 Os profetas profetizam mentiras, os sacer 
dotes governam de acordo com eles, e o meu povo gosta 
destas coisas. Que fareis, quando chegar o fim de tudo 
isto?

22-23. Contraste doloroso: Enquanto o mar obedece a 
Deus. sendo contido na sua fúria por alguns grãos de areia, 
o povo de Deus revolta-se.

24. Assegura as semanas entre a Páscoa e o Pente- 
costes, em que, na Palestina, não costuma chover.



Jerusalém será sitiada e devastada

6 — 1 Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jeru- Cerco 
salém, fazei soar a trombeta em Tecua e levantai o 
estandarte sobre Betacarém, porque de banda do aquilão ruína do 
aparece um mal, uma grande ruína. 2 A  formosa, a país, 
delicada filha de Sião, eu a destruí. 3 A  ela chegam 
os pastores e os seus rebanhos; levantam ao redor as 
suas tendas; cada um pasta a sua parte. 4 Preparai- 
-vos para lhe fazer guerra; levntai-vos e subamos, ao 
meio-dia. (M as), ai de nós, que declina o dia e as som 
bras da noite se estendem. 5 Levantai-vos, subamos de 
noite e deitemos abaixo os seus palácios. 6 Porque isto 
diz o Senhor dos exércitos: Cortai as suas árvores, levau- 
tai plataformas à roda de Jerusalém: esta é a cidade 
destinada à punição, porque todo o gênero de injustiça 
reina no meio dela. 7 Como uma nascente faz surgir 
a água, assim ela a sua maldade. Sòmente se ouve falar 
n ela^e injustiças e de ruínas; diante de mim estão sem 
cessar a tortura e o açoute. 8 Emenda-te, Jerusalém, 
para que não suceda que a minha alma se aparte de ti 
e que eu te reduza a um deserto, a uma terra inabitáda.
9 Eis o que diz o Senhor dos exércitos: Até ao último 
cacho, como na vindima, se apanharão os restos de 
Israel. Torna a passar a mão por entre os sarmentos, 
como o vindimador.

10 A  quem falarei eu? A  quem conjurarei que me por
ouça? Os seus ouvidos estão incircuncidados. não podem 
ouvir; a palavra do Senhor tornou-se para eles um cimento
motivo de opróbriò, não sentem gosto por ela. 11 Por do povo. 
Isso é que estou cheio do furor do Senhor; estou can 
sado de o conter. Derrama a indignação sobre o menino 
que anda pela rua, e  juntamente sobre a assembleia dos 
jovens. Todos serão presos: o marido e a mulher, o 
velho e o decrépito. 12 As suas casas passarão a estra 
nhos, assim como os seus campos e as suas mulheres, 
porque eu estenderei a minha mão sobre os habitantes 
do pais, diz o Senhor. 13 Com efeito, desde o mais 
pequeno ao maior, todos se entregam à ganância; desde 
o profeta ao sacerdote, todos procedem com dolo. 14 Tra 
tam à toa as chagas da filha do meu povo, dizendo:
Paz, paz ! — quando não bá paz. 15 Serão confundidos, 
porque fizeram coisas abomináveis, mas (melhor dizendo) 
nem sequer sentem já vergonha, não sabem que coisa é 
euvergonhar-se. Por isso cairão entre os mortos, no 
tempo do castigo cairão, diz o Senhor.



Ilusões 16 Eis o que (também) diz o Senhor; Parai no 
do culto, caminho e vede, perguntai quais são as antigas veredas, 

qual o caminho da salvação e andai por ele, e acharels 
repouso para as vossas almas. Mas eles responderam; 
Não andaremos por ele. 17 Eu estabeleci sentinelas sobre 
vós. Ouvi a voz da sua trombeta. Mas eles responderam: 
Não queremos ouvir. 18 Portanto ouvi, ó nações, e tu, 
ó congregação dos povos; fica sabendo o que lhes acon 
tecerá. 19 Ouve terra! Eu farei vir uma calamidade 
sobre este povo, fruto dos seus (depravados) desígnios, 
porque não ouviram as minhas palavras, rejeitaram a 
minha lei. 20 Que me interessa o incenso de Sabá, a 
cana aromática de terra longínqua? Os vossos holocaus 
tos não me são agradáveis, as vossas vítimas não me 
agradam.

21 Portanto eis o que diz o Senhor; Porei diante 
deste povo pedras de tropeço, em que cairão juntamente ns 
pais e os filhos, em que o vizinho e o amigo perecerão. 

Invasão: 22 Isto diz o Senhor: Eis que vem um povo da tei;i’a do 
*natílo" nação grande se levanta das extremidades
ao povo. 6a terra. 23 Trazem na mão o arco e o dardo, são 

bárbaros, sem piedade; a sua voz soa como o mar; mon 
tam em cavalos, dispostos como um (só) homem a pele 
jar contra ti, filha de Sião. 24 Ouvimos a noticia; 
(dizem os Judeus) e as nossas mãos perderam a força; 
fomos surpreendidos pela tribulação, por dores seme 
lhantes 'às da que está de parto. 25 Não saias aos 
campos, nem andeis pelos caminhos, porque a espada 
do inimigo e o espanto cercam-nos por todos os lados. 
26 (õ  Jerusalém) filha do meu povo cinge-te de cilício, 
revolve-te na cinza; toma luto como por um filho único, 
chora amargamente, porque de repente virá sobre nós o 
destruidor.

27 A  ti (Jeremias) te constituí experimentador do 
meu povo, para que conheças e proves o seu proceder. 
28 Todos são rebeldes, semeadores de calúnias, são cobre 
e fe rro ; todos se corromperam. 29 Gastou-se o fole, o 
chumbo foi consumido no fogo; dehalde se procura puri-

16. As antirjas veredas, que foram seguidas pelos vossos 
antepassados, especialmente pelos patriarcas.

17. Sentinelas, isto é. profetas destinados a avisar-vps.
27. Deus compara Jeremias a um operário ensaiadbr, 

encarregado de examinar os metais preciosos, e ver o seu 
valor.

28. O povo de Deus é semelhante a um metal gros 
seiro, do qual nada de bom se pode extrair.



1’icar, as escórias não se separam. 30 Chamai-os nma 
prata de refugo, porque o Senhor os rejeitou.

III  —  Confianças vãs do povo

7 —  1 Palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias, nos_ 
termos seguintes: 2 Põe-te em pé, (à porta da casa do' 
Senhor, e prega ai estas palavras: Ouvi a palavra do 
Senhor, vós todos, ó filhos de Judá, que entrais por 
estas portas para adorar o Senhor. 3 Eis o qúe diz o 
Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Tornai bons os 
vossos caminhos e as vossas obras, e eu habitarei con 
vosco neste lugar. 4 Não ponhais a vossa confiança em 
palavras de mentira (ãos) que dizem: É este o templo 
do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor! 5 
Mas se dirigirdes bem os vossos caminhos, se emendar- 
des as vossas obras, se fizerdes justiça aos que pleiteiam 
entre si, 6 se não oprlmlrdes o peregrino, o órfão e a 
viúva, nem derramardes o sangue inocente neste lugar, 
se não andardes após os deuses alheios, para vossa des 
graça, 7 então habitarei convosco neste lugar, nesta 
terra que dei a vossos pais, pelos séculos dos séculos.

8 Contudo, eis que confiais, para vosso mal, em 
palavras de mentira, que vos não servirão para nada. 
!) Pois quê! Furtar, matar, adulterar, jurar falso, sacri 
ficar a Baal e ir após os deuses estranhos, que não 
vonheceis, 10 e (depois disto) vir .à minha presença 
iiesta casa, onde o meu nome é invocado, e dizer: Esta 
mos livres (de todo o mal) —  com a ideia de continuar 
a cometer todas estas abominações! 11 Logo, esta mi- 
iiiia casa, onde é invocado o meu nome, é, a vossos olhos, 
um covil de ladrões? Eu, eu também v i (as vossas abo 
minações), diz 0 Senhor. 12 Ide ao meu santuário, a 
Silo, onde habitou o meu nome, a princípio, e vede o 
que eu lhe fiz por causa da malícia do meu povo de 
Israel. 13 E agora, porque tendes feito todas estas 
obras, diz o Senhor, e porque, quando vos falei e avisei 
com tempo, não me ouvistes, quando vos chamei, não 
me respondestes, 14 farei a esta casa onde o meu nome 
é invocado e na qual pondes a vossa confiança, a este 
lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, (farei, digo) o 
mesmo que fiz  a S ilo ; 15 lançar-vos-ei para longe da

Podia 
confiar 
no tem 
plo, se 
proce 
desse 
bem.

Mas
procede

mal.

7, 4. O templo do Senhor. . . Estas palavras são repeti 
das três vezes para mostrar o carácter frívolo da confiança 
que tinliam no templo.



mlnlia face, como lancei todos os vossos irmãos, toda 
a linhagem de Efraim.

Que o 16 Tu pois (Jeremias) não rogues por este povo, não 
profeta faças por eles lamentações nem preces, não insistas 

comigo, porque não te ouvirei. IV Não vês tu o que 
povoen- eles fazem nas cidades de Judá e nas praças de Jeru- 
durecidot salém? 18 Os filhos juntam a lenha, os pais acendem o 

fogo, as mulheres preparam a massa a fim de fazerem 
tortas para a rainha do céu; depois fazem libações a 
deuses estranhos, para me ofenderem. 19 Porventura é 
a mim que eles ofendem, diz o Senhor? Não é autes a 
si mesmos que fazem mal, para confusão do seu rosto? 
20 Portanto isto diz o Senhor Deus: Bis que o meu 
furor, a minha indignação, está para cair sobre este 
lugar, sobre os homens e sobre os animais,, sobre as 
árvores dos campos e sobre os frutos da terra; acender- 
-se-á e não se apagará.

Deus 21 Isto diz 0 Senhor dos exércitos, o Deus de Israe l: 
repele os Juntais os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e 

suas carnes. 22 Não fa lei com vossos pais, 
chados nem lhes mandei, no dia em que os tirei da terra do 

pelo Egipto, coisa alguma acerca dos holocaustos e dos sacri- 
pecado. ff^jos, 23 mas eis o que lhe ordenei; Ouvi a minha 

voz, e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo; 
andai por todo o caminho que eu vos prescrevo, para 
serdes felizes. 24 Todavia não me ouviram, não pres 
taram atenção, foram após os seus apetites, segundo a 
dureza do seu malvado coração, voltaram. para trás, em 
vez de Irem para diante. 25 Desde o dia em que vossos 
país saíram da terra do Egipto até hoje, eu vos enviei 
todos os meus servos, os profetas, cada dia me apressei 
a enviá-los. 26 Porém (os filhos de Israel) não me 
ouviram, não me. prestaram atenção mas endureceram 
a sua cerviz e obraram pior que seus pais. 27 Tu lhes 
dirás todas estas palavras, mas não te ouvirão; cha- 
má-los-ás, mas não te responderão. 28 Então lhes.dirás; 
Esta é aquela nação que não ouviu a voz do Senhor seu 
Deus, não recebeu as suas instruções. Acabou-se a sua 
fé, desapareceu da sua boca.

Castigo 29 Corta os teus cabelos (em sinal de luto) e lança-os 
da*ídóla1^°'^^’ l^^^nta o teu pranto nas alturas, porque o. Senbor 

tria. arrojou de si e abandonou a geração que excitou o seu

18. Rainha do céu, deusa provàvelmente identificável 
com a Astarte fenicia.

21. Comei as suas cames: julgando santificar-vos, nada 
iucrareis com isso.



furor. 30 Sim, os   filhos de Judá oometeram o mal 
diante de meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus 
horrores (ou idolos) na casa em que foi invocado o 
meu nome, para a profanarem; 31 edlficaram os luga 
res altos de Tofet, que está no Vale do Filho de Hinnom, 
para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas, 
coisa que não mandei nem me passou pelo pensamento.
32 Por isso, dias virão, diz o Senhor, em que não se cha 
mará mais Tofet, nem Vale do Filho de Hinnom, mas 
Vale da Matança. Então enterrarão em Tofet, porque 
não haverá mais lugar; 33 e os cadáveres deste povo 
servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, 
sem aparecer quem os enxote. 34 Farei que se não ouça 
nas cidades de Judá e nas praças de Jerusalém voz de 
regozijo e de alegria, cantar de esposo e cantar de esposa, 
porque a terra será um deserto.

8 —  1 Naquele tempo, diz o Senhor, serão lançados 
fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, os 
ossos dos seus príncipe, os ossos dos sacerdotes, os 
ossos dos profetas e os ossos daqueles que habitaram em 
Jerusalém; 2 serão expostos ao sol, â lua e a toda a 
milícia (ou astros) do céu, que eles amaram e serviram, 
atrás de quem andaram, a quem consultaram e adora 
ram ; não serão recolhidos nem sepultados: ficarão 
sobre a face da terra como esterco. 3 E escolherão 
antes a morte que a vida, todos os que ficarem desta 
raça perversa em todos os lugares, para onde en os arro 
jar, diz o Senhor dos exércitos.

Confiança vã na ciência da lei e da circuncisão

4 Dize-lhes; Assim fala o Senhor; Porventura o que Scrio 
cai não se levantará? E  o que se desviou não voltará? c^tiga- 
5 Por que, então, se desviou (de m im ) este povo de Jeru- 
salém com um obstinado descaminho? Apegam-se à men- nhccem a 
tira, não querem voltar. 6 Atendi e escutei: não falam 'uaa 
como é mister; não há quem faça penitência do seu violam; 
pecado, dizendo: Que fiz  eu? (Pelo contrário) todos vol 
tam á sua carreira, como um cavalo que se atira ao 
combate. 7 A  cegonha conhece no céu a sua estação; a 
rola, a andorinha e a grua observam o tempo da sua 
arribaçâo; mas o meu povo não conhece a lei do Senhor.
8 Como dizeis vós: Somos sábios, e a lel do Senhor está

8, 1. Os inimigos, na esperança de encontrarem rique 
zas. vioiavam os sepulcros,’ deixando os ossos espalhados 
pur fora.



connosco? (Enganais-vos): verdadeiramente o cálamo 
mentiroso dos escribas transformou-a (à le i) em men 
tira. 9 Os (vossos) sábios estão confundidos, conster 
nados e enredados. Rejeitaram a palavra do Senhor. 
B, afinal, que sabedoria há neles? 10 Pelo que darei 
as suas mulheres a estranhos, os seus campos a outros 
proprietários porque, desde o mais pequeno ao maior, 
todos se dão à ganância; desde o profeta ao sacerdote 
todos praticam a fraude. 11 Tratam, ã toa, as chagas 
da filha do meu povo, dizendo : Paz, paz ! —  quando não 
há paz. 12 Serão confundidos, porque cometeram coisas 
abomináveis, ou antes, nem sequer sentem já vergonha, 
nâo sabem o que é envergonhar-se; portanto cairão entre 
03 mortos, no tempo do seu castigo cairão, diz o Senhor. 
13 'Vou juntá-los todos, diz o Senhor; não há uvas nas 
vides, nem figos na figueira, e as folhas murcharam! 
E farei que sejam arrebatadas, 

e este >14 Por que estamos nós quietos (dirão os Judeus)?
Juntai-vos, entremos nas cidades fortificadas, para ai

morará, perecer, pois O Senhor nosso Deus nos vai fazer morrer, 
nos dá a beber águas envenenadas, porque pecamos con 
tra 0 Senhor. 15 Esperávamos a paz. e nenhum bem 
nos chega; o remédio, e eis que só há terror. 16 O es- 
trépito da cavalaria inimiga ouve-se já  desde Dan; ao 
som dos relinchos dos seus cavalos guerreiros estremece 
todo o país; vêm a devorar a terra e quanto há nela, 
a cidade e os seus habitantes. 17 Enviarei contra vós 
(Os Caldeus, como) serpentes e áspides contra os quais 
nada podem os encantamentos; eles vos morderão, diz 
o Senhor.

Dor de 18 A  minha dor é sem remédio, o meu coração
Jeremias, angustiado dentro de mim. 19 Eis a voz lamen 

tosa (de Jerusalém) da filha do meu povo, que clama 
de uma terra longínqua: Porventura não está o Senhor 
em Sião, ou não está o seu rei no meio dela? Por que 
razão (responde o Senhor) me irritaram os seus habi 
tantes com os seus ídolos, com deuses alheios? 20 
O tempo da ceifa passou (dizem os Israelitas), o estio 
findou, e nós não fomos salvos. 21 Estou ferido (con 
tinua Jeremias) com a ferida da filha do meu povo; 
o espanto apoderou-se de mim. 22 Porventura não há 
mais bálsamo em Galaad? Não se acha lá nenhum 
médico? Por que não foi pois pensada a ferida da filha 
do meu povo?

9 —  1 Quem mudará em nascente a minha cabeça.



ran íoute de lágrimas os meus olhos, para eu chorar de 
dia e de noite os mortos da filha do meu povo?

2 Quem me dará no deserto um albergue de vlan- Pecados 
dantes? Deixarei o meu povo, apartar-me-ei deles, pois g 
todos são adúlteros, um bando de prevaricadores. 3 Ser- crimes, 
vem-se da sua língua como dum arco para atirar 
mentiras; não fo i pela verdade que se tornaram fortes 
na terra, pois passam dum crime a outro; não me 
conhecem diz o Senhor. 4 Cada um guarde-se do seu 
amigo, não se fie  de nenhum de seus irmãos, porque o 
irmão só pensa em suplantar o seu irmão, e todo o 
amigo anda com falsidade, õ Enganam-se uns aos 
outros, não dizem a verdade, habituaram a sua língua 
a mentir, eansam-se em fazer o mal. 6 A  tua habita 
ção (ó Jeremias) é no meio do engano; por má fé recu- 
.sam conhecer-me, diz o Senhor. 7 Portanto isto diz o 
Senhor do? exércitos: Vou prová-los no crisol. Pois, 
que outra coisa posso fazer a respeito da filha do meu 
povo (senão castigá-la) ? 8 A  língua deles é uma seta 
que fere. fala (sempre) para engauar; com os seus 
lábios anunciam a paz ao seu próximo, mas oculta- 
itiente armam-lhe ciladas. 9 Porventura não hei-de 
punir estes crimes, diz o Senhor? Ou hei-de deixar de 
me vingar de tal gente?

10 Sobre os montes romperei em choro e lamento, 
sobre os lugares de pastagem do deserto soltarei um 
canto fúnebre,! porque foram Incendiados, de maneira 
que não bá quem passe por ali, e não se ouve .iá aí 
ii voz dos rebanhos, desde a ave do céu até aos animais, 
tudo fugiu, desapareceu, 11 Keduzirei Jerusalém a 
montões de pedras, (diz o Senhor), a covil de chacais; 
entregarei as cidades de Judá à desolação, sem que 
fique nelas um só morador. 12 Quem é o homem sábio 
que entenda isto. a quem se dirija a palavra da boca do 
Senhor, a fim de que anuncie por que causa foi des 
truído este país, abrasado como um deserto, de maneira 
que não há quem passe por ele? 13 O Senhor disse; 
lí porque eles abandonaram a lei que lhes dei, não ouvi 
ram a minlia voz, não a seguiram, 14 foram atrás da 
obstinação do seu coração, atrás dos ídolos, como tinham 
aprendido de seus pais. 15 Portanto isto diz o Senhor 
dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que alimentarei 
oste povo com absinto, dar-lbe-ei por bebida água enve- 
.nenada. 16 Dispersá-los-ei entre nações que nem eles 
iiem seus pais conheceram, e enviarei atrás deles a 
espada, até serem exterminados.

Ruínas 
é des 

truição.



Chama- 17 Isto diz o Senhor dos exéi*citos: Procurai, clia- 
dM*rar- carpideiras, que venham; mandai procurar as mais
pideiras. hábeis, que compareçam. 18 Apressem-sé e entoem 

lamentações sobre nõs! Derramem lágrimas os nossos 
olhos, vertam pranto as nossas pálpebras. 19 Sim, por 
que de Sião já  se ouvem gritos lúgubres (que dizeni): 
Como estamos arruinados e cobertos de confusão, a 
ponto de termos de abandonar a nossa terra, pois foram 
derribadas as nossas casas! 20 Ouvi., portanto, mulhe 
res, a palavra do Senhor, recebam os vossos ouvidos a 
palavra da sua boca! Ensinai a vossas filhas cantos 
lúgubres, cada uma à sua companheira lamentações. 
21 A  morte subiu pelas nossas janelas, entrou nas nossas 
moradas para exterminar as crianças nas ruas, e os 
jovens nas praças.

A  verda- 22 D ize ; Assim fala o Senhor: Cairão os cadáveres
dos homens como esterco sobre um campo, como maní- 

^ pulos para trás do segador, e não haverá quem os reco 
lha. 23 Isto diz o Senhor: Não se glorie o sábio no 
seu saber, nem se glorie o forte na sua força, nem se 
glorie 0 rico nas suas riquezas. 24 Porém aquele que se 
gloriar, glorie-se nisto: em ter inteligência e em me 
conhecer, em conhecer que sou o Senhor que exerço a 
misericórdia, o direito e a justiça sobre a terra; são 
estas coisas que me agradam, diz o Senhor.

A circun- 25 Eis que vêm dias, diz o Senhor em que visitarei
*por°s1'̂  ('para Os castigar) todos os circuncidados (apenas em 

nada Fua carne) e incircuncidados; 26 o Egipto, Judá,
vale. Edom, os filhos de Amon. Moab e todos os que rapam 

o cabelo das fontes e  habitam no deserto; porque, se 
todas as (outras) nações são incircuncisas (segundo a 
carne), toda a casa de Israel é inclrcuncisa de coração.

Israel não deve confiar nos idolos

Os ído- 10 — 1 Ouvi a palavra que o Senhor pronuncia
acerca de vós, casa de Israel. 2 Isto diz o Senhor: Não 

va em. ^pp^jj^ais os (maus) caminhos das nações não temais 
os sinais do céu, como temem os gentios; 3 porque as 
leis dos povos são vãs. A  mão dum artista corta um 
madeiro do bosque, trabalhando-o com o machado; 4
adorna-o com prata e com ouro; com pregos e a mar 
teladas une-o para se não desconjuntar. 5 Estas está-

9, 26. Rapam o cabelo. . . Este costume, seguido por 
diversos povos gentios, era proibido aos Hebreus.

10, 3. As leis dos povos, isto é, as crenças d£is nações 
idólatras.



ruas são feitas (dwtti tronco) de palmeira, e não falam; 
tomam-nas. e levam-nas duma parte para a outra, por 
que nâo podem andar. Não as temais pois, porque não 
Iiodem fazer mal nem bem.

6 Ninguém há semelhante a ti. Senhor! És grande, Contraste 
e é grande o teu nome em fortaleza! 7 Quem te não 
temerá ó Rei das nações? Pois^ a ti se deve o temor, os ídoioa. 
Entre todos os sábios das nações e em todos os seus 
reinos, ninguém há semelhante a ti. 8 Todos, junta 
mente, são néscios e insensatos; a sua doutrina é coisa 
vã: é lenha. 9 Prata batida trazida de Tt^sis, ouro 
de Ofaz (O fir f ) . obra de escultor e de mão de ourives!
De jacinto e de púrpura é o seu revestimento: todos 
(os Idolos) sSo obra de artistas.

10 Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo e 
o rei eterno. À sua indignação se abala a terra, e as 
nações não suportam a sua cólera. 11 Vós pois lhes 
direis assim: Os deuses que não fizeram os céus e a 
terra, pereçam da terra e de debaixo do céu. 12 O (Se 
nhor é) que fez a terra com o seu poder, firmou o 
imindo com a sua sabedoria e estendeu os céus com a 
sua inteligência. 13 (Só) com a sua voz reúne no céu 
uma grande multidão de águas e eleva as nuvens das 
extremidades da terra ; e faz sair o vento dos seus re 
servatórios. 14 Então todo o homem se tem por néscio 
e imbecil, todo o artista tem vergonha do seu ídolo, 
porque fundiu uma falsidade, a que falta o sopro vital.
15 São coisas vãs, obras dignas de riso; quando chegar 
o dia do seu castigo, perecerão. 16 Não é semelhante a 
estes (idolos) aquele (Senhor) que é a porção de Jacob. 
pois foi ele que formou todas as coisas; Israel é a por 
ção da sua herança; o seu nome é lavé dos exércitos.

17 Junta da terra a tua bagagem, ó tu que te encon- Jerusa- 
tras sitiada! 18 Porque isto diz o Senhor: Eis que*^™
atirarei, desta vez, para longe os habitantes desta terra‘^®m t̂e o ' 
e os atribularei para que me encontrem. 19 (Então castigo, 
exc lam a rd s :) A i de mim! Que ferida! A  minha chaga 
é incurável! Mas eu disse: Fui eu que procurei esta 
desgraça: suportá-la-ei. 20 A  minha tenda foi des 
truída, todas as minhas cordas se quebraram, os meus

s. A sua doutrina. . . Tudo o que se diz dos ídolos 
ó pura frivolidade, visto que eles não sâo mais do que um  
pedaço de madeira isem vida.

9. Este versículo está, idealmente, ligado ao v. 4, de 
forma quc certos tradutores até fazem a transposição.

11 Lhes direis aos Caldeus, quando vos incitarem a 
adorar os seus ídolos.



filhos sairam de mim, já não existem! Daqui em diante 
não há quem levante a minha tenda, quem estenda os 
meus pavilhões.

e colo- 21 Os pastores (que me deviam guiar) obraram lou- 
mãoal^ camente, não buscaram o Senhor; por isso não prospe- 

Deus. raram, e todo o seu rebanho se dispersou. 22 Eis que 
já  se ouve uma voz. um grande tumulto vem da terra do 
Aquilão para reduzir as cidades de Judá a deserto, a 
morada de chacais. 23 Eu sei. Senhor, que o camíubo 
do homem não está no seu poder, que o homem que 
anda não pode dirigir os seus passos. 24 Casti'ga-me, 
Senhor, porém segundo a justiça, e não uo teu furor, 
para qúe não suceda que me reduzas a nada. 25 Der 
rama a tua indignação sobre as nações que te não conhe 
cem, sobre os povos que não invocam o teu nome, por 
que devoraram. Jacob, cdnsumiraiii-uo inteiramente, 
devastaram a súa morada.

IA* —  Violação da aliança

11 —  1 Palavra que foi dirigida pelo Seulior a Jere- 
prcra*a*  ̂ Ouvi as palavras desta aliança e falai aos
aliança homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. 3 E (tu, 

que deve ó Jeremiais) lhes dirás; Assim fala o Senhor Dens de 
**vada*" '̂ • Maldito o homem que não ouvir as palavras 

desta aliança. 4 a qual eu fiz com vossos pais no dia 
em que os tirei da terra do Egipto, daquela fornallia 
de ferro, dizendo: Ouvi a minha voz e fazei todas as 
coisas que vos mando, e sereis o meu povo e eu serei o 
vosso Deus. 5 de forma a dar cümpriinento ao jura 
mento que diz a vossos pais, de que lhes entregaria uma 
terra que manasse leite e mel— como se vê (cumprido) no 
dia de hoje. —  Respondi; Sim, Senhor. 0 E o Senhor me 
disse; Prega em alta voz todas estas palavras nas cidades 
de Judá e nas ruas de Jerusalém; Ouvi as plavras desta 
aliança e observal-as, 7 porque avisei insisteuteiueiite 
vossos pais. desde o dia em que os tirei da terra do 
Egipto até hoje, dizendo-lhes continuamente: Ouvi a 
minha voz. 8 Poi-ém não a ouviram, não prestaram 
atenção, más cada um seguiu a obstinação do seu cora 
ção maligno; então realizei contra eles todas as pala 
vras desta aliança, que lhes tinha mandado observar e 
que não observaram.

23. Sem o auxilio e a vontade de Deus, o homem não 
pode levar nada a um resultado feliz. Israel tentou proceder 
sem Deus: daí as suas desgraças.



viola 
rem.

9 o  Senhor disse-me; Uma conjuração se descobriu ? anun- 

entre os varões de Judá e entre os moradores de Jeru- 
salém. 10 Tornaram às maldades de seus antepassados, queies 
que não quiseram ouvir as minhas palavras; estes tam- 
bém foram após deuses estranhos para os servir. A  casa 
de Israel e a casa de Judá romperam a aliança, que fiz 
com seus pais. 11 Por isso assim fala o Senhor; Eis 
que farei vir sobre eles calamidades, das quais não 
poderão sair; se clamarem a mim não os ouvirei, 12 
Eutão as cidades de Judá e os moradores cie Jerusalém 
irão clamar aos deuses, a quem oferecem incenso, mas 
estes não os salvarão no tempo da sua angústia, 13 
Os teus deuses, <5 Judá, são tantos como as tuas cida 
des ! E tantos como as ruas de Jerusalém, são os altares 
de ignomínia, altares para oferecer incenso a Baal.

14 Tu pois não intercedas por este povo, não supli 
ques. não rogues por ele. Com efeito, não os ouvirei no 
tempo em que clamarem a mim, no tempo da sua aflição.
15 Tu, que eu amo, que tens que fazer na minha casa? 
Velhacarias? Acaso os votos, as carnes sacrificadas apar 
tarão de ti as tuas mallclas, para que te glories? 16 O Se 
nhor pôs-te o nome de oliveira verdejante, oi-nada de 
belos frutos. Ao ruído dum grande tumulto, acendeu 
nola o fogo, e queimaram-se as suas ramas 17 O Se 
nhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou cala 
midades contra ti, por causa dos crimes da casa cie 
Israel e da casa de Judá, que cometeram para me 
irritar, oferecendo incenso a Baal.

Conspiração contra Jeremias

18 O Senhor me advertiu; fui informado. Então O pro- 
me descobriste (Senhor) os seug (depravados) intentos. conhecb 
19 Eu era como um inocente cordeiro, que se leva ao mento 
matadouro, não sabia que eles formavam desígnios con- desta, 
tra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu 
fruto, exterminemo-lo da terra dos vivos, não haja mais 
jnemória do seu nome.

20 Mas, tu. Senhor dos exércitos, que julgas segundo u®ns o 
a justiça, que sondas os rins e os corações, faze que eu 
veja as vinganças que tomarás deles, pois a ti confiei 
ji minha causa. 21 Por isso assim fala o Senhor aos

11, 9. Uma conjuração, isto é, um abandono premedi 
tado da lei do Senbor.

19. Destruamos o árvore com o seu fru to. Locução pro 
verbial para significar uma destruição completa



habitantes de Anatoth, que atentam contra a minha vida 
e dizem; Não profetizes, em nome do Senhor, se não 
queres morrer às nossas mãos. 22 Portanto isto diz o 
Senhor dos exércitos: Vou castigá-los: os jovens mor 
rerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão 
de fome. 23 Ninguém escapará, porque enviarei a des 
graça sobre os habitantes de Anatotli quando chegar o 
tempo do seu castigo.

Por que 12 —  1 Tu és muito justo, ó Senhor, para que dis- 
împlos* pute contigo; todavia eu te direi coisas justas. Por que 
pros- motivo é próspero o caminho dos ímpios, e vivem em 

peram? paz todos os que prevaricam e fazem mal? 2 Tu os 
plantas fno mundo), e lançam raízes; medram e dão 
fruto; estás perto dos seus lábios, porém longe do seu 
coração. 3 Mas tu. Senhor, me conheces, me vês. expe- 

- rimentas como o meu coração está contigo. Leva-os como 
'l ovelhas para o matadouro, destina-os para o dia da ma 

tança. 4 Até quando há-de chorar a terra, secar-se a 
erva de todo o campo? Por causa da maldade dos seus 
habitantes perecem animais e aves, porque dizem: Ele 
não verá o nosso fim.

Resposta õ Se te fatigaste em seguir, correndo, os que iam 
divina. ^ pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? 

Se nem estás em sossego numa terra de paz, que farás 
no meio dos matagais do Jordão (povoado de feras)? 
6 Sim, os teus próprios irmãos, os da casa de teu pai, 
te atraiçoam. Por trás de ti, criticam-te desabridamente. 
Não te fies neles, (mesmo) quando te falarem eom 
doçura.

Israel 7 (Para os castigar, diz o Senhor) deixei a minha 
será en- casa (ou templo), abandonei a minha herança; entre- 
aosfeus SVei o objecto das delícias da minha alma às mãos dos 
intml- seus inimigos. 8 A  minha herança (o meu povo) tor- 
gos. nou-se para mim como um leão na selva; levantou a voz 

(blasfemando) contra mim; por isso eu a aborreci. 
9 Porventura a minha herança é como uma ave mul- 
ticolor, cercada de abutres? Vinde, congregai-vos todos 
os animais da terra, apressai-vos a devorá-la. 10 Nume 
rosos pastores destruíram a minha vinha, pisaram a 
minha propriedade, trocaram a minha deliciosa herança

12, 4. Não verá. . . Os pecadores, aos quais tudo corria 
Í5em, diziam irònlcamente que Jeremias náo havia de ver 
o fim. a ruína deles, porque as suas ameagas não se rea 
lizariam.

5. Frases proverbia is: Se não podes suportar males pe 
quenos, como poderás suportar os grandes?

10. Numerosos pastores, isto é, os reis pagãos.



<tin deserto de solidão. 11 Devastaram-na, e ela está 
de luto diante de mim; foi inteiramente desolada toda a 
lorra (de Judá), porque não hã ninguém que considere 
no seu coração. 12 Por todas as' alturas do deserto 
cliegam desvastadores, poi-que a e^ada do SenhOr devora 
o pais, desde um extremo ao outro, não há paz para 
nenhum vlvente. 13 Semearam trigo e colheram espi 
nhos; trabalharam, mas em vão; receberam a herança, 
mas não lhes aproveitou. Tende vergonha dos vossos fru 
tos, por causa da grande célera do Senhor.

14 Assim fala o Senhor; Todos os vizinhos malva- Sorte
dos, que tocam (ou usurpam) a herança que reparti 
pelo meu povo de Israel, vou arrancá-los da sua terra vizinhos 
e arrancar a casa de Judá do melo deles. 15 Mas, d® israel. 
quando os tiver arrancado, voltar-me-ei e terei piedade 
deles, fá-los-ei voltar cada um ã sua herança, cada 
um ã sua terra. 16 Se eles, escarmentados, aprenderem 
os caminhos do meu povo, de maneira que jurem em 
meu nome (dizendo): Vive o Senhor —  como ensinaram 
o meu povo a jurar por Baal, (então) serão estabeleci 
dos no meio do meu povo. Porém, se não ouvirem, arran- 
cai-ei pela raiz e exterminarei aquela gente, diz o Senhor.

O orgulho de Judá será humilhado

13 —  1 Eis o que o Senhor me disse: Vai comprar Acção 
para ti um cinto de linho e cinge-te com ele, mas não 
o metas na água. 2 Comprei um cinto, conforme a ao cinto
palavra do Senhor, e pu-lo à roda dos meus rins. 3 de Jere-
Poi-me dirigida segunda vez a palavra do Senhor: 4 mias-
Toma o cinto que compraste, que tens à roda dos teus 
rins, e. levantando-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali 
no buraco de uma pedra. 5 Fui e escondi-o, junto do 
Eufrates, como o Senhor mo havia mandado. C Passa 
dos muitos dias, disse-me o Senhor: Levanta-te, vai ao 
Eufrates e toma dali o cinto, que te mandei esconder 
lá. 7 Fui ao Eufrates, procurei e tomei o cinto do

13, 1. 0 cinto de Unho, «da mesma matéria que os ves 
tidos sacerdotais, representa Israel, reino santo e sacerdo 
ta l».—Cinpe-íe com ele. «Esta acção simboliza a aliança intima 
(|tic existia entre Deus e o seu povo» . — Não o metas na 
áffua». a lim de que permaneça fresco c novo». (Crampon).

4. Ao Eufrates. «Anúncio do exílio de Judá em Babi 
lônia». (Crampon).

7. O cinto apodrecido «simboliza a massa Ímpia dos Ju 
deus deportados, ou a corrupção moral produzida em Israel 
pela invasão da idolatria». (Crampon).



lugar onde o tinha escondido; porém vi qne o cinto já 
tinha apodrecido, de tal sorte que não servia para uso 
algum. 8 Então o Senhor falou-me assim ;

Sua ex- 9 Eis o que diz o Senhor: Da mesma forma farei
plicagSo. apodrecèr a soberba de Judá, o grande orgulho de Jeru 

salém. 10 Este povo perverso, que não quer ouvir as 
minhas palavras, que segue a cá)stinação do seu coração 
e vai após os deuses estranhos, para os servir e adoi-ar, 
virá a ser como este cinto, que para nada serve. 11 
Assim como um cinto se liga aos rins dum homem, 
assim eu uni estreitamente comigo toda a casa de Israel 
e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para ijue fossem o 
 meu povo. o meu renome, a minha honra e a minha 
glória. Mas (apesar d isso ) não me ouviram.

Os Judeus 12 Por isso lhes dirás estas palavras: Isto diz o
Deus de Israel; Todas as vasilhas -se encherão

®de vinho. Eles te responderão: Acaso ignoramos que (em  

vasilhas, anos abundantes) todas as vasilhas se encherão de 
vinho? 13 E tu lhes dirás: Isto diz o Senhor: Eis que 
encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, 
os reis que se sentam sobre o trono de Davide, os sacer 
dotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém; 
14 e despedaçá-los-ei uns contra os outros, os pais contra 
os filhos, diz 0 Senhor Não perdoarei, não me apla 
carei, não usarei de clemência para deixar de os des 
truir.

Exorta- 15 Ouvi, escutai, não vos ensoberbeçais, porque o
çãoàpe- Senhor falou. 16 Dai glória ao Seuhor vosso Deus 
•m ncia. (d frep en d e i-vo s ) antes que sobrevenham as trevas (d a  

tribu lação ), antes que tropecem vossos pés uas monta 
nhas da noite; (e n t ã o ) esperáreis luz. mas (o  S en h or ) 

mudá-la-á em sombra de morte, em escuridão. 17 Se 
não ouvirdes isto, chorará a minha alma em segredo, 
por causa da vossa soberba; os meus olhos chorarão 
amargamente, derramarão abundantes lágrimas, por ser 
levado cativo o rebanho do Senhor.

Prcdlsâo 18 Diz ao rei e à rainha: Humilhai-vos. sentai-vos
dos caa- no chão, porque a coroa da vossa gloria caiu da vossa 
Deus.* «abeça. 19 As cidades do meio-dia estão fechadas, e 

não há quem as abra. Todo o (p o vo  d e ) Judá é trans 
ferido, a deportação é geral. 20 Levanta os olhos e vê 
03 que chegam do Aquilão. Onde está (d ire is  a J e ru  

sa lém ) o rebanho que te foi confiado, as ovelhas da 
tua glória? 21 Que dirás, quando Deus te der por

13 Encherei de embriaguez com o vinho da minha 
cólera.



senhores aqueles que preparaste para teus annantes?
Aeaso nao te assaltarão dores como as duma mulher 
que está de parto? 22 E se disseres no teu coração:
Por que me aconteceram estes males?— (fica  sabendo 
que) por causa da multidão das tuas iniquidades foram 
levantadas as tuas vestes, maltratados os teus calca 
nhares.

23 Pode um (negro) Etíope mudar a sua pele. 
ou um leopardo as suas malhas? Podereis vós fazer o 
hem, vós que aprendestes a fazer o mal? 24 (Po r isso, 
diz o Senhor): Eu os espalharei como a moinha, arre 
batada pelo vento do deserto. 25 Tal é a tua sorte (ó 
Jerusalém), a porção (ou paga) que te reservo, diz o 
Senhor, porque te esqueceste de mim e confiaste na 
mentira, 26 Por isso eu também levantarei as tuas 
vestes até sohre a tua face, e verão a tua vergonha.
27 Os teus adultérios, as tuas vozes lúbricas.. a tua ver 
gonhosa prostituição, as tuas abominações sobre os 
outeiros e no meio do campo, tudo isso observei. A l de 
ti, Jerusalém! lÉsImpura! E até quando, ainda?

V —  Deus não deixará de castigar o seu povo ingrato

14— 1 Palavra do Seuhor, que fo i dirigida a Jere- Desola- 
mias. por ocasião da seca. 2 Judá está coberta de ®pgis® 
luto, as suas portas (ou cidades) e^tão tristes, jazem 
por terra, desoladas, e levanta-se o clamor de Jerusalém.
3 Os grandes mandam os seus inferiores procurar água; 
eles vão 'às cisternas, mas não a encontram, voltam com 
os seus vasos vazios; confundem-se, afligem-se e cobrem 
as suas cabeças (em sinal ãe dor). 4 Por causa da 
esterilidade da terra, porque não veio chuva sobre o 
país, os lavrador®, abatidos, cobrem as suas cabeças.
5 Até a cerva, depois de ter dado à luz no campo aban 
dona a cria, por falta de erva. 6 Os asnos selvagens, 
postos sobre as alturas, aspiram o ar, como chacais; 
por falta de verdura, desfalecem seus olhos.

7 Se as nossas iniquidad® dão testemunho contra Oração de 
nés, tu, Senhor, usa connosco de clemência, por amor do Jeremias, 
teu nome. Sim. muitas são as nossas rebeldias, temos 
pecado contra ti. 8 ó esperança db Israel, seu salvador 
no tempo da tribulação, por que hás-de ser nesta (tua) 
terra como um ratranho, como um viandante que 
sòmente pára, a fim de passar a noite? 9 Por que 
hás-de (ser para este povo) como um homem contur 
bado, 011 como 11 m homem forte que não pode salvar?



Mas tu. Senhor, estás entre nós, e o teu nome é invocado 
sobre nós. Não nos desampares.

Resposta 10 Assim fala o Senhor deste povo: Gostam de cor- 
de Deus. ^ gjj deixam os seus pés em

xepouso. O Senhor não gosta deles; agora se vai lem 
brar das suas maldades e castigar os setia pecados. 11 
E o Senhor disse-me; Não me peças em favor deste 
povo. 12 Quando jejuarem, não ouvirei as suas preces; 
se me oferecerem holocaustos e oblações não os acei 
tarei. Com efeito, quero destruí-los pela espada, pela 
fome e pela peste.

Descul- 13 Então eu disse: A b i Senhor Deus! Os profetas 
paa que dizem-lhes: Não verels espada, não haverá fome entre
não são 
aceites.

Nova
prece.

vós; antes, dar-vos-ei uma paz firme neste lugar. 14 
E 0 Senhor disse-me; Esses profetas falsamente vatl- 
cinam em meu nome; não os enviei, não lhes dei ordem, 
não lhes fa lei; tudo o que vos profetizam são visões 
mentirosas, vãs adivinhações, enganos do seu coração. 
15 Portanto isto diz o Senhor; Acerca dos profetas, que 
profetizam em meu' nome, sem terem sido enviados por 
mim, dizendo: A  espada e a fome não afligirão esta 
terra —  (fica i sabendo que) tais profetas hão-de perecer 
ã espada e à fome. 16 Quanto aos povos, a quem pro 
fetizam, serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas 
da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte, 
a eles e suas mulheres, a seus filhos e filhas; derra 
marei (o castigo da) sua maldade sobre eles. 17 Dize- 
-Ihes esta palavra; Derramem os meus olhos lágrimas 
de noite e de dia, sem cessar, porque (Jerusalém) a 
virgem, filha do meu povo, vai ser atingida por uma 
grande ruína, por uma chaga grandemente maligna.

18 Se saio aos campos, eis que vejo homens mortos 
1)1 espada; se entro na cidade, eis que vejo as torturas 
da fome. Até os profetas e os sacerdotes vão errantes 
(conduzidos cativosJ a uma terra que não. conhecem. 
19 Porventura (ó Senhor) rejeitaste inteiramente Judá? 
A  tua alma aborreceu Sião? Por que nos tens ferido, 
pois, sem esperança de melhora alguma? Esperávamos 
a paz, e não temos nenhum bem; o tempo da cura. e 
eis-nos todos em perturbação. 20 Reconhecemos. Se 
nhor, a nossa impiedade, as iniquidades de nossos pais; 
pecámos contra ti. 21 Não nos desprezes, por amor do 
teu nome, não permitas que seja ultrajado por causa

14, ,10. Gostam de correr. . 
outro.

para ir de um (dolo para



âe nós (o templo que é) o trono da tua g lória ; lem 
bra-te, não anui® a tua aliança connosco. 22 Porventura 
bá entre ®  vã®  ídolos das gentes alguns que façam 
cbover? Ou podem (por si mesmos) os Céus dar as 
chuvas? Não és tu que as envias, tu, Senhor, nosso 
Deus? Em ti esperamos, porque és tu que tens feito 
todas estas coisas.

15 —  1 O Senhor dlsse-me; Ainda que Moisés e que Deus
Samuel se pusessem diante de mim. a minha alma não
se inclinaria para este povo. Afasta-os da minha pre- atende, 
sença: que se retirem. 2 Se te perguntarem: Para 
onde iremos? —  respouder-lbes-ás: Isto diz o Senhor:
Para a morte, o que é para a morte; para a espada, o 
que é para a rapada; para a fome, o que é para a fom e; 
para o cativeiro, o que é para o cativeiro. 3 Enviarei 
sobre eles quatro sortes de castigos, diz o Senhor; a 
rapada para os matar, os cã® para os despedaçarem, 
as aves do céu e os animais da terra para os devora 
rem e consumirem. 4 Farei dei®  um objecto de espanto 
para tod® ®  reinos da terra, por causa de Manassés, 
filho de Ezeqüias, rei de Judá. por tudo o que fez em 
Jerusalém.

5 Quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Quem 
te lamentará? Quem sairá do seu caminho para per 
guntar por ti? 6 Tu me abandonaste, diz o Senhor, 
voltaste-me as costas. Por isso estenderei a minha mão 
sobre ti e te destruirei, porque estou cansado de ter 
pena de ti. 7 (Aos teus habitantes) joeirá-los-ei com 
crivo às portas (ou cidades) da terra; privarei de fillios. 
destruirei o meu povo por não sair dos seus (maus) 
caminhos. 8 Serão mais numerosas as suas viúvas que 
as areias do mar. Enviarei um exterminador que ao 
meio-dia mate o menino nos braç® da mãe; espalharei 
um repentino terror. 9 A  que deu à luz sete filhos 
caiu em abatimento, e fugiu-lhe a vida; o sol pôs-se 
para ela, quando ainda era dia; ficou coberta de con 
fusão e de vergonha. Os que ficarem, dá-los-ei à espada, 
diante dos seus inimig®, diz o Senhor.

15, 2. Segundo alguns autores, a palavra morte signi 
ficará, neste versículo, peste.

4. Manassés, por sua impiedade, tinha enchido a medida 
dos pecados de Judá.

8. Mais qne as areias. . . Expressão hiperbólica para 
indicar uma grtuide mortandade de homens.



Queixa amarga de Jeremias

Homem 10 A i de mim, minha mãe! Por que me geraste para 
de perpé- ger um homem de disputa, um homem de discórdia em 
tradlgâo". terra? Nunca emprestei dinheiro, nem a mim

me emprestou ninguém; (nõh obstante) todos me amal 
diçoam. 11 O Senhor d iz : Amparar-te-ei para teu bem; 
o teu inimigo virá supllcar-te no tempo da aflição e 
da tribulação. 12 Porventura ligar-se-á o ferro (comum) 
com o ferro do aquilão e o bronze? 13 Eu entregarei 
gratuitamente (ó Jerusalém) ao saque as tuas riquezas 
e os teus tesouros, por causa de todos os teus pecados, 
sobre todo o teu território. 14 Far-te-ei servir os teus 
inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo 
do meu furor se acendeu- e arderá sobre vós.

O profeta 15 Tu o sabes. Senhor! Lembra-te de mim visita-me 
'1ed*ad  ̂ e Vinga-me dos que me perseguem, sabe que por amor 

e^casUgo. tenho sofrido afrontas. 16 Quando se me apre 
sentavam as tuas palavras, eu devorava-as; eram para 
mim o prazer e a alegria do meu coração, porque o 
teu nome foi invocado sobre mim. Senhor líeus dos exér 
citos. 17 Não me sentei na assemhleia dos escarnece- 
dores (ou ímpios) para ai me alegrar; sob o império da 
tua mão, sentei-me solitário, porque me encheste de 
ameaças. 18 Por que se tornou perpétua a minha dor, 
e a minha chaga maligna não pode ser curada? Serás 
para mim como um riacho enganador, de águas em que 

Re.spo.sta se não pode contar?
divina. ig  por esta causa o Senhor diz isto: Se te conver-

teres, receber-te-ei de novo a meu serviço, e estarás
diante da minha facç; se apartares o precioso do vil.
serás como a minha boca; voltar-se-ão eles para ti, e 
tu não terás de te voltar para eles. 20 Tornar-te-ei pára 
este povo como um muro dff bronze, inabalável; pele 
jarão contra ti, mas não poderão mais do que tu, por 
que sou contigo, para te salvar e te livrar, diz o Senhor. 
21 Livrar-te-el da mão dos malvados, salvar-te-ei da 
mão dos violentos.

Predíção do castigo do povo
Jeremias

oTma^ès  ̂ Foi-me dirigida a palavra do Senhor nos
com o termos seguintes: 2 Não tomarás mulher, nem terás
seu

exemplo. 10. Nunca emprestei, etc. Muitos dos litígios, entre os 
Hebreus, provinham de empréstimos.

13. Se te converteres, se abandonares as tuas dúvidas, 
a meu respeito, e as tuas inquietações exageradas.



filhos nem filhas neste lugar. 3 Porque isto diz o 
Senhor acerca dos filhos e das filhas, que nascerem 
neste lugar, acerca das mâes que os conceberem e 
acerca dos pais que os gerarem nesta terra : 4 Morre 
rão de morte ruim, não serão chorados nem enterrados, 
jazerão como esterco sobre a face da terra, serão con 
sumidos ià espada e à fome, e os seus cadáveres servi 
rão de pasto às aves do céu e aos animais da terra.
.A Com efeito, assim fala o Senhor: Não entres na casa 
de luto, não vás chorar à  casa onde se chora, nem os 
consoles, porque eu retirei deste povo a minha paz, diz 
o Senhor, o meu favor e a minha misericórdia. 6 Mor 
rerão grandes e pequenos nesta terra; não serão sepul 
tados, nem chorados; não se farão por eles incisões 
(cm sinal de lu to), nem por eles se raparão os cabelos.
7 Não se repartirá o pão para consolar o que chora 
sobre um morto; não se dará a beber o copo da con 
solação, para consolar os que choram a perda de seu 
pai e de sua mãe. 8 Não entres numa casa de banquete, 
para 4e sentares tanto a comer eomo a beber com eles,
9 porque isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de 
Israel: A'’ou desterrar deste lugar, a vossos olhos e em 
vossos dias, a voz de júbilo, a voz de alegria, a voz 
(ou cântico) do esposo e a voz da esposa.

10 Se, quando anu nci ares a este povo todas estas Profetiza 
coisas, te disserem: Por que pronunciou o Senhor contra® 
nós todo este grande mal? Que iniqüidade é a nossa? causa 
Que pecado é o que cometemos contra o Senhor nosso <3os 
Deus? 11 —  responder-lhes-ás : iÉ porque vossos pais me 
abandonaram, diz o Senhor, e foram após os deuses 
e.stranhos, que serviram a minha lel. 12 Quanto a vós, 
ainda fizestes pior que vossos pais; cada um vai atrás 
da dureza do seu mau coração, para me não dar oüvldos.
13 Expulsar-vos-ei desta terra para uma terra- que não 
conheceis, nem vós, nem vossos pais; servireis ali a 
deuses estranhos, de dia e de noite, porque não vos 
farei mercê. 14 Dias virão, diz o Senhor, em que não 
se dirá mais: Vive o Senhor, que tirou os filhos de 
Israel da terra do Egipto, — 15 mas sim : Vive o Senhor, 
que tirou os filhos de Israel da terra do aquilão e de 
todas as terras, por onde os havia dispersado. Fá-los-ei 
voltar a esta sua terra, que dei a seus pais.

16, 14-15. Depois das ameaças anteriores. Deus pro 
mete que voltarão do cativeiro de Babilônia, facto que será 
mais maravilhoso do que a saida do Egipto.

16. Pescadores, caçadores, isto é. os Caldeus.



16 Eis que mandarei muit® pescadores, diz o Se 
nhor. e e l®  os pescarão; depois disto, enviarei muitos
caçadores, e caçá-los-ão de toda a montanha, de todo o 
outeiro e das cavernas dos penhascos. 17 Com efeito, 
os meus olhos estão postos sobre todos os seus cami 
nhos : eles não escapam à minha presença, e não se enco 
bre a meus olhos a sua Iniqüidade. 18 Primeiramente 
pagai-ei em dobro as seus maldades e pecados, porque 
profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus 
ídolos, encheram a minha herança com as suas abomi 
nações.

os quais 19 Senhor, minha força, minha cidadela, meu l efú- 
tiosaban- tribulação, a ti virão as gentes de.s de as
donarão. extremidades da terra e dii’ã o ; Verdadeiramente no.ssos 

pais só possuú-am a mentira, coisas vãs que de uada 
servem. 20 lÉ possível que um homem faça deuses para 
si? Mas, então, eles não são deuses. 21 Pelo que eu 
lhes mostrarei, esta vez, lhes mostrarei a minha mão e 
o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor, 

enquanto 17 — 1 0  pecado de Judá está escrito com um esti- 
lete de ferro, com uma ponta de diamante, está gravado 

presta sobre a tábua do seu coração e sobre os ângulos (sacrí- 
cuito. legos) dos seus altares, 2 sobre toda a árvore verde, 

sobre as colinas elevadas 3 sobre as alturas dos cam 
pos. Entregarei ao saque os teus bens, todos os teus 
tesouros, os teus lugares altos (em que adoras os ido 
los), por causa dos pecados cometidos por ti em todas 
as tuas terras. 4 Deixarás ao abandono a herança que 
eu te havia dado, e far-te-ei servir aos teus inimigos, 
numa terra que não conhec®, porquanto ateaste o fogo 
da minha cólera, que arderá sempre.

Máximas 5 Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia 
diversas, no homem (e não em Deus), que faz da carne o seu 

braço, e cujo coração se retira do Senhor. 6 Será 
(infrutuoso) como um cardo no deserto, que, mesmo que 
lhe venha algum bem, nâo o sente, que habita na 
secura do deserto, numa terra salobra e inabitável. 7 
Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, e de 
quem o Senhor é a esperança. 8 É como a árvore plan 
tada sobre as águas, a qual estende as suas raízes para 
a corrente: não teme (a  secura), quando vem o calor, 
fica (sempre) verde a sua folha; um ano de seca não 
a inquieta, não dfeixando ela, por isso, de dar fruto. 
9 O coração é  o que há de mais complicado e perverso: 
quem o poderá conhecer? 10 Eu, o Senhor, raquadrinho

17, 5. Seu hraço, isto é, seu apoio.



o coração e  sondo os rins, para dar a_ cada um segundo 
o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. 11 Como 
a i>erdiz que choca os ovos que não pôs, assim o que 
junta riquezas por meios injustos: no meio de seus 
dias tem de as deixar, e, ao fim, é um insensato.

12 Trono de glória, elevado desde o princípio., é o Oração 
uosso lugar santo. 13 Senhor, esperança de Israel, 
todos os que te abandonam serão confundidos, os que 
se apartam de ti serão cobertos de vergonha, porque 
deixaram o Senhor, que é a fonte das águas vivas.

14 Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e 
serei sa lvo ; porque tu és a minha glória. 15 Ei-los que 
me dizem : '  Onde está a palavra do Senhor? Que se 
cumpra. 16 Mas eu não te incitei a que (lhes) envlasses 
a desgraça, não desejei o dia da calamidade; tu bem o 
sabes. O que saiu dos meus lábios estava na tua pre 
sença. 17 Não me sejas motivo de inedo, tu, (ó Senhor) 
esperança minha, no dia da aflição. 18 Sejam confun 
didos os que me i>erseguem, e não seja eu confundido: 
temam eles, e não eu; faze vir sobre eles o dia da 
aflição e despedaça-os duas vezes.

.19 Isto me disse o Senhor: Vai e põe-te à porta dosSautifica- 
filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, 
e a todas as portas de Jerusalém. 20 Dir-lhes-ás: Ouvi ® ® °- 
a palavra do Senhor, reis de Judá, povo de Judá e 
todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas 
portas. 21 Isto diz o Senhor: Evitai, por vossa vida. 
transportar cargas, no dia de sábado, e de as introduzir 
pelas portas de Jerusalém; 22 não façais tirar cargas 
de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra servil 
alguma; santificai o dia óe sábado, como eu ordenei a 
vossos pais. 23 Porém não ouviram, não inclinaram o 
seu ouvido, mas endurecéram a sua cerviz, para me 
não ouvirem nem receberem a instrução.

24 (Apeswr disso) se me ouvirdes, diz o Senhor, de 
sorte que não metais cargas pelas portas desta cidade 
no dia de sábado, santificando o dia do sábado, sem 
fazer nele obra alguma servil, 25 entrarão pelas portas 
desta cidade reis e .príncipes, que se sentarão sobre o 
trono de Davide, irão sobre carros e cavalos, eles e os 
seus príncipes, os varões de Judá e os moradores de 
.Terusalém. E será para sempre povoada esta cidade. 26 
Virão das cidades de Judá e das cercanias de Jerusalém, 
da terra de Benjamim, das planícies, dos montes e do

15. Que se cumpra. Palavras irônicas.



meio-dia, oferecer holocaustos, sacrifícios, oWagões, in 
censo e sacrifícios de acção de graças à  casa do Senhor. 
27 Mas, se recusardes ouvir-me e santificar o dia de 
sábado, não transportando cargas, não as metendo pelas 
portas de Jerusalém no dia de sábado, pegarei fogo às 
portas, e ele devorará os palácios de Jerusalém e não 
se apagará.

IV  —  Simbolos relativos à destruição de Israel

Judá na 18 —  1 P a la v ra  que fo i  d ir ig id a  p e lo  Senhor a Jere-
mSo de - m ias, a s s im :

com^um 2 Levanta-te, vai a casa do oleiro, e lá ouvirás as
vaso na minhas palavras. 3 Fui a casa do oleiro, que estava 
mão do trabalhando sobre a roda. 4 Quando ficava estragada 
oleiro. ^ vasilha que fazia, retomava o barro com as mãos, 

e, tornando de novo, fazia outra, como bem lhe parecia.
Então foi-me dirigida a palavra do Senhor nos ter 

mos seguintes: 6 Porventura não poderei eu fazer de
vós, casa de Israel, como este oleiro? diz o Senbor. 
Vede que, como o barro está na mão do oleiro, assim 
vós estais na minba mão, casa de Israel. 7 Num mo 
mento, decido desarraigar, destruir, fazer perecer um 
povo ou um reino. 8 (Porém ) se tal povo se arrepende 
do seu mal, j)elo qual eu o tenha condenado., também 
eu me arrependo do mal, que pensava fazer contra ele. 
9 Noutro momento, decido estabelecer e plantar um 
reino ou um povo. 10 Porém se esse povo fizer o mal 
ante os meus olhos, de maneira que não ouça a minba 
voz, arrependo-me também eu do bem, que disse lhe 
faria.

Judá há- 11 Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos mora-
dores de Jerusalém, assim: Isto diz o Senhor: Estou 

causa da preparando a desgraça contra vós, fonnando projectos 
sua obsti- contra vós, volte cada um de vós, portanto, do seu 

mau caminho, corrigi os vossos caminhos e as vossas 
obras. 12 Mas eles d irão: Inú til! Seguiremos os nossos 
pensamentos, cada um de nós procederá segundo a 
dureza do seu mau coração. 13 Portanto isto diz o 
Senhor: Perguntai às (outras) nações: Quem ouviu 
coisa semelhante? Horrível é o crime que cometeu a 
virgem de Israel. 14 Porventura pode faltar nos altos

18, 8. Também eu me arrependo. . . Modo de dizer para 
significar que Deus retirará o seu decreto de ruína.

14. Duas comparações que põem em contraste a natu 
reza, constante nos seus fenômenos, e os Judeus, infiéis ao 
seu Deus.



penhascos a neve do Líban^o? Ou extlnguem-se as frias 
águas correntes que vêm de longe? 15 Ora o meu povo 
esqueceu-se de mim, oferecendo Incenso a ídolos vãos- 
tropeçando nos seus caminhos, nas veredas de outrora, 
para andarem por elas em caminho não trilhado (pelos 
mem servos fié is ), 16 reduzindo assim a sua terra à 
desolação e a ser sempre um objecto de escárnio; todo 
o que passar por ela ficará espantado e abanará a sua 
cabeça (escarnecendo). 17 Eu os espalharei diante do 
seu iuimígo, como o vento do oriente; voltar-lhes-ei as 
costas, e não a face, no dia da sua ruína.

18 Disseram: Vinde e formem® projectos contra 
Jeremias, porque (apesar do que Jeremias prediz) não 
perecerá a doutrina por falta de sacerdote, nem o con- 
•selho por falta de sábio, nem a palavra (do Senhor) 
por falta de profeta; vinde, firamo-lo com a língua 
(caluniando-o), e  não atendam® a nenhuma das suas 
palavras.

19 Põe, Senhor, em mim a tua atenção, ouve a voz Nova 
dos meus adversários. 20 Acaso assim se torna mal Por ®j 
bem? Pois eles (gue tanto me devem) abrem uma cova jerem ias, 
para me tirarem a vida. Lembra-te de que me apresen 
tei na tua presença para falar insistentemente em favor
deles, para apartar deles a tua indignação. 21 Por isso 
entrega os seus fillios à fome e fá-los passar pelo fio 
da espada; as suas mulher® fiquem sem filhos e viú 
vas; os marid® delas sejam mortos pela peste; os seus 
.jovens sejam atravessados com a espada no combate.
22 'Seja ouvido o clamor vindo das suas casas, quando 
lançares, de repente sobre eles band® de salteadores, 
porque abriram uma cova para me prenderem, armaram 
laços ocultos aos meus pés. 23 Mas tu. Senhor, conhe- 
<es todos os seus desígnios de morte contra m im; não 
lli®  perdoes a sua maldade, e o seu pecado não se apa 
gue de diante da tua face; caiam de repente na tua 
presença ; procede contra e l®  no tempo da tua ira.

19 — 1 Assim falou o Senhor: Vai comprar uma A bilha 
billia de barro feita por um oleiro, leva contigo alguns g^bofiza 
dos anciães do povo e dos anciães dos sacerdotes, 2 e a deatrui- 
sni ao vale do filho de Plinnom, que está junto à entrada são de 
da porta das olarias, e publicarás ali as palavras que 
te vou dizer. 3 Dirás; Ouvi a palavra do Senhor, reis 
de Judá e habitantes de Jerusalém; Assim fala o Se 
nhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vou fazer cair 
ta l calamidade sobre este lugar, que, a todo aquele 
que a ouvir referir, lhe ficarão retinindo os ouvidos.



4 Com efeito, abandonaram-me, profanaram este lugar, 
e nele ofereceram incenso a deuses estranhos, que nâo 
conheceram, nem eles, nem seus pais nem os reis de 
Judá, e encheram este lugar de sangue de iiioceutes 
(sacrificados a M oloch ); 5 edlficaram altares a Baal, 
para lhe queimarem seus filhos no fogo. em holocausto, 
coisa que não mandei jamais, nem disse, nem me veio 
ao pensamento. 6 Por isso aproximam-se os dias. diz 
o Senhor, em que este lugar não será mais chamado 
Tofet, nem Vale do filho de Hinnom, mas- Vale da 
Matança. 7 Dissiparei os desígnios (dos habitantes; de 
Judá e de Jerusalém neste lugar, exterminá-los-ei com 
a espada, em frente de seus inimigos e pela mão dos 
que ‘ procuram a sua vida, e darei os seus cadáveres' 
como pasto às aves do céu e aos animais da terra.
8 Farei desta cidade um objecto de pasmo e de ludílirio ; 
todo 0 que passar por ela, ficará pasmado e se rirá de, 
todos os seus castigos. 9 Dar-lhes-ei a comer a carne 
de seus filhos e a carne de suas filhas; devorar-se-ão 
uns aos outros, durante o cerco e o aperto a que serão 
reduzidos pelos seus inimigos e pelos que querem tinu’- 
-Ihes a vida.

10 A  seguir, quebrarás a bilha de barro aos olhos dos 
varões, que tiverem ido contigo, 11 e lhes dirás : Assim 
fala o Senhor dos exércitos; Quebrarei este povo e esta 
cidade, como se quebra uma bilha de liarro, que uão 
pode mais refazer-se; os mortos serão enterrados em' 
Tofet, porque não haverá outro lugar para os enterrar. 
12 Isto farei a este lugar e aos seus habitantes, diz o 
Senhor, tornando esta cidade semelhante a Tofet. 1-3 
As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão 
imundas, como o lugar de Tofet; todas as casas, em 
cujos terraços ofereceram incenso a toda a milícia (on 
astros) do céq, e ofereceram libações aos deuses estra 
nhos.

Jeremias 14 Quando Jeremias voltou de Tofet, aoiide o tinha 
"o-^con- o Senhor a profetizar, pôs^e em pé no átrio da

^tenda^' <̂ 0 Senhor e disse a todo o povo: 15 Assim fala
com 0 Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vou fazer vir 

Fassur. gobre esta cidade e sobre todas as cidades dela depen 
dentes. todos os males que predisse contra ela, porque 
endureceram a sua cerviz. para não ouvir as minhas 
palavras.

19, 12. Tornarei esta cidade. . . Toda a cidade será man 
chada pelos cadáveres, como To fe t o foi pelas práticas Ido- 
látricas.



30 — 1 Ora Fassur, sacerdote, filho de Emer, que 
era prefeito da casa do Senhor, ouviu Jeremias profe 
tizar estas coisas. 2 Mandou vergastar o profeta Jere 
mias e  pô-lo no cepo, que estava na porta superior de 
Benjamim, (porta) que pertence à casa do Senhor. 3 
Ao outro dia, Fassur tirou Jeremias do cepo. Jeremias 
disse-lhe: O Senhor não mais te chama Fassur, mas 
Magor-Missffbib. 4 Porque isto diz o Senhor: Vou 
encber-te de terror, a t i e a todos os teus amigos; cairão 
ã espada de seus inimigos, e os teus olbos o verão.
Porei também todo Judá na mão do rei de Babilônia, 
que transportará (os habitantes) a Babilônia, e os ma 
tará à  espada. 5 Todas as riquezas desta cidade, todo 
o produto do seu trabalho, tudo o que tem de precioso, 
todos os tesouros dos reis de Judá, tudo porei nas mãos 
dos seus inimigos, os quais os saquearão, tomarão e 
levarão a Babilônia. 6 E tu, Fassur, com todos os 
moradores da tua casa, irás para o cativeiro; irás a 
Babilônia, ali morrerás e ali serás enterrado, tu e todos 
ds teus amigos, a quem profetizaste a mentira.

7 Tu me seduziste. Senhor, e eu fui seduzido; foste Noya 
mais forte do que eu e pudeste mais; tornei-me um jg  jgre'!; 
objecto de escárnio todo o dia. todos me insultam 8 mias: con- 
Porque todas as vezes que falo, devo gritar, anuuciar fi^Qa em 
violência e ruína: e a palavra do Senhor tornou-se-me 
(?m opróbrio e em ludibrio, todos os dias. 9 Eu dizia 
(com igo): Não me lembrarei mais dele, não falarei mais 
em seu nome: porém ardia no meu coração como que 
uin fogo abrasador, encerrado nos meus ossos; esfor- 
(.-ava-me por o conter, mas não podia. 10 Ouvia os maus 
intentos da plebe: Terror de todos os lados! Denunciai, 
vamos deuunciá-lo! Todos os homens que viviam em 
paz comigo, espiam os meus passos: Vejamos se se deixa 
jipanhar; então prevaleceremos contra ele, vingar-nos- 
-emos dele. 11 Mas o Senhor está comigo como um pode 
roso herói; por isso os que me perseguem, cairão, não 
prevalecerão; serão cobertos de vergonha, porque não 
foram bem sucedidos, dum opróbrio eterno, que nunca 
.se apagará da memória. 12 Tu, Senhor dos exército.s. 
que provas 0 justo, que penetras os rins e 0 coração,
(espero em, t i que) verei a tua justa vingança contra 
eles. pois confiei-te a minha causa. 13 Cantai ao Senhor.

20, 3 . Magor-Missahih significa Terror em toda a volta.
7. Tu me seduziste, oferecendo-me o ministério profé- 

lico e não me anunciando claramente as perseguições que 
iric esperavam.



louvai o Senlior, porque livrou a alma do pobre da mão 
dos malvados.

Jeremias 14 Maldito seja 0 dia em que nasci; não seja aben- 
™1ado° coado o dia em que minha mãe me deu ã luz. l,"* Mal- 
seu nas- dito seja O homem que levou esta nova a meu p a i : 
cimento. Nasceu-te um filho varão— e que o eiiclieu de alegria.

16 Seja este homem como são as cidades que o Senhor 
destruiu sem compaixão; ouça gritos de manliã, e cla 
mores de guerra no meio^lia. 17 Por qtie me uão matou 
antes de sair do ventre materno, de sorte que minha 
mãe fosse o meu sepulcro, e nunca houvesse saído do 
seii ventre? 18 Por que saí eu do seio materno, para 
ver o trabalho e a dor, e consumirem-se os meus dias 
na confusão?

Castigo dos maus chefes 

Oráculos sobre Sedecias

o  rei e 21 —  1 Palavra que foi dirigida pelo Henlior a Jere- 
8 ^ 0  “ iks, quando o rei Sedecias lhe enviou Fassur, filho de 
tregues Melcias, e o sacerdote Sofonias, filhas de Maasias a 

a Nabuco-dizer-lhe: 2 Consulta o Senhor por nós. poi-que Nabu- 
donosor. codonosor, rei de Babilônia, u® faz guerra; (sabe) se 

porventura obrará 0 Senhor connosco segundo todas as 
suas maravilhas, de forma que aquele inimigo se retire 
de nós.

3 Jeremias respondeu-lh®: Assim direis a Sede 
cias : 4 Isto diz 0 Senhor, o Deus de Israel: Vou fazer 
voltar atrás as armas de guerra, que tend® uas vossas 
mãos, e com as quais combatels o rei de Babilóuia e 
os Caldeus, que vos têm cercados ao redor dos muros, 
e vou juntá-las no meio da cidade 5 Depois eu mesmo 
V® combaterei com mão alçada e com braço forte, com 
indignação, cólera e grande furor. 6 Ferirei ®  habi 
tantes desta cidade, tanto homens como animais,, que 
morrerão duma grande peste. 7 Além disto, diz o 
Senhor: Entregarei Sedecias, rei de Judá e ®  seus ser 
vos, 0 seu povo e quant® nesta cidade escaparem da 
peste, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor 
rei de Babilônia, na mão dos seus Inimigos e na mão 
d®  que procuram tirar-lhes a vida. (Nabucodonosor) 
passá-l®-á ao fio  da espada, sem se aplacar, não per 
doará, não terá compaixão.



8 B dirás a este povo: Assim fala o Senhor: EisRefneie-s' 
que ponho diante de vós o’ caminho da vida e o cami- IntreUs 
nho da morte. 9 O que ficar nesta cidade morrerá à Caidces. 
espada, de fome e de peste; o que sair dela e for para 
os Caldeus, que vos cercam, viverá, e a sua vida salva 
será para ele como um despojo. 10 Voltei o meu rosto 
sobre esta cidade para lhe fazer mal, e náo bem, diz o 
Senhor; ela será entregue nas mSos do rei de Babilônia, 
e este a consumirá pelo fogo.

11 Dirás também à casa do rei de Judá: Ouvi a Julgue 
palavra do Senhor, (vós gue pertenceis à) 12 casa de 
Davide: Assim fala o Senhor: Fazei justiça desde com 
manhã, livrai o oprimido das mãos do opressor para Justiça, 
que não suceda sair a minha indignação, como ura fogo, 
e queimar sem haver quem o apague- por causa da malí 
cia das vossas acções.

13 Bis-me aqui contra ti (ó Jerusalém), moradora Sião 
do vale. rochedo da planura, diz o Senhor, contra vós 
que dizeis: Quem será capaz de nos ferir e de entrar gnávei. 
em nossas casas? 14 Oastigar-vos-ei segundo o fruto 
das vossas obras, diz o Senhor; lançarei fogo ao seu 
bosque, o qual devorará tudo em roda.

Maldições contra alguns reis perversos de Judá

22— 1 -Assim, fala o Senhor: Desce à casa do rei Duas 
de Judá e fala-lhe nestes termos: 2 Ouve a palavra do 
Senhor, ó rei de Judá, que te sentas sobre o trono de contra a 
Davide, tu e os teus servos e o teu povo. que entrais realeza 
por estas portas. 3 Assim fala o Senhor; Cumpri o Judá. 
direito e a justiça, livrai o oprimido da mão do opres 
sor, não maltrateis o estrangeiro, nem o órfão, nem a 
viúva, não os oprimais injustamente, não derrameis san 
gue inocente neste lugar. 4 Se verdadeiramente pro- 
cederdes conforme o que vos digo, entrarão pelas portas 
desta casa reis herdeiros do trono de Davide, levados 
em carros e cavalos, com os seus servos e o seu povo. 
õ Mas, se não ouvirdes estas palavras, juro por mim 
mesmo, diz o Senhor, que esta casa será convertida 
num deserto (ou ruína).

6 Porque assim fala o Seuhor acerca da casa do rei 
cie Judá: Tu eras para mim como um Galaad, como o

22, 6. Galaad «era uma região situada a este do Jordão, 
célebre pelas suas belas florestas. Alusão ao grandioso pa 
lácio real edificado sobre o monte Sião, e cercado de bosques 
magníficos». (Crampon).



cimo do Líbano! Pois farei de ti um deserto, uma soli 
dão. 7 E destinarei contra ti destruidores, cada um com 
as suas armas: cortarão os teus cedros escolbidos e os 
arrojarão ao fogo. 8 Passarão muitas gentes por esta 
cidade, dizendo uns aos outros: Por que tratou Deus 
assim esta grande cidade? 9 Ser-lbes-á respondido: 
JÈ porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, 
porque adoraram deuses estranhos e os serviram.

Contra 10 Não choreis o morto (re i Josiaís), nem tomeis dó
por ele) chorai antes aquele que parte (o re i Joacaz), 
porque nâo voltará mais (do cativeiro), não verá mais 
a terra onde nasceu. 11 Porque isto diz o Senhor, a 
respeito de Selum, filbo de Josias, rei de Judá, que 
reinou em lugar de seu pai Josias e que saiu deste 
lugar: Não tornará cá mais, 12 mas mori-erá no lugar, 
para onde o transferi; não verá jamais esta terra.

Contra 13 A i daquele que edifica a sua casa com a injus-
joaquim. g gg gggg galões com a iniqüidade; que obriga a

trabalhar de graça o seu próximo, que não lhe paga o 
salário; 14 que d iz ; Edificarei para mim uma casa
espaçosa, magníficos salões, de amplas janelas, com 
tectps de cedro, pintados de vermelho! 15 És, porven 
tura, rei para rivalizar com outros no emprego do cedro? 
Porventura teu pai (o piedoso Josias), uão comeu e 
bebeu e foi feliz, praticando a equidade e a justiça? 
16 Julgou a causa do pobre e do indigente para bem 
seu. Não é isto conhecer-me, diz o Senhor? 17 Mas os 
teus oUios e coração sòmente buscam o teu interesse e 
derramar sangue inocente, praticar opressão e violên 
cia. 18 Portanto assim fala o Senhor a Joaquim, 
filbo de Josias, rei de Judá: Não o lamentarão (d i 
zendo) : A i irmão! A l irm ã! Não o chorarão clamando: 
A i Senhor! A i Majestade! 19 A  sua sepultura será
como a do asno; será arrastado e lançado fora das 
portas de Jerusalém.

20 Sobe ao Líbano e clama; em Basan levanta a 
tua voz, grita do alto do monte de Abarim, porque todos 
os teus amigos foram despedaçados. 21 Falei-te no 
tempo da tua abundância, mas disseste: Não ouvirei. 
Tem sido este o teu proceder desde a tua mocidade: 
não escutas a minba voz. 22 Todos os teus pastores, o 
vento os levará a pastar, e os teus amigos irão para o 
cativeiro; então te cobrirás de confusão e vergonha, 
por causa de toda a tua malícia. 23 Tu que tens o teu

22. Os feus pastores, isto é, os teus príncipes e sacer 
dotes, que viverão de vãs esperanças.



ííssento no Líbano e fazes o teu ninho nos seus eedr®, 
como gemerás quando te vierem as dores, dor® como de 
mulher que ® tá  de parto!

24 (Juro) pela minha vida, diz o Senhor, que ainda Contra 
que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um Jeconias. 
anel na minha mão direita, eu o arrancaria dela. 25 Eu 
te entregarei na mão dos que procuram tirar-te a vida, 
ua mão daqueles que te fazem tremer, na mão de Na- 
liucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos Caldeus.
26 Enviar-te-ei a ti e a tua mãe (Noesta), que te deu 
fi luz, a uma terra estranha, em que não nascestes, e 
a£ morrereis. 27 E à terra (da Judeia), a que aspiram 
ardentemente voltar, não tornarão. 28 Acaso este 
homem, Jeconias, é um utensílio vil e quebrado? Acaso 
é um objecto indesejável? Por que foram rejeitados, 
ele e  a sua linhagem, e arrojados para uma terra que 
não conheciam? 29 Terra, terra, terra, ouve a palavra 
do Senhor! 30 Eis o que diz o Senhor: Inscrevei este 
homem (nos registos genealógicos dos reis, desta ma 
neira) : Varão sem sucessor®, com os dias repletos de 
draastres. Com efeito não sairá da sua linhagem varão 
que se sente sobre o trono de Davide. que venha a rei 
nar sobre Judá.

23— 1 A i dos pastor®, que perdem e despedaçam Castigo 
o rebanho da minha pastagem! —  diz o Senhor. 2 Por- 
tanto eis o que diz o Senhor Deus de Israel aos pasto- 
r®, que apascentam o meu povo: Dispersastes e repe- 
list®  as minhas ovelhas, não tivest® cuidado delas. Pois 
vou ocupar-me de vós. pelas vossas obras más, diz o 
Senhor.

3 Juntarei o resto das minhas ovelhas de todas as Salvação 
terras, para onde eu as tiver lançado, e fá-las-ei voltar 
aos seus prados, onde crescerão e se multiplicarão. 4 
Estabelecerei sobre elas pastores que as apascentarão: 
não terão mais medo nem sobrrasalto. e não se perderá 
nenhuma, diz o Senhor.

5 Eis vêm dias, diz o Senhor, em que suscitarei a Re» mes- 
Davide um germen justo; reinará como rei sábio, pra- ®»àn»TO- 
tieará o direito e a justiça na terra. 6 Nesses dias 
Judá será salvo e Israel habitará sem temor. Eis o nome 
por que o chamarão: lavé, nossa justiça. 7 Por esta 
causa eis que vêm dias, diz o Senhor, em que já  não 
dirão: Vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da 
terra do Egipto— 8 mas sim: Vive o Senhor, que tirou

28. Sentimento de dor e de simpatia por um descen 
dente real de Davide.



e trouxe a linhagem da casa de Israel da terra di) 
Aquilão e de todas as terras, para onde os tinha lançado, 
e os fez habitar na sua terra.

Contra os falsos profetas

Maus 9 Sobre os profetas.— O meu coração (ãiz Jcre-
costumes mias) está ifeito em pedaços dentro de mim me.sino.
profetas.* todos OS meus ossos estremecem. Sou como urn homem 

ébrio, como um homem cheio de vinho, por causa do
Senhor e da sua santa palavra (tão desprezada pelo 
seu povo). 10 Porque a terra está olieia de adúlteros, 
porque a terra chora á vista da maldição e secaram-se 
as pastagens do deserto. A  sua carreira é atrás da mal 
dade, a sua força é a injustiça. 11 Até o profeta e o 
sacerdote se corromperam,, e mesmo na minha casa 
encontrei os males que eles lá cometeram, diz o Senlior. 
12 Por isso o seu caminho será como um caminho escor 
regadio nas trevas; serão impelidos e cairão nele, por 
que farei v ir sobre eles males uo tempo em que eu os 
castigar, diz o Senhor.

Suas 13 Nos profetas da Samaria vi a insensatez: pro-
f a l^  e fetizavam em nome de Baal e seduziam o meu povo de 
castigos, jgpggi 14 â.os profetas de Jerusalém vi coisas horrí 

veis ; o adultério,, a mentira; fortificaram as mãos dos 
malvados, para que nenhum se convertesse da sua mal 
dade. Tornaram-se todos para mim como Sodoma, e os 
moradores de Jerusalém como Gomorra. 15 Portanto 
isto diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas; 
Vou alimentá-los com absinto e dar-lhes a beber águas 
envenenadas, porque dos profetas de Jerusalém é que 
se derramou a corrupção sobre toda a terra.

Enganam 16 Assim fala o iSenhor dos exércitos; Não queirais
o povo. ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam; 

enganam-vos, contam as visões do seu coração, e não 
(o gue 'sai) da boca do Senhor. 17 Dizem àqueles que 
me desprezam: O Senhor disse; Võs tereis a paz. E a 
todos aqueles que seguem a perversidade do seu cora 
ção dizem: Não virá sobre vós mal algum. 18 Mas 
quem assistiu ao conselho do Senhor, e viu e ouviu a 
sua palavra? Quem prestou atenção 'à sua palavra e 
a ouviu? 19 Eis que se levantará o redemoinho da in 
dignação do Senhor, e a tempestade desencadeada cairá 
sobre a cabeça dos ímpios. 20 O furor do Senhor não 
retrocederá até que efectue e cumpra o desígnio do seu 
coração; nos últimos dias entenderás o desígnio (sobre



vós). 21 Bu não enviava estes (falsos) profetas e eles 
corriam; não lhes dizia nada, e eles profetizavam. 22 
Se tivessem assistido ao meu conselho, teriam feito 
saber as minhas palavras ao meu povo, tê-lo-iam des 
viado do seu mau caminho e das suas depravadas obras.

23 Porventura eu sou (sòmente) Deus de perto, Atribuem 
diz o Senhor, e não também Deus de longe? 24 Poderá 
alguém ocultar-se em lugares secretos, sem que eu o veja? geus
—  diz o Senhor. Porventura não encho o céu e a terra?—  sonhos, 
diz o Senhor. 25 Eu ouvi as falas dos profetas, que 
em meu nome profetizavam a mentira e diziam ; Tive 
um sonho, tive um sonho. 26 Até quando há-de durar 
esta ideia no coração dos profetas que vaticinam a 
mentira, que profetizam as imposturas do seu coração?
27 Querem fazer que o meu povo se esqueça do meu 
nome, pelos sonhos que contam uns aos outros, como 
seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal.
28 O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho; o 
que tem a minha palavra, anuncie a minha palavra 
com toda a verdade (e ver-se-á a diferença). Que compa 
ração há entre a palha e o trigo, diz o Senhor? 29 Não 
são as minhas palavras como um fogo, diz o Senhor, 
como um martelo que quebra a pedra?

30 Por esta causa eis que venho contra esses pro 
fetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras 
uns aos outros. 31 Eis que venho contra os profetas, 
diz o Senhor, que tomam em suas Unguas estas pala 
vras:' Diz o Seuhor (não lhes tendo ele dito nada).
32 Eis que venho contra os profetas que sonham men 
tiras, diz o Senhor, que as contam e enganam o meu 
povo com as suas mentiras e com a sua loquacidade; 
não os enviei, não 1'hes dei ordem alguma, a eles que 
nenhum bem fazem a este povo, diz o Senhor.

33 Se te perguntar pois este povo, ou um profeta, Perver- 
ou um sacerdote, assim: Qual é o peso do Senlior? —  pai™vras 
responderás; fõ s  é  que sois /O peso; eu vos hei-de arro-do Senhor.

23, 23. A ciência de Deus não é limitada como a dos 
homens. Vê ao longe, conhecendo tudo o que faziam os falsos 
profetas.

29. Enquanto que a palavra dos falsos profetas é vã. a 
palavra de Deus é eficaz e omnipotente para cumprir a sua 
obra.

30. Que roubam. Cometiam um verdadeiro roubo sacrí 
lego, imitando a linguagem dos profetas verdadeiros.

33. O peso, ou fardo, carga. Em hebreu a mesma palavra 
significa também oráculo. O profeta emprega os dois sen 
tidos, precisamente para exprimir o desprezo de certos mo- 
fadores e a severa resposta divina.



jar para longe de mim. diz o Senhor. 34 Quanto ao 
profeta, ao sacerdote, ou ao homem do povo que disser: 
P® o (ou oráculo) do Senhor —  pedirei contas a tal 
homem e là sua casa. 35 Isto direis, cada um a seu 
vizinho e a sua irmão: Que respondeu o Senhor? Que 
di.sse o Senhor? 36 E não se dirá mais: Peso do Se 
uhor—  porque (de contrário) a cada um será peso o 
seu modo de falar, porque transtornast® as palavras do 
Deus vivo. do Senhor dos eXércltos, nosso Deus. 37 Isto 
dirás ao profeta: Que te respondeu o Senhor? Que 
disse o Senhor? 38 Se disserdes: Peso do Senhor— neste 
caso eis o que diz o Senhor: Porque dissestes esta pala 
vra : Peso do Senhor — tendo-vos eu mandado: Não 
digais: Peso do Senhor — 39 por causa disso, eis que 
eu mesmo vos tomarei e vos atirarei para longe da minha 
presença, assim como à cidade que v ®  dei a vós e a 
vossos pais. 40 Entregar-vos-ei a nm opróbrio sempi- 
terno, a uma eterna ignoim'nia, que nunca se apagará 
da memória.

Os dois cabazes de figos

Visão. 24 — 1 Mostrou-me o Senhor uma visão: vi dois
cabazes chei® de figos postos diante do templo do Se- 
nlior. depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, depor 
tou Jeconias. filho de Joaquim, rei de Judá, assim como 
os grand® de Judá e os carpinteiros e serralheiros, 
levando-os de Jerusalém a Babilônia. 2 üm dos caba 
zes tinha figos excelentes, quais são de ordinário os 
figos da primeira sazão; o outro tinha figos multo maus, 
que se não podiam comer, de fracos que eram. 3 O Se 
nhor disse-me: Que vês, Jeremias? Respondi: Figos, 
uns muito bons,, e outros muito maus, que não se podem 
comer, de tão maus que são.

Os íigos 4 Então foi-me dirigida a palavra do Senhor nos
boIiB^^ã termos seguintes: 5 Isto diz o Senhor Deus de Israel: 

Como a estes figos bons, assim olharei, com agrado, 
exilados, para seu bem, os desterrados de Judá, que mandei para 

fora deste lugar, para a terra dos Caldeus; 6 volverei 
para eles os meus olhos propícios, e reconduzi-los-ei a 
este país; edificá-los-ei e não mais os destruirei, plan 
tá-los-ei e não mais os arrancarei. 7 Dar-lhes-ei um 
coração '(dócil), para que me conheçam, para que saibam 
que eu sou o Senhor; serão para mim o meu povo, e

35. Is to  direis, quando quiserdes saber a vontade do
Senhor.



eu serei para eles o seu Deus, parque se converterão a 
mim de todo o seu coração.

8 E assim como se rejeitam os figos muito maus.e os ma.us, 
que se não podem comer, porque são maus. assim eu, 
diz o Senhor, desprezarei Sedecias, rei de Judá, os seus judeus 
príncipes e o resto de Jerusalém: tanto os que ficaram que fica- 
uesta cidade, como os que moram na terra do Egipto.
9 Entregá-los-ei às vexações e à aflição em todos os 
reinos da terra ; serão um objecto de opróbrio, de fábula, 
de escárnio e de maldição, em todos os lugares, para 
onde eu os tiver arrojado. 10 E enviarei contra eles a 
espada, a fome e a peste, até que sejam exterminados 
da terra que lhes dei a eles e a seus pais.

Cativeiro de setenta anos

25 —  1 Palavra que fo i dirigida a Jeremias acerca Os imp&- 
de todo o povo de Judá, no quarto ano de Joaquim, "èirtrlo 
filho de Josias, rei de Judá i(que é o primeiro ano de os Babi- 
Nabucodonosor, rei de Babilônia), 2 a qual o profeta lónios 
Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os setrata 
habitantes de Jerusalém, assim : anos.

3 Desde o ano décimo terceiro de Josias, filho de 
Amon, rei de Judá, até hoje, há vinte e três anos, foi-me 
dirigida a palavra do Senhor, e eu vo-la anunciei, falan 
do-vos desde manhã, mas vós não ouvistes. 4 O Senhor 
enviou-vos. desde manhã, todos os seus servos, os pro 
fetas, mas vós não ouvistes, nem Inclinastes os vossos 
ouvidos para ouvir. 5 D iz ia : Betirai-vos do vosso mau 
caminho, da perversidade das vossas obras e habitareis
por todos os séculos na terra que vos deu o Senhor, a
vós e a vossos pais, desde éempre. C Não queirais ir 
atrás dos outros deuses, para os servlrdes e adorardes; 
não me provoqueis à ira com as obras das vossas mãos, 
e eu não vos afligirei. 7 Mas não me ouvistes, diz o 
Senhor, de modo que me haveis provocado à ira com 
as obras das vossas mãos, para vosso mal.

8 Pelo que, assim fala o Senhor dos exércitos;
Porque não ouvistes as minhas palavras, 9 vou man 
dar tomar todos os povos do Aquilão, diz o Senhor, (e  
levar) a meu servo Nabucodonosor. rei de Babilônia; 
fá-los-ei vir contra esta terra e seus moradores, e contra 
todas as nações que a cercam Destruí-los-ei e farei 
deles um objecto de horror, de ludibrio e de vergonha

25, 9. Meu servo, meu instrumento para vos castigar.



eterna. 10 Parei cessar entre eles os gritos de júbilo, 
os gritos de alegria, os cantos do esposo e . os cantos 
da esposa, o ruído da mó e a luz da lâmpada. 11 Toda 
esta terra se tornará deserto e desolação, e estas nações 
servirão o rei de Babilônia durante setenta anos.

Depois 12 Completos que forem os setenta anos, irei visitar 
03 P?bi- g rei de Babilônia e aquela gente, diz o Senbor, para 
também castigar a sua iniqüidade,, assim como a terra dos Cal- 
serão deus, que transformarei numa eterna solidão. 13 Farei 

punidos, yir sobre aquela terra todas as palavras, que tenho 
pronunciado contra ela, tudo o que está escrito neste 
livro, tudo quauto profetizou Jeremias contra todas as 
nações. 14 Com efeito estas serão também submetidas 
a muitas nações e reis poderosos; eu lhes darei segundo 
as suas obras, segundo as acções das suas mãos.

Jeremias 15 Porque o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel 
propina me falou assim; Toma da minha mão este copo de vinho 

da cólera minha cólera, e darás a beber dele a todas as nações, 
divina a Iàs quais eu te enviar. 16 Elas beberão, cambalearão, 
todM as fj'carão fora de si, à vista da espada, que enviarei contra 
naçoes, g ggpg ^g ggnhor e dei a beber

a todas as nações, às quais o Senhor me enviou; 18
,A Jerusalém e às cidades de Judá. aos seus reis e aos 
seus príncipes, para fazer deles uma solidão, um pavor, 
um objecto de desprezo e de maldição, como hoje se vê; 
10 a Faraó., rei do Egipto, aos seus servos, aos seus 
príncipes e a todo o seu povo, 20 assim como a todos 
os adventícios; a todos os reis da terra de Us, a todos 
os reis da terra dos Filisteus, a Ascalon, a ’ Gaza. a 
Acaron, ao que resta de Azot, 21 à Idumeia. a Moab e 
aos filhos de Amon; 22 a,todos os reis de Tiro, a todos 
os reis de Sidónia e aos reis das ilhas que estão da 
'banda de além do mar; 23 a Dedan, a Tema. a Buz e 
a todos os que rapam os cabelos das têmporas; 24, a 
todos os reis da Arábia, a todos os reis dos mestiços 
que habitam no deserto; 25 a todos os reis de Zambri, 
a todos os reis de Elam e a todos os reis dos Medos; 
26 a todos os reis de Aquilão, aos de perto e aos de 
longe, um após outro, e a todos os reinos que estão sobre 
a face da terra. O rei de Sesac (ou Babilônia) beberá 
depois deles.

27 Dir-lhes-ás; Assim fala o Senhor dos exércitos, 
o Deus de Israel; Bebei, embriagai-vos, vomitai e caí,

13. Contra todas as nações coligadas com os Caldeus.
17. Tom ei o copo. . . Jeremias continua a descrever a 

visão que leve.



e  não vos levanteis diante da espada que eu enviarei 
contra vós. 28 Se não quiserem receber o copo da tua 
mão para beberem dele, Ibes dirás: Assim fala o Se 
nhor dos exércitos: Certamente o bebereis, 29 porque, 
se pela cidade, onde o meu nome tem sido invocado, vou 
comegar a castigar, à vista disto ficareis vós sem cas 
tigo? Não escapareis, porque eu desembainho já  a minha 
espada contra todos os habitantes da terra, diz o Senhor 
dos exércitos.

30 Tu lhes profetizarás todas estas coisas, dlr- as quais 
-lhes-ás: O Senhor ruge (como um leão) do alto, da sua °mgará.'  ̂
santa morada faz ouvir a sua voz, ruge fortemente con 
tra a sua morada, solta um grito semelhante ao dos pisa- 
(lores de uvas contra todos os habitantes da terra, 31 
Chegou o estrondo até às extremidades da terra, por 
que o Senhor entra em Juízo com as gentes, faz o julga 
mento de toda a carne; entrega os ím pi® à espada. Orá 
culo do Senhor.

32 Isto diz (também) o Senhor dos exércitos: Eis 
que passará a desgraga. dum povo a outro, e uma grande 
tempestade sairá das extremidades da terra. 33 Aqueles 
que o Senhor entregar à morte naquele dia ficarão 
estendidos desde um a outro extremo da terra, não 
serão chorados, nem recolhidos, nem enterrad®; como 
esterco jazerão sobre a face da terra.

34 Uival, pastores, gritai! Cobri-vos de cinza, vós 
que sois os chefes do rebanho, porque estão cumpridos 
os dias em que haveis de ser mortos; dispersar-vos-ei, 
e caireis como carneiros escolhidos. 35 Os pastores não 
poderão escapar, não poderão salvar-se os chefes do 
rebanho. 36 Ouvi ®  gritos dos pastores, o alarido dos 
chefes do rebanho, porque o Senhor destruiu os seus 
pastos. 37 As amenas campinas são devastadas pelo 
furor da ira do Senhor. 38 (0  Senhor) deixou, como 
leão, o seu retiro ; em ermo foi convertida a terra deles, 
pelos golpes da espada destruidora, pela ardente indigna 
ção do Senhor.

Conflito de Jeremias com os sacerdotes 
e os falsos profetas

26 — 1 No principio do reinado de Joaquim, filho Jeremias 
de Josias, rei de Judá, falou-me o Senhor nos termos 
seguintes: de Jeru 

salém.
34. Palavras dirigidas aos príncipes, sacerdotes e a 

todos os que mandavam.



2 Isto diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do 
Senhor, e falarás às gentes de todas as cidades de Judá. 
que vêm adorar na casa do Senhor, anunciar-lhes-ás 
todas as palavras que te tenho mandado anunciar, sem 
nada omitir, 3 para ver se acaso eles te ouvem e se 
convertem cada um do seu mau caminho; então me arre 
penderei (ou desistirei) do mal que tenho tenção de lhes 
fazer, por causa da malícia das suas acções. 4 Dir-lhes-ás: 
Assim fala o Senhor: Se me não ouvirdes, se não andar- 
des segundo a lei que vos dei, 5 ouvindo as palavras dos 
meus servos, os profetas, que eu com tanta solicitude 
vos enviei, e a quem (de facto) não tendes ouvido. 0 fa  
rei a esta casa o que fiz  a Silo e farei que esta cidade 
seja objecto da maldição de todas as nações da terra. 

Os sacer- 7 Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram
dotes ^ s  Jeremias proferindo estas palavras na casa do Senhor, 
querem ^ Tendo Jeremias acabado de dizer tudo o que o Senhor 
que ele lhe tinha ordenado que dissesse a todo o povo, os sacerdo- 
moira. (-gg. gg (falsos) profetas e todo o povo pegaram nele, di 

zendo; À  morte! 9 Por que profetizas em nome do Se 
nhor dizendo; Esta casa será tratada como Silo, e esta 
cidade será 'destruída, sem que fique ninguém que a 
habite? E todo o povo se juntou contra Jeremias na casa 
do Senhor.

Mas é 10 Os príncipes de Judá, ao terem conhecimento des-
^^peios" *̂ tas palavras, subiram da casa do rei casa do Senlior 
príncipes «  sentaram-se à entrada da porta nova da casa do Senhor, 

e pelo 11 Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes 
e a todo o povo: Este homem é réu de morte, porque 
profetizou contra esta cidade, como vós ouvistes com os 
vossos ouvidos. 12 Jeremias falou a todos os príncipes 
e a todo o povo dizendo: Foi o Senhor que me enviou 
a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas 
as palavras que me ouvistes. 13 Agora, pois. emendai 
os vossos caminhos e as vossas obras, ouvi a palavra do 
Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá (ou desis 
tirá ) do mal que resolveu fazer contra vós. 14 Quanto 
a mim, eis que estou nas vossas mãos; fazei de mim o 
que tiverdes por bom e recto aos vossos olhos; 15 
porém, sabei que, se me matardes, derramareis um 
sangue inocente sobre vós mesmos, sobre esta cidade e 
seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou 
a vós, para que dissesse aos vossos ouvidos todas estas 
palavras.

16 Então disseram os príncipes e todo o povo aos 
sacerdotes e aos profetas: Este homem não merece a



morte, porque nos falou em nome do  Senhor dosso  Deus.
17 Entâo levantaram-se alguns dos mais anciSes da 
terra e disseram a todo o ajuntamento do povo as se- 
guint® palavras: 18 Miqueías de Morasti foi profeta
nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo 
de Judá desta maneira: Assim fala o Senhor dos exér 
citos ; Sião será lavrada como um campo, Jerusalém 
seró reduzida a um montão de ruínas, e o monte, em 
que está situado o templo., será um rapesso bosque.
19 Porventura condenaram-no à morte Ezequias. rei de 
Judá, e todo o Judá? Porventura (pelo contrário) não 
temeram eles ao Senhor, não fizeram as suas depreca 
ções na presença do Senhor, e o Senhor nâo se arre 
pendeu do mal que tinha anunciado contra eles? Logo 
nós cometeríamos (matando Jeremias) um grande mal 
contra as nossas almas.

20 Houve também um homem chamado Urias. filho Morte do 
de Semei de Cariatiarim, que profetizava era nome do 
Senhor e que tinha predito contra esta cidade e contra 
esta terra as mesmas coisas que Jeremias. 21 O rei 
Joaquim e todos os seus oficiais e príncipes ouviram 
®tas palavras. O rei procurou matá-lo. tJrias soube-o. 
temeu e fugiu para o Egipto. 22 Mas o rei Joaquim 
enviou ao Egipto Elnatan, filho de Acobor, e outros 
homens com ele, 23 que tiraram Urias do Egipto e 
levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada, 
lançando o seu cadáver nas sepulturas da plebe.

24 A  mão de Aicam, filho de Safan, foi com Jere- 
mias, de sorte que não foi entregue nas mãos do povo 'acio por 
para ser morto. Aican;.

Outro conflito de Jeremias com os falsos profetas

27 — 1 No princípio do reinado de Joaquim, filho Cadeias 
de Josias, rei de Judá, o Senhor falou a Jeremias nos 
termos seguintes: vário^

2 Isto me disse o Senhor: Faze-te umas prisões e reis. 
um jugo, que porás ao pescoço. 3 Depois mandarás 
(essm coisais) ao rei de Edom. ao rei de Moab, ao rei de^escra- 
d®  filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidónla, vidao.
por mão dos embaixadores que vieram a Jerusalém
tratar com Sedecias, rei de Judá. 4 E ordernar-lhes-ús 
que comuniquem o seguinte a seus amos: Assim fala o 
Senhor dos eiércitos, 0 Deus de Israel: Direis isto a 
vossos amos: 5 Eu fiz  a terra, os homens e os animais, 
que estão sobre a face da terra, com o meu grande



 poder, com o meu braço estendido, e dou o seu domínio 
àquele a quem me apraz dá-lo. 6 Agora entreguei todas 
estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babi 
lônia, meu servo; até lhe dei também os animais do 
campo, para que o sirvam. 7 Todos estes povos o ser 
virão a ele, a seu filho, e ao filho de seu filho, até que 
venha o tempo da sua terra, até que seja (par sua, vez) 
submetida a muitas nações e grandes reis. 8 Quanto 
à nação ou reino, que não se submeter a Nabucodonosor, 
rei de Babilônia, que não encurvòu o seu pescoço debaixo 
do jugo do rei de Babilônia, castigarei tal nação eom 
a espada, com a fome e com a peste, diz o Senhor, até 
à destruição í>ela mão dele. 9 Vós, pois, não deis ouvi 
dos aos vossos profetas, adivinhos, sonhadores, agou- 
reiros e feiticeiros, que vos dizem; Não servireis ao 
rei de Babilônia. 10 Com efeito, eles vos profetizam a 
mentira, de forma que sejais mandados para longe da 
vossa terra, que eu vos disperse e que venhais a perecer. 
11 Mas a nação que submeter a sua cerviz ao jugo do 
rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, 
diz 0 Senhor, para a cultivar e nela habitar.

Mensa- 12 E a Sedecias, rei de Judá, anunciei todas estas
Sed^iL ™esmas coisas, dizendo: Submetei o vosso pescoço ao 

jugo do rei de Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, 
e vivereis. 13 Por que causa vos sujeitais a morrer, tu 
e o teu povo, à espada, de fome e de peste, como o Se 
nhor predisse à nação que não quiser submeter-se ao 
rei de Babilônia? 14 Não queirais dar ouvidos às pala 
vras dos profetas que vos dizem: Não tereis de servir 
ao rei de Babilônia —  porque eles vos falam a mentira. 
15 Eu não os enviei, diz o Senhor; eles profetizam fal 
samente em meu. nome, de sorte que eu vos disperse e 
venhais a perecer, tanto vós como os profetas que (fa l 
samente) vos fazem profecias.

Mensa- 16 Também falei aos sacerdotes e a este povo, nos
ífcerdol seguintes termos: Assim diz o Senhor; Não queirais dar 
tes e ao" ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos anun- 

povo. elam que os objectos do templo do Senhor voltarão 
brevemente de Babilônia, porque vos profetizam a men 
tira. 17 Não queirais, pois, dar-lhes ouvidos, mas sujei 
tai-vos ao rei de Babilônia, para que vivais; por que 
há-de ficar esta cidade reduzida a um deserto? 18 Se 
são profetas (verdadeiros) e está neles a palavra do 
Senhor, intercedam junto do Senhor dos exércitos, para 
que os objectos que ficaram na casa do Senhor, na 
casa do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam (tam-



béni) levados para Babilônia. 19 Porque eis o que diz 
o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do mar (ãe 
bronze), das bases e dos outros objectos, que ficaram 
nesta cidade, 20 os quais Nabucodonosor, rei de Babi 
lônia, não levou de Jerusalém para Babilônia, quando 
transportou Jecouias, filho de Joaquim, rei de Judá, 
e todos os grandes de Judá e de Jerusalém. 21 eis 
(repito) o que diz o Senhor dos exércitos, o Deus de 
Israel, acerca dos objectos que foram deixados na casa 
do Senhor, na casa do rei de Judá e em Jerusalém; 
22 A  Babilônia serão transportados e ali estarão até ao 
dia em que eu os for buscar, diz o Senhor, e os fizer 
trazer e restituir a este lugar.

28 — 1 Naquele mesmo ano, no principio do reinado 
de Sedecias, rei de Judá, no quinto mês do seu quarto 
ano, sucedeu que Ananias, filho de Azur, profeta (falso) 
de Gabaon, me disse, na casa do Senhor em presença 
dos sacerdotes e de todo o povo, as seguintes palavras: 
2 Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel; 
Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. 3 Depois de 
passados ainda dois anos completos farei voltar a este 
lugar todos os objectos da casa do Senhor, que Nabu 
codonosor, rei de Babilônia, levou daqui e transportou 
a Babilônia. 4 Parei que voltem para este mesmo lugar 
Jecouias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os de 
Judá que foram levados cativos para Babilônia, diz o 
Senhor, porque hei-de quebrar o jugo do rei de Babi 
lônia.

5 Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta 
Ananias, diante dos sacerdotes e diante de todo o povo 
que estava na casa do Senhor. 6 O profeta Jeremias 
disse: Amen, oxalá que assim o faça o Senhor! Realize 
o Senhor as palavras que profetizaste: que sejam res- 
tituídos os objectos à casa do Senhor, e todos os cativos 
voltem de Babilônia a este lugar! 7 Porém, ouve esta 
lialavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de 
todo o povo: 8 Os profetas, que existiram antes de
mim e antes de ti, desde o princípio profetizaram tam 
bém a muitas terras e a grandes reinos a desolação e 
n fome. 9 Quanto ao profeta que (agora) profetiza a 
paz, quando se cumprir a sua palavra, (então) se saberá 
que é profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor.

10 Então o (falso) profeta Ananias tirou o jugo do 
pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. 11 Ananias 
falou em presença de todo o povo, dizendo; Isto diz o 
Senhor; Assim quebrarei eu o jugo de Nabucodonosor,

Ananias
profetiza
coisas
falsas.

Jeremias
responde.



prediz-lhe 
a sua 
morte 

prõxlma.

rei de BabUónla, daqui a dois anos, tirando-o de cima 
da cerviz de todas as nações.

12 EntSo o profeta Jeremias foi-se pelo seu cami 
nho. Depois que Ananias profeta quebrou o jugo tirado 
do pescoço do profeta Jeremias, fo i dirigida a palavra 
do Senhor a Jeremias, nos termos seguintes: 13 Vai 
e dize a Ananias: Isto diz o Senhor: Quebraste um 
jugo de madeira, mas, em vez dele, farei um jugo de 
ferro. 14 Porque isto diz o Senhor dos exércitos, o 
Deus de Israel: Eu ponho um jugo de ferro sobre o 
p®coço de todas estas naçõ®, para que sirvam a Nabu 
codonosor, rei de Babilônia., e na realidade o servirão: 
além disto, dei-lhe até ®  animais do campo. 15 Depois 
o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Ouve. 
Ananias: O Senhor não te enviou, e tu és causa de 
que. ® te  povo tenha posto a sua confiança numa men 
tira. 16 Portanto isto diz o Senhor: Vou retirar-te da 
face da terra; morrerás este ano, porque pregaste a 
revolta contra o Senhor.

17 E o profeta Ananias morreu naquele ano, no 
sétimo mês.

Carta de Jeremias aos exilados

Circuns 
tância em 

que foi 
enviada.

Assunto: 
fixarem-se 

na Cal 
deia;

29 — 1 Eis as palavras da carta que o profeta Jere 
mias enviou de Jerusalém aos anciã® que ficaram no 
cativeiro, aos sacerdotes, a®  profetas e a todo o povo, 
que Nabucodonosor tinha deportado de Jerusalém para 
Babilônia. 2 depois qüe o rei Jeconias e a rainha, os 
ennucos, ®  príncip® de Judá e de Jerusalém, os car 
pinteiros e ®  serralheiros saíram de Jerusalém, 3 (a 
qual carta Jeremias mandou) por mão de Elasa, filho 
de Safan. e de Gamarias, flIho de Helcias, os quais 
enviou Sedecias, rei de Judá, a Babilônia, a Nabucodo- 
n®or, rei de Babilônia. A  carta d iz ia :

4 Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de 
Israel, a todos os cativos deportados de Jerusalém a 
Babilônia: 5 Edificai casas e habltai-as; plantai hortas 
e comei os seus frutos (porque haveis de estar aqui 
muito tem po); 6 tomai mulheres, gerai filhos e filhas, 
dai a voss® filhos mulher® e dai maridos a vossas 
filhas, para que criem filhos e filhas; multiplicai-vos aí 
e não deixeis diminuir o vosso mlmero. 7 Procurai o 
bem da cidade, para a qual vos fiz  deportar, e orai por 
ela ao Senhor, porque o seu bem será o vosso.



8 Porque isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus 
de Israel; Não vos seduzam os vossos profetas, que estão 
uo meio de vós, nem os vossos adivinhos, e não façais 
caso dos sonhos que tendes. 9 Com efeito eles vos pro 
fetizam falsamente em meu nome e eu não os enviei, diz 
o Senhor.

10 Porque isto diz o Senhor: Quando se cumprirem 
os setenta anos '(da vossa estada) em Babilônia, eu vos 
visitarei e darei cumprimento à promessa fe ita  em vosso 
favor de vos fazer voltar a este lugar. 11 De facto sei 
os desígnios que tenho àcerca de vôs, diz o Senhor, 
desígnios de paz, e não de aflição, no sentido de vos 
assegurar um futuro cheio de esperança. 12 Vós me 
invocareis, vireis, suplicar-me-eis, e eu vos atenderei. 
13 Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de 
todo o vosso coração. 14 Deixar-me-ei achar por vôs, 
diz o Senhor; farei voltar os vossos cativos, recolher- 
-vos-ei do meio de todos os povos e de todos os lugares 
por onde vos dispersei, diz o Senhor, e far-vos-ei voltar 
ao lugar, donde vos lancei fora.

15 Porém vés dizeis; O Senhor suscitou-nos profe 
tas em Babilônia.

16 Eis o que diz o Senhor a respeito do rei. que 
está sentado sobre o trono de Davide, e de todo o povo 
que habita nesta cidade, dos vossos irmãos que não 
saíram convosco para o cativeiro. 17 Assim fala o 
Senhor dos exércitos: Vou enviar contra eles a espada, 
a fome e a peste; trata-los-ei como figos maus, que se 
não podem comer, porque são muito maus. 18 Perse 
gui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, e 
farei deles um objecto de horror para todos os reinos 
da terra, um objecto de maldição, de espanto,, de escár 
nio e de opróbrio para todas as nações para onde os 
tiver lançado, 19 porque não deram ouvidos ãs minhas 
palavras, diz o Senhor, tendo-lhes eu mandado os meus 
servos, os profetas, tendo-os enviado incessantemente; 
vós nâo ouvistes. diz o Senhor.

20 Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos cati 
vos, que enviei de Jerusalém a Babilônia. 21 Isto diz o 
Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a Acab, filho de 
Colias, e a Sedecias filho de Maaslas, que vos profeti 
zam falsamente em meu nome; Vou entregá-los nas 
mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que os man-
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29, 15. Suscitou-nos profetas que nos fazem esperar o 
contrário do que dizes. Jeremias no vers. 16 e seguintes vai 
dar um sinal próximo da verdade dos seus oráculos.



contra
Semeias.

dará matar diante dos vossos olhos. 22 Todo o cativo 
de Judá, que está em Babilônia, se servirá deles para 
maldizer, dizendo: O Senhor te trate como tratou Sede 
cias e Acab, que o rei de Babilônia mandou assar no 
fogo. 23 Isto por causa de terem feito iniquidades em 
Israel, adulterado com as mulheres dos outros, e pro 
nunciado falsamente em meu nome palavras que eu lhes 
não tinha mandado dizer. Eu o sei e sou disso testemu 
nha, diz o Senhor.

24 E a Semeias, Neelamita, dirás: 25 Assim fala
o Senhor dos exércitos. Deus de Israel: Visto que 
enviaste cartas em teu nome a todo o povo que está 
em Jerusalém, ao sacerdote Sofonias. filho de Maasias, 
e a todos os sacerdotes, dizendo: 26 O Senhor te cons 
tituiu sacerdote em lugar do sacerdote Jojada, a fim de 
que exerças vigilância na casa do Senhor, sobre todo 
o homem fanático que profetiza, para que o metas no 
cepo e no cárcere. 27 —  qual a razão'por que não re- 
preendeste a Jeremias, de Anatot, que vos profetiza? 
28 Graças a isso, ele pôde mandar-nos dizer a Babi 
lônia: Será longo (o vosso ca tive iro ); edificai casas e 
habitai-as; plantai hortas e comei os seus frutos.

29 Leu, pois, o sacerdote Sofonias esta carta aos 
ouvidos do profeta Jeremias.

30 E foi dirigida a palavra do Senhor a Jeremias, 
nos termos seguintes: 31 Manda dizer a todos os 
deportados: Assim fa la o Senhor a Semeias, Neelamita: 
Porque vos profetizou Semeias, e eu não o enviei; visto 
que fez com que confiásseis na mentira, 32 portanto 
isto diz o Senhor; Eis que castigarei Semeias, Neela 
mita, e a sua geração; não haverá dele descendente que 
viva no meio deste povo, e não verá o bem (ou a liber 
dade) que concederei ao meu povo, diz o Senhor, por 
que pregou a revolta contra o Senhor.

Preâm 
bulo.

R estauração  de Is ra e l  

Volta do cativeiro

30 —  1 Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jere 
mias, nos termos seguintes: 2 Assim fala o Senhor
Deus de Israel: Escreve num livro todas as palavras 
que te tenho dito. 3 Porque eis que chegará o tempo, 
diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de 
Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei voltar (os fühos 
do meu povo) à terra que dei a seus pais, e eles a 
possuirão.



4 Eis as palavras que o Senhor pronunciou sobre 
Israel e Judá: 5 Isto diz o Senhor: Ouvimos uma voz 
de terror; tudo é espanto, não há paz. 6 Perguntai, e 
vede se os homens dão à luz. Então por que vejo eu 
todos os homens com a mão sobre os rins, como a 
mulher que está de parto, e por que é  que todos os seus 
rostos se tornaram pálidos? 7 A i! Que grande dia. sem 
igual! É um tempo de tribulação para Jacob, mas do 
qual (por fim ) será livre. 8 Acontecerá nesse dia, diz 
o Senhor dos exércitos, que quebrarei o jugo que Nabu 
codonosor pôs sobre o seu pescoço, romperei as suas 
prisões. Não mais serão sujeitos a estranhos. 9 mas 
servirão o Senhor seu Deus, e (o filho de) Davide, seu 
rei, que lhes suscitarei.

10 Tu, pois, servo meu Jacob, não temas, diz o Senhor, 
não receies Israel, porque eu hei-de tirar-te da terra lon 
gínqua e hei-de tirar os teus descendentes da terra do 
seu cativeiro. Jacob voltará (à terra que lhe dei), viverá 
tranqüilo e seguro, e não terá ninguém a temer. 11 Com 
efeito eu sou contigo para te salvar, diz o Senhor.

D®truirei todas as nações, entre as quais te dis 
persei; a ti, porém, não te destruirei inteiramente, mas 
castigar-te-ei com equidade, não te deixamdo impune.

12 Assim fala o Senhor: Incurável é a tua ferida, 
maligna a tua chaga. 13 Não há quem tome cuidado 
do teu mal para o curar; os remédios são inúteis. 14 
Todos os que te amavam, esqueceram-se de ti, não te 
buscam, porque eu te feri como Inimigo, castiguei-te 
cruelmente, por causa das tuas grandes maldades, dos 
teus muitos pecados. 15 Porque gritas sobre o teu 
tormento? Incurável é a tua dor? Pelas tuas grandes 
maldades. pelos teus muitos pecados, é que eu te tratei 
assim. 16 Mas todos os que te devoram serão devora 
dos; todos os teus inim ig® serão levados para o cati 
veiro; os que te despojam serão despojados; entregarei 
ao saque todos os que te saqueiam. 17 Vou cicatrizar 
a tua chaga, curar-te das tuas feridas, diz o Senhor. 
Eles chamaram-te, ó Sião, a repudiada, aquela por quem 
ninguém se interessa.

18 (P o r isso) diz o Senhor: Vou r®tabelecer as 
tendas de Jacob, terei compaixão das suas casas'; a 
cidade será reconstruída na sua colina, e o palácio será

30, 6. Comparação enérgica para mostrar a grandeza dos 
sofrimentos.

9. O filho de Davide, isto é. o Messias.
11. Com equidade, com moderação.
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reedificado segundo o seu eStado (anterior). 19 Dai sai 
rão cânticos de louvor e gritos de júbilo. Multiplicá-los-ei, 
e não serão mais humilhados. 20 Seus íilhos serão 
como eram outrora, e a sua assembleia será estável 
diante de mim; castigarei todos os seus opressores. 21 
O seu chefe será um deles, deles sairá o seu soberano. 
Fá-lo-ei vir, e ele se aproximará de mim. Pois, quem 
arriscaria a sua vida, aproximando-se de mim? —  diz o 
Senhor. 22 Vds sereis o meu povo, e eu serei o vosso 
Deus. 23 Eis que o redemoinho do Senhor, o seu. furor 
impetuoso, a sua tempestade se desencadeia e vai cair 
sobre a cabeça dos ímpios. 24 O Senhor não apartará 
o furor da sua indignação, sem ter executado e cumprido 
os desígnios do seu coração. No fim  dos tempos enten- 
dereis estas coisas.

Aliança nova entre Deus e Israel

Fim do 31 —  1 Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o 
exílio Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu 
M*dez povo. 2 Assim fa la o Senhor: O povo, que tinha esca- 
triboa. pado da espada, achou graça no deserto; Israel irá para 

o seu descanso. 3 De longe (responde Israel) se me 
deixou ver o Senhor. Eu amei-te (continua o Senhor) 
com amor eterno; por isso, mantive o meu favor para 
contigo. 4 De novo te edificarei, e serás reedificada, <5 
virgem de Israel; aindá hás-de ser adornada dos teus 
atabales, e hás-de sair no meio de danças alegres.
5 Ainda hás-de plantar vinhas nos montes da Samaria; 
e os plantadores recolherão os frutos (do seu trabalho).
6 Porque há-de vir um dia em que os vigilantes gritarão 
sobre o monte de E fra im ; Levantai-vos e subamos a 
Sião. ao (templo do) Senhor nosso Deus.

7 Pois isto diz o Senhor: Regozijai-vos e fazei festa 
por causa de Jacob, soltai gritos de louvor à primeira 
das nações; clamai, cantai e d ize i: O Senhor salvou o 
seu povo, as relíquias de Israel. 8 Eis que eu (die o 
Senhor) os trarei da terra do Aquilão, congregá-los-ei 
das extremidades da terra. O cego e o coxo, a mulher 
grávida e a de parto virão entre eles juntamente. Será 
grande a multidão das que hão-de voltar para aqui. 9 
Virão chorando (de a legria ); no meio de consolações os 
tornarei a trazer; conduzi-los-ei às águas correntes, por 

. caminho direito, em que não tropeçarão, porque me tor 
nei pai de Israel, e Efraim é o meu primogênito.



10 Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anuuclai-a às 
ilhas longínquas. D izei: O que dispersou Israel o con 
gregará e guardará como um pastor guarda o seu reba- 
hanho. 11 Porque o Senhor resgatou Jacob, livrou-o da 
mão dum mais poderoso. 12 Virão, soltando gritos de 
alegria às alturas de Sião, e correrão aos bens do Se 
nhor, ao trigo, ao vinho, ao azeite, às ovelhas e aos 
bois; a sua alma será como um jardim de regadio, e 
não terão mais debilidade. 13 Então se alegrará a 
virgem na dança, alegrar-se-ão os jovens e os velhos 
juntamente; converterei o seu pranto em gozo. consolá- 
-los-ei, passada a sua dor, enchê-los-ei de alegria. 14 
Darei abundância de gordura (de vítimas) aos sacerdo 
tes, e o meu povo será cheio dos meus bens, diz o 
Senhor.

15 Assim fala o Senhor: Foi ouvida, em Rama, uma 
voz, uma lamentação; úm pranto amargo; é Raquel, que 
chora os seus filhos, e não quer ser consolada pela sua 
perda, porque já  não existem. 16 Isto diz o Senhor: 
Cesse a tua boca de se lamentar, e os teus olhos de 
verterem lágrimas. Com efeito, as tuas penas terão a 
sua recompensa, diz o Senhor, e eles (teus filhos) vol 
tarão da terra do inimigo. 17 Para o teu futuro te 
fica a esperança, diz o Senhor, de que os teus filhos 
voltarão para o seu território. 18 Eu ouvi atentamente 
o gemido de Efraim (quando ia para o ca tiveiro ): Cas- 
tigaste-me e fui corrigido, qual novilho ainda não do 
mado ; converte-me, e converter-me-ei, porque tu és o 
Senhor meu Deus. 19 Sim, depois de me perverter, fiz 
penitência; depois que compreendi, bati sobre a minha 
coxa (em sinal de dor). Estou confuso e envergonhado, 
porque sofro o opróbrio da minha mocidade.

20 Efraim não é para mim um filho honrado, um 
filho da minha ternura? Por isso, embora eu fale contra 
ele, não deixo de me lembrar dele. Por isso se comove 
ram as minhas entranhas por ele; compadecido, terei 
misericórdia dele, diz o Senhor.

21 Levanta colunas (indicadoras) ergue sinais para 
ti, presta atenção ap caminho em que andaste; volta,
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31, 34, Modo prático de dizer que o povo oferecerá 
uma tal quantidade de sacrifícios que a parte reservada 
aos sacerdotes será abundantíssima. *

15. Raquel, mãe de José, representa aqui todas as mães 
Israelitas, chorando os seus filhos exilados, que elas consi 
deram como se tivessem morrido.



Tirgem de Israel, volta a essas tuas cidades. 22 Até 
quando andarás vagabunda, filha infiel? Porque o Se 
nhor criou (ou fez) uma coisa nova sobre a terra; Uma 
mulher cercará um homem.

Judá 23 Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de 
Israel I Ainda dlrSo estas palavras na terra de Judá e 

doexilio. nas suas cidades, quando eu tiver mudado a sua sorte:
O Senhor te abençoe, 6 mansão da justiça, ó monte
santo! 24 Habitarão aí Judá e todas as suas cidades 
juntamente, os lavrador® e os que pastoreiam os reba 
nhos. 25 Porque dessedentarel a alma sequiosa, e far 
tarei toda a alma faminta. 26 Depois disto despertei e 
vi que o meu sono fo i doce para mim.

O povo 27 Eis vêm dias, diz o Senhor, em que semearei a
casa de Israel e a casa de Judá de semente de homens 
e de semente de animais. 28 E, assim como vigiei sobre 
eles para desarraigar, demolir, dissipar, arruinar e afli 
gir, do mesmo modo vigiarei sobre eles para edificar e 
plantar, diz o Senhor.

Responsa- 29 Naquel® dias não se dirá mais: Os pais comeram 
• verdes, e os dent® dos filhos é que ficaram botos,
individual.3Q jyjgg morrerá pela sua Iniqüidade; a todo o

homem que comer uvas verdes, a esse é que ficarão 
botos os dentes.

Aliança 31 Estão a chegar os dias, diz o Senhor, em que 
nova, farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa 

de Judá, 32 diferente da aliança que fiz com seus pais 
no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra 
do Egipto, aliança que eles violaram. (P o r isso) fiz 
sentir sobre eles o meu poder, diz o Senhor. 33 Eis 
a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles 
dias, diz o Senhor; Imprimirei a minha lei no seu íntimo. 
®crevê-la-el nos seus corações; serei o seu Deus, e eles 
serão o meu povo. 34 Ninguém ensinará mais o seu pró 
ximo, nem o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor — 
porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até

22. Uma mulher virgem conceberá no seu seio (cercará), 
por obra do Espirito Santo, ttm homem e Deus ao mesmo 
tempo, que será o Messias. Esta é a interpretação de S. Je- 
rãnimo.

26 Depois d isto .. . São palavras de Jeremias.
27. Semearei, isto é, multiplicarei prodigiosamente os 

homens e os animais.
29-30. Os paia... . «Locução proverbial que significa: Os 

filhos sofreram o castigo dos pecados dos seus pais». (Cram 
pon). Para o futuro, porém, cada um sofrerá o castigo das 
suas faltas pessoais.

34. Na nova aliança o conhecimento de Deus será mais 
perfeito e mais intimo.



ao maior, diz o Senhor, pois perdoarei a sna maldade e 
não me lembrarei mais do seu pecado.

35 Assim fala o Senhor, que dá o sol para luz do 
dia, e a lua e as estrelas para luz da noite; que agita 
o mar e faz bramir as ondas, aquele cujo nome é Senhor 
dos exércitos: 36 Se falharem estas leis diante de mim, 
diz o Senhor, então poderá também a linhagem de Israel 
deixar de ser diante de mim uma nação para sempre. 
37 Isto diz o Senhor; Se puderem ser medidos os céus, 
lá em cima, e sondados os fundamentos da terra, cá em 
baixo, então abandonarei toda a linhagem de Israel por 
todas as coisas que fizeram, diz o Senhor.

38 Estão a chegar os dias, diz o Senhor, em que 
será reedificada pelo Senhor esta cidade, desde a torre 
de Hananeel até à porta do Ângulo. 39 E estender-se-á 
mais adiante o cordel de medir, em frente dessa (porta), 
sobre o outeiro de Gareb. e dará volta por Goat. 40 
Todo o vale dos cadáveres e da cinza, todos os campos 
dos mortos, até à torrente do Cedron e até ao ângulo da 
Porta dos Cavalos, que está no oriente, tudo isso será 
consagrado ao Senhor, e não será jámais devastado nem 
destruído.

que será 
eterna.

Nova 
J erusa- 

lém.

Compra dum campo por Jeremias

32 — 1 Palavra que foi dirigida a Jeremias pelo 
Senhor, no décimo ano de Sedecias, rei de Judá, que 
corresponde ao ano décimo oitavo de Nabucodonosor. 
2 Cercava então o exército do rei de Babilônia Jerusa 
lém, e o profeta Jeremias estava recluso no átrio da 
guarda da casa do rei de Judá. 3 De facto, Sedecias, 
rei de Judá, tinha-o mandado prender, dizendo; Por que 
vaticinas desta form a; Isto diz o Senhor; Eis que entre 
garei esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, que a 
tomará; 4 e Sedecias, rei de Judá, não escapará da 
mão dos Caldeus, mas será entregue nas mãos do rei de 
Babilônia, e falará com ele boca a boca, e os seus olhos 
verão os olhos dele; 5 e Sedecias será levado por ele 
para Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o 
Senhor; e, se pelejardes contra os Caldeus, não tereis 
bom sucesso?

6 Jeremias, pois, (estando preso) disse: Foi-me diri 
gida a palavra do Senhor, nos seguintes termos: 7 Eis 
que teu primo Hanameel, filho de Selum, virá ter con-

35-36. A nova alianga é tão estável como as próprias leis 
da natureza.
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tigo, dizendo; Compra o meu campo, que está em Ana- 
toth, porque te compete a ti comprá-lo por seres o 
parente mais próximo. 8 E veio ter comigo Hanameel, 
fillio de meu tio, conforme a palavra do Senhor, ao 
átrio da guarda, e disse-me: Compra-me o campo qne 
tenho em Anatoth, na terra de Banjamim, porque com 
pete-te a ti por direito de herança o possuí-lo. visto 
seres o parente mais próximo. Reconheci que era pala 
vra do Senhor, 9 e comprei o campo a Hanameel, filho 
de meu tio, que está em Anatoth. e pesei-lhe por ele 
dezassete siclos de prata. 10 Fiz uma escritura de con 
trato, selei-a, chamei testemunhas e pesei o  dinheiro 
numa balança. 11 E tomei a escritura de compra selaâa 
com as estipulações do contrato e as cláusulas, assim como 
a sua cópia aberta. 12 Entreguei tudo a Baruch, filho de 
Neri, filho de Maasias, em presença de Hanameel, meu 
primo, em presença das testemunhas que tinham assi 
nado a escritura de compra, e em presença de todos os 
Judeus, que estavam no átrio da guarda. 13 E dei 
ordem a Baruch, diante deles, dizendo: 14 Assim faia
o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Toma estes 
documentos, este exemplar da escritura de compra, cer 
rado, e este outro que está aberto, e mete-os numa vasi 
lha de barro, para que se possam conservar muito tempo. 
15 Porque eis o que diz o Senhor dos exércitos, o Deus 
de Israel: Ainda se hão-de comprar casas, campos e 
vinhas, nesta terra, 

ao qual 16 Roguei ao Senhor, depois que entreguei a escri- 
* sobVe^o* compra a Baruch, filho de Néria, assim; 17
motivo -áh! Senhor Deus: Foste tu que fizeste o céu e a terra
^sta oom o teu grande poder e com o teu braço estendido,

ordem. Nada te é impossível. 18 Usas de misericórdia com 
milhares, e lanças o castigo da iniqüidade dos pais no 
íntimo de seus filhos, depois deles. O Deus grande e 
poderoso. Senhor dos exércitos é  o teu nome. 19 Grande 
em teus conselhos, potente nas tuas obras, os teus olhos 
estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos de 
Adão, para retribuires a cada um segundo as suas vias, 
segundo os frutos do seu proceder. 20 Fizeste sinais e
prodígios na terra do Egitpto, e, até ao dia de hoje, em
Israel e entre os homens. Granjeaste um (grande) nome 
como tens hoje. 21 Tiraste o teu povo de Israel da 
terra do Egipto com sinais e prodígios, com mão forte e 
braço estendido, e com grande terror. 22 Depois destes-

32, 14-15. Longa duração do exílio e certeza da volta.



-lhes esta terra, como o tinhas jurado a seus pais, uma 
terra que mana leite e mel. 23 E  eles entraram e toma 
ram posse dela, mas não obedeceram â tua voz, nem 
andaram na tua le i : não cumpriram nada do que lhes 
mandaste que fizessem. (P o r  isso) aconteeeram-lhes 
todos estes males. 24 Eis que estão levantadas as pla 
taformas de ataque contra a cidade para ser tomada.
Vai ser entregue nas mãos dos atacantes Caldeus. pela 
espada,, pela fome e pela peste. Todas as coisas que 
disseste (ô Senhor), tudo acontece, como tu mesmo o 
estás vendo. 25 E tu. Senhor Deus. (não obstante) 
dizes-me: Compra um campo por dinheiro e toma teste 
munhas—  quando a cidade é entregue nas mãos dos 
Caldeus!

26 Foi dirigida a palavra do Senhor a Jeremias, 
nos termos seguintes: 27 Bu sou o Senhor, o Deus de ^profeti-*
toda a carne; haverá pois coisa alguma que me seja zando a 
impossível? 28 Portanto, isto diz o Senhor; A'̂ ou entre- destroiçâo 
gar esta cidade nas mãos dos Caldeus, e nas mãos de salém?" 
Nabucodonosor, rei de Babilônia, que a tomará. 29 Virão 
os Caldeus pelejar contra esta cidade, entrarão nela e 
lhe porão fogo; queimarão as casas em cujos terraços 
sacrificavam a Baal e ofereciam a deuses estranhos liba 
ções, para me iiTítarem. 30 Porque os filhos de Israel 
e os filhos de Judá têm feito incessantemente o mal 
diante dos meus olhos desde a sua mocidade; os filhos 
de Israel, com efeito, nada fizeram senão irritar-me com 
as obras das suas mãos diz o Senhor.

31 Esta cidade tornou-se objecto do meu furor e da 
minha indignação, desde o dia em que a edificaram 
até hoje, em que a vou tirar da minha presença. 32 por 
causa da maldade que os filhos de Israel e os filhos de 
Judá cometeram; ('serão tirados da minha presença) eles 
e os seus reis, os seus grandes, os seus sacerdotes, os 
seus profetas, os varões de Judá e os habitantes de 
Jerusalém. 33 Voltaram para mim as costas e não o 
rosto, quando os ensinava infatigàvelmente e os corrigia, 
não quiseram ouvir nem receber o ensino. 34 Puseram 
os seus ídolos na casa que tem o meu nome, para a 
profanarem. 35 Edificaram a Baal os altares que estão 
no Vale do Filho de Hinnom, para fazerem sacrifícios 
de seus filhos e de suas filhas a Moloch, coisa que nunca 
lhes mandei, nem me passou pelo pensamento, induzindo 
assim Judá a i(«m  tão grande) pecado.

36 Agora, por causa disto, assim diz o Senhor Deus 
de Israel a esta cidade, da qual vos dizeis que será
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entregue nas mãos do rei de Babilônia pela ®pada. 
pela fome e pela peste: 37 Bis que os congregarei de 
todas as terras, para onde os lancei no meu furor, na 
minha ira. na minha grande indignação; conduzi-los-ei 
a este lugar e farei que habitem nele sem temor. 38 
Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 39 Dar-lhe-el 
um mesmo coração e um só caminho, para que me temam 
sempre, para seu bem e para bem de seus filhos depois 
deles. 40 Farei com eles uma aliança eterna e nâo dei 
xarei de lhes fazer bem; infundirei o meu temor no 
seu coração, para que se não apartem de mim, 41 A  mi 
nha alegria será fazer-lhes bem; estabelecê-ios-ei nesta 
terra sòlidamente. com todo o meu coração e com toda 
a minha alma.

42 Porque isto diz o Senhor: Assim como fiz  vir 
sobre este povo todo este'grande mal, assim farei vir 
sobre eles todo o bem que lhes anuncio. 43 De novo 
serão possuídos (por sem donos) os campos nesta terra, 
da qual vós dizeis que está toda deserta, sem homens 
nem animais, entregue nas mãos dos Caldeus. 44 Os 
campos serão comprados por dinheiro e registados em 
escritura, pôr-se-lh®-á o selo. tomar-se-ão testemunhas, 
na terra de Benjamim, e nos arredores de Jerusalém, 
nas cidades de Judá. nas cidades das montanhas, nas 
cidades das planíci® e nas cidades que estão ao íneio- 
-dia, porque farei voltar os seus cativ®, diz o Senhor.

Confirmação das prom®sas de salvação
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33 — 1 Foi dirigida a palavra do Senhor a Jeremias, 
segunda vez, quando ainda estava recluso no átrio da 
guarda, nestes termos: 2 Assim fala o Senhor que fez
a terra, que lhe deu forma e estabilidade — íavé é o 
seu nome —  3: Invoca-me, e eu te atenderei e te anuncia 
rei coisas grandes e ocultas, que ignoras.

4 Porque isto diz o Senhor Deus de Israel com 
respeito às casas desta cidade e às casas do rei de 
Judá. destruídas, e às fortificações, e à espada 5 dos 
que vêm pelejar contra os Caldeus, e encher estas casas 
de cadávei-es de homens, que eu feri no meu furor e na 
minha indignação, desviando a minha face desta cidade, 
por causa de toda a sua maldade. 6 Eis que fecharei a 
sua chaga e a curarei, eis que lhes mostrarei a paz e a 
segurança. 7 Mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, 
restabelecê-los-ei como (eram) no princípio. 8 Purifica- 
-los-ei de todas as suas inlquldad®, com que pecaram



contra mim; perdoarei todas as suas maldades, com 
que me ofenderam e desprezaram. 9 B isto será para 
mim motivo de gozo, de louvor e de glória entre todas 
as nações da terra, quando ouvirem falar de todos os 
bens que lhes hei-de fazer; ficarão pasmados e se assom 
brarão de todos os bens e de toda a paz que lhes hei-de 
conceder.

10 Assim fa la  o Senhor: Neste lugar —  que vós 
dizeis ser um deserto, sem homens nem animais —  nas 
cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão 
devastadas, sem homeus e sem animais se hão^de ouvir 
ainda 11 gritos de gozo e de alegria, cantos de esposo 
e de esposa, vozes dos que dizem; Louvai o Senhor dos 
exércitos, porque o Senhor é bom, porque a sua graça 
é eterna —  (ouvir-se-d) a voz dos que trazem suas ofe 
rendas à casa do Senhor. Com efeito quero restabelecer 
esta terra no seu anterior estado, diz o Senhor. 12 Assim 
fala o Senhor dos exércitos: Neste lugar que está 
deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas 
cidades, há-de haver ainda abrigos de pastores, onde 
façam repousar os seus rebanhos. 13 Nas cidades das 
montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades que 
estão no meio-dia, na terra de Benjamim, nos arrabal 
des de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda hão-de 
passar os rebanhos pela mão do (pastor) que os conte 
(ao entrar no red il), diz o Senhor.

14 Aproximam-se os dias, diz o Senhor, em. que eu 
cumprirei a palavra favorável que dei à casa de Israel 
e á casa de Judá 15 Nesses dias, nesse tempo, farei 
que saia de Davide um germen justo (o Messias), o qual 
praticará o direito e a justiça na terra. 16 Naqueles 
dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará sem temor. 
Eis o nome que Uie será dado: lavé nossa justiça. 17 
Porque isto diz o Senhor: Não faltará jamais um homem 
da linhagem de Davide que se sente sobre o trono da 
casa de Israel. 18 E da linhagem dos sacerdotes e dos 
levi tas não faltará jamais um homem que ofereça holo 
caustos em minha presença, que acenda o fogo para 
queimar a oblação, que imole vítimas todos os dias.

19 Depois fo i dirigida a palavra do Senhor a Jere 
mias. a qual d izia : 20 Assim fala o Senhor: Se podeis 
quebrar a minha aliança com o dia e a minha aliança 
com a noite, de sorte que não haja dia nem noite a seu 
tempo, 21 também poderá ser quebrada a minha aliança 
com Davide, meu servo, de sorte que não haja mais 
dele um filho que reine no seu trono, e levitas e saeer-
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dotes postos a meu serviço. 22 Assim como as estrelas 
do céu não podem ser contadas, nem medida a areia do 
mar, assim multiplicarei a linhagem de Davide, meu 
servo, e  os levitas. postos a meu serviço, 

e todo 23 Foi dirigida a palavra do Senhor a Jeremias, 
o povo. nestes termos: 24 Não tens reparado no que estas gen 

tes dizem: As duas famílias que o Senhor tinha esco 
lhido, foram rejeitadas! É assim que eles desprezam o 
meu povo, de forma que já  o não consideram como uma 
nação. 25 Isto diz o Senhor; Se não fiz a minha aliança 
com 0 dia e com a nuite, se não dei leis ao céu e à 
terra, 26 então também rejeitarei a linhagem de Jacob 
e de Davide, meu servo, para não tomar da sua geração 
chefes da estirpe de Abraão, de Isaac e de Jacob. Oom 
efeito quero restabelecê-los e compadecer-me. deles.

Narrações e oráculos acerca dos últimos 
acontecimentos do reino de Judá

Sedecias e o povo

Jeremias 34 — 1 Palavra que foi (íirigida pelo Senhor a Jere- 
predlz a mias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo 

S^ecias °  exército e todos os reinos da terra, submetidos ao 
domínio da sua mão, e todos os povos, combatiam contra 
Jerusalém e contra todas as cidades dela dependentes: 
2 Assim fala o Senhor Deus de Israel: Vai e fala a 
Sedecias, rei de Judá. Dize-lhe: Assim fala o Senhor: 
Eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei de Babi 
lônia, que lhe lançará fogo. 3 Tu não escaparás, mas 
serás infalivelmente preso e entregue na sua mão; os 
teus olhos verão os olh® do rei de Babilônia, e falar-te-á 
boca a boca, e entrarás em Babilônia. 4 Não obstante 
isto, ouve a palavra do Senhor, ó Sedecias, rei de Judá: 
Isto te diz a ti o Sénhor: Não morrerás à espada, 5 nias 
morrerás em paz, e, assim como foram queimados per 
fumes aos antigos reis, teus predecessores assim (os) 
queimarão a ti e te chorarão, dizendo: Ai^ Senhor! 
Sou eu que to declaro, diz o Senhor. 6 E o profeta 
Jeremias disse todas estas palavras a Sedecias, rei de 
Judá, em Jerusalém. 7 Entretanto o exército do rei de 
Babilônia combatia contra Jerusalém e contra todas as 
cidades de Judá que restavam, contra Laquis e Azeca,

33. 24. Duas famílias: os reinos de Judá e de Israel.



porque estas eram as cidades fortificadas que tinham 
ficado entre as cidades de Judá.

8 Palavra que foi dirigida pelo Seuhor a Jeremias- injustiça 
depois que o rei Sedecias fez um pacto com todo o povo 
de Jerusalém, 9 mandando publicar que cada um dei- escravos, 
xasse livres o seu escravo e a sua escrava que eram do 
povo hebreu, e que de nenhum modo exercessem domínio 
sobre eles, visto serem Judeus, seus irmãos. 10 Todos 
os chefes e todo o povo, que entraram no acordo, obri 
garam-se a deixar livres cada um o seu escravo e a sua 
escrava, e a uão mais exercer domínio sobre eles. Tendo 
(asvim) acordado, deram-lhes liberdade. 11 Mas depois 
arrependeram-se, e de novo (pela forçaj tomaram os 
seus escravos e as suas escravas, que tinham deixado 
livres, e obrigaram-nos novamente à servidão.

12 '(Então) fo i dirigida a palavra do Senhor a Jere- Castigo 
mias, nos seguintes termos: 13 Assim fala o Senhor justiça.
Deus de Israel: F iz um pacto com vossos pais no dia 
em que os tirei da terra do Egipto, da casa da escravi 
dão, dizendo-lhes: 14 Ao cabo de sete anos, deixe cada 
um em liberdade o seu irmão hebreu. que se lhe vendeu: 
ele te servirá durante seis anos, e (depois) o enviarás 
livre. Porém vossos pais não me ouviram, não inclina 
ram o seu ouvido. 15 Vós tínheis-vos, agoí-a, convertido 
(a mim) e feito o que é recto aos meus olhos, procla 
mando a liberdade cada um para o seu próximo; tínheis 
leito este pacto em minha presença, na casa sobre a qual 
é Invocado o meu nome. 16 Mas depois voltastes atrás, 
proíanastes o meu nome, tornando a tomar cada um o 
seu escravo e a sua escrava, que tínheis deixado ir, para 
que fossem livres e senhores de si. obrigando-os nova 
mente a ser vossos escravos e vossas escravas.

17 Por isso. assim fala o Senhor: Vós não me obe- 
decestes, publicando a liberdade cada um para o seu 
irmão e para o seu próximo; eis que vos intimo eu a 
liberdade (para vos separar ãe m im ), diz o Senhor, 
para ir à espada, à peste e à fome, fazendo de vos um 
objecto de terror para todos os reinos da terra. 18

34, 14. Ao cabo de sete anos. Modo de dizer que signi 
fica sei.s anus passados, c o começo do sétimo.

17. Eis gue vos intimo eu. . . Palavras irônicas. Sereis
deixados em liberdade, sem a minha protecção para serdes
entregues à espada.

IS. Cortando um bezerro. . . Quando se fazia um pacto, 
Imolava-se um bezerro que era cortado em duas partes, e 
os contratantes passavam entre estas duas partes, colocadas 
em frente uma da outra.



Entregarei os homens que violaram a minha aliança, 
que não guârdaram as palavras do pacto feito na minha 
presença, cortando um bezerro em duas partes, e pas 
sando depois pelo meio dos seus pedaços, 19 (entrega 
rei) os chefes de Judá e os de Jerusalém, os eunucos, 
os sacerdotes e todo o povo da terra, que passaram 
pelo meio das porções do bezerro, 20 eu os entregarei 
nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procu 
ram tirar-lhes a v ida : os seus cadáveres servirão de 
pasto às aves do céu e aos animais da terra. 21 Tam 
bém entregarei Sedecias, rei de Judá, e os seus grandes 
nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram 
tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei de Babi 
lônia, que acaba de se retirar de vés. 22 Vou dar ordens, 
diz o Senhor, vou fazê-los voltar a esta cidade: com 
batê-la-ão, tomá-la-ão e queimá-la-ão; converterei num 
deserto as cidades de Judá, de maneira que não fique 
nelas nenhum habitante.

Os Recabitas e o povo

Os Recabi- 35 —  1 Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jere- 
às*' tempo de Joaquim, fiUio de Josias. rei de Judá,

prescri- a qual dizia: 2 Vai a casa dos Recabitas e fala-lhes.
ções do Introduzi-los-ás na casa do Senhor, numa cias salas, e lá

p*àsrado' 1*'®® ^ beber.
3 Então tomei Jesonias. filho de Jeremias, filho de 

Habsanias. seus irmãos, todos os seus filhos e toda a 
casa dos Recabitas, 4 e introduzi-os na casa do Senhor, 
no aposento dos filhos 'de Hanan. filho de Jegdelias, 
homem de Deus, que estava junto à câmara dos chefes, 
por cima do quarto de Maasias, filho de Selun, que era 
o guarda do vestíbulo. õ Pus diante dos filhos da famí 
lia dos Recabitas ânforas cheias de vinho e copos, e 
disse-lhes; Bebei vinho. 6 Eles, porém, responderam : 
Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recab, 
nosso pai,, deu-nos este preceito: Não bebereis jámais 
vinho nem vós. nem vossos filhos; 7 não edificareis
casa, nem fareis sementeiras, nem plantareis vinhas, nem 
as possuireis, mas habitareis em cabanas todos os dias 
da vossa vida, para que vivais muitos dias sobre a face 
da terra, ha qual viveis pei-egrinando. 8 Temos, pois, 
obedecido à voz de Jonadab. filho de Recab, nosso pai, 
em todas as coisas que nos mandou, em não beber 
vinho em todos os nossos dias, nós e nossas mulheres.



nossos filhos e filhas, 9 em não edificar casas para 
nossa morada, em não ter vinhas, nem campos, nem 
sementeiras. 10 Temos habitado sob tendas e temos 
obedecido em tudo o que nos mandou Jonadab. nosso 
pai. 11 Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, entrou 
em nossa terra, dissemos: Vinde e entremos em Jeru 
salém. para fugir do exército dos Caldeus e para escapar 
do exército da Siria. E ficamos em Jerusalém.

12 Então foi dirigida a palavra do Senhor a Jere- Os Judeus 
mias, a qual dizia; 13 Assim fala o Senhor dos exér- 
citos, o Deus de Israel; Vai è dize aos homens de Judá Deus. 
e aos habitantes de Jerusalém: Não recebereis vós a 
minha admoestação de modo qufe obedeçais às minhas 
palavras? —  diz o Senhor. 14 As palavras de Jonadab. 
filho de Recab. pelas quais mandou a seus filhos que 
não bebessem vinho, têm sido observadas; não o têm 
bebido até ao dia de hoje, porque obedeceram ao pre 
ceito de seu pai. Porém eu tenho-vos falado, madrugando 
muito para vos falar, e não me obedecestes. 15 Bnviei- 
-vos todos os meus servos, os profetas, insistentemente, 
mandando-os dizer: Converta-se cada um de vós do seu 
caminho perverso e emende o seu proceder; não ande 
após os deuses estranhos, nem os adore. Então habita 
reis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém 
não inclinastes o vosso ouvido, não me ouvistes. 16 Sim, 
os filhos de Jonadab, filho de Recab. guardaram com 
firmeza o preceito que seu pai lhes tinha dado; mas este 
povo não me tem obedecido!

17 Pelo que, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus Por isso 

de Israel: Eis que farei vir sobre Juóá e sobre todo# °f,4o‘J,'as- 
os habitantes de Jerusalém todas as calamidades com tigados, 
que os tenho ameaçado: com efeito, tenho-lhes falado,
e não ouvem, tenho-os chamado, e não me respondem.

18 Então Jeremias disse à família dos Recabitas: e os Reca-
Asslm fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: hitas pre-
Porque tendes obedecido ao preceito de Jonadab. vosso
pai, guardado todas as suas ordens, feito todas as coisas 
que vos mandou, 19 portanto, isto diz o Senhor dos 
exército.s. o Deus de Israe l: Não faltará varão da 
estirpe de Jonadab, filho de Recab, que esteja sempre 
na minha pre.sença todos os dias.



Joaquim queima o U t to  das profecias de Jeremias

Jeremias 36 —  1 No quarto ano de Joaquim, filho de Josias,
dita a rei de Judá. ío l dirigida a palavra do Seuhor a 
a/Slas Jeremias, a qual dizia: 2 Toma o rolo dum livro e

profecias, escreve nele todas as palavras que te tenho dito contra 
Israel e Judá, e contra todas as nações, desde o dia 
em que te falei, no templo de Josias. até ao dia de 
hoje, 3 a ver se, ouvindo os da casa de Judá todos os 
males que estou resolvido a fazer-lhes, volta cada um 
do seu perverso caminho, de sorte que eu lhes possa 
perdoar as ^uas maldades e pecados. 4 Chamou, pois. 
Jeremias a Baruch, filho de Néria, e Baruch escreveu, 
ditando Jeremias, no rolo do livro todas as palavras que 
0 Senhor lhe tinha dito. 5 Jeremias deu em seguida esta 
ordem a Baruch: Estou preso, nSo posso entrar na casa 
do Senhor. 6 Entra, pois, tu, e lê pelo livro em que 
escreveste, ditando eu, as palavras do Senhor, de modo 
que as ouça o povo da casa do Senhor no dia de jejum ; 
além disto, também as lerás a todos os de Judá que vêm 
das suas cidades. 7 Pode ser que eles se prostrem, 
orando diante do Senhor, e se converta cada um do seu 
mau caminho, porque é grande o furor e' a indignação 
que o Senhor manifestou contra este povo. 

as Quais 8 Baruch, filho de Néria, procedeu conforme tudo 
são lidas o que o profeta Jermias lhe tinha mandado, lendo no 
*eaos° palavras do Senhor na casa do Senhor. 9 No

príncipes, quinto ano de Joaquim, filho de Josias, i-ei de Judá, no 
nono mês, publicaram um jejum diante do Senhor a todo 
o povo de Jerusalém e a toda a multidão que havia con 
corrido das cidades de Judá a Jerusalém. 10 Então Ba 
ruch leu no livro as palavras de Jeremias, na casa do 
Senhor, na câmara de Gamaxias, filho de Safan, secre 
tário, no vestíbulo superior, à entrada da porta nova 
da casa do Senhor, ouvindo-o todo o povo.

11 Quando Miqueias, filho de Oamarías, filho de 
Safan. ouviu todas as palavras do Senhor, lidas pelo li 
vro, 12 fo i ao palácio do rei, à câmara do secretária 
onde estavam sentados todos os grandes (da co rte ): Eli- 
sama, secretário, Dalaias, filho de Semeias, Elnatan, fi 
lho de Acobor Gamarias, filho de Safan,, Sedecias. filho 
de ‘Hananias, e todos os (outros) chefes. l.S Miqueias re-

36, 2. Toma o rolo. Naquele tempo escrevia-se sobre lon 
gas tiras de pergaminho, que eram enroladas em volta dum 
eilindro. O texto, disposto em colunas paralelas, podia ler-se, 
à medida que o cilindro se ia desenrolando.



feriu-lhes todas as palavras que tinha ouvido, quando 
Baruch as lia pelo livro aos ouvidos do povo.

14 Com isto todos aqueles chefes enviaram a Baruch 
Judi, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cusi, 
a dizer-lhe: Toma na tua mâo o livro, pelo qual leste 
diante do povo, e vem cá. Tomou, pois, Baruch, filho de 
Néria. o livro na sua mão e fo i ter com eles 15 Dis 
seram-lhe: Senta-te e lê essas coissas, para que as 
ouçamos. E Baruch leu, ouvindo-o eles. 16 Quando ouvi 
ram todas as palavras, voltaram-se espantados, cada um 
para o que tinha ao seu lado. e disseram a Baruch:
É preciso que façamos saber ao rei todas estas coisas.
17 Depois interrogaram Baruch: Declara-nos como escre- 
veste todos esses discursos da sua boca. 18 Baruch 
disse-lhes: Pela sua boca me ditava todas estas palavras,
€ eu as escrevia neste livro com tinta. 19 Eutão disseram 
os príncipes a Baruch; Vai e esconde-te com Jeremias, 
e que ninguém saiba onde estais.

20 Poram em seguida ter com o rei. ao átrio do seu Joaquim 
palácio, mas deixaram guardado o livro na câmara de *g'"
Elisama, secretário, e participaram ao rei, em sua au- queimá-o. 
diência, tudo o que tinha acontecido. 21 O rei mandou 
Judi buscar o livro. Judi, tomando-o da câmara- de Eli 
sama, secretário, leu-o diante do rei e de todos os gran 
des que estavam em volta do rei. 22 O rei estava sentado 
no seu aposento de inverno, no nono mês e diante dele 
estava posto um braseiro aceso. 23 A  medida que Judi lia 
três ou quatro colunas, o rei cortava-as com o canivete do 
secretário e lançava-as ao fogo do braseiro, até que se 
queimou todo o livro no fogo do braseiro. 24 E náo te 
meram nem rasgaram as suas vestes tanto o rei como 
todos os servos, que ouviram todas estas palavras (ou 
ameaças). 25 Todavia Elnatan, Dalaias e Gamarlas ti 
nham pedido ao rei que nio queimasse o livro; mas ele 
não lhes deu ouvidos. 26 Depois o rei mandou a Jere 
miei, príncipe, e a Saraias, filho de Azriel, a Selenias, 
filho de Abdeel. que prendessem Baruch, o secretário, 
e o profeta Jeremias, mas o Senhor escondeu-os.

27 Poi dirigida a palavra do Senhor ao profeta Jere- L>®n® 
mias, depois que o rei queimou o livro com as palavras ^tverno- 
que Baruch escrevera, recolhendo-as da boca de Jeremias, vãmente, 
a qual d izia ; 28 Toma de novo outro livro, e escreve 
nele todas as palavras que havia no primeiro livro, que 
Joaquim, rei de Judá, queimou.

19 Vai. . . Os príncipes tinham receio de que o rei fi 
zesse algum mal a Jeremias e ao seu secretário.



e anuncia 29 E dlráa a Joaquim, rei de Judá; Assim Eala o Se- 
o castigo nhor: Tu queimaste aquele livro, dizendo: Por que es- 
do rei. greveste nele e anunciaste que o rei de Babilônia virá. 

com certeza, e destruirá eSta terra, fazendo que não 
fiquem nela bomens nem animais? 30 Portanto isto diz 
0 Senhor contra Joaquim, rei de Judá: Não sairá dele 
quem se sente sobre o trono de Davide e o seu cadáver 
será exposto ao ardor do dia e ao fr io  da noite. 31 Cas 
tigá-lo-ei a ele, à sua linhagem e aos seus servos pelas 
suas maldades, e farei cair sobre eles, sobre os habitan 
tes de Jerusalém e sobre os varões de Judá todo o mal 
com qüe os tenho ameaçado, sem que eles me tenham 
ouvido.

32 Tomou, pois. Jeremias outro livro e deu-o a 
Baruch, filho de Néria, o secretário, o qual escreveu 
nele, ditando Jeremias, todas as palavras do livro que 
Joaquim, rei de Judá, tinha lançado no fogo. -áiiida 
foram, além disso, acrescentadas muitas mais palavras 
do mesmo gênero.

Prisão de Jeremias

Sedecias 37 —  1 O r®» Sedecias, filbo de Josias. reinou em 
manda lugar dê Jeconias, filho de Joaquim, a qiicra Nabuco- 

JeremiM*" 1*®! <4® Babilônia, estabeleceu rei no país de
eremias. 2 Mas nem ele, nem os seus servos, nem 0 povo

da terra, escutaram as palavras que o Senbor tinlia 
dito pela boca do profeta Jeremias. 3 Contudo, o rei 
Sedecias mandou Jucal, filho de Selemias. e Sofonias, 
filho de Maasias, sacerdote, dizer ao profeta Jeremias: 
Pede por nós ao Senhor nosso Deus. 4 .Tereini.os andava 
livremente por entre o povo. porque aiuda o não tinham 
metido no cárcere. Entretanto 0 exército de Faraó saiu 
do Egipto; ouvindo esta nova, os Caldeus, que tinham 
cercado Jerusalém, retiraram-se de .lerusalém.

Resposta 5 Então a palavra do Senhor fo i dirigida .ao profeta 
do pro- Jeremias, nos termos seguintes: 6 Isto diz o Senhor

Deus de Israel: Assim respondereis ao rei de Judá que 
vos enviou a consultar-me: O exército de Faraó, que 
saiu para vos dar socorro, voltará para a sua terra no 
Egipto. 7 e os Caldeus voltarão e  combaterão contra esta 
cidade, tomá-la-ão e lançar-lhe-ão o fogo. 8 Assim fala 
o 'Senhor: Não queirais enganar-vos a vós mesmos, di 
zendo: De certo se irão os Caldeus e se retirarão de 
nós, definitivamente. Com efeito eles não se irão embora. 
9 Mas, ainda que derrotásseis todo 0 exército dos Cal 
deus que pelejam contra vós, e  ficassem deles sòmente



alguns feridos, eles se levantariam, cada um da sua
tenda, e queimariam esta cidade.

10 Teudo-se pois retirado o exército dos Caldeus de o qual é
Jerusalém, por causa do exército de Faraó, 11 saiu pceso.
Jeremias de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, e 
repartir ali uma possessão com essa gente. 12 Quando 
chegou à porta de Benjamim, estava ali um dos que por 
turno guardavam a porta, chamado Jerias, filho de 
Selemias, filho de Hananias, que prendeu o profeta 
Jeremias, dizendo: Tu foges para os Caldeus. 13 Jere 
mias respondeu: Isso é falso! Eu não fujo para os 
Caldeus! Porém Jerias não lhe deu ouvidos: prendeu 
Jeremias e levou-o aos chefes. 14 Estes, irados contra 
Jeremias, depois de o açoutarem, meteram-no no cárcere 
da casa de Jonatan, o secretário,, porque tinham feito 
dela uma prisão. 15 E assim entrou Jeremias num 
subterrâneo abobadado, onde esteve durante muitos dias.

16 Depois o rei Sedecias mandou tirá-lo e interro- e mandado 
gou-o em sua casa secretamente, assim: Crês porventura ^J^ecias'  ̂
que tens alguma palavra da parte do Senhor? Jeremias 
respondeu: Sim, tenho. E acrescentou: Serás entregue 
nas mãos do rei de Babilônia. 17 Jeremias disse mais 
ao rei Sedecias: Em que tenho eu pecado contra ti, 
contra os teus servos e contra o teu povo, para me man- 
dardes meter no cárcere? 18 Onde estão os vossos 
profetas, que vos profetizavam: Não virá o rei de Babi 
lônia sobre vós e sobre esta terra? 19 Agora, pois, 
ouve, te rogo, ó rei meu senhor. Ouve favoràvelmente 
a minha súplica, e não me remetas ã casa de Jonatan.
0 secretário, para que não morra lá. 20 Ordenou então, 
o rei Sedecias que Jeremias fosse posto no vestíbulo da 
guarda e que se lhe desse uma fatia de pão cada dia, 
da rua dos Padeiros, até que todo o pão da cidade se 
consumisse. Assim Jeremias ficou no vestíbulo da guarda.

38 —  1 Ora Safatias, filho de Matan, e Gedelias, Jeremias 
fUho de Fassur, e Jucal, filho de Selemias, c Fassur.  ̂
filho de Melquias,. tinham ouvido as palavras que Jere- cisterna, 
mias dirigia a todo o povo: 2 Assim fa la o Senhor:
Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá ú espada, 
e de fome ou de peste; mas o que passar aos Caldeus, 
terá como um despojo a sua vida salva, viverá. 3 Isto 
diz o Senhor: Certamente será entregue esta cidade na 
mão do exército do rei de Babilônia,, que a tomará. 4 
Então os chefes disseram ao re i; (Ê  preciso) que se mate 
este homem, porque desanima os homens de guerra, 
que ficaram nesta cidade, e todo o povo,, dirigindo-lhes



tais palavras. Sim, este homem não busca o bem para 
o povo, mas o mal. 5 O rei Sedecias disse: A l o tendes 
nas vossas mãos,, pois nada pode o rei contra vds. 6 
Tomaram, então, Jeremias e lançaram-no na cisterna do 
príncipe Melquias, que estava no vestíbulo da guarda: 
desceram Jeremias com cordas à cisterna, onde não 
liavia água, senão lodo. E assim se atolou Jeremias no 
lodo.

donde é 7 Entretanto Abedemelech, eunuco etfope, que estava 
tirado por casa do rei. ouviu dizer que tinham metido Jeremias 
^'cão^é^' “ ã cisterna. Ò rei estava então sentado ã porta de 

Abde- Benjamim. 8 Abdemelech saiu da casa do rei e foi falar
meiech. ^o rei; 9 ú  rei, meu Senhor, estes homens procederam

mal em tudo quauto fizeram contra o profeta Jeremias, 
metendo-o na cisterna, para que ali morra de fome, por 
que já não há mais pão na cidade. 10 Então o rei deu 
esta ordem ao etíope Abdemelech: Toma aqui contigo 
trinta homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, 
antes que morra. 11 Abdemelech, tomando consigo os 
homens, entrou numa dependência do palácio do rei. que 
estava por debaixo do tesouro, e tomou dali uns panos 
velhos e farrapos, que, por umas cordas, deitou abaixo 
à cisterna, a Jeremias. 12 O etíope Abdemelech disse a 
Jeremias: Mete esses pedaços de pano velho e esses re 
talhos debaixo dos teus sovacos entre os braços e as 
cordas. Jeremias assim o fez. 13 Então puxaram Jere 
mias com as cordas e tiraram-no da cisterna. E Jeremias 
ficou no vestíbulo da guarda.

Conversa 14 O rei Sedecias mandou tomar e trazer o profeta 
m fa i com à terceira porta da casa do Senhor, e ali
Sedecias. disse a Jeremias: Eu tenho uma coisa a perguntar-te;

não me encubras nada. 15 Jeremias disse a Sedecias: 
Se ta anunciar, não me matarás? Aliás, se eu te der 
um conselho, não me ouvirás. 16 Jurou, pois, o rei 
Sedecias a Jeremias em segredo, dizendo; Viva o Se 
nhor., que nos deu esta vida, que não te matarei, nem 
te entregarei nas mãos desses homens que querem tirar-te 
a vida.

17 Então Jeremias disse a Sedecias: Assim fala 
o Senhor dos exércitos, o Deus de Israe l: Se, saindo 
(de Jerusalém), te entregares aos oficiais do rei de Babi 
lônia, terás a vida salva, e não arderá esta cidade; 
serás salvo, tu com a tua casa. 18 Mas, se não te 
entregares aos oficiais do rei de Babilônia, será entre 
gue esta cidade nas mãos dos Caldeus, que a farão 
arder, e tu não escaparás das suas mãos. 19 O rei



Sedecias disse a Jeremias; Receio-me dos Judeus, que 
se passaram aos Caldeus; poderá suceder que eu seja 
entregue nas suas mãos, e me ultrajem. 20 Jeremias 
respondeu: Não te entregarão. Rogo-te que ouças a voz 
do Senhor, que te anuncio; será bem para ti, e terás a 
vida salva. 21 Mas, se não quiseres sair, eis a palavra 
que o Senhor me revelou: 22 Todas as mulheres que
íicarem no palácio do rei de Judá, serão conduzidas 
aos oficiais do rei de Babilônia. Elas te d irão; Enga 
naram-te., iludiram-te, os Jque se diziam) teus bons ami 
gos. Quando se atolaram num lamaçal os teus pés, eles 
apartaram-se de ti. 23 Todas as tuas mulheres e teus 
filhos serão levados aos Caldeus; tu não escaparás das 
suas mãos, mas serás preso pelo’ rei de Babilônia, e 
será queimada esta cidade. 24 Disse, pois, Sedecias a 
Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, para não mor- 
reres. 2õ Se os grandes souberem que falei contigo, se 
vieram a ti e te disserem: Manifesta-nos o que disseste 
ao rei e o que o rei disse a t i;  não nos encubras nada, 
que te não mataremos —  26 tu lhes responderás: Fiz ao 
rei as minhas súplicas para que me não mandasse nova 
mente levar a casa de Jonatan,. onde morreria.

27 Efectivamente todos os grandes foram ter com 
Jeremias e interrogaram-no; ele respondeu-Uies conforme 
tudo o que o rei lhe tinha mandado. Não o inquietaram 
mais, porque se não tinha divulgado nada. 28 Jeremias 
permaneceu no vestibulo da guarda, até ao dia em que 
Jerusalém fo i tomada.

Tomada de Jerusalém; Jeremias fica em liberdade

39 —  1 No ano nono de Sedecias. rei de Judá, no Tomada 
décimo mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, com de Jeru- 
todo o seu exército contra Jerusalém e sitiou-a. 2 No ^eios 
ano undéeimo de Sedecias,. ao nono dia do quarto mês, Caldeus. 
abriu-se uma brecha na cidade, 3 e todos os chefes (do 
exército) do rei de Babilônia entraram e fizeram alto 
junto à porta do meio. Eram: Nabuzardan, chefe da 
guarda, Nabuzesban, Nergal-Sareser, e todos os outros 
príncipes do rei de Babilônia.

4 Sedecias, rei de Judá, e toda a sua gente, tendo-os Sedecias 
visto,, fugiram, saindo de noite da cidade pelo’ caminho  ̂ preso. 
do jardim do rei e pela porta que estava entre os dois 
muros, e tomaram o caminho de Araba. 5 Mas o exér-

39, 4. Araba, vale desértico do Jordão.



cito dos Caldeus fo i em seu alcance; apanharam Sede- 
clas nos baixos descampados de Jericó e levaram-no 
preso a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Bebla. na 
terra de Emat, o qual pronunciou a sua sentença. 6 
O rei de Babilônia entregou à morte em Rebla os filhos 
de Sedecias,. diante dos seus olhos; o rei de Babilônia 
mandou também matar todos os grandes de Judá. 7 
Depois mandou arrancar os olhos a Sedecias e  pô-lo a 
ferros, para o levar a Babilônia.

Destruição 8 Os Caldeus queimaram o palácio do rei e  as casas
da cidade: particulares, e derribaram o muro de Jerusalém. 9 
*t)ovo* °̂ O resto do povo que tinha ficado na cidade, e os deser 

tores que se tinham ido entregar a ele., e o resto do 
povo que tinha ficado, levou-os a Babilônia Nabuzardan. 
chefe da guarda. 10 Aos mais pobres da plebe, que 
não tinham absolutamente coisa alguma. Nabuzardan. 
chefe da guarda, deixou-os ficar na terra de Judá e 
deu-lhes vinhas e campos, nesse dia.

Ordem H  Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha dado esta
acerca de ordem a Nabuzardan, chefe da guarda, acerca de Jere-
Jeremias. . ^2 Toma-o, põe sobre ele os teus olhos, não lhe

faças mal nenhum, mas conoede-lhe tudo o que ele quiser. 
13 Por este motivo Nabuzardan, chefe da guarda, Nabu- 
sezban. Nergal-Sareser e todos os grandes do rei de 
Babilônia, 14 mandaram tirar Jeremias do vestíbulo da 
guarda e entregaram-no a Godolias, filho de Aicão, filho 
de Safan, para que o levasse a sua casa. E assim ele 
ficou entre o povo.

Oráculo 15 A  palavra do Senhor tinha sido dirigida a Jere-
a*^dé1 quando estava preso no vestíbulo da guarda, nestes
melech. termos : 16 Vai e dize a Abdemelech, etiope: Assim fala

o Senhor dos exércitos, 0 Deus de Israel: Eis que farei 
cumprir as minhas palavras sobre esta cidade, para seu 
mal, não para seu bem; e cumprir-se-ão. nesse dia, á 
tua vista. 17 Porém eu te livrarei nesse dia, diz o 
Senhor; não serás entregue nas mãos dos homens que 
temes. 18 Com certeza te livrare i: não cairás morto 
là espada; salvarás a tua vida, porque tiveste confiança 
em mim, diz o Senhor.

Jeremias e Godolias

Jeremias 40 —  1 Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jere-
de^G^o- depois que Nabuzardan, chefe da guarda, o man-

40, 1. Rama ficava a duas léguas e meia ao norte de 
Jerusalém. Foi nesta povoação que oa Caldeus juntaram 
os prisioneiros que deviam ser levados a Babilônia.



dou livre de Hama, onde ele estava carregado de cadeias, 
no meio de todos os cativos que fazia sair de Jerusalém 
e de Judá, para serem levados a Babilônia.

2 O cbefe da guarda, tomando de parte a Jeremias- 
disse-lbe: O Senhor teu Deus anunciou esta calamidade 
contra este lugar 3 e trouxe-lha. O Senhor executou o 
que tinha dito. Vós pecastes contra o Senhor, não ouvis- 
tes a sua^^oz: por isso vos atingiu esta desgraça. 4 
Agora, eis que te tirei as cadeias que tinhas nas tuas 
mãos; se queres vir comigo a Babilônia, vem, que porei 
os meus olhos em ti; mas, se te desagrada vir comigo 
a Babilônia, fica. Eis aí está toda a terra à tua vista ; 
para o lugar que escolheres, para onde quiseres ir. vai. 
5 Podes, pois, (se preferes ficar) viver com Godolias, 
filho de ALcão., filho de Safan, a quem o rei de Babi 
lônia constituiu governador das cidades de Judá, e 
(assim.) habitar com ele no meio do povo; ou então vai 
para qualquer parte que mais te agradar. Deu-lhe tam; 
hém 0 chefe da guarda mantimentos e presentes e dei 
xou-o ir. 6 Jeremias foi para casa de Godolias, filho 
de Aicão, em Masfa, e habitou com ele no meio do povo 
que tinha ficado no país.

1 Quando todos os principais do exército, que esta 
vam dispersos pelas províncias, souberam, eles e os seus 
companheiros, que o rei da Babilônia tinha posto por 
governador do país a Godolias, filho de Aicão,. e que lhe 
tinha confiado os homens, as mulheres, as crianças e 
os pobres da terra, que não tinham sido levados a 
Babilônia, 8 foram ter eom Godolias a Masfa. (Os que 
foram a Masfa, eram ): Ismael, filho de Natanias, Joanan 
e Jonatan, filhos de Carée, Saraias, filho de Taneumet. 
e os filhos de Ofi, (naturais) de Netofa, e Jezonias, filho 
de Maacati, eles e as suas gentes. 9 Godolias, filho de 
Aicão, filho de Safan, assegurou-lhes, sob juramento a 
eles e aos seus companheiros: Não temais servir os Cal 
deus, habitai na terra e servi o rei de Babilônia, que 
passareis bem. 10 Eu habito em Masfa para executar 
as ordens dos Caldeus que nos forem enviadas. Quanto 
a vós, fazei a colheita do vinho, dos frutos e do azeite, 
armazenai-os, e conservai-vos nas cidades que ocupais- 
11 Do mesmo modo. todos os Judeus que estavam em 
Moab, entre os filhos de Amon, na Idumeia e em todas 
as demaLs regiões, quando ouviram que o rei de Babilô 
nia tinha deixado os restantes na Judeia e constituído 
por governador a Godolias, filho d.e Aicão. filho de 
Safan, 12 todos estes judeus (d igo) voltaram de todos
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os lugares, por onde se encontraTam dispersos, vieram 
para a terra de Judá, para junto de GodoUas, (que 
estava) em Masfa. A i colheram vinho e trigo em gran 
díssima quantidade.

Godolias 13 Joanan, filho de Carée e todos os chefes do 
d̂e que*o° ã^e estavam dispersos pelas províncias, foram
querem t«r  com Godolias, a Masfa 14 e disseram-lhe: Sabes 
matar, que Baalis, rei dos filhos de Amon, mandpu Ismael, 

filho de Natanias. para te tirar a vida? Mas Godolias, 
filho de Aicão, não lhes deu crédito. 15 Joanan, filho 
de Carée. falou em segredo com Godolias em Masfa, 
dizendo: Irei e matarei Ismael, filho de Natanias, sem que 
ninguém o saiba, para evitar que ele te tire a vida, que 
sejam dispersos todos os Judeus que se acolheram a ti 
e pereçam os restos de Judá. 16 Porém Godolias, filho 
de Aicão, disse a Joanan, filho de Carée: Não faças tal 
coisa, porque o que dizes de Ismael é falso.

Morte de 41 —  1 No mês sétimo, Ismael, fiUio de Natanias,
Godolias. filho de Elisama. de linhagem real, um dos grandes do 

rei, e mais dez homens, foram ter com Godolias filho 
de Aicão, a Masfa. e comeram juntos. 2 Nessa altura 
levantou-se Ismael filho de Natanias, mais os dez 
homens que com ele estavam. e feriram Godolias. filho 
de Aicão, filho de Safan, à espada. Mataram assim 
aquele que o rei de Babilônia tinha constituído gover 
nador do pais. 3 Matou também Ismael todos os Judeus 
que estavam com Godolias em Masfa, e os Caldeus que 
lá foram encontrados, homens de guerra.

Ospere- 4 Ao outro dia, depois que matou Godolias, sem
^inos da ninguém ainda o saber. 5 chegaram uns homens de 

®™aria. giquém, de Silo e da Samaria, em número de oitenta, 
com a barba rapada, as vestes rasgadas e a pele reta 
lhada, que traziam nas mãos incenso e ofertas para os 
apresentar na casa do Senbor. 6 Saindo, pois, de Masfa, 
a recebe-los. Ismael, filho de Natanias, ia andando e 
chorando. Quando chegou junto deles, disse-lhes: Vinde 
a Godolias, filho de Aicão. 7 Porém, quando eles chega 
ram ao meio da cidade, Ismael, filho de Natanias, com 
os homens que estavam com ele, matou-os (e lançou-os) 
no melo da cisterna. 8 Mas entre eles houve dez homens 
que disseram a Ismael: Não nos mates, porque temos 
nos campos provisões escondidas de trigo, de cevada, de 
azeite e de mel. Entáo deixou-os, não os matou com os 
seus irmãos. 9 A  cisterna, em que Ismael lançou todos 
os cadáveres dos homens que matou por causa de Godo 
lias, é a que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de



Israel. Ismael, filho de Natanias, encheu-a de cadáveres. 
10 Ismael levou presos todos os que do povo tinham 
ficado em Masfa, as filhas do rei e todo o povo que 
tinha ficado em Masfa, e que Nabuzardan, chefe da 
guarda, havia confiado a Godollas, filho de Aicão. 
Ismeal, filho de Natanias, levou-os cativos e partiu para 
passar aos filhos de Amon.

11 Mas Joanan. filho de Carée, e todos os oficiais
do exército que estavam com ele, souberam de todo o
mal que tinha feito Ismael, filho de Natanias. 12 
Tomando consigo toda a sua gente, partiram a pelejar 
contra Ismael, filho de Natanias. e encontraram-no perto 
da grande piscina de Gabaon, 13 Quando todo o povo 
que estava com Ismael viu Joanan, filho de Carée, e 
todos os oficiais do exército que estavam com ele, 
encheu-se de alegria. 14 E todo o povo, que Ismael 
tinha feito prisioneiro em Masfa. voltou para trás e 
juntou-se a Joanan, filho de Carée.

15 Mas Ismael, filho de Natanias, fugiu com oito
homens, de Joanan, e passou-se aos filhos de Amon.
16 Joanan, filho de Carée, e  todos os oficiais de guerra 
que estavam com ele, tomaram todos os que restavam 
da plebe, que Ismael, filho de Natanias. tinha levado 
de Masfa, depois que matou Godolias, filho de Aicão: 
homens de guerra, mulheres, crianças e eunucos, que 
tinham feito voltar de Gabaon. 17 Foram-se dali, e 
estiveram de passagem em Camaão, que está ao pé de 
Belém, com o fim de passarem depois adiante e entrar 
no Egipto, 18 com medo dos Caldeus, que temiam por 
causa de Ismael, filbo de Natanias, ter assassinado 
Godolias. filho de Aicão, que o rei de Babilônia tinha 
constituído governador da terra de Judá.
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Fuga do povo para o Egipto

42 — 1 Então foram todos os oficiais do exército, O povo 
com Joanan. filbo de Careé. e Jezonias, filho de Osaias. 
e ó resto do povo, desde o pequeno ao grande 2 junto 
do profeta Jeremias e disseram: Seja aceita a nossa 
súplica na tua presença! Pede ao Senhor teu Deus por 
nôs, por todo este resto, porque de muitos ficamos pou 
cos, como vêem os teus olhos. 3 Que o Senhor teu 
Deus nos mostre o caminho que devemos seguir, e o 
que devemos fazer. O profeta Jeremias disse-lhes: Eu 
ouvi. Vou fazer oração ao Senbor vosso Deus, conforme 
dizeis; qualquer palavra que me responder, eu vo-la



referirei, sem vos encobrir coisa alguma, õ Eles dis 
seram a Jeremias: Seja o Senhor contra nõs testemimha 
verdadeira e fiel. se não fizermos tudo o que o SenJior 
teu Deus te mandar dizer-nos. 6 Seja coisa favorável 
ou adversa, obedeceremos à voz do Senhor no&so Deus, 
ao qual te enviamos para que sejamos bem sucedidos, 
obedecendo à voz do Senhor nosso Deus.

O profeta 7 Passados dez dias, foi dirigida a palavra do 
'gue'nao* ® Jeremias. 8 o qual chamou Joanan. filho de
 devem° Carée, e todos os oficiais do exército que estavam com 
sair do ele, e todo o povo, desde o mais pequeno ao maior, 
país, 9 disse-lhes: Assim fala o Senhor Deus de Israel, a 

quem me enviaste, para que expusesse os vossos rogos 
na sua presença: 10 Se permanecerdes era repouso
nesta terra, eu vos edificarei e não vos destruirei: plan- 
tar-vos-ei e não vos arrancarei, poi-que sinto pesar do 
mal que vos infligi. 11 Não temais a presença do rei 
de Babilônia, de quem tendes medo; não o temais, diz 
o Senhor, porque eu sou convosco, para vos pôr a salvo, 
para vos livrar da sua mão. 12 Farei que aclieis graça; 
ele terá compaixão de vós e deixar-vos-á habitar na 
vossa terra. 13 Mas, se disserdes; Não habitaremos 
nesta terra — desobedecendo assim à voz do Senhor 
vosso Deus — 14 se disserdes; De nenhum modo, mas 
iremos para a terra do Egipto, onde não veremos guerra, 
nem ouviremos estrondo de trombeta. nem teremos falta 
de pão. e lá habitaremos — 15 neste caso ouvi agora a 

e une palavra lío Senhor, o restos de Judá; Isto diz o Senhor
*muíto exércitos, o Deus de Israel; Se vos obstinais em

os que ío- querer ir para o Egipto e se lá entrardes com o fim  de aí 
o*fefpt(f habitar, 16 a espada que temeis vos alcançará na terra do 

Egipto. e a fome que receais, no Egipto se vos pegará, e lá 
morrereis. 17 Todos os que se obstinarem em entrar no 
Egipto, com o fim de aí habitar, morrerão à espada, e 
de fome e de peste; não ficará nenhum deles, nenhum 
escapará ao castigo que farei vir sobre eles. 18 Por 
que isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel; 
Assim como o meu furor, a minha indignação se acendeu 
contra os habitantes de Jerusalém, assim se acenderá a 
minha indignação contra vós, quando tiverdes entrado 
no Egipto: vireis a ser objecto de execração, de pasmo, 
de maldição e de opróbrio, e não tomareis mais a ver 
este lugar. 19 Esta é a palavra do Senhor a vós, ó
restos de Judá: Não entreis no Egipto; tende bem pre 
sente que hoje vos advirto solenemente. 20 Enganastes 
as vossas almas, porque me enviastes ao Senhor nosso



Deus, dizendo: Roga por nós ao Senhor nosso Deus, 
e tudo o Que te disser o Senhor nosso Deus. anuncia- 
-no-lo, e nós o faremos. 21 Hoje vo-lo anunciei, mas 
não ouvistes a voz do Senhor vosso Deus, em nenhuma 
daquelas coisas, pelas quais me enviou a vós. 22 Agora, 
pois, ficai sabendo que morrereis à espada, e de fome 
e de peste, nesse lugar para onde quisestes ir a fim de 
lá viver.

43 —  1 Ora aconteceu que, tendo Jeremias acabado 
de dizer ao povo todas as palavras do Senhor seu Deus, 
todas as palavras que o Senhor seu Deus lhe tinha man 
dado dizer-lhes, 2 Azarias, filho de Osaias, e Joanan, 
filho de Carée, e todos os homens soberbos disseram a 
.leremias: Estás a mentir. O Senhor nosso Deus nSo te 
enviou a dizer-nos: Não entreis no Egipto para habitar 
des lã. 3 Mas é Baruch. filho de Néria, que te incjta 
contra nós, para nos entregar nas mãos dos Caldeus, 
para nos matar ou nos fazer levar a Babilônia. 4 Joa- 
han, filho de Carée, e todos os oficiais do exército e 
todo o povo recusaram-se a ouvir a voz do Senhor, a 
ficar na terra de Judá. 5 Mas Joanan, filho de Carée, 
e todos os oficiais do exército tomaram todo o resto de 
Judá, aqueles que tinham voltado de todas as nações, 
por onde antes andavam dispersos, para habitar na 
terra de Judá, 6 homens, mulheres e crianças, as filhas 
do rei e todas as pessoas que Nabuzardan, chefe da 
guarda, havia deixado com Godolias, filho de Aicão, 
filho de Safan, e com o profeta .leremias e Baruch, 
filho de Néria, 7 e entraram na terra do Egipto, por 
que nâo obedeceram à voz do Senhor. E eliegaram a 
Tafnis.

8 Ora foi dirigida a palavra do Senhor a Jeremias 
em Tafnis. nos termos seguintes: 9 Toma na tua mão 
pedras grandes e esconde-as debaixo do pavimento de 
tijolo, à porta da casa de Faraó em Tafnis, em pre 
sença dos Judeus. 10 Depois dize-lhes: Assim fala o 
Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vou mandar 
buscar Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e 
porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e 
ele estabelecerá o seu trono sobre elas e estenderá o 
seu docel. 11 Virá e ferirá a terra do Egipto: O que é 
para a morte, là morte! O que é para o cativeiro, ao 
cativeiro! O que é para a espada, à espada! 12 Fará
pegar fogo aos templos dos deuses do Egipto, queimá- 
-los-á, e  levará cativos os ídolos; despojará o Egipto 
(ãe todos os seus tesouros) como um pastor expurga
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o seu manto, e sairá dali em paz; 13 quebrará* as 
estátuas da Casa do Sol, que bá na terra do Egipto, 
e incendiará os templos dos deuses do Egipto.

Os que 44 —  1 Palavra chegada a Jeremias para todos os
prestam Judeus que habitavam na terra do Egipto, aos que

moravam em Migdol, em Tafnis, em Menfis e na terra 
serão con- de Faturés; 2 Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus 

de Israel; Vós vistes todos os males que fiz  vir sobre 
espada Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá: ei-las
e pela hoje desertas e despovoadas, 3 por causa da maldgde
fome. qyg cometeram para provocar a minha indignação, indo

sacrificar e prestar culto a deuses estranhos, que não
conheciam, assim como nem vós, nem vossos pais. 4
Com grande solicitude, enviei-vos todos os meus servos- 
os profetas, enviei-os para vos dizer; Não cometais esta 
abominação, que detesto. 5 Mas não ouviram, não incli 
naram 0 seu ouvido para se converterem das suas malda 
des e  para não mais sacrificarem a deuses estranho.s. 6 
Então acendeu-se a minha Indignação, o meu foror, e 
consumiu as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém,
que foram reduzidas a ruínas e a deserto, como hoje se
está vendo.

7 E agora, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus 
de Israel: Por que cometeis vós tão grande mal contra 
vós mesmos, de forma que no meio de Judá pereçam 
homens e mulheres, crianças e meninos de peito, sem 
que fique resto algum dè vós. 8 pela provocação que 
me fazeis com as obras de vossas mãos, sacrificando a 
deuses estranhos na terra do Egipto, na qual entrastes 
para nela habitar? Por que causais assim o vosso exter 
mínio e vos tornais objecto de maldição e de opróbrio 
de todas as nações da terra? 9 Porventura estais esque 
cidos das maldades de vossos pais, das maldades dos 
reis de Judá, das maldades das suas mulheres, das 
vossas próprias maldades e das maldades de vos.sas 
mulheres, cometidas na terra dç Judá e nas ruas de Je 
rusalém ? 10 Não se arrependeram até boje, não tiveram 
temor, nem andaram na minha lei nem nos mandamen 
tos que vos dei. a vós e a vossos pais. 11 Portanto assim 
fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que 
voltarei o meu rosto para vós para vosso mal, para 
destruição de Judá. 12 Tomarei os restos de Judá que 
se -obstinaram em entrar na terra do Egipto e habitar 
nela. Serão todos consumidos na terra do Egipto: cairão 
mortos à espada e de fome; serão consumidos, desde o 
mais pequeno até ao maior, à espada e à fome; ficarão



sendo um objecto de execração, de horror, de maldicSo 
e de opróbrio. 13 Castigarei os (Judeus) que habitam 
na terra do Egipto, como castiguei Jerusalém com a 
espada, a fome e a peste. 14 Dos que restavam de 
Judá, que foram habitar na terra do Egipto, n&o haverá 
quem escape, quem sobreviva e torne à terra de Judá, 
à  qual eles tanto suspiram voltar para lá morarem. Não 
voltarão, sCnão alguns poucos fugitivos. 15 Então todos Respost® 
os homens que sabiam que suas mulheres sacrificavam*"®*^®” ®̂ 
a deuses estranhos, e todas as mulheres, de que havia Judeus, 
all grande multidão, e todo o povo que morava na terra 
do Egipto, em Faturés, responderam a Jeremias: 16
Não receberemos de ti a palavra que disseste em nome 
do Senhor. 17 Antes cumpriremos todas as promessas que 
fizemos de sacrificar à Rainha do céu e de lhe oferecer 
libações, como fazíamos nós e nossos pais. nossos reis 
e nossos chefes, na cidades de Judá e nas ruas de 
Jerusalém. Então tfnhamos fartui-a de pão. éramos fe li 
zes, não sabíamos o que era a desgraça. 18 Porém, desde 
aquele tempo em que cessámos de sacrificar & Rainha do 
céu e de lhe oferecer libações, estamos necessitados de 
tudo e temos sido consumidos pela empada e pela fome.
19 Se sacrificávamos à Rainha do céu e lhe oferecíamos 
libações. porventura fazíamos-lhe nós as tortas para a 
honrar e oferecíamos-lhe as libações sem o consenti 
mento dos nossos maridos?

20 Então Jeremias falou a todo o povo. aos m a r i-B é p l ic a  de 
dos, ãs mulheres, a todos os que lhe tinham dado esta ®*'®"’ *®®- 
resposta, dizendo: 21 Não se lembrou o Senhor dos
(infames) sacrifícios que oferecestes nas cidades de 
Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais. vossos 
reis e vossos chefes e o povo da terra, não chegou isto 
ao seu coração? 22 Visto que o Senhor não podia já 
sofrer mais, por causa da malícia dos vossos actos e 
por causa das abominações que cometestes, a vossa terra 
se converteu num deserto, pavoroso e maldito, em que 
ninguém habltâ ,̂  como hoje se vê. 23 Porque sacrifi- 
castes aos Idolos, pecastes contra o Senhor, não ouvlstes 
a voz do Senhor, não andastes na sua lei. nos seus 
mandamentos e instruções, por isso vos vieram estes 
males, como hoje se vê.

44, 17. •— Rainha ão céu; a lua.
19. Para se desculparem, as mulheres afirmavam que 

tinham o consentimento dos seus maridos, o qual era pre 
ciso para que os seus votos fossem válidos (Núm. 30, 7-9).



Novas 24 Depois Jeremias disse a todo o povo e a todas 
ameaças as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós todos os de 
*̂ ĵ udeuŝ  Judá, que estais na terra do Egipto: '25 Assim íala o 
idólatras. Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vós e  vossas mu 

lheres, o que dizeis (prometeis) com vossa boca, eumpris 
com vossas mãos. (Com efeito) dissestes; Cumpriremos 
os votos que fizemos de sacrificar á Kainha do céu e 
de lhe oferecer libações. Pois bem! Cumpri os vossos 
votos, ponde-os por obra. 26 Porém ouvi a palavra do 
Senhor, vós todos os de Judá, que habitais na terra do 
Egipto: Eis que juro pelo meu grande nome, diz o 
Senhor, que de nenhum modo será pronunciado mais o 
meu nome pela boca de nenhum homem judeu em toda 
a terra do Egipto; nenhum d irá : 'Vive o Senhor la v é ! 
27 Eis que vigiarei sobre eles, para seu mai, não para 
seu bem; todos os varões de Judã, que há na terra do 
Egipto, perecerão à espada e à fome, até que de todo 
sejam consumidos. 28 Os que escaparem da espada, 
saindo da terra do Egipto, voltarão à terra de Judá em 
pequeno número; todos os restos de Judá, que entraram 
na terra do Egipto, para morarem nela. saberão qual é a 
palavra que sera cumprida; se a minha, se a deles. 
29 E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, de que vos 
hei-de castigar neste lugar, para que saibas que verda 
deiramente se cumprirão contra vós as minhas palavras 
para vosso mal: 30 Assim fala o Senhor: Vou entre 
gar 0 Faraó Hofra, rei do Egipto, nas mãos dos seus 
inimigos, nas mãos dos que querem tirar-lhe a vida. 
assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, nas mãos 
de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo que 
procurava (também) tirar-lhe a vida.

Mensagem de Jeremias a Baruch

45 —  1 Palavra que o profeta Jeremias dirigiu a 
Baruch, filho de Néria, quando escreveu no livro estas 
palavras que lhe ditou Jeremias, no ano quarto de Joa 
quim, fiUio de Josias, rei de Judá, a qual dizia: 2 Isto 
te diz o Senhor Deus de Israel, a ti, ô' Baruch; 3 Tu 
exclamaste: A i de mim, infeliz, porque o Senhor acres 
centou dor à minha dor! Estou cansado de gemer, e 
não achei repouso. 4 Isto diz o Senhor: Assim lhe 
dirás a e le : Os que eu edifiquei, vou destrui-los; e os 
que plantei, vou arrancá-los com toda esta terra. 5 E tu 
buscas para ti coisas grandes? Não as busques, porque

26. De nenhum modo. . O nome do Senhor não será 
mais invocado no Egipto pelos Judeus, porque morrerão quase 
todos, e os poucos que restarem voltarão para a Palestina.



You enviar desgraças sobre todos os mortais, diz o 
Senhor. Porém entregar-te-ei. como um despojo, a tua 
vida, em qualquer lugar para onde fores.

Oráculo contra as nações pagãs

46 —  1 Palavra do Senhor, que foi dirigida ao pro 
feta Jeremias sobre as nações.

Dois oráculos contra o Egipto

2 Contra o Egipto, contra o exército do Faraó Necao 
rei do Egipto, que estava junto ao rio Eufrates em 
Carcamis, a quem derrotou Nabucodonosor, rei de Babi 
lônia, no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei 
de Judá.

3 Preparai o escudo e o pavês, e saí ao combate. 
4 Aparelhai os cavalos e montai, cavaleiros! Ponde os 
elmos, açacalai as lanças, revesti-vos das couraças! 5 Mas 
que vejo? Vejo-os medrosos, voltar as costas. Os seus 
valentes derrotados, fogem precipitados, nem para trás 
olham. O terror cerca-os de todas as partes, diz o Se 
nhor. G Não pode fugir o ágil, nem salvãr-se o valente: 
para as bandas do Aquilão, junto ao rio Eufrates, vaci 
lam, caem por terra.

7 Quem é este (exército) que sobe como o Nilo. como 
um rio de águas tumultuantes? 8 É o Egipto que sobe 
como o Nilo, como um rio de águas tumultuantes. D izia: 
Subindo, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus 
habitantes. 9 Avançai, cavalos! Precipitai-vos carros! 
Avante, guerreiros da Etiópia e da Líbia, armados de 
escudos, e Lídios que retesais o arco! 10 Será o dia
do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, em que 
se vingará dos seus inimigos. A  espada devorará, fartar- 
-se-á. embriagar-se-á com o sangue deles Faz-se uma 
imolação ao Senhor Deus' dos exércitos na terra do 
Aquilão, junto ao rio Eufrates. 11 Sobe a Galaad e 
toma bálsamo, ó virgem, filha do Egipto! Em vão 
multiplicas os remédios: não haverá cura para ti. 12 
As gentes tiveram conhecimento da tua ignomínia, os 
teus gritos enchem a terra : porque o forte chocou com 
0 forte, e ambos caíram juntamente.

13 Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jere 
mias sobre a vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, 
para assolar a terra do Egipto :

14 Anunciai no Egipto, publicai em Migdol, em 
Mênfis e em Tafnis. D izei; Levanta-te, e prepara-te,

T itulo
geral.

Prim eiro 
oráculo; 

Derrota do 
exéfcito de 

Necao.

Segundo 
oráculo: 
Nabuco 
donosor 
invadirá 
o Egipto.



porque a espada vai devorar o que está em volta de ti. 
15 Por que ficou derrubado o teu valente? Não se pôde 
ter de pé, porque o Senhor o lançou por terra. 16 Mul 
tiplicou os que tropeçam: caem uns sobre os outros, 
dizendo: Levantemo-nos, voltemos para o nosso povo, 
para a terra onde nascemos, fugindo da espada destrui- 
dora. 17 A  Faraó, rei do Egipto, ponde este nome: 
O tempo trouxe o tumulto. 18 ,Juro pela minha vida — 
disse aqUele rei cujo nome é Senhor dos exércitos —  
que, assim como o Tabor (se eleva) entre os montes, e 
o Carmelo sobre o mar, assim virá (sobre o Egipto o 
instrumento do meu castigo). 19 Prepara a tua baga 
gem para transmigrar, ó moradora do Egipto, porque 
Mênfis será convertida num deserto, ficará devastada 
e despovoada.

20 O Egipto é uma novilha mui formosa; do Aqní- 
lão vem um moscardão contra ela. 21 Também os seus 
mercenários que moravam no meio dela como bezerros 
cevados, voltaram as costas e deitaram a fugir, não 
puderam fazer frente (ao inim igo), porque chegou para 
eles o dia da sua ruína, o dia do seu castigo. 22 A  sua 
voz é como tf sibilar da serpente. Sim, (os Caldeus) 
avançam em massa e atacam-na com machados, como 
os que cortam lenha. 23 Cortam as árvores do seu bos 
que, diz 0 Senhor, as quais não podem contar-se. São 
mais numerosos que gafanhotos, são inumeráveis. 24 
Confundida está a filha do Egipto, entregue uas mãos 
dum povo do Aquilão. 25 O Senhor dos exércitos, o 
Deus de Israel, disse: Eis que castigarei Amon de Nó, 
Faraó, o Egipto, os seus deuses e os seus reis; Faraó 
e aqueles que confiam nele. 26 Entregá-los-ei nas mãos 
dos que procuram tirar-lhe a vida, nas mãos de Nabu 
codonosor, rei de Babilônia, e dos seus servos. Depois 
disto, o Egipto será povoado, como nos dias pntigos, diz 
o Senhor.

Consola- 27 Mas tu não temas, servo meu Jacob, não te
^sraâT^ enchas de pavor, Israel, porque eu te li,yrarei da terra 

srae. jongínqua, e tirarei os teus descendentes do país onde 
estão cativos. Jacob voltará e viverá tranqüilo e con 
tente, sem haver quem o amedronte. 28 Não temas, .servo 
meu Jacob. diz o Senhor, porque eu sou contigo. Hei-de 
consumir todas as nações, para as quais te desterrei; a

46, 25. Amon de Nó era a principal divindade adorada 
em Nó-Amon ou Tebas.



ti, porém, não te consumirei, mas castigar-te-ei com me 
dida. sem te deixar impune (como se fos<ses inocente).

Contra os Filisteus

47 —  1 Palavra do Senlior que fo i dirigida ao pro- Os Fiiis- 
feta Jeremias sobre os Filisteus, antes que Faraó 
tomasse Gaza. 2 Isto diz o Senbor: Bis -que se levan- peios 
tam as águas (os exércitos) do Aquilão, como uma tor- Caldeus. 
rente que inunda; cobrirão a terra e quanto bá nela, a
cidade e os seus moradores. Soltam gritos os bomens, 
uivam todos os habitantes da terra. 3 Por causa,r do 
estrondo do galopar dos seus cavalos, por causa do 
ruído dos seus carros, do reboar das suas rodas, os pais 
não atendem aos filhos, perdido o vigor das mãos, 4 
porque chega 0 dia em que serão destruídos todos os 
Filisteus, em que serão arruinadas Tii-o e Sidónia com 
todos os seus auxiliares, porque o Senhor entregou ao 
saque os Filisteus, restos da ilha de Oaftor.

5 Gaza rapou a cabeça (em sinal de luto), Ascalon 
calou-se. Resto de Anaquim, até quando te farás inci 
sões? 6 ó  espada do Senhor, até quando não repousa- 
rás? Entra na tua bainha, mitiga esse ardor em silêncio.
7 Mas, como descansará ela, se o Senhor lhe deu as 
suas ordens contra Ascalon e contra as suas regiões 
marítimas, e lhe prescreveu 0 que lá deve fazer?

Contra Moai)

48 —  1 Isto diz contra Moab o Senlior dos exércitos- Moab 
o Deus de Israel: A i de Nebo, poi-que foi devastada! seráde-' 

Cariataim foi tomada e coberta de vergonha: a (cidade) '"confun-* 
forte confundiu-se e abateu-se. 2 Acabou-se a glória de dida. 
Moab! Em Hesebon maquina-se a sua perda: Vinde, e 
exterminemo-la dentre as nações. E tu, Madmen, serás 
reduzida ao silêncio: a espada te irá seguindo. 3 Uma
voz de tumulto se levantou de Oronalm: Estrago e 
grande ruína, 4 Moab foi abatida; ouvem-se gritos 
até Segor. 5 Pela encosta de Luit há lágrimas, sobe-se 
chorando; pela descida de Oronaim ouvem-se gritos de 
angústia.

47, 4. Caftor, provàvelmente a ilha de Creta, donde os 
Filisteus eram oriundos.

5. As incisões na carne eram feitas muitas vezes como 
sinal de luto e de tristeza.

48, 2. Madmen era uma cidade de Moab.



6 Fugi, salvai as vossas vidas! Sede como cardo 
no deserto! 7 Porque puseste (ó Moab) a confiança nas 
tuas fortificações e nos teus tesouros, também tu serâs 
tomada; Camos irá para o cativeiro, com os seus sacer 
dotes e os seus príncipes, juntamente. 8 O devastador 
(Nabucodonosor) virá a todfis as cidades (de Moab), e 
nenhumà escapará; serão assolados os vales, serão tala 
das as campinas, porque o Senhor disse. 9 Dai asas 
a Moab. para levantar voo; as suas cidades ficarão 
desertas e despovoadas. 10 Maldito o que faz a obra do 
Senhor frouxamente I Maldito o que impede a sua espada 
de derramar sangue I 

Contraste 11 Moab eSteve em repouso desde a sua mocidade,
entre a ficou tranqüilo (como vinho) sobre as suas fezes; não 

^™ade” '  trasfegado duma vasilha para outra, não fo i para
antiga e o cativeiro; por isso permaneceu o seu sabor nele, e o 
a miséria seu cheiro não se mudou. 12 Mas eis que chega o 
presen e. ^empo, diz o Senhor, em que eu lhe enviarei trasfega- 

dores que o trasfegarão, que esvaziarão os recipientes 
e quebrarão as vasilhas. 13 B Moab se envergonhará, 
por causa de Camos, como se envergonhou a casa de 
Israel por causa (dos idolos) de Betei, em que tinha 
a sua confiança.

14 Como dizeis: Somos valentes, homens fortes para 
pelejar? 15 Destruído ficou Moab, com as suas cida^ 
des; os seus jovens escolhidos vão para o matadouro, 
diz o rei, cujo nome é Senhor dos exércitos. 16 Está 
iminente a ruína de Moab; o seu inal vem correndo 
com grande velocidade. 17 Consolai-o todos os que 
estais em volta dele; todos os que sabeis o seu nome, 
d izei: Como se fez em pedaços um ceptro tão forte (de 
Moab), um ceptro tão glorioso?

18 Desce da tua glória, e senta-te sobre a terra 
árida, ó filha moradora de Dibon, porque o devastador 
de Moab subiu contra ti, destruiu as- tuas fortificações.
19 Pára no caminho e olha, ó habitante de A roer; per 
gunta ao que foge e ao que escapou; Que aconteceu?
20 Confundido está Moab porque ficou vencido. Gemei

7. Camos era o Deus nacional de Moab — Irá  para 
o cativeiro. Os Assírios e os Babilônios costumavam levar 
como troféus das suas vitórias os ídolos dos povos venci 
dos». (Crampon).

,  10. De derramar sangue, quando Deus o manda derramar.
11. E  repousou. . . A  tranqüilidade de Moab é compa 

rada ao vinlio que se deixa repousar sobre as suas fezes, no 
vaso que o contém, sem que ninguém o agite.

18. Dibon  era uma cidade célebre pela abundância e boa 
qualidade das suas águas.



e gritai, publicai em Arnon que Moab foi destruído.
21 O castigo (de Deus) veio sobre a terra da planície, 
sobre Helon, sobre Jasa, sobre Mefaat, 22 sobre Dibon, 
sobre Nebo, sobre Beth-Deblataim, 23 sobre Cariataim. 
sobre Betgamul, sobre Betmaon, 24 sobre Cariot, sobre 
Bosra e sobre todas as cidades da terra de Moab. as 
que estão longe e as que estão perto. 25 Abatido foi 
o poder de Moab, o seu braço foi quebrantado, diz o 
Senhor.

26 Embriagai-o (com o' cálice da ira do Senhor), 
porque se levantou eontra o Senhor: Moab revolver-se-á ihado. 
sobre o que vomitou, será também um objecto de escár 
nio. 27 Tu (ó Moab) não escarneceste de Israel? Como 
se tivesse sido surpreendido entre ladrões não abanavas 
sempre (com ar de mofa) a cabeça, ao falar dele? 28 
Abandonai as cidades, moradores de Moab, vivei nos 
penhascos, sede como a pomba que faz o ninho sobre 
despenhadeiros. 29 Ouvimos falar da soberba de Moab- 
que é soberbo em extremo, 'da sua sobranceria, da sua 
arrogância, do seu orgulho, da altivez do seu coração.
30 Eu conheço, diz o 'Senhor, as suas vãs palavras e as 
suas obras fúteis.

31 Portanto gemo sobre Moab, solto gritos por todo^™®” ^ '̂ 
o Moab, gemo pelas gentes de Quir-Heres. 32 Mais do profeta, 
qne chorei por Jazer, chorarei por ti, vinha de Sabama.
Os teus sarmentos passaram o mar, chegaram até ao 
mar de Jaser; o roubador lançou-se sobre as tuas sea 
ras e sobre a tua vindima. 33 A  alegria e o regozijo 
desapareceram dos vergéis da terra de Moab; fiz  desa 
parecer o vinho das cubas; o pisador da uva não 
pisa mais, e não mais ressoam os gritos de alegria. 34 
Os clamores de Hesebon chegam até Eleale, a sua voz 
chega até Jasa. desde Segor até Oronaim. Eglath-Selisia; 
as próprias águas de Nimrim convertem-se num deserto.
35 Tirarei de Moab, diz o Senhor, o que faz oferendas 
nos altos e oferece incenso aos seus deuses.

36 Por (tudo) isto o meu coração por causa de 
Moab geme como flauta, o meu coração geme como uma 
flauta sobre os habitantes de Quir-Heres: o tesouro 
acumulado está perdido. 37 Todas as cabeças estão 
rapadas, todas as barbas cortadas (em sinal de tristeza) ;  
em todas as mãos bá incisões, sobre todos os rins há 
sacos. 38 Sobre todas as casas de Moab e nas suas 
praças sòmente se ouvem lamentos, porquanto fiz  Moab

36. A flauta era empregada principalmente nas cerimô 
nias fúnebres.



em pedaços, como a vaso inútil, diz o Senhor. 39 Como 
foi despedaçado! Gemei! Como voltou Moab as costas, 
vergonhosamente! Moab tornou-se objecto de ludibrio e  
de espanto para todos que o cercam.

Desastre 40 Isto diz o Senhor; Eis que (o Caldeu) voa como 
mMsa"dê ^^oia e estende as snas asas sobre Moab. 41 As cidades 
restaura- são tomadas. as fortificações arrebatadas. O coração dos 

câo. guerreiros de Moab será naquele dia como o coração da 
mulher que está eom dores de parto. 42 Moab deixa 
de ser uma nação, porque se ensoberbeceu contra o 
Senhor. 43 O pavor, o fosso e o laço estão sobre tl, ó 
habitante de Moab, diz o Senhor. 44 O que fugir do 
pavor, cairá no fosso; o que sair do fosso, será apa 
nhado no laço. Com efeito, vou fazer vir sobre Moab o 
ano do seu castigo, diz o Senhor. 45 À  sombra de 
Hesebon fizeram alto, extenuados, os fugitivos, mas nm 
fogo saiu de Hesebon, uma chama do meio de Sehon, 
a qual devora as têmporas de Moab, o crânio dos filhos 
do tumulto. 46 A i de ti Moabl Pereceste, povo de 
Camos! Os teus filhos foram presos, as tuas filhas 
levadas para o cativeiro. 47 Mas farei voltar os cativos 
de Moab no fim dos dias, diz o Senhor. Até aqui o jul 
gamento (do Senhor) contra Moab.

Contra os Amonitas

Sua falta. 49 —  1 (Profecia ) contra os filhos de Amon. Assim 
fala o Senhor: Porventura não tem filhos Israel, não 
tem herdeiro? Por que razão, pois, Melcom tomou conta 
de Gad, como de uma herança, e o seu povo morou nas 
suas cidades?

SerAo 2 Portanto eis vem o tempo, diz o Senhor, em que
leVados farei ouvir em Rabat, (capital) dos filhos de Amon, o 
iSas*vX srito de guerra. Será reduzida a montão de ruínas, as
tarao. suas filhas arderão no fogo. Israel tomará posse dos seus

espoliadores. 3 Lamenta-te, Hesebon, porque Hai foi 
assolada; gritai, filhas de Habat, cingi-vos de cilícios. 
chorai e dai voltas pelos apriscos, porque Melcom será 
levado ao cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes

46. Filhos do tum ulto  aâo os Moabitas turbulentos e 
orgulhosos.

49, 1. «Os Amonitas tinham sido sempre inimigos de 
Israel. Quando Teglatfalasar deportou as dez tribos do norte, 
eles apoderaram-se do território da tribo de Gad. £  este
facto que constitui o ponto de partida desta profecia», (Cram-
poni.

2. As suas filhas, isto é, as cidades menos importantes.



e os seus chefes. 4 Por que te glorias tu de teus 
(amenos) vales? É fértil o teu vale. fiUia rebelde, que 
confias nos teus tesouros e dizes: Quem virá contra 
mim? 5 Eis que farei vir sobre ti o terror, diz o Se 
nhor Deus dos exércitos, por meio de todos os que 
estão à roda de t i : sereis dispersos, cada um por seu 
lado, e não haverá quem vos recolha na vossa fuga.
6 Mas, depois disto, farei voltar os cativos dos filhos 
de Amon, diz o Senhor.

Contra os Idumeus

7 Contra a Idumeia. Assim fala o Senhor dos exér- o  castigo, 
citos. Pois quê, já  não há sabedoria em Teman? Per 
deu-se o conselho dos seus (homens) atilados, tornou-se 
vã a sua sabedoria?’ 8 Fugi, voltai as costas, descei às 
mais profundas cavernas da terra, habitantes de Dedan, 
porque fago vir a ruína sobre Esaií, o tempo do seu 
castigo. 9 Se vêm a ti vindimadores. não te deixam um 
cacho; se ladrões de noite, fazem uma pilhagem total.
10 Eu esquadrinho Esaú, ponho às claras os seus escon 
derijos ; não poderá ocultar-se. Destruída foi a sua linha 
gem, os seus irmãos e os seus vizinhos; não subsiste 
mais. 11 Deixa (todavia) os teus órfãos, que eu lhes 
salvarei a vida; que as tuas viúvas esperem em mim.
12 Porque isto diz o Senhor; Eis que aqueles que não 
estavam condenados a beber o cálice (da ira do Senhor) 
de certo o beberão; e tu ficarás impune? Não ficarás 
impune, com certeza o beberás. 13 Por mim mesmo o
juro, diz o Senhor; Brosra será um objecto de pasmo e
de opróbrio, um deserto e uma maldição; todas as suas 
cidades serão ruínas sempiternas.

14 Becebi uma notícia do Senhor, um embaixador 
foi enviado às nações (para lhes d izer): Juntai-vos e 
vinde contra este povo. De pé, ao combate! 15 Vê que 
te fiz  pequenino (ó Idumeu) entre as nações, desprezível 
entre os homens. 16 A  tua arrogância enganou-te, assim 
como a soberba do teu coração, (ó Idumeu) tu que habi 
tas nas concavidades dos rochedos, que ocupas o cume 
do outeiro. Ainda que pusesses no alto. como águia, o 
teu ninho, eu te arrancaria de lá, diz o Senhor. 17 
A  Idumeia será um objecto de pasmo; todo o que atra-

7. Teman «era ama província do pafs de Edom, cujos
habitantes eram célebres pela sua sabedoria».

8. Sobre Esaú, ou sobre os Idumeus, que descendiam 
de Esaú.



É o Se 
nhor que 
Buscitaxé 

estas

vessar pelas suas terras, pasmará e fará môfa de todas 
as suas desgraças. 18 Assim como na destruição de 
Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, diz o 
Senhor, também ninguém ali habitará, nenhum homem 
fará a sua morada.

19 Eis Que (o in im igo), como leão, subirá das espes 
suras do Jordão Iàs pastagens perenes (da Idum eia ); 
farei fugir sübitamente Edom, e colocarei em seu lugar 

desgraças, aquele que escolhi. Porque, quem há semelhante a mim?
Quem me poderá pedir contas? Qual o pastor (ou capi 
tão) que ousará resistir à minha face? 20 Portanto 
ouvi a resolução que o Senhor formou contra Edom, os 
seus projectos contra os moradores de Teman: Como os 
mais pequenos do rebanho serão arrastados (à morte), 
e a sua pastagem será devastada., 21 Ao estrondo da 
sua ruína se comove a terra; Chega ao Mar Vermelho 
o clamor da sua voz. 22 Eis que (o inimigo) subirá 
como águia, voará e estenderá as suas asas sobre Bosra; 
e o coração dos guerreiros da Idumeia será naquele dia 
como o coração duma mulher que está com dores de 
parto.

Contra Damasco

A cidade 23 Contra Damasco; Foram confundidas Hamat e 
^w^aban* Ãrfad, porque ouviram uma noticia m á; ficaram estar- 

d"õnadaí'' recidos; agitados como o mar em tormenta, não podem 
ter repouso. 2 Í  Damasco perdeu a coragem, lançou-se 
a fugir, o tremor apoderou-se dela ; a angústia e as 
dores tomaram-na, como á mulher que está com dores 
de parto. 25 Como ficou abandonada a cidade famosa, 
a cidade da alegria? 26 Pois também cairão os seus 
jovens nas suas praças, e todos os homens de armas 
perecerão naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. 27 
E porei fogo aos muros de Damasco, que devorará as 
muralhas de Benadad.

Contra as tribos Arabes

Oa Ceda- 
renos.

28 Contra Cedar e contra os reinos de Hasor, que 
destruiu Nabucodonosor, rei de Babilônia. Isto diz o 
Senhor: Levantai-vos, marchai contra Cedar, exterminai 
os filhos do Oriente. 29 Tomem as suas tendas e os 
seus rebanhos; tomem as suas peles, todos os seus 
móveis e os seus camelos! Clamem sobre eles: Terror 
de todas as partes.



30 Fugi, ide-vos a toda a pressa, escondei-vos nas e os habi-
cavernas, vós que morais em Hasor, diz o Senhor, por- tantes de
que Nabucodonosor, rei de Babilônia, forjou um plano ^ “ pgrsV-
contra vós, formou projectos contra vós. 31 Levantai- guidos.
-vos e  marchai contra uma nacão tranqüila e que vive 
sem receio, diz o Senhor (aos Caldeus), que não tem 
portas nem ferrolhos, que vive à parte. 32 Os seus 
camelos serão postos a saque, e a multidão dos seus 
animais será uma presa. Espalharei a todos os ventos 
os que rapam o cabelo das têmporas, e de todos os lados 
lançarei a desgraça sobre eles, diz o Senbor. 33 Hasor 
ficará sendo guarida de chacais, um deserto para sem 
pre; ninguém ali habitará, nenhum filho do homem ali 
fará a sua morada.

Contra Elão

34 Palavra do Seuhor, que foi dirigida ao profeta 
Jeremias contra Elão. no princípio do reinado de Sede 
cias, rei de Judá, nestes termos: 35 Isto diz o Senhor 
dos exércitos; Vou quebrar o arco de Elão, a sua maior 
força. 36 Parei vir sobre Elão quatro ventos das qua 
tro partes do céu, e espalharei os Elamitas por todos 
estes ventos: não haverá nação, aonde não cheguem os 
fugitivos de Elão. 37 Farei tremer Elão diante dos 
seus inimigos, na presença dos que procuram tirar-lhe 
a vida. Farei cair sobre eles a desgraça, o furor da 
minha cólera, diz o Senhor. Enviarei a espada após eles 
até os exterminar. 38 Estabelecerei o meu trono em 
Elão, e exterminarei de lá o rei e os chefes, diz o Senhor.
39 Nos últimos dias, porém, farei voltar os cativos de 
Elão, diz o Senhor.

Contra s Babilônia

50 — 1 Palavra que o Senhor pronunciou acerca de Babilônia
Babilônia e da terra dos Caldeus por intermédio do será
profeta Jeremias: tomada.

2 Anunciai entre as nações, fazei-Uio ouvir; levantai 
a bandeira, publicai-o, não lho encobrais, dizei; Babi 
lônia foi tomada, Bel ficou confundido, Marduk foi des 
troçado; confundidos foram os seus ídolos, abatidos os 
seus falsos deuses. 3 Porque avança contra ela um 
povo do norte, que reduzirá o seu país a um deserto:

50, 2. Bel e Marduk eram as principais divindades de 
BabUãnia.



não haverá quem o povoe: desde o homem até ao ani 
mal. (todos) fugirão, desaparecerão.

Israel e 4  Naqueles dias e naquele tempo, diz o  Senhor, virão
verterlse- *0® filhos de Israel e, juntamente com eles,, os filhos de 
-ãoao S e -Judá; caminharão chorando, à procura do Senhor seu 

nhor. Deus. 5 Perguntarão qual é o caminho que leva a Sião, 
para onde voltarão o seu rosto. Vinde, liguemo-nos ao 
Senhor com uma eterna aliança, a qual jamais se apa 
gará da memória. 6 O meu povo tornou-se um rebanho 
de ovelhas perdidas; os seus pastores enganaram-nas e 
fizeram-nas andar desgarradas pelos montes; andavam 
de montanha em colina, esquecidas do seu aprisco. 7 
Todos os que as encontravam devoravam-nas; os seus 
inimigos diziam: Não somos culpados, porque elas peca 
ram contra o Senhor, morada de justiça, contra o Se 
nhor, esperança de seus pais.

Babilônia 8 Fugi ‘(õ Judeus exilados) do meio de Babilônia,
será de- gaí da terra dos Caldeus; sede como os cabritos que
vastada. adiante do rebanho. 9 Porque vou suscitar e trazer

contra Babilônia um conjunto de grandes nações do 
norte. Lançarão ataque contra ela e tomá-la-ão; as suas 
setas, como as dum hábil guerreiro, não serão dispara 
das em vão. 10 A  Caldeia servirá de presa; todos os 
que a saquearem, se fartarão, diz o Senhor. 11 Sim, 
alegrai-vos, exultai saqueadores da minha herança; sim, 
retouçai como bezerros sobre a erva, relinchai como 
garanhões. 12 (Babilônia) vossa mãe, está em extremo 
confundida, coberta de vergonha aquela que vos gerou. 
Agora é a última entre as nações, um deserto, uma soli 
dão, uma aridez. 13 Pela ira do Senhor ficará despo 
voada, será toda convertida numa solidão; todo o que 
passar por Babilônia, se espantará e  assobiará (de 
escárnio) ao ver todas as suas ruínas. 14 Atacai Babi 
lônia de todas as partes, todos os que sabeis manejar o 
arco; combatei-a, não poupeis as flechas, porque ela 
pecou contra o Senhor. 15 Lançai, de todos os lados, 
um grito de guerra contra ela; (jd ) estende as mãos. 
caem as suas torres, são destruídos os seus muros. É a 
vingança do Senhor; tomai vingança dela, fazei-ihe o 
mesmo que ela fez. 16 Exterminai de Babilônia 0 que 
semeia e 0 que tem a fouce no tempo da ceifa; ante o 
fio da espada destruidora cada um volte para o seu 
povo, cada um fuja para a sua terra.

17 Israel é uma ovelha desgarrada, que os leões 
perseguiam; o rei de Assur foi o primeiro a devorá-la; 
depois Nabucodonosor, rei de Babilônia, quebrou-lhe os



ossos. 18 Po j cuja causa, isto diz o Senhor dos exércitos, israei e 
o Deus de Israel; Vou castigar o rei de Babilônia e a Judá 
sua terra, assim como castiguei o rei de Assur. 19 reronduzl- 
B farei voltar Israel para o seu logradouro: pastará, dos àsua 
outra vez, nas pastagens do Carmelo e de Basan, e se pátria, 
fartará nos montes de Efraim e de Galaad. 20 Naque 
les dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a Ini 
qüidade fou idolatria) de Israel, e náo se achará, o 
pecado de Judá, e não se há-de encontrar, porque eu 
perdoarei aos que tiver reservado.

21 Sobe contra o país de Merataim e contra os habi- Babilônia 
tantes de Pecod; destrói e mata, diz o Senhor, faze ?®rá 
conforme tudo o que te mandei. 22 Ouviu-se uma ^
voz de guerra na terra, e um grande destroço. 23 
Como se quebrou e se fez em pedaços (Babilônia 
gue era) o  martelo de toda a terra? Como se trans 
formou num objecto de horror esta Babilônia entre 
as nações? 24 Eu te enredei, ó Babilônia, e tu foste 
tomada sem saberes: foste surpreendida e  apanhada, 
porque provocaste o Senhor. 25 O Senhor abriu 0 seu 
arsenal e dele tirou as armas da sua ira, porque 0 
Senbor Deus dos exércitos tem uma obra (a  cumprir) 
contra o país dos Caldeus. 26 Vinde contra ela dos 
últimos confins, abri os seus celeiros, amontoai os des 
pojos como feixes, e destruí sem que fique resto algum.
27 Exterminai todos os seus touros: se.1am conduzidos 
ao matadouro; ai deles, porque chegou o seu dia, o 
tempo do seu castigo! 28 Ouviu-se uma voz dos fugi 
tivos e daqueles que escaparam da terra de Babilônia 
anunciando em Sião a vingança do Seuhor nosso Deus, 
a vingança do seu templo.

29 Convocai todos os que estendem o arco, que ve 
nham contra Babilônia! Cercal-a de todas as partes: 
que não escape nenhum. Dai-lhe o pago das suas obras: 
segundo todas as coisas que fez, assim lhe fazei a ela. 
porque se levantou contra o Senhor, contra o santo de 
Israel. 30 Por isso os seus jovens cairão nas suas pra 
ças, e todos os seus homens de guerra perecerão naquele 
dia, diz o Senhor. 31 Aqui estou contra ti. o soberba, 
diz o Senhor Deus dos exércitos; porque é chegado o 
teu dia, o tempo do teu castigo. 32 Cambaleará a 
soberba, dará consigo em terra, e não haverá quem a 
levante; e lançarei fogo às suas cidades, o qual devorará 
tudo o que estiver nos seus arrabaldes.

33 Isto diz o Senbor dos exércitos: Os flhos de 
Israel e juntamente os filhos de Judá sofrem opressão;
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todos os que os cativaram, os retêm, não os querem 
deixar ir. 34 Porém o vingador deles é> forte: Senlior 
dos exércitos é o seu nome. Defenderá em juízo a sua 
causa, para dar repouso à terra e fazer tremer os mora 
dores de Babilônia. 35 Espada contra os’ Caldeus, diz o 
Senhor, e  contra os moradores de. Babilônia, contra os 
seus chefes e sábios! 36 Espada contra ôs seus adivi 
nhos, que ficarSo insensatos! Espada contra os seus 
valentes que temerão! 37 Espada contra os seus cavalos, 
contra os seus carros, e contra toda a massa plebeia que 
está no meio dela: serão (tím idos) como mulheres! 
Espada contra os seus tesouros, que serão saqueados! 38 
Espada contra as suas águas, que secarão, porque é um 
país de ídolos, e que se gloria dos seus feitiços 39 Por isso 
os dragões virão morar nela com os chacais, nela habi 
tarão os avestruzes. Não será jamais povoada, nunca 
mais aí se residirá. 40 Como quando o Senhor destruiu 
Sodoma e Gomorra e as outras cidades suas vizinhas, 
diz o Senhor, também não morará ali pessoa alguma, 
nenhum filho de homem ali fará a sua morada.

41 Eis que vem um povo do norte; uma grande 
nação e muitos reis se levantam dos confins da terra. 
42 Armam-se de arco e de setas; são cruéis e desapie- 
dados; o seu ruído é como o bramido do m ar; vêm 
montados era cavalos, apetçechados para combater 
contra ti, filha de Babilônia. 43 Ouviu o rei de 
Babilônia esta notícia, e desfaleceram as suas mãos; 
ficou possuído de angústia e de dor, como uma mulher 
que está com dores de parto. 44 (O inimigo) sobe, como 
um leão. das espessuras do Jordão até às pastagens 
perpétuas (de Babilônia ); subitamente os farei fugir, 
e aí estabelecerei aquele que escolhi. Pois quem há 
semelhante a mim? Quem me poderá pedir contas? 
Qual o pastor (o capitão) que se atreverá a resistir à 
minha face? 45 Portanto ouvi a resolução qne o Se 
nhor formou contra Babilônia, os projectos que concebeu 
contra a terra dos Caldeus: Serão arrastados como os 
mais pequenos do rebanho, a sua pastagem será devas 
tada. 46 A  voz da tomada de Babilônia, a terra foi 
abalada, e gritos foram ouvidos entre as nações.

51 —  1 Assim fala o Senhor; Eis que levantarei um 
espírito destruidor contra Babilônia e contra os habi 
tantes da Caldeia. 2 Vou enviar contra Babilônia pade- 
jadores, que a padejarão, que esvaziarão o seu pais, 
porque virão sobre ela de todas as partes, no dia da 
sua aflição. 3 Contra ela retese o arqueiro o seu arco,



protega-se com a sua couraça! Não poupeis os seus 
jovens, exterminai toda a sua gente de guerra. 4 Cairão 
mortos na terra dos Caldeus, trespassados nas ruas de 
Babilônia. 5 Porque Israel e  Judá não são viúvas do 
seu Deus, o Senhor dos exércitos, e o país dos Caldeus 
está cheio de delitos contra o Santo de Israel.

6  Fugi (õ Judeus) do meio de Babilônia, salve cada Bla não 
mn a sua vida; não pereçais pela sua iniqüidade, por- 
que é o tempo da vingança do Senhor: ele mesmo lhe 
dará o pago. 7 Babilônia era na mão do Senhor um copo 
de ouro que embriagava toda a terra; beberam as nações 
do seu vinho, e ficaram por isso enlouquecidas. 8 Babilô 
nia caiu num momento, e ficou arruinada; gemei sobre 
ela, tomai bálsamo para aplicardes à sua dor, a ver se 
porventura sara. 9 Medicámos Babilônia, e ela não sarou; 
deixemo-la, e vamos cada qual para a sua terra! Com 
efeito, o seu juízo chegou até aos céus. elevou-se até 
às nuvens. 10 O Senhor manifestou a justiça da nossa 
causa; vinde e contemos em Sião a obra do Senhor 
nosso Deus.

11 Aguçai as setas, enchei as aljavas I O Senhor des- Os reis
pertou o espírito dos reis dos Medos, pois o seu desígnio ma^ldifs
é destruir Babilônia. .É a vingança do Senhor, vingança contra 
do seu templo. 12 Contra os muros de Babilônia levan- Babilônia, 

tai bandeiras, multiplicai sentinelas; colocai guardas, 
armai emboscadas, porque o Senhor decretou e vai exe 
cutar tudo quanto disse contra os moradores de Babilô 
nia. 13 Tu, que habitas à beirà das grandes águas, 
que abundas em tesouros, está chegado o teu fim. o
termo das tuas rapinas. 14 O Senhor dos exércitos
jurou por si próprio (dizendo): Eu te encherei de 
homens como de gafanhotos, que soltarão sobre tl o 
grito de guerra.

15 Foi ele que fez a terra com o seu poder, estabe 
leceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus 
com a sua inteligência. 16 A  uma voz sua, amontoam-se 
as águas no céu; levanta as nuvens da extremidade da 
terra, forma relâmpagos para se produzir o aguaceiro e 
tira o vento dos seus tesouros. 17 Todo o homem então 
se tem por néscio, por ignorante, todo o fundidor se 
envergonha dos seus ídolos, porque é coisa enganosa a 
sua obra, não tem vida. 18 Vãs são essas obras, dignas 
de riso; elas perecerão no tempo do castigo. 19 Não é 
assim a porção de Jacob, porque ele é que fez tudo, e

51, 13. As grandes águas do Eufrates e seus canais.



Israel é a tribo da sua herança: Senhor dos exércitos é 
o seu nome.

20 Tu serves-me de martelo, de instrumento de 
guerra; por melo de ti arruino nações, por ti destruo 
reinos; 21 esmago por meio de ti o cavalo e o cava 
leiro ; esmago por meio de ti o carro e o que vai nele; 
22 esmago por meio de ti o homem e a mulher; esmago 
por meio de ti o velho e o jovem; esmago por meio de 
ti o mancebo e a virgem ; 23 esmago por melo de ti o
pastor e o rebanho; esmago por meio de ti o lavrador 
e as suas juntas; esmago por meio de ti os capitães e 
os magistrados. 24 Depois pagarei a Babilônia e a 
todos Os habitantes da Caldeia todo o mal que fizeram 
em Sião, ante os vossos olhos, diz o Senhor. 2~> Eis-me 
aqui contra ti, diz o Senhor, 6 (Babilônia) montanha 
de devastação, devastadora de toda a terra; estenderei 
a minha mão sobre ti, arrancar-te-ei do alto das rochas 
e te transformarei numa montanha abrasada, 26 E  de 
ti não mais tomarão pedra angular, nem pedra para 
fundamentos, mas ficarás uma ruína para sempre, diz 
o 'Senhor. 27 Levantai o estandarte na terra; tocai a 
trombeta entre as nações; convocai contra ela as nações, 
convocai os reinos de Ararat, de Minnl e  Ascenez; alis 
tai contra ela escribas de recrutamento, lançai cavalos 
como gafanhotos erlçados. 28 Preparai contra ela as 
nações, o rei da Média, os seus governaidores e chefes, 
e toda a terra dos seus domínios. 29 E comover-se-á a 
terra e se turbará, porque se realizará contra Babilônia 
o plano do Senhor de deixar deserta e sem habitante 
a terra de Babilônia.

Impotência 30 Cessaram de pelejar os fortes de Babilônia, alo- 
"̂ defen-̂  jaram-se nas cidadelas; consumida foi a sua força, tor-
sores. naram-se como mulheres. Foram incendiadas as suas

habitações, quebrados os seus ferrolhos. 31 Os correios 
avançam, uns atrás dos outros, co-rrem mensageiros 
após mensageiros, para anunciar ao rei de Babilônia 
que a sua cidade está tomada desde uma extremidade 
à outra, 32 que os vaus estão tomados, os baluartes 
a arder, e que os homens de guerra estão amedrontados. 

Israel 33 Porque assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus
vingado de Israel; A  fiUia de Babilônia é como uma eira. no
Se^or tempo em que é calcada; ainda um pouco, e virá o

tempo da ceifa. 34 Nabucodonosor, rei de Babilônia, 
tragou-me. devorou-me; deixou-me como um vaso dese 
jado, engoliu-me como um dragão, encheu o eeu ventre de 
tudo 0 que eu tinha de mais delicioso, e deitou-me fora.



35 Que a  minha despedaçada carne seja contra a Babi 
lônia. diz o povo de S ião; que o meu sangue seja contra 
os moradores da Caldeia, diz Jerusalém. 36 Portanto 
isto diz o Senhor: Vou tomar a meu cuidado a tua causa, 
vLngar-te-ei, deixarei sem água o seu mar é secarei os 
seus mananciais. 37 Babilônia será reduzida a um 
montão de escombros, virá a ser a habitação de chacais, 
objecto de espanto e de escárnio, sem ter quem a 
babite.

38 (Os Caldeus) rugirão como leões, bramirão como C^tigo da 
cachorros de leões. 39 No seu calor lhes darei de beber, “ 
embrlagá-Ios-ei, para que adormeçam e durmam um sono cruelda- 
sem fim, e  nâo se levantem, diz o Senhor. 40 Condu- <3es. 
zidos-ei como cordeiros, que vão a degolar, como car 
neiros e bodes.

41 Como foi tomada, vencida a (cidade mais) ilus 
tre de toda a terra? Como é que Babilônia se tornou 
um objecto de espanto entre as nações? 42 Um mar 
(de inimigos) subiu sobre Babilônia, que foi coberta 
pela multidão daa suas ondas. 43 As suas cidades 
tornaram-se um objecto de espanto, terra árida e deserta, 
terra em que ninguém habita, por onde não passa 
nenhum filho de homem. 44 Castigarei Bel em Babilô 
nia, far-Uie-ei lançar da sua boca o que tinha absorvido.
Não mais concorrerão a ele as nações. Até o muro de 
Babilônia foi a terra! 45 Sai do meio dela, povo meu.
Salve cada um a sua vida do ardente furor do Senhor.
46 Não desfaleça o vosso coração; não temais os rumo 
res que se hão-de espalhar na terra; virá num ano um 
boato, e depois deste ano outro boato; Violência na 
terra, tirano contra tirano! 47 Por cuja causa eis que
chegam os dias, em que visitarei (com a destruição) 
os idolos de Babilônia; todo o seu país será confundido- 
todos os seus mortos cairão no meio dela. 48 Então, os 
céus e a terra e todas as coisas que neles há, alegrar- 
-se-ão pelo acontecido a Babilônia, porque do norte lhe 
virão os devastadores, diz o Senhor. 49 Cairá Babilô 
nia pelos mortos de Israel, eomo caíram por Babilônia 
mortos de toda a terra.

50 Vôs, que fuglstes da espada, parti, não fiqueis 
parados; de longe lembrai-vos do Senhor, suba (a lem 
brança, de) Jerusalém ao vosso coração. 51 Estávamos 
confundidos (ó  Senhor), ouvindo a afronta; cobriam-se 
de vergonha os nossos rostos, porque tinham vindo estra-

50. V6s. Palavras dirigidas aos Judeus na Caldeia.



nJios contra o santuário da casa do Senlior. 52 Por cuja 
causa eis que vêm dias, diz o Senhor, em que destrui 
rei os seus ídolos, em que os feridos de morte gemerão 
em todo o seu território. 53 Ainda que Babilánla suba 
até ao céu' e- consolide a sua inacessível fortaleza, eu 
lhe enviarei destruidores, diz o Senhor.

54 Um ruído de gritos vem de Babilônia: grande 
ruína na terra dos Caldeus! 55 lÉ o Senhor que assola 
Babilônia e faz cessar o seu grande ruído. Soam as 
suas ondas com o estrondo de muitas águás; a sua voz 
ressoa tumultuosamente, 56 porque o exterminador veio 
sobre Babilônia, e foram presos os seus valentes, e 
partidos os seus arcos. Sim, o Senhor, que é o Deus das 
retribuições lhes dará a paga merecida. 5T Embriaga 
rei (com o cálice da minha ira ) os seus príncipes e os 
seus sábios, os seus capitães, os seus magistrados e os 
seus guerreiros, e eles dormirão um sono eterno, não 
despertarão jamais, diz o rei, cujo nome é lavé dos
exércitos. 58 Assim fala o Senhor dos exércitos: Aquele
muro larguíssimo de Babilônia será arruinado de alto 
a baixo; as suas portas excelsas serão abrasadas pelo 
fogo. Assim os povos trabalham para o nada, as nações 
esgotam-se para o fogo. 

co^ffadaa Ordem dada pelo profeta Jeremias a Saraias,
Saraias Nérias, filho de Maasias, quando ia com o rei

por Sedecias para Babilônia, no quarto ano do seu reinado.
Jeremias, garaias era camareiro-mor. 60 Jeremias escreveu num 

livro todo o mal que estava para vir sobre Babilônia, 
todas estas palavras que foram escritas contra Babilô 
nia. 61 Jeremias disse a Saraias; Quando chegares a 
Babilônia, culdarás de ler todas estas palavras 62 e 
dirás; Senhor, tu disseste que se destruiria este lugar, 
de modo que não houvesse quem nele habitasse, desde 
o homem ao animal, e que ficasse sendo uma peiTôtua 
solidão. 63 Quando acabares de ler este livro, atar- 
-Ihe-ás uma pedra, lançá-lo-ás no meio do Eufrates 64 e 
dirás; Assim será submersa Babilônia; não se levantará 
mais da calamidade que vou descarregar sobre ela.

Até aqui as palavras de Jeremias.



A P Ê N D I C E  

Sedecias; ruina de Jerusalém

52 — 1 Vinte e um anos tinha Sedecias. quando Duração 
comecou a reinar, e reinou onze anos em Jerusalém.
Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, de sedecias. 
Lobna.

2 Ele fez o mal aos olhos do Senhor, conforme tudo ^“ aim- 
o que tinha feito Joaquim, 3 Provocaram o furor do 
Senhor, em Jerusalém e em Jndá, até que os rejeitou 
da sua face. Sedecias revoltou-se contra o rei de Babi 
lônia. 4 No ano nono do seu reinado, no décimo dia é  preso e 
do décimo mês, aconteceu isto : Marchou Nabucodonosor, deportado, 
rei de Babilônia, com todo o seu exército, contra Jeru 
salém. Puseram-lhe sitlo e levantaram contra ela forti 
ficações jsm seu circuito. 5 A  cidade esteve cercada até 
ao ano undéeimo do reinado de Sedecias. 6 Mas, no 
mês quarto, aos nove do mês, apoderou-se a fome da 
cidade: não havia víveres para o povo da terra. 7 Então 
ahriu-se brecha na cidade, e todos os seus homens de 
armas fugiram da cidade de noite, pelo caminho da 
porta que está entre os dois muros, perto do jardim do 
rei, —  emboj-a os Oaldeus cercassem a cidade por todos 
os lados —  e foram-se pelo caminho que vai ter às 
pianuras (desertas) do Jordão. 8 Mas o exército dos 
Caldeus fo i em alcance do rei, aprisionando Sedecias 
nos baixos descampados de Jericó. Então todos 
os soldados que o acompanhavam, fugiram dele. 9 
E logo que prenderam o rei, levaram-no ao rei de Babi 
lônia, a Rebla que está na terra de Hamat, o qual 
pronunciou senteuça contra ele. 10 O rei de Babilônia 
mandou degolar os filhos de Sedecias, diante dos seus 
olhos, e mandou matar também todos os chefes de Judá, 
em Rebla. 11 Depois tirou os olbos a Sedecias e car 
regou-o de cadeias de bronze. Então o rei de Babilônia 
conduzLu-o a Babilônia e pô-lo no cárcere, até ao dia 
da sua morte.

12 No mês quinto aos dez do mês, no ano décimo Destruição 
nono de Nabucodonosor. rei de Babilônia, veio a Jeru- de Jeru- 
 salém Nabuzardan, chefe da guarda, ministro do rei de 
Babilônia, 13 Pôs fogo à casa do Senhor, à casa do 
rei e a todas as casas de Jerusalém, e queimou todas 
as casas grandes. 14 Todo o exército dos Caldeus, que 
estava com o chefe da guarda, deitou abaixo todas as 
muralhas que cercavam Jerusalém.
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15 Aos pobres do povo, ao resto da população, que 
tinha ficado na cidade, aos desertores que se tinham pas 
sado para o rei de Babilônia, e ao resto dos artífices, 
fez transportar (para Babilônia) Nabuzardan, chefe da 
guarda. 16 Porém, dentre os pobres da terra, Nabuzar 
dan, chefe da guarda, deixou ficar alguns como vinha- 
teiros e lavradores.

17 Os Caldeus quebraram as colunas de bronze- 
que estavam na casa do Senhor, juntamente com as 
bases e o mar de bronze que estavam na casa do Sen.lior. 
e levaram para Babilôifla tOido o seu bronze. 18 Leva 
ram também os caldeirões, as pás, os cutelos, os grais 
e todos os vasos de bronze, que estavam ao serviço (do 
templo). 19 Os cântaros, os incensórios. os Jarros, as 
bacias, os candeeiros,, os grais, as taças e o que havia 
de ouro e de prata, tudo levou o chefe da guardã. “ 20 
(Levou  também) as duas colunas, o mar e os dgze bezer 
ros de bronze, que estavam debaixo, e as bases que o rei 
Salomão tinha feito na casa,do Senhor. Era imenso o 
peso do metal de todos estes vasos. 21 Quanto às colu 
nas, uma delas tinha dezoito côvados de alto, medindo-se 
o seu perímetro com um cordão de doze côvadosoca  
por dentro, tinha quatro dedos de espessura; 22 era 
encimada por um capitel de bronze, com a altura de 
cinco côvados; as redes e as romãs, que cercavam o cimo 
do capitel, eram todas de bronze Assim mesmo era a 
segunda coluna, com as romãs. 23 .A.s romãs que se 
viam pendentes eram noventa e seis; ao todo havia cem 
romãs na cercadura das redes-

24 O chefe da guarda levou, além disso, Saraias. 
que era o primeiro sacerdote, e Sofonias, que era o 
segundo, e os três guardas.do vestíbulo. 25 Levou mais 
da cidade um eunuco, que comandava homens de armas- 
e sete cortesãos que privavam eom o rei, os quais se 
achavam na cidade, e o secretário do chefe do exército, 
que tinha 'à sua conta o recrutamento, e sessenta homens 
do povo do país, que se encontraram no meio da cidade. 
26 Nabuzardan, chefe da guarda, tomou-os e levou-os a 
Rebla, ao rei de Babilônia. 27 O rei de Babilônia man 
dou-os mètar a todos em Rebla, na país de Hamat. 
Assim Judá foi transferido para fora da sua terra (para 
a Caldeia).

28 Eis. 0 número dos que Nabucodonosor deportou; No 
sétimo ano do seu reinado, três mil e vinte e três Judeus; 
29 no ano décimo oitavo do seu reinado, deportou de 
Jerusalém oitocentas e trinta e duas pessoas; 30 no



ano vigésimo terceiro do reinado de Nabucodonosor, 
deportou Nabuzardan, cbefe da guarda, setecentos e 
quarenta e cinco Judeus. Ao todo, quatro mil e seiscen- 
tas pessoas.

31 No ano trigésimo sétimo da deportação de Joa- Joaquim 
quim, rei de Judá, no dia vinte e cinco do duodécimo recupera&s honríls
mês, EviUnerodac, rei de Babilônia, no ano em que <je rei. 
começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de 
Judá e tirou-o da prisão. 32 Falou-lbe com afabilidade 
e mandou pÔr o trono do mesmo Joaquim acima dos 
tronos dos outros reis (vencidos) que estavam com ele 
em Babilônia. 33 Fez-lhe também mudar as vestes, que 
tinha no cárcere, e admitiu-o a comer à sua mesa 
durante todos os dias da sua vida. 34 Quanto ao pre 
ciso para a sua mantença, mantença perpétua, o rei de 
Babilônia tudo lho deu, dia por dia, até ao da sua 
morte.



Trenos óü Lamentações 
de Jeremias

Nota his- * Depois da condução de Israel para o cativeiro, após 
tórica. a devastação de Jerusalém, sentou-se o profeta Jeremias 

a chorar e rompeu em lamentações sobre Jerusalém. 
Suspirando e gritando, na amargura do seu coração, 
disse:

Primeira Lamentação

Jeremias j  —  AXEF. 1 Como assim está sentada .solitária,
a^dade ^ ciüade (antes) cheia de povo!

devastada Tornou-se como uma viúva
inimf- ^ grande entre as nações;

gos por a princesa (outrora) das províncias
causa ficou sujeita ao tributo,
cados" 2 Chora sem cessar durante a noite,
“  e as suas lágrimas inundam as suas faces;

não há quem a console 
entre todos os que a amavam; 
todos os seus amigos a atraiçoaram, 
tornaram-se seus inimigos.

CHIMEL. 3 Judá sofreu a deportação-
com grande miséria e pesada escravidão.
Habita entre as nações, 
e não acha repouso;
todos os seus pers^uidores a põem eui aperto, 
numa pungente angústia.

DALET. 4 Os caminhos de Sião estão de luto,
porque não há mais quem venha ás solenidades; 
todas as suas portas se acham destruídas, 
os seus sacerdotes gementes. 
as suas virgens desoladas,
€ ela oprimida de amargura.

• Depois da oondueSo. . . Este pequeno prólogo nâo se 
encontra no hebreu. £  considerado não canônico pelos me 
lhores teólogos.



HE. 5 Os seus adversários prevaleceram, 
os seus inimigos prosperaram, 
porque o Senhor a atormentou 
por causa da multidão das suas iniquidades; 
os seus filhinhos foram levados para o cativeiro 
ante a face do opressor.

VAU. 6 Desterrou-se da filha de Sião 
toda a sua formosura;
os seus príncipes ficaram sendo como carneiros, 
que não acham pastagens; 
foram caminhando desfalecidos 
diante do seu perseguidor.

ZAIN . 7 Jerusalém recordou-se, nos dias da sua aflição 
e da sua vida errante, 
de todas as coisas apetecíveis, 
que tinha tido desde os dias antigos.
Quando o seu povo cala debaixo da mão inimiga, 
sem haver quem lhe acudisse, 
os seus inimigos viram-na 
e fizeram escárnio da sua ruína.

HET. 8 Jerusalém cometeu um grande pecado- 
tornou-se coisa impura.
Todos QS que a honravam, desprezam-na 
porque viram a sua nudez.
Ela, gemendo,
volta o rosto para o lado (confundida).

TET. 9 As suas impurezas mancharam suas vestes.
(Entre os seus pecados) não pensava neste f im ; 
fo i pasmosamente abatida, 
sem ter consolador.
Vê. Senhor, a minha aflição, 
porque o inimigo está triunfante.

JOD. 10 O inimigo lançou a mão
a tudo 0 que ela tinha de precioso : 
ela viu os gentios 
entrar no seu santuário,
.(OB gentios) acerca dos quais tu tinhas mandado 
que não entrassem na tua assembleia.

CAF. 11 Todo 0 seu povo está gemendo, 
procurando pão;
dão tudo 0 que têm de precioso a troco de alimento, 
para sustentar a vida.

1, 9. As suas im purezas.. . M etáfora para indicar as ini 
quidades de Jerusalém.

10. Que não entrassem. . . Não era permitido aos pagãos 
tomar parte nas assembléias religiosas dos Judeus; e eles 
tinham levado a sua ousadia até penetrar no santuário.



Vê, Senhor, e consiflera 
o villpêndio a que estou reduzida.

Sião, LAMED. 12 <1 vós todos os que passais pelo caminho, 
chorando atendei e vede

justo semelhante à dor que me atormenta,
castigo, com que o Senhor me afligiu
volta-se no (jig gua ardente cólera.
^ntor. MEM. 13 Ele enviou, do alto, um fogo que consome os 

meus ossos; 
estendeu uma rede aos meus pés, 
fez-me cair para trás; 
lançou-me na desolação, 
na tristeza, todo o dia.

NUN. 14 O jugo foM castigo) das minhas maldades pesa 
sobre mim; 

com a sua mão foram elas enfelxadas. 
e postas sobre o meu pescoço; 
enfraqueceu-se a minha força ; 
o Senhor entregou-me a mãos 
a que não poderei resistir.

S.AMBC. 15 O Senhor tirou todos os meus guerreiros 
do meio de m im ;
convocou contra mim um exército 
para destruir os meus jovens escolhidos.
O Senhor pisou como em um lagar, 
a  virgem, filha de Judá.

A IN . 16 Por isso eu choro,
os meus olhos derramam lágrimas, 
porque se afastou de mim o consolador, 
que podia tornar-me a vida.
Os meus filhos estão abatidos- 
porque o inimigo prevaleceu.

PE. 17 Estendeu Sião as suas mãos, 
mas não há quem a console.
O Senhor enviou contra Jacob 
os seus inimigos que o cercam;
Jerusalém tornou-se para eles
como uma coisa manchada (e  repugnante).

SADB. 18 Justo é o Senhor,
porque fui rebelde aos seus preceitos.
Ouvi, todos os povos, 
e vede a minha dor; 
as minhas virgens e os meus jovens 
foram para o cativeiro.

COF. 19 Chamei os meus amigos, 
mas eles me enganaram; 
os meus sacerdotes e os meus anciães



pereceram na cidade, 
quando buscavam alimento 
com que sustentassem a vida.

RBS. 20 Vê, iSenhor, a minha angústia!
Estremecem as minhas entranhas; 
conturbado está o meu coração dentro de mim 

mesma,
porque tenho sido sempre rebelde.
Fora, a espada faz estragos, 
e dentro há (fome gue é) mortandade.

SIN. 21 Ouvem os meus gemidos, 
mas não há quem me console!
Todos os meus inimigos souberam a minha des 

ventura,
e alegraram-se com o que fizeste.
Faze vir o dia que publicaste. 
e (então) eles tornar-se-ão semelhantes a mim.

TATJ. 22 Põe diante de ti toda a sua maUcia 
e trata-os como me trataste 
por causa de todas as minhas iniquidades.
'Porque os meus gemidos são incessantes 
e o meu coração desfalece.

Segunda Lamentação

2 —  ALEF. 1 Como cobriu o Senhor de escuridão, Foi o 
no seu furor,

a filha de Sião? qJe IL -
Precipitou do céu sobre a terra trmu a
a glória de Israel; lín u *
não se lembrou do estrado de seus pés, 
no dia do seu furor.

BET. 2 O Senhor destruiu, sem piedade, 
todas as moradas de Jacob;
'destruiu no seu furor 
as fortificações da filha de Judá, 
lançou-as por terra ; 
rebaixou o reino e os seus príncipes.

21. Tom ar-se-ão. . . Assim aconteceu ao cabo de setenta 
anos, quando os Caldeus foram destruídos pelos Persas e M e 
dos, no tempo de Baltasar, último rei de Babilônia.

2, 1. Estrado de seus pés. . , isto é, o seu santuário, on 
a arca da alianga.



GHIMEL. 3 Quebrou, no transporte do seu furor, 
todo o poderio de Israel; 
retirou a sua direita, 
em face do inimigo, 
e  ateou em Jacob um incêndio 
que devora tudo em volta.

DALET. 4 Estendeu o seu arco como Inintigo, 
firmou a sua direita como adversário, 
matou tudo o que era formoso à vista 
na tenda da filha de Sião, 
derramou como fogo a  sua indignação.

HE. 5 O Senhor tornou-se como um inimigo; 
destruiu Israel,
destruiu todos os seus palácios, 
arrasou as suas fortificações
e encheu a filha de Judá de gemidos e mais gemidos.

VAU. 6 Destruiu a sua cerca como a dum jardim, 
demoliu o seu lugar de reunião; 
o Senhor suprimiu em Sião 
as festas e o sábado; 
rejeitou, na indignação do seu furor, 
o rei e o sacerdote.

ZAIN. 7 O Senbor perdeu a estima pelo seu altar, 
sentiu repulsa pelo seu santuário, 
entregou nas mãos dos Inimigos 
os muros das suas fortalezas; 
ergueram-se gritos na casa do Senhor, 
como em dia de solenidade.

HET. 8 O Senhor resolveu destruir 
os muros da filha de Sião; 
estendeu o seu cordel, 
e não retirou a sua mão, 
sem que ficasse tudo arruinado; 
enlutou 0 muro e antemuro, 
que estão, igualmente, desolados.

TET. 9 As suas portas esfão sepultadas na terra ;
(o Senhor) destruiu, fez em pedaços as suas trancas; 
o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações; 
 já inão há lei;
os seus profetas já  nâo conseguem 
visões do Senbor.

JOD. 10 Sentaram-se em terra, em silêncio, 
os velhos da filha de Sião;

3. Retirou. . . Deixou de proteger Israel.
6. Vm jard im  que deixou de agradar ao seu dono. 
8. Estendeu o seu cordel, como nivel, para tudo arrasar.



cobriram as suas cabeças de cinza, 
cingiram-se de cilícios.
Inclinaram as suas cabeças até à terra, 
as virgens de Jerusalém.

CAF. 11 Os meus oUios enfraqueceram de tanto chorar, O profáta 
as minhas entranhas turbaram-se, '^escre-*
o meu fígado derramou-se por terra. ver com
vendo a ruína da filha do meu povo, exactidão
quando caíam mortos os meninos e as crianças de 
peito desgraça,
nas praças da cidade.

LAMED. 12 Eles diziam a súas mães:
Onde está o trigo e o vinho? —  
quando, como feridos, iam desfalecendo 
nas praças da cidade, 
quando entregavam as suas almas 
no regaço de suas mães.

MEM. 13 A  quem te compararei, a quem te asseme 
lharei, 

é  filha de Jerusalém?
Quem acharei igual a ti, para te consolar, 
ó virgem, fiUia de Sião? 
lÉ grande como o mar a tua ruína: 
quem poderá curar-te?

NUM. 14 Os teus profetas anunciaram, a teu respeito, 
visões 

vãs e insensatas,
e  não te manifestaram a tua iniqüidade, 
para te evitarem o cativeiro, 
mas anunciaram-te visões 
de engano e de mentira.

SAMEC. 15 Batiam com as mãos, vendo-te- 
todos os que passavam pelo caminho; 
assobiavam e abanavam a cabeça 
contra a filha de Jerusalém.
Eis a cidade (diziam eles) de perfeita formosura, 
las delícias de toda a terra!

FB. 16 Abriam contra ti a sua boca 
todos os teus inimigos; 
assobiavam e rangiam os dentes, 
dizendo; Devorámo-la!
Eis o dia que esperávamos; 
aqui o temos, aqui o vemos.

A IN . 17 O Senhor fez o que tinlia planeado, 
cumpriu a palavra
que tinha pronunciado desde os tempos antigos;



destruiu sem piedade,
alegrou o inimigo a teu respeito,
exaltou o poder dos teus adversários.

SiSo, SADE. 18 O seu coração clama ao Senhor! 
eheia de ,Q .muralha da filha de Sião,
ínvoca*1j correr uma como torrente de lágrimas
Senhor. de dia e de noite;

não te dês descanso algum.
não repouse a pupila dos teus olhos.

COF. 19 Levanta-te, ergue clamores de noite, 
no princípio das vig ílias; 
derrama o teu coração como água 
diante do Senhor; 
levanta as tuas mãos para ele,
(chorando) pela vida dos teus filhinhos, 
que desfalecem de fome 
a todos os cantos das ruas.

RBS. 20 Vê. Senhor, e considera:
a quem trataste, alguma vez, assim?
Há mulheres que comem os frutos das suas entra 

nhas,
os filhinhos embalados no seu regaço!
São mortos no santuário do Senhor 
o sacerdote e o profeta!

SIN. 21 Jazem por terra, nas ruas. 
a criança e o velho; 
as minhas virgens e os meus jovens 
cairam mortos á espada; 
tu os mataste no dia do teu furor, 
feriste-os sem compaixão alguma.

TAU. ' 22 Ohamaste, como a um dia de solenidade, 
os que deviam aterrar-me de todas as partes; 
não houve no dia do furor do Senhor 
quem escapasse, quem ficasse com vida ; 
aqueles que acarinJiei e  criei- 
o meu Inimigo os exterminou.

Terceira Lamentação

Quelxaa 3 —  ALEF. 1 Eu sou o homem que sentiu a miséria, 
debaixo da vara da sua indignação.

ALEF. 2 Conduziu-me e fez-me andar pelas trevas, 
e não pela luz.

18. O seu coração. O coração dos Judeus que tinhaTii so 
brevivido aos horrores da guerra.



AliEF. 3 N&0 cessa de voltar, contra mim só, 
a sua mSo durante todo o dia.

BET. 4 Consumiu a minha came e minha pele, 
partiu os meus ossos.

BET. 5 Ergeu construções contra mim, cercou-me 
de fel e de trabalho.

BET. 6 Põs-me nas trevas,
como os que estão mortos para sempre.

CHIMEL. 7 Cercou-me dum muro para que não possa 
sair;

tornou pesados os meus grilhões-
CHIMEL. 8 Ainda que eu clame e rogue- 

fica inacessível A minha oração.
CHIMEL. 9 Fechou os meus caminhos com pedras de 

silbaria, 
obstruiu as minhas veredas.

DALET. 10 Tornou-se para mim como um urso em 
emboscada, 

como um leão em esconderijos.
DALET. 11 Subverteu as minhas veredas, despedaçou-me- 

pôs-me na desolação.
DALET. 12 Eetesou (para disparar) o seu arco. 

e pôs-me como alvo das suas fleclias.
HÉ. 13 Cravou nos meus rins 

as setas da sua alvaja.
HÈ. 14 Tornei-me o escárnio de todo o meu povo 

o assunto d.as suas cantilenas diárias.
HÉ. 15 Encheu-me de amargura, 

embriagou-me de absinto.
VAU. 16 Quebrou todos os meus dentes com areia, 

deu-me a comer cinza.
VAU. 17 Está desterrada a minha alma da paz; 

já não sei o que é felicidade.
VAU, 18 Bu disse : Desapareceu a minha força, 

assim como a esperança que tinha no Senhor.
ZAIN . 19 Lembra-te da minha pobreza e tribulação Esperança

—  absinto e fel (que me fazem beber). macão
ZAIN. 20 Lembrando-me disto, sem cessar, 

a minha alma definha dentro de mim.
ZAIN. 21 Mas eis o que repassarei no meu coração, 

para retomar esperança:
HET. 22 Por graça do Senhor não fomos consumidos 

(inteiram ente);
Sim, as suas comiserações não se esgotaram.

HET. 23 Elas renovam-se todas as manhãs; 
grande é (6 Senhor) a tua fidelidade.



TTF.T. 24 A  minha porção é o Senhor, disse a minha 
alma;

portanto esperarei nele.
TET. 25 O Senhor é bom para o que nele espera, 

para a alma que o busca.
TET. 26 É bom esperar em silêncio 

a salvação (que vem, de) Deus.
TET. 27 É bom para o homem ter levado o jugo 

desde a sua mocidade.
JOD. 28 Sente-se solitário e fique (resignado) 

em silêncio, 
se Deus lho impuser.

JOD. 29 Ponha a sua boca no pó, 
a ver se há alguma esperança.

JOD. 30 Ofereça a face ao que o fere, 
sacie-se de opróbrios.

GAP. 31 Porque o Senhor não nos rejeita para sempre;
GAP. 32 mesmo quando aflige, também se compadece 

<(de nós), 
segundo a grande bondade.

GAP. 33 Gom efeito não humilha
nem atormenta, por gosto, os filhos dos homens.

LAMED. 34 Pisar aos sevrs pés 
todos os cativos da terra,

LAMED. 35 violar o direito dum homem 
ante a presença do Altíssimo,

LAMED. 36 prejudicar um homem na sua causa,
—  o Senhor não há-de ver tudo isto?

MEM. 37 Quem é que disse que se fizesse uma coisa, 
sem que o Senhor o mandasse?

MEM., 38 Não saem da boca do Altíssimo 
os males e os bens?

MEM. 39 Por que se queixa (pois) o homem, na sua 
vida?

Queixe-se, sim, dos seus pecados.
Confissão NUN. 40 Examinemos, investiguemos os nossos passos, 

fauL. ® voltemos ao Senhor.
NUN. 41 Levantemos os corações e as mãos 

para Deus. nos céus.
NUN. 42 Procedemos injustamente, fomos rebeldes; 

e tu não perdoaste.
SAMEG. 43 Envolveste-te de cólera «  perseguiste-nos, 

mataste sem misericórdia.
SAMEG. 44 Puseste uma nuvem diante de ti, 

para a oração não passar.



SA3IEC. 45 Fizeste de nós varreduras e rebotalho, 
no meio dos povos.

FB. 46 Abriram contra nós a sua boca 
todos os nossos inimigos.

FB. 47 Poram a nossa parte o terror e a cova, 
a devastação e a ruína.

FE. 48 Os meus olbos derramam rios de lágrimas, 
por causa da ruína da filha do meu povo.

A IN . 49 Os meus olhos fundem-se em pranto contínuo, 
sem descanso,

AIN . 50 até que olhe e vega 
o Senhor do alto dos céus.

A IN . 51 Os meus olhos atormentam-me,
chorando sobre todas as filhas da minha cidade.

SADE. 52 Como a uma ave me deram caga, 
ps meus inimigos sem causa.

SADE. 53 Quiseram precipitar a minha vida na cova, 
puseram sobre mim uma pedra.

SADE. 54 As águas submergiram a minha cabeça; 
eu disse entâo: Estou perdido.

COF. 55 Invoquei, Senhor, o teu nome, Súpiira,
do fundo da cova.

COF. 56 Tu ouviste a minha voz: taçâo.
Não íeches o teu ouvido 
aos meus soluços e clamores.

COF. 57 Tu te aproximaste. no dia em que te invoquei, 
edisseste: Não temas.

RES. 58 Senhor, defendeste a causa da minha alma. 
resgataste a minha vida.

RBS. 59 Viste, Senhor, a iniqüidade deles contra mim; 
faze-me justiça.

RES. 60 Viste todo o seu rancor,
todas as suas maquinações contra mim,

SIN. 61 Ouviste seuhor, os seus vitupérios 
todas as suas maquinações contra mim,

SIN. 62 os intentos dos meus ad-rorsários, 
o que tramam 
contra mim todo o dia.

SIN. 63 Observa-os, quando sentados ou quando de pé: 
eu sou o objecto das suas canções (burlescas).

TAU. 64 Tu, Senhor, lhes darás o pago, 
ícomo merecem as obras das suas mãos.

TAU, 65 Dar-lhes-ás o endurecimento de coração; 
caia sobre eles a tua maldição,

TAU. 66 Tu os perseguirás com furor e exterminarás 
de debaixo dos céus, ó Senhor.



Quarta Lamentação

A iniqui- 4 —  ALEF. 1 Como se escureceu o ouro,
dade do (como) perdeu o seu brilho o ouro fino?

casligado (Como) foram espalhadas as pedras sagradas
foi maior pelos ângulos de todas as ruas?
pecado ^ ^s ilustres fillios de Sião,
de Sol tidos por ouro fino,
doma. como foram considerados vasos de terra,

obras de mãos de oleiro?
CHIMEL. 3 Até as fêmeas dos chacais ofei-ecein os seus 

peitos, 
dão leite às suas crias; 
porém a filha do meu povo tornou-se cruel, 
como as avestruzes no deserto.

DALET. 4 A  língua do menino de peito-
por causa da sede, ficou pegada ao seu paladar : 
os pequeninos pediram pão, 
e  não havia quem lho repartisse.

HÉ. 5 Os que comiam manjares esquisitos, 
morreram (de fome) nos caminhos ; 
os que tinham sido criados entre púrpuras. 
abraçaram o esterco.

VAU. 6 A  iniqüidade da filha do meu povo foi maior 
que o pecado de Sodoma. 
subvertida num momento,
sem que mãos (humanas) se levantassem contra ela.

ZAIN . 7 Os seus príncipes eram mais brilhante que a 
neve,

mais brancos que o le ite ;
mais vermelho que o coral, era o seu corpo;
o seu aspecto era duma safira.

HET. 8 (Porém agora) o seu rosto está mais negro qne 
os carvões; 

já  não se reconhecem nas ruas; 
a sua pele pegou-se aos ossos, 
seca como lenha.

TET. 9 Foram mais felizes os mortos à espada 
que os mortos de fome. 
pois estes definham (lentamente), 
consumidos pela falta de frutos dos campos.

4, 3. A filha  do meu povo. . . A  desgraça tomou Sião mais 
crueTque os animais selvagens.



JOD. 10 Mulheres ternas
cozinharam, com as suas mãos, ns pióprios íilhos. 
os quais lhes serviram cie mantimen to 
na ruína da filha do meu povo.

CAP. 11 Deu 0 Seuhor satisfação ao seu furor, 
derramou o ardor da sua indignação, 
ateou um fogo em Sião, 
que devorou os seus fundamentos.

LAMED. 12 Nunca acreditaram os reis da tei-ra, A  impie-

nem quaisquer moradoiies do mundo, *^rofetS
que entraria o inimigo, o adversário, e dos sa-
pelas portas de Jerusalém. cerdotes

MEM. 13 (Mas entrou) por causa dos pecados dos seus 
profetas,

por causa das iniquidades dos seus sacerdotes, 
que derramaram no meio dela 
o sangue dos justos.

NUN. 14 Erravam como cegos nas praças, 
manchados de sangue, 
die forma que se não podia tocar 
nas suas vestes.

SAMEC. 15 Apartai-vos, imundos—  lhes gritavam; 
retirai-vos, ide-vos, não nos toqueis.
Quando partiam e andavam errantes, disseram entre 

as gentes:
Não continuem a habitar aqui.

PE. 16 A  face (irritada) do Senhor os dispersou, 
não torna a olhar para eles.
Não respeitam a pessoa dos sacerdotes, 
nem se compadecem dos anciães.

.AIN. 17 Consumiam-se os nossos olhos Nenhum

na esperança dum vão socorro, htirnàno.
olhando atentos para uma nação, 
que nos não podia salvar.

SAEE. 18 (Os inimigos) observavam os nossoss passos.' 
não poidíamos andar pelas ruas.
Está chegado o nosso fim, os nossos dias estão cum 

pridos.
iSim. chegou o nosso termo.

OOP. 19 Os nossos perseguidores foram mais velozes 
que as águias do céu; 
persegulram-nos sobre os moutes, 
armaram-nos ciladas no deserto.

17. Um, vão socorro do Egipto, o qual fo i assolado pelos 
Caldeus.



RES. 20 o  sopro das nossas narinas, o ungido do Se 
nhor,
fo i apanhado nas suas armadilhas, 
esse de quem dizíamos : À  sua sombra 
viveremos entre as nações.

Sião SIN. 21 Alegra-te, regozija-te, <5 filha de Edom, 
v ine ída habitas na terra de Hus :

de Edom. a ti também será passado o copo (da tribulação): 
serás dele embriagada e desnudar-te-ás.

THAU, 22 Chegou ao seu termo o castigo da tua mal 
dade, ó filha de Sião :

(o Senhor) não te tornará mais a deportar.
Castigará a tua iniqüidade, 6 filha de Edom. 
descobrirá os teus pecados.

Quinta Lamentação

o  profeta 
expõe ao 
Senhor a 
miséria 
do seu 
povo.

10

5 —  1 Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu ; 
olha e vê 0 nosso opróbrio.
A  nossa herança passou a estrangeiros, 
as nossas casas a estranhos.
Somos órfãos sem pa i; 
nossas mães são como viúvas.
A  nossa água, por dinheiro a temos bebido; 
a nossa lenha, temo-la comprado.
Com jugo ao pescoço, somos perseguidos; 
estamos esgotados, não temos descanso.
Estendemos a mão ao Egipto e aos Assírios 
para nos saciarmos de pão.
Nossos pais pecaram; já não existem, 
e nós é que suportamos o castigo das suas iniqui 

dades.
Escravos dominaram-nos; 
ninguém nos livra da sua mão.
Com perigo das nossas vidas íamos buscar pão. 
diante da espada do deserto.
A  nossa pele queima-se (tomou-se negra) como um 

forno.
por causa dos ardores da fome.

20. O i  sopro. . . «o  rei Sedecias, descendente de Davide, do 
qual dependia a própria existência da nagão, sendo como que 
o sopro da sua vida». (Crampon).

21. Alegra-te. . . Ironia contra os Idumeus, então aliados 
dos Caldeus contra Jerusalém. Passados uns cinco anos, fo  
ram destruídos pelos prõprios Caldeus.

5, 9. Espada do deserto, os salteadores Arahes, os Beduí- 
nos, sempre prontos a  fazer incursões.



11 Desonraram as mulheres em Sião. 
as virgens nas cidades de Judá.

12 Foram pendurados pelas mãos os príncipes; 
não respeitaram a pessoa dos velhos.

13 Jovens foram obrigados a girar a mó, 
meninos cairam sob (fardos de) lenha.

14 Os anciães retiraram-se das portas, 
os jovens deixaram a música.

15 Bxtinguiu-se a alegria do nosso coração; 
converteram-se em luto as nossas danças.

16 Caiu a coroa da nossa cabeça; 
a i de nós, porque pecámos!

17 Por isto o nosso coração tornou-se dolorido, 
por isto se escureceram os nossos olhos,

18 ' porque o monte de Sião foi assòlado,
«  por ele passeiam os chacais.

19 Mas tu. Senhor, permaneces eternamente: e pede
o teu trono subsiste de geração em geração. Tó^dià"

20 Por que razão te hás-de esquecer de nós para sem- para ele.
pre?

Por que nos hás-de desamparar definitivamente?
21 Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos; 

renova os nossos dias (felizes), como outrora.
22 Ou rejeitaste-nos inteiramente, 

estás em excesso irritado contra nós?



PROFECIA DE BARUCH
Jeremias fas muitas vezes referência a Baruch, 

que fo i seu discípulo e companheiro inseparável, e 
que era descendente de uma fam ilia nobre enire os 
Judeus.

Baruch escreveu num livro, ditando Jeremias, 
todos os vaticínios deste profeta, os quais leu diante 
do povo e do próprio rei. Acompanhou qo Egipto  
Jeremias, cujas profecias fo i depois manifestar aos 
seus irmãos cativos em Babilônia.

O livro de Baruch fo i sempre considerado como 
canônico ; se alguns Padres não fizeram menção dele 
no catálogo dos L ivros Sagrados, é porque muitas ve 
zes se contou como parte das profecias ãe Jeremias, 
sob cujo nome costumavam citar-se antigamente os 
textos de Baruch, segundo já  observou Santo Agos 
tinho.

B. Clemente, Santo Ireneu, S. Cipriano, O rig i 
nes, etc. consideravam este livro como divinamente 
inspirado, e, como tal, o citavam.

Introdução Histórica

Titulo. 1 —  1 Eis as imlavras do livro que escreveu Baruch,
filho de Nêrias. filho de Maasias, filho de Sedecias. 
filho de Sedei, filho de Helcias, em Babilônia, 2 no 
ano quinto, a sete do mês. no tempo em que os Caldeus 
tomaram Jerusalém e á incendiaram.

Leitura 3 Baruch leu as palavras deste livro aos ouvidos de
do livro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá^ e aos ouvidos 
exilados todas as pessoas que tinham vindo oiivlr ler este 

livro, 4 aos ouvidos dos grandes, dos príncipes reais, 
dos anciães é de todo o povo, que hnbitavam era Babi 
lônia, junto do rio Sodi, 5 os quais, ouvindo-o. chora 
vam, jejuavam e oravam na presença do Senhor, 

os quais 6 Juntaram dinheiro conforme as posses de cada
um. 7 e envlaram-no a Jerusalém, a Joaquim, filho de 

a 'Jeru-° Helcias, filho de Salom, sacerdote, assim como aos outros 
saiôm, sacerdotes e a todas as pessoas que se achavam com 

ele em Jerusalém, 8 Baruch tinha Já recuperado os uten 
sílios do templo do Senhor, que haviam sido levados 
do templo, para os restituir ã terra de Judá, a dez do 
mês de Sivan, utensílios de prata, que Sedecias. filho

1, 4. o  rio  Sodi «era talvez um dos canais que punham 
o Eufrates em comunicação com o T igre». (Crampon).

8. O más de Sivan começava com a lua de Junho.



rl,e Josias, rei de Judá, mandara fazer 9 depois que 
Nabucodonosor. rei de Babilônia, aprisionou Jeconias, os 
príncipes, todos os grandes e o povo da terra, e os levou 
de .Jerusalém para Babilônia. 10 E disseram: A í vos fazendo 
mandamos dinheiro; comprai com ele vítimas, para os 
holocaustos e sacrifícios de expiação, e  incenso; prepa- dações.' 
ral oblações e levai-as ao altar do Senhor nosso Deus:
11 Rogai-lhe péla vida de Nabucodonosor. rei de Babilô 
nia, e pela vida de Baltasar, seu filbo, para que os seus 
dias sobre a terra sejam como os dias do céu. 12 Que 
o Senbor alumie os nossos olbos, a fim de que vivamos 
debaixo da sombra de Nabucodonosor. rei de Babilônia, 
e debaixo da sombra de Baltasar, seu filbo, os sirvamos 
muitos dias e acbemos graça na sua presença. 13 Orai 
também ao Senbor nosso Deus por nós mesmos, porque 
pecámos contra o Senbor nosso Dens, e o seu furor não 
se apartou de nós até este dia.

14 Lede este livro, que vos mandamos para ser lido 
em alta voz ,no templo do Senbor, no dia da Festa (ãos 
tabernáculos) e nos dias sagi-ados. lõ  Direis :

Confissão dos pecados e oração do povo

Ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, mas a nós Confusão 
a confusão do rosto, a nós, homens de Judá e habitantes 
de Jerusalém, 16 aos nossos reis, aos nossos príncipes, 
sacerdotes e profetas e aos nossos pais, 17 pois pecámos 
diante do Senhor, 18 não lhe quisemos estar sujeitos, 
não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, para andar 
mos segundo os preceitos que nos deu.

19 Desde o dia em que tirou nossos pais da terra Perpetui- 
do Egipto até hO'je. temos sido rebeldes ao Senhor nosso dade 
Deus, e, levianamente, não ouvimos a sua voz, 20 (P o r  pecido. 
isso) se nos têm pegado muitos males e  a maldição que 
o Senhor predisse a Moisés, seu servo, quando tirou 
nossos pais da terra do Egipto, para nos dar a terra que 
mana leite e mel, como se vê no dia de hoje.

21 Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, se- obsUna- 
giindo todas as palavras dos profetas que nos enviou; sAo- 
22 cada um de nós andou segundo o sentido e a incli 
nação do seu coração corrompido, a servir deuses estra 
nhos, a praticar más obras diante dos olhos do Senhor 
nosso Deus.

2 -^ 1  Por isso o Senhor nosso Deus cumpriu a Terrível 
palavra, que tinha pronunciado contra nós, contra os e justo 
nossos juizes, que julgaram Israel, contra os nossos reis, 
contra os nossos príncipes e  contra todo Israel e Judá,
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2 de que traria sobre nós grandes males; nunea se 
tinbam visto debaixo do céu males semelhantes aos que 
vieram sobre Jerusalém, segundo o que está escrito na 
lei de Moisés, 3 (isto é) cada um comeria a carne de 
seu próprio filho, a carne de sua própria filha. 4 
(O  Senhor) entregou-os sob a m5o de todos os reinos 
que nos cercam para serem o ludibrio e (um exem.plo de) 
desolação em todos os povos, por entre os quais o Senhor 
nos dispersou. 5 E ficámos escravos, não senhores, por 
que pecámos contra o Senhor nosso Deus. não obede 
cendo à sua voz.

6 Ao Senhor nosso Deus pertence a justiça, mas a 
nós e a nossos pais a confusão de rosto, como se está 
vendo neste dia. 7 O Senhor predisse co.ntra nós todos 
estes males que vieram sobre nós: 8 E não fizemos
súplicas diante da face do Senhor nosso Deus, retiran- 
do-nos cada um de uós, dos pensamentos do seu raau cora 
ção. 9 Então o Senhor velou sobre os males e fê-los vir 
sobre nós, porque o Senhor é justo em todas as obras 
que nos mandou. 10 Entretanto não ouvimos a sna voz 
seguindo os mandamentos do Senhor, que ele nos tinha 
posto diante dos olhos.

11 E agora, ó Senhor Deus de Israel, que tiraste o 
teu povo da terra do Egipto com mão forte, com sinais 
e prodígios, com grande poder e braço levantado, e 
adquiriste para tl um renome como se está vendo neste 
dia, 12 nós pecámos, procedemos com impiedade, fize 
mos mal. ó Senhor nosso Deus, contra todos os teus man 
damentos. 13 Aparte-se de nós a tua ira, porque ficá 
mos poucos entre as nações por onde nos dispersaste. 
14 Ouve, Senhor, as nossas preces, as nossas orações- 
livra-nos por amor de ti mesmo, e faze que achemos 
graça diante da face daqueles que nos deportaram, 15 
para que toda a terra saiba que tu és o Senhor nosso 
Deus, visto que o teu nome foi dado a Israel e à sua raça. 
16 Olha, Senhor, para nós da tua santa casa, pensa em 
nós, inclina o teu ouvido e ouve-nos. 17 Abre os teus 
olhos e vê, porque os mortos que estão no sepulcro, cujo 
espirito foi separado das suas entranhas, não dão honra 
nem justiça ao Seuhor; 18 mas a alma que está triste,
por causa da grandeza do mal, e anda eucureada e aba 
tida, de olhos enfraquecidos, a alma faminta, é  que te 
dá, ó Senhor, glória e justiça.

19 Porque não é, apoiados na justiça de nossos pais 
e de nossos reis, que derramamos os nossos rogos diante 
da tua face, ó Senhor nosso Deus. 20 Porque (justa 
mente) enviaste a tua ira e o teu furor sobre nós, como



0 predisseste pela boca dos teus servos, os profetas, di 
zendo ; 21 Assim fala o Senhor: Abaixai o vosso ombro 
e servi ao rei de Babilônia, e continuareis a morar na 
terra que dei a vossos pais. 22 Se porém não ouvirdes 
a voz do Senhor vosso Deus, submetendo-vos ao rei de 
Babilônia. 23 tirarei das cidades de Judá e de Jeru 
salém toda a voz de regozijo e de alegria, o cantar do 
esposo e o cantar da esposa, e ficará toda a terra um 
deserto, sem habitantes. 24 Mas nSo ouvimos a tua 
voz, servindo o rei de Babilônia; (então) cumpriste as 
palavras que pronunciaste pela boca de teus servos, os 
profetas, anunciando que seriam arrebatados do seu 
lugar os ossos dos nossos reis e  os ossos de nossos pais.
25 B eis que foram expostos ao calor do dia e ao frio da 
noite. E tinham morrido em meio de acerbas dores, pela 
fome, pela espada e pela peste. 26 Keduziste esta casa 
sobre que tem sido invocado o teu nome, ao estado em 
que se encontra hoje. por causa da maldade da casa de 
Israel e da casa de Judá.

27 Procedeste connosco. ô Senhor, nosso Deus, se- Oráculo 
gundo a tua bondade, conforme toda a tua grande mise- ô® 
ricôrdla, 28 como o tinhas predito por meio do teu Moiaés. 
servo Moisés, no dia em que lhe mandaste escrever a 
tua lei diante dos filhos de Israel, 29 dizendo: Se não 
ouvirdes a minha voz, esta grande multidão de gente 
será reduzida a um pequeno número, entre as nações, 
por onde os dispersarei. 30 Com efeito, sei que este povò 
me não há-de ouvir, pois é um povo de dura cerviz. Mas Predição 
reentrarão em si mesmos, na terra do seu cativeiro, da futura 

31 e saberão que sou o Senhor seu Deus. Dar-lhes-el um ^fa elf-' 
(novo) coração, com que entenderão, e ouvidos com que bertaçáo. 
ouvirão. 32 Louvar-me-ão na terra do seu cativeiro e 
lembrar-se-ão do meu nome; 33 deixarão a dureza da 
sua cerviz e as suas maldades, porque se lembrarão do 
destino de seus pais que pecaram contra mim. 34 Então 
conduzi-los-ei outra vez para a terra que prometi com 
juramento a seus pais. Abraão, Isaac e Jacob, e serão 
senhores dela. Multipllcá-Ios-ei, e não diminuirão. 35 
Farei com eles uma aliança eterna, para que eu seja o 
seu Deus, e eles sejam o meu povo, e não removerei 
jamais o meu povo, os filhos de Israel, da terra que 
lhes dei.

3 —  1 Senhor todo poderoso. Deus de Israel, uma Nova 
alma angustiada, um espírito aflito clama a ti. 2 ’0 uve. confissão 
Senhor, tem compaixão, porque pecamos na tua pre- 
sença. 3 Tu permaneces eternamente; nôs perecemos



para sempre. 4 Senhor Omnipotente, Deus de Israel, 
ouve a oração dos mortos de Israel, dos filhos daqueles 
que pecaram diante de ti, que. não ouviram a voz do 
Senhor seu Deus, do que resultou que se nos pegassem 
estes males. 5 Não te lembres das iniquidades dos nos 
sos pais; lembra-te, sim, nesta ocasião, do teu poder 
e do, teu nome. 6 Sim, tu és o Senhor nosso Deus, e 
nós, Senbor, te louvaremos. 7 Para isto é que puseste o 
teu temor em nossos corações: para que invoquemos o 
teu nome. Louvar-te-emos no nosso cativeiro, afastan 
do-nos da maldade -de nossos pais, que pecaram diante 
de ti. 8 Eis aqui estamos nós hoje no nosso cativeiro, 
em que nos puseste dispersos, para sermos um objecto 
de afronta e de maldição, para sentirmos a pena do 
pecado, segundo todas as maldades de no&sos pais, que 
se apartaram do Sembor nosso Deus.

Discurso dc Baruch

A verda- 9 Ouve, ó Israel, os mandamentos de vida, aplica 
deira sa- qs teus ouvidos para aprenderes a prudência. 10 Donde 
bedona Israel, estares tu na terra dos teus inimigos,

11 teres envelhecido em terra estranha, haveres-te man 
chado com os mortos e colocado entre os que descem 
ao sepulcro? 12 ÍÉ que tu abandonaste a fonte da sabe 
doria. 13 Se tivesses andado pelo caminho de Deus, 
seguramente perseverarias numa paz eterna. 14 Aprende 
onde está a prudência, onde a força, o-nde a inteligên 
cia, para saberes ao mesmo tempo onde a dilatação dos 
dias e a vida, onde a luz dos olhos e a paz. 

nâo se 15 Quem achou o lugar em que ela reside, quem
encontra penetrou oos seus tesouros? IG Onde estão os chefes 
homens* nações e os dominadores das nlimárias da terra?

17 Onde os que brincam com as aves do céii, 18 que 
entesouram prata e ouro, em que confiam os homens- 
cujos bens são inesgotáveis? Onde os que lavram a 
prata e andam afadigados, sem que fique vestígios das 
suas obras? 19 Desapareceram, desceram aos infernos, 
e outros levantaram-se em seu lugar. 20 Jovens (ãe 
nova geração) viram a luz e habitaram sobre a terra, 
mas ignoraram o caminho da sabedoria, 21 não enten-

3, 4. M ortos de Israel. Filhos de Israel, tão maltratados 
no cativeiro, que parecem mortos em seus túmulos.

11. Manchado com os mortos. O sentido é este: Tu, por 
que vives no meio dos Caldeus, que são um povo idólatra, cn- 
contras-te num estado de impureza semelhante ao daquele que 
habita numa casa em que há um morto.



deram as suas veredas; seus filhos também a não 
apreenderam, ficaram longe do seu caminho. 22 Não 
foi ouvida na terra de Canaan, nem foi vista em Teman.
23 Também os filhos de Agar que buscam uma prudên 
cia, que vem da terra, os negociantes de Merra e de 
Teman, os intérpretes de parábolas e os pesquisadores 
da prudência e da inteligência, não conheceram o cami 
nho da sabedoria, não notaram as suas veredas. 24 
ó  Israel, quão grande é a casa de Deus, quão espaçoso 
o lugar da sua possessão! 25 (É vasto, não tem limites, 
é elevado e imenso. 26 A li nasceram aqueles antigos 
gigantes famosos, de grande estatura, dextros na guerra.
27 Não escolheu o Senhor a estes, nem lhes ensinou o 
caminho da sabedoria. Pereceram 28 porque não tive 
ram prudência, pereceram pela sua estultícia.

29 Quem subiu ao céu e a tomou, e a tirou das mas 
nuvens? 30 -Quem atravessou o mar e a achou, e a 
trouxe em troca de ouro fino? 31 Não há ninguém que “ 
possa conhecer os seus caminhos, que descubra as suas 
veredas. 32 Mas aquele (Senhor) que sabe todas as coisas, 
conhece-a; descobriu-a pela sua prudência aquele que 
criou a terra para sempre, que a encheu de quadrú 
pedes, 33 que envia a luz, e ela vai, que a chama, e 
ela lhe obedece tremendo. 34 As estrelas dão luz nas 
suas estâncias e alegram-se; 35 ele chama-as e elas 
dizem: Aqui estamos —  e dão luz com alegria âquele 
que as fez. 36 Este é o nosso Deus. e nenhum outro 
lhe é  comparável. 37 Ele achou todo o caminho da 
ciência, e deu-a a Jacob, seu servo, a Israel, seu amado.
38 Depois de tais coisas, foi visto sobre a terra, e con 
versou com os homens.

4 —  1 (A  sabedoria) é o livro dos mandamentos de que a 
Deus e a lei que subsiste eternamente; todos os que a ^g°(J' 
guardam, chegarão á vida; e os que a deixam, cairão na lei.

22. Teman, parte oriental da Idumeia, célebre pelos seus 
sábios.

23. E  de Teman. Esta Teman parece diversa da que se 
nomeou no versículo precedente. Os intérpretes notam que a 
primeira era uma «idade da Idumeia, a segunda uma cidade 
da Arábia. — Merra. Também cidade da Arábia.

24. Por cosa de Deus. neste lugar entende-se a redon 
deza de toda a terra.

29 Refere-se à sabedoria.
38. Depois de tais coisas, fo i visto sobre a terra. Esta 

passagem, segundo a interpretação de a l^ n s  Padres da 
Igreja , que certos autores modernos não aceitam, é uma pro 
fecia da Encarnação do Divino Verbo, da qual Baruch fala 
como de uma coisa passada, por ser estilo dos profetas ex 
plicar pelo pretérito o que anunciam para o futuro.



na morte. 2 Converte-te, 6 Jacob, e  apreende-a, anda 
pelo caminho ao esplendor da sua luz. 3 Não entregues 
a outro a tua glória, nem a uma nação estranha a tua 
dignidade. 4 Ditosos somos, <5 Israel, porque as coisas 
que agradam a Deus, nos são manifestas.

Jerusalém exorta e consola os seus filhos

Serão
vendidoa,

porque
pecaram.

mas 
depois, 
fazendo 
penitên 

cia, serão 
resgata 

dos.

5 Tem bom ãnimo, ó povo meu, memória de Israel. 
6 Fostes vendidos às nações, mas não para perdição. 
Porque provocastes a indignação de Deus, por isso fos 
tes entregues aos adversários. 7 Com efeito, irritastes 
aquele que vos criou, o Deus eterno, sacrificando aos 
demônios, e não a Deus. 8 Esquecestes-vos do Deus 
eterno que vos sustentou, e contristastes Jerusalém, 
vossa nutrlce. 9 Porqqe ela viu que vinha a ira de 
Deus sobre vós e disse: Ouvi, confinantes de Sião: 
Deus enviou-me uma grande tristeza. .10 V i o cativeiro 
de meu povo, de meus filhos e filhas., com que o Eterno 
os feriu. 11 Eu tinha-os criado com alegria, e  vi-os 
partir com lágrimas e tristeza. 12 Ninguém se alegre, 
ao ver-me viúva e desolada; por muitos fui desampa 
rada, por causa dos pecados de meus filhos, poi.que se 
desviaram da lei de Deus, 13 desconheceram os seus 
preceitos, não andaram pelos caminhos dos seus manda 
mentos, nem entraram pelas veredas da instrução da 
sua justiça. 14 Venham as confinantes de Sião e recor 
dem 0 cativeiro de meus filhos e filhas, com que o 
Eterno os castigou. 15 Porque (o Senhor) fez vir sobre 
eles uma gente de longe, uma gente perversa e de lin 
guagem bárbara, 16 a ‘ qual não respeitou o ancião, não 
teve piedade dos pequeninos, e arrancou os queridos 
(filhos) à viúva, delxando-a desolada, privada de suas 
filhas.

17 Como vos posso eu ajudar? 18 Aquele que fez 
vir sobre vós os males, esse mesmo vos livrará das 
mãos de vossos inimigos. 19 Andai, filhos, andai, que 
eu fico só. 20 T irei o manto da paz. e vesti-me com o 
saco da oração; clamarei ao Altíssimo todos os dias da 
minha vida. 21 Tende bom ãnimo, filhos, clamai ao 
Senhor, e livrar-vos-á da mão dos inimigos. 22 Espero 
do Eterno a vossa salvação; chegou a mim a alegria 
do Santo, por causa da misericórdia que vos virá 
do Eterno, vosso Salvador. 23 Com choro e pranto

6. Memória de Israel: que ficaste para conservares a 
memória de Israel. Assim fala para consolagão.



vos vi partir; mas Deus vos fará voltar a mim com 
gozo e alegria para sempre. 24 Assim como as (cida 
des) vizinhas de Sião viram o vosso cativeiro, assim 
verão também prontamente baixar da parte de Deus 
a vossa salvação, que vos sobrevirá com grandç gló 
ria € esplendor do Etemo. 25 Filhos suportai com 
paciência o castigo de Deus, que velo sobre vós. O teu 
inimigo te perseguiu (õ Israel), mas em breve verás a 
sua perdição e porás o .pé sobre a sua cerviz. 26 Os 
meus delicados filbos andaram por ásperos caminhos, 
foram levados como um rebanho roubado pelo inimigo.
27 Tende bom ânimo, ó filhos, e clamai ao Senbor, 
porque se lembrará de vós aquele que vos castigou. 28 
Porque, assim como a vossa vontade vos levou a que 
vos desvlàsseis de Deus, assim também, com um ardor 
dez vezes maior, o buscareis, quando de novo vos con- 
verterdes, 29 porque aquele que vos enviou os males, 
esse mesmo vos trará de novo uma alegria eterna com 
a vossa salvação.

O profeta consola Jerusalém

30 Tem bom ânimo, ó Jerusalém! Consolar-te-á Os 
aquele que te deu o (seu) nome. 31 A i dos que te vexa- 
ram e se congratularam pela tua ruína! 32 A i das t ig a d ^ ' 
cidades em que foram escravos os teus filhos I A i da 
que recebeu teus filhos (como prisioneiros)! 33 Porque, 
assim como ela se regozijou pela tua ruína e se alegrou 
pela tua queda, assim se contrlstará pela própria devas 
tação. 34 Tirar-lhe-ei a alegria da sua densa população, 
e a sua jactância se converterá em pranto. 35 Um fogo 
lhe sobrevirá da parte do Eterno por largos dias, e pelos 
demônios será habitada muito tempo.

36 Olha, ó Jerusalém,, para o oriente, e vê o rego- Os filhos 
zijo que te vem de Deus. 37 Pois eis aí vêm os teus voltarão, 
filhos, que visce partir, vêm congregados do oriente até 
ao ocidente, pela palavra do Santo, jubilosos da glória 
de Deus.

5— 1 Tira, ó Jerusalém, os vestidos do teu luto e A mãe 
da tua aflição, e reveste-te para sempre da belaza da 
glória que te vem de Deus, 2 cobre-te do manto da ® 
justiça de Deus e põe sobre a tua cabeça o diadema 
da glória do Eterno. 3 Deus mostrará o teu resplendor

35. E  pelos demônios. . .  Alude ao que da mesma Babi 
lônia tinham predito Isalas, 34, 14, e Jeremias, 60, 39.



a todos os que estão debaixo do céu. 4 0 nome, que 
Deus te imporá para sempre, será: Paz da justiça e 
glória da piedade, 

e alegrar- 5 Levanta-te, ó Jerusalém, põe-te no alto e olba 
 s®-àcom para o oriente! Vê teus filhos congregados, desde o 

poente ao levante, em virtude da palavra do Santo- 
cheios de alegria por Deus se ter lembrado deies. 6 
Quando partiram de ti, iam a pé, levados pelos inimi 
gos; mas Deus os traz a ti conduzidos com honra, como 
príncipes reais. 7 Deus determinou abaixar todos os 
njontes altos e as colinas eternas, e  encher os vales 
para se tornar plana a terra, a fim de que Israel ande 
com segurança para glória de Deus. 8 Assim os bos 
ques como todas as árvores de suave fragrâneia, darão 
sombra (agradável) a Israel por ordem de Deus. 9 Sim, 
Deus conduzirá Israel com júbilo, à luz da sua mages- 
tade, com a misericórdia e a justiça que dele procedem.

APÊNDICE

Carta de Jeremias aos exilados

Título.

Exórdio 
€ tema.

6 —  Cópia da carta que Jeremias mandou aos cati 
vos, que, pelo rei dos Babilônios, iam ser deportados 
para Babilônia, a fim de lhes anunciar o que Deus lhe 
tinha mandado (dizer-lhes).

1 Por causa dos pecados que cometestes diante de 
Deus, sereis levados cativos a Babilônia, por Nabuco 
donosor, rei dos Babilônios. 2 Uma vez chegados a 
Babilônia, estareis ali muitos anos. largo tempo, até 
sete gerações; depois disto, vos tirarei de lá em paz. 
3 Ora, ides ver em Babilônia que são levados aos ombros 
deuses de prata, de ouro e de madeira, que metem medo 
às gentes. 4 Vêde, pois, não suceda que vos torneis 
semelhantes no procedimento aos estrangeiros, a ponto 
de vos deixardes possuir do temor desses deuses. 5 
Quando virdes, detrás e diante deles, a multidão que os 
adora, dizei em vossos corações; Tu, Senhor, é que 
deves ser adorado. 6 Porque o meu anjo está convosco, 
e ele tomará cuidado das vossas vidas.

6, 2. Até sete gerações. Como o cativeiro havia de durar 
setenta anos, segundo o tinha predito o mesmo Jeremias, no 
cap. 25, vers. 11 e 12, parece que cada dez anos considera aqui 
o profeta uma geração.



7 Porque a língua desses idolos foi polida por um vários 
artista, e eles, (apesar de) dourados e prateados, são argumen- 
iim puro engano e não podem falar. 8 Como se fazem aemonsi 
adornos para uma donzela que gosta deles, assim se trar a 
toma ouro e se fabricam coroas para colocar na cabeça vaidade 
de tais deuses. 9 As vezes os sacerdotes despojam os ídoíos: 
seus deuses do ouro e da prata, gastando isso em seus São ima- 
próprios usos 10 on dando-o até ãs prostitutas, nas suas 
casas. Enfeitam os seus deuses, como se fossem homens, 
esses deuses de prata, de ouro e de madeira, 11 Estes 
não se defendem da ferrugem nem da traça. 12 Depois 
de os terem revestido de púrpura, liinparn-lhe o rosto 
por causa do muitíssimo pó que se levanta no templo.

13 (E is um que) tem um ceptro na mão, corno 
governador de província, mas não mata a quem ofende.
14 (Eis outro que) tem ua mão uma espada e ura cutelo, 
mas não se pode livrar a si mesmo da guerra nem dos 
ladrões. Por aqui claramente se vê que não são deuses;
15 portanto não os temais.

'Como uma vasilha, se se quebra, fica inútil para o 
homem, assim são também os seus deuses.

16 Colocados numa casa, os seus olhos enchem-se 
de pó levantado pelos pés dos qne entram. 17 Assim 
como se fecham as portas da prisão àquele que ofendeu 
o rei e que vai ser morto, do mesmo modo seguram os 
sacerdotes as portas dos templos com fechadui-as e fer 
rolhos, para que (os seus deuses) não sejam despojados 
pelos ladrões. 18 Acendem-lhes lâmpadas, e em maior 
número que para si próprios, mas os deuses não podem 
ver nenhuma. 19 São como as traves do templo, cujo 
interior é corroído, segtiudo se diz, pelos vermes que 
saem -da terra; porém, quando os roem a eles e às 
suas vestes., não o sentem. 20 Negro se torna o seu 
rosto com o fumo que se eleva na sua casa. 21 Sobre 
o seu corpo e sobre a sua cabeça esvoaçam os mochos, 
as andorinhas e outras aves, e também saltam os gatos.
22 Po f isto bem redes que não são deuses; portanto 
não os temais.

23 O ouro que os cobre, serve para os embelezar, são trata- 
mas se alguém lhes não limpar o empanamento, não 
reluzirão. Mesmo quando os fundiam, nada sentiram. tos,
24 Por alto preço são comprados, e não liá neles espí 
rito de vida. 25 Não tendo pés (capazes de andar), são 
levados sobre os ombros, mostrando aos homens a sua 
vileza. Devem também envergonhar-se os que os adoram.
26 Se caírem em terra, não se levantam por si mesmos;



se alguém os põe de pé, não se podem mover; se Incli 
nados, não se podem endireitar. São-ihes apresentadas, 
como a mortos, as oferendas. 27 Os seus sacerdotes 
vendem tais oferendas, pãra seu proveito; as suas mu 
lheres tomam também uma parte que salgam (para con 
servar), não dando coisa alguma, nem aos pobres nem 
aos enfermos. 28 As mulheres grávidas e no seu estado 
de impureza tocam os sacrifícios deles. Sabendo vós, 
pois. por estas coisas, que não são deuses, não os 
temais.

não poden 29 Por que chamar-lhes, pois, deuses? As mulheres 
^m^bem oferendas a estes deuses de prata, de ouro e de

aos madeira. 30 Nos seus templos estão assentados os sacer-
homens, dotes, de túnicas rasgadas, de cabeça e barba rapadas,

de cabeça descoberta. 31 Éugem, fazendo alarido diante 
dos seus deuses, como num festim fúnebre. 32 Os sacer 
dotes tiram-lhes as suas roupagens e com elas vestem 
as suas mulheres e os seus filhos. 33 Ainda que (aos 
ídolos) se lhes faça algum mal ou algum bem, não 
podem dar o pago. Não podem pôr um rei, nem tirá-lo. 
34 Nem tão pouco podem dar riquezas, nem a mais
pequena moeda. Se alguém lhes fizer um voto e não o
cumprir, nem disto se queixam. 35 Não livram nin 
guém da morte, hem defendem o fraco do mais pode 
roso. 36 Não restituem a vista a um cego, nem livram 
o homem da sua necessidade. 37 Não podem compade 
cer-se da viúva ou fazer bem ao órfão. 38 São seme 
lhantes às pedras do monte, estes deuses feitos de ma 
deira, cobertos de ouro e prata; os que os adoram 
serão confundidos. 39 Como se pode, pois, pensar ou 
dizer que são deuses? 

recebem 40 Os próprios Caldeus os desonram: quando sabem 
”Touccí° 1 '̂ ® alguém não pode falar, porque é mudo, apresen- 
e torpe, tam-no a Bel, pedindo-lhe que lhe dê fala, como se o 

deus pudesse ouvir. 41 São incapazes de reflectir sobre 
tudo isto e de abandonar esses deuses, tamanha é a sua 
insensatez! Mesmo, quando se desenganam^ os abando-

28. A  lei judaica proibia a entrada no templo às mu 
lheres que se encontravam num destes dois estados.

29. Entre os Judeus as mulheres não tomavam parte no 
serviço do culto.

30. Manifestações de luto proibidas aos sacerdotes judeus.
31. Festim  dum morto. São conhecidos estes fúnebres 

banquetes preparados nas sepulturas dos povos da mais alta 
antiguidade.

40. Os desonram, pedindo-lhes coisas que não podem fa 
zer, o que mostra a sua impotência.



nam, porque os seus deuses são insensíveis. 42 Mulhe 
res, cingidas de cordas, estão assentadas nos caminhos, 
queimando farelo. 43 E, quando alguma delas, atraída 
por qualquer transeunte, -dormiu com ele. lança em rosto 
à sua vizinha que ela não foi julgada digna da mesma 
honra e de a sua corda se quebrar. 44 Todas as coisas que 
se fazem com estes deuses são mentira. Como se pode, 
pois, crer ou dizer que são deuses?

45 Por artistas e ourives foram feitos. Nenhuma 
outra coisa serão, senão aquilo que querem que sejam 
os artífices. 46 Os mesmos artífices que os fazem, não 
são de muita duração; como podem, pois. ser deuses 
os que por eles foram fabricados? 47 Não deixaram 
senão engano e opróbrio aos seus descendentes. 48 
Quando sobrevêm alguma guerra ou desastre, os sacer 
dotes consultam entre si sobre onde se hão-de esconder 
com os seus deuses. 49 Como, pois, não se vê que não 
são deuses os que nem se podem livrar da guerra, nem 
defender-se das calamidades? 50 Porque são de ma 
deira, dourados e prateados, vlr-se-á a saber, um dia, 
que são falsos; claro se tornará, para todos os povos e 
reis, que não são deuses, mas obra da mão dos homens, 
e que não há neles operação alguma divina. 51 Quem, 
pois. não verá claramente que não são deuses?

52 Não estabelecerão rei cm país algum, nem darão 
chuva aos homens. 53 Não decidirão as próprias con 
tendas. nem livrarão da opressão, porque nada podem, 
como as gralhas que voam entre o céu e a terra. 54 Se 
o fogo se atear na casa desses deuses de madeira, cober 
tos de prata e de ouro, os seus sacerdotes fugirão e se 
livrarão, mas eles, como traves, no meio das chamas 
serão queimados. 55 Não resistirão a um rei nem a ini 
migos. Como se pode, pois, admitir ou pensar que são 
deuses?

56 Não se poderão defender dos ladrões, nem dos 
salteadores, estes deuses de madeira, dourados e pra 
teados, porque aqueles, sendo mais fortes, 57 os des 
pojarão do ouro, da prata e das vestes de que estão 
cobertos, e se irão com isso embora, sem que tais deuses 
se possam valer a si mesmos. 58 Vale, pois, mais ser 
um rei, que ostenta as suas forças, ou uma vasilha útil 
na casa, da qual se serve o que a possui, ou uma porta 
em qualquer casa. que guarda o que há dentro dela, ou 
ainda uma coluna de madeira num palácio, do que ser

são obra 
das mãos 

dos 
homens,

nada
podem
fazer,

são inú 
teis a 

si e aos 
homens,

42-43. Alusão às prostitulgões em honra dos falsos deuses.



um destes falsos deuses. 59 O sol, a lua e  as estrelas, 
sendo resplandecentes e destinados à utilidade dos 
homens, cumprem o que lhes foi mandado. 00 Da 
mesma sorte o relâmpago que, quando fuzila, é belo 
à vista, e o vento que sopra por toda a região, 61 e 
as nuvens que recebem de Deus ordem de correr todo 
o mundo, cumprem o que. lhes é mandado. 62 O fogo, 
também enviado de cima para que consuma os montes 
e os bosques, faz o que lhe foi ordenado. Mas estes 
(deuses) não se assemelham a nenhuma coisa destas, 
nem em beleza nem em poder. 63 Por onde tião se 
deve pensar nem dizer que são deuses  ̂ visto qne não 
podem fazer justiça nem conceder benefícios aos homens. 
64 Por isso, sabendo que não são deuses, não os temais, 

são mais 65 Não podem amaldiçoar nem abençoar os reis. 
miserá- gg Não podem mostrar no céu sinais aos povos, não 
'os^nk* brilham como o sol ,nem alumiam como a lua. 67 Mais 

mais, do que eles valem os animais, que podem refugiar-se 
debaixo dum coberto e ser úteis a si próprios. 68 Não 
nos é, pois. manifesto, de maneira alguma, que são 
deuses; portanto não os temais, 

serão o 69 Porque, assim como um espantalho em um meloal 
° n ^ a °  °  guarda, assim são os seus deuses de madeira, 
região, cobertos de prata e de ouro. 70 São como um espLnheUo 

em um jardim, sobre o qual vêm pousar todas as aves, 
assemelhan-se a um morto lançado em lugar tenebroso, 
os seus deuses de madeira, cobertos de ouro e de prata. 
71 Pela púrpura e escarlate que sobre eles se desfazem, 
sabereis claramente que não são deuses. Eles me.smos 
por fim serão devorados e tornar-se-ão o opróbrio do 
país. 72 O homem justo que não tem ídolos vale mais 
do que eles, porque estará longe de opróbrios.



PROFECIA DE EZEQUIEL
Ezequiel é o terceiro dos quatro profetas cha 

mados «m aiores». Era  filho de Buzi, e pertencia ã 
estirpe sacerdotal. F o i levado cativo para Babilônia, 
onde profetizou durante vinte anos, ao mesmo tempo 
que Jeremias profetizava em Jerusalém. Teve a g ló  
ria  de m orrer m ártir da justiça, como se lê no M ar 
tiro lóg io , Romano, a 10 de Abril.

As profecias de Ezequiel são m uito obscuras.
Depois de se te r referido à sua vocasão, o profeta  
descreve a tomada de Jerusalém pelos Caldeus, com  
todas as circunstâncias horrorosas que a acompa 
nharam, o cativeiro das dez tribos e da tribo de 
Judá, e todos os rigores da justiça  de Deus contra  
o seu povo in fie l. Em  seguida apresenta aos Judeus 
motivos de consolação, prometendo-lhes que Deus os 
havia de tira r do cativeiro, que havia de restabelecer 
Jerusalém, o seu templo, e o reino de Israel, figura  
do reino do Messias. Pred iz a vocação dos gentios, o 
estabelecimento da Ig re ja  e o reino do supremo 
Pastor Jesus Cristo, de cu jo baptismo e ressurreição 
fala dum modo misterioso.

INTRODUÇÃO 

Vocacão do profeta

1 —  1 No ano trigésimo, no quarto mês, a cinco (lo Aparição 
mês, aconteceu que, estando no meio dos cativos, junto ^empo 
ao rio Oobar, se abriram os céus, e tive visões divinas, e lugar, 
2 A  cinco do mês, no quinto ano da deportação do rei 
Joaquim, 3 foi dirigida a palavra do Senhor a Ezequiel, 
filho de Buzi, sacerdote, na terra dos Caldeus, junto ao 
rio Cobar, e lá a mão do Senhor fez-se sentir sobre ele.

4 Tive pois uma visão; Da banda do norte vinha nuvem 
um vento tempestuoso, e uma grande nuvem, com um ® 
feixe de fogo resplendoroso, saindo do centro, do meio
do fogo, uma espécie de metal brilhante.

5 No melo, aparecia uma semelhança de quatro Quatro 
seres vivos que aparentavam forma humana. 6 Cada
um tinha quatro rostos, e cada um quatro asas. 7 As 
suas pernas eram direitas, e a planta dos (seus) pés

1, 1. N o ano trigésimo. Ê difícil determinar qual é a data 
a que o profeta se refere. Segundo a opinião mais comum, diz 
a idade que tinha. — O quarto mês dos Judeus corresponde 
em parte ao mês de Jultao.



era como a planta do pé dum novilho, e cintilavam 
como bronze incandescente. 8 Apareciam mãos de 
homem debaixo das suas asas aos quatro lados. As 
faces de todos os quatro estavam voltadas para as 
quatro direcções. 9 As asas dum estavam juntas às 
do outro; não se voltavam quando iam caminhando, 
mas cada um seguia segundo a direcção do seu rosto. 
10 O seu semblante era assim: rosto de homem pela 
frente, e face de leão à direita, em todos os quatro, 
face de touro à esquerda, em todos os quatro, e face 
de águia nos mesmos quatro., 11 Tais eram seus 
rostos. As suas asas estendiam-se para o a lto ; duas asas 
de cada um juntavam-se, e duas cobriam os seus corpos. 
12 Cada um deles caminhava segundo a direcção do seu 
rosto; para onde os Impelia o espírito, para ali cami 
nhavam, nem se voltavam quando iam andando. 13 
O aspecto destes seres vivos assemelhava-os a carvões 
ardentes, como archotes. Vla-se discorrer pelo meio dos 
seres vivos, um resplendor de fogo, e sair relâmpagos 
do fogo. 14 E esses seres vivos iam e voltavam, à 
semelhança de raios, 

as quatro 15 Ora, enquanto eu estava olhando para estes 
rodas, yjygntes, apareceu junto de cada um dos quatro uma 

roda sobre a terra. 16 O aspecto das rocias e a sua 
estrutura pareciam ter o briUio de pedra de Tarsis; 
e todas quatro eram semelhantes; e o seu aspecto e 
estrutura eram como de uma roda que está no meio 
doutra roda. 17 Avançavam nas quatro direcções 
e não se voltavam quando iam rodando. 18 Tinham 
também estas rodas uma altura horrível; todo o corpo 
das quatro rodas estava cheio de olhos ao redor. 19 
Quando os viventes andavam, andavam também as rodas 
junto deles; e, quando os viventes se elevavam da terra, 
também as rodas se elevavam juntamente. 20 Para 
onde o espírito as impelia, as rodas iam, seguinclo-o, e 
Igualmente se elevavam, porque o espírito da cada vi- 
vente estava nas rodas. 21 Andando os viventes, anda 
vam as rodas; parando eles. paravam elas; e quando 
eles se elevavam da terra, também as rodas, seguindo-os, 
juntamente se elevavam, por que o espírito de cada 
vivente estava nas rodas.

12. Para onde os impelia. . . Embora íossem quatro, um 
só e mesmo espírito, isto é, a vontade de Deus, d irigia os 
seus movimentos, de modo que procediam com perfeita har 
monia.



22 Por cima das cabeças dos seres vivos via-se uma o firma- 
semeibança de firmamento, como de cristal estupendo, mento 
estendido por cima de suas cabeças. 23 B debaixo 
deste firmamenl^ (viam-se) as süas asas estendidas- 
tocando a asa dum na do outro; cada um cobria o seu 
corpo com duas asas. 24 Eu ouvia, quando eles anda 
vam, o ruído das suas asas, como o ruído de muitas 
águas, como a voz do Omnipotente. como o ruído dum 
exército; quando paravam, baixavam as suas asas. 25 
Porque, quando saía uma voz de sobre o firmamento que 
ficava por cima das suas cabeças, paravam e baixavam 
as suas asas.

26 Sobre este firmamento, que ficava por cima das o trono 
suas cabeças, havia uma semelhança de pedra de safira, 
como um trono, e sobre esta semelhança de trono havia, 
no alto, um ser com aparência humana. 27 Vi uma 
espécie de metal brilhante, como fogo, no interior e 
em volta dele, da sua cintura para cima; e da cintura 
para baixo vi como um fogo que resplandecia ao redor;
28 qual arco íris que aparece numa nuvem em dia de 
chuva, tal era o aspecto do resplendor em roda.

Missão de Ezequiel

2 —  1 Esta visão era a semelhança da glória do O profeta 
Senhor. Ao vê-la, caí com o meu rosto em terra e ouvi
uma voz de alguém que falava. Disse-me; Pilho de 
homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. 2 Enquanto 
me falava, entrou em mim o espírito, e me firmou sobre 
os meus pés; e ouvi o que me falava.

3 Dizia-me; Pilho de homem, eu te envio aos filhos gue o 
de Israel, aos povos rebeldes que se revoltaram contra
mim; eles e seus pais foram-me infiéis até ao dia de raeiitas 
hoje. Aqueles a quem te envio são filhos de semblante rebeldes, 
duro € de coração empedernido. Dir-lhes-ás; Assim 
fala o Senhor lavé. 5 Quer te escutem ou não— é gente 
rebelde—  (ao menos) saberão que esteve no meio deles 
um profeta.

6 Tu. filho de liomem, não tenhas medo deles, não os quais 
temas as suas palavras, embora te encontres em meio ” fg„fg®/® 
de cardos e espinhos, e habites com escorpiões. Não 
temas as suas palavras, não te assustes com os seus 
semblantes, porque é uma casa rebelde 7 Tu, pois,

2, 1. Filho de homem. . . Esta expressão, muito usada por 
Ezeguiel, tem por fim  sobressair a fraqueza do profeta em 
presença de Deus.



lhes intimarás as minhas palavras, quer escutem ou 
nâo, porque são rebeldes.

Consagra- 8 Tu, filho de homem, ouve o que te d igo: não 
btuca^ê rebelde como esta casa; abre a tua boca e come
Ezequiel. tudo 0 que te dou. 9 Olhei e vi que uma mão estava 

estendida para mim, na qual se achava um livro enro 
lado. Abriu-o diante de mim; estava escrito por dentro 
e por fora, e viam-se escritas nele lamentações, canções 
lúgubres e ais.

3 —  1 Disse-me: Filho de homem, come tudo o que 
achares; come esse livro, e. depois, vai falar aos filhos 
de Israel. 2 Então abri a minha boca, e ele deu-me 
a comer o livro, 3 dizendo-me; Filho de iiomem, ali 
menta o teu ventre, enche as tuas entranlia.s deste livro 
que te dou. Gomi-o, e ele na minlia boca era doce como 
mel.

Ezequiel 4 Então disse-me: Filho de homem, vai à casa de
cidcT^ra anunciar as minhas palavras, õ Não és enviado
cumprir a nenhum povo de linguagem obscura, nem de língua 

a sua bárbara, mas à casa de Israel; 6 não a povos nume- 
miss5o. i-osog linguagem obscura, de língua bárbara, cu.ias 

palavras não poderias entender; se a esses fosses 
enviado, eles te ouviriam. 7 Mas a casa de Israel não 
te quer ouvir a ti, porque me não quer ouvir a mim, 
pois a casa de Israel tem uma fronte obstinada e um 
coração endurecido. 8 Porém vou tornar o teu rosto 
tão duro como o deles, a tua fronte tão dura como a 
sua. 9 Vou tornar o teu rosto (tão duro) como o dia 
mante, mais duro que a pederneira. Não os temas não 
tenhas medo diante deles, porque é uma casa rebelde. 

 Étrans- 10 Depois acrescentou: Filho de homem, recebe
â é̂ junt coração todas as palavras que eu te disser-

,^03 °  ouve-as com os teus ouvidos, 11 e vai até junto dos 
cativos, deportados, filhos do teu povo, para lhes falar. Dir- 

-Ihes-ás: Assim fala o Senhor lavé — quer eles escu 
tem, quer não.

12 Então o espírito me tomou, e ouvi atrás de mim
um grande ruído tumultuoso (que d izia ): Abençoada a
glória do 'Senbor, no lugar da sua morada. 13 Ouvi 
também o ruído das asas dos seres vivos, qne batiam 
uma contra a outra, e o ruído das rodas junto deles, 
grande ruído tumultuoso.

3, 1. Come esse livro, isto é, abre o teu coração à pala 
vra de Deus e medita nela continuamente, para poderes anun- 
ciâ-la ao povo com mais fruto.



14 E 0 espírito levantou-me e levou-me consigo, e 
eu me fui, còm o espírito cheio de amargura e indigna 
ção; e a mão do Senhor segurava-me fortemente. 15 
Fui ter com os deportados, a Tel-Abib, onde estavam 
instalados, junto do rio Cobar, e permaneci estupefacto, 
durante sete dias, no meio deles.

16 iPassados os sete dias, foi-me dirigida a p a la v ra  Ezeauiei, 
do Senhor, a qual d izia ; 17 Filho de homem, eu dei-te 
por sentinela à casa de Israel. Quando ouvires da minha do povo. 
boca uma palavra, anuneiá-la-ás a eles da minha parte.
18 Se eu disser ao ímpio; Vais morrer —  e tu lho não 
anunciares, não lhe falares, para que ele se retire do 
seu caminho ímpio e viva —  este ímpio morrerá na sua 
iniqüidade, mas eu requererei da tua mão o seu sangue 
(ou perdição). 19 Se, porém, avisares o ímpio, e ele 
•se não converter da sua impiedade e do seu mau cami- 
jiho, morrerá ele por certo na sua iniqüidade, mas tu 
salvar-te-ás. 20 Do mesmo modo, se o justo deixar a 
sua justiça e cometer a iniqüidade, e se eu puser diante 
dele um tropeço, ele morrerá; porque tu lho não adver- 
tiste, morrerá no seu pecado, apagar-se-á a lembrança 
de todas as acções de justiça que praticou, mas eu 
requererei da tua mão o seu sangue. 21 Se. porém, 
avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, 
viverá com certeza, porque tu o advertiste, e tu serás 
salvo.

VATIONIOS CONTRA ISRAEL  

I  —  A niina de Jerusalém mostrada por meio 
de símbolos:

22 A li se fez sentir sobre mim a mão do Senhor, Pelo pro- 
(|iie me disse: Levanta-te. sai ao descampado, e lá 
falarei contigo. 23 Levantei-me, saí para o descam- sua casa; 
pado, e eis que estava lá a glória do Senhor, como a 
glória que eu tinha visto junto do rio Cobar. Pros- 
(i-ei-me com o rosto por terra. 24 Então o espirito 
entrou em mim e pôs-me de pé; falou-me e disse-me:
Vai-te fechar dentro da tua casa. 25 E tu, ó filho de 
lioinem. sabe que eles lançarão cadeias sobre ti, e te 
ligarão com elas, de sorte que não sairás do meio deles.

14. Cheio de amargura. . . «causada pela lembrança do 
jiovo Ingrato e endurecido, ao qual vai levar a palavra de 
Dous». (Crampon).

18. Requererei. . . Fedir-te-ei contas da sua perdição.



2C E  farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, 
de sorte que estejas mudo, incapaz de os repreender 
porque são uma casa rebelde. 27 Mas, depois que eu 
te tiver falado, abrirei a tua boca e tu lhes dirás: Assim 
fala o Senhor Deus: Quem quiser ouvir, ouga; quem 
não quiser ouvir, não ouça, —  porque são uma casa 
rebelde.

pela 4 —  1 Tu, filho de homem, pega num tijolo, colo-
® desenha nele uma cidade: Jerusalém, 

represen- 2 DelLnearás um assédio contra ela, levantarás fortí- 
tadacom ficações, farás trincheiras, assentarás um exército coii- 
mn cerco; .(.j  ̂ colocarás aríetes ao i^edor. 3 Toma também

uma frigideira de ferro e põe-na como um muro de féri-o 
entre ti e a cidade; depois olha para e la ; ela será 
sitiada, e tu a sitlarás. Isto é um sinal para a casa de 
Israel.

pelo 4 Em seguida delta-te sobre o teu lado esquerdo e
caiT^^^ põe sobre ele as iniquidades da casa de Israel; durante 

°  os dias em que dormires sobre ele, tomarás sobre ti as 
iniquida- suas iniquLdade.s. 5 Conto-te um dia por cada ano da 
**raeí̂ e de" i^iíiuidade deles: trarás sobre ti, durante trezentos e 

Judá, * noventa dias, a iniqüidade da casa de Israel. 6 Depois 
que tiveres cumprido isto, deitar-te-ás segunda vez, 
(mas) sobre o teu lado direito, e tomarás sobre ti a 
iniqüidade da casa de Judá durante quarenta dias; 
conto-te, por cada dia, um ano. 7 Voltarás o teu rosto 
para Jerusalém sitiada, estenderás o teu braço nu, e 
assim profetizarás contra ela. 8 Eis que te rodeei de 
cadeias, e não te poderás voltar de um lado para outro, 
enquanto não cumprires os dias da tua reclusão. 

comen_dQ 9 Toma também trigo, cevada, favas, lentillias. 
esras3o°e ® espelta, põe tudo isto dentro dum vaso e faze
impuro, para ti pães, conforme o número dos dias que hás-de 

dormir sobre o teu lado; comerás deles durante trezento.s 
e noventa dias.

10 A  comida de que te hás-de sustentar, será db 
peso de vinte sidos por dia; no tempo fixado (uma vez 
por dia) a comerás. 11 Hás-de beber também a água 
por medida, \(isto é) a sexta parte dum hin; tu a bebe-

26. Deus exig irá de Ezequiel o silêncio durante todo este 
tempo, não lhe permitindo que d irija mesmo repreensões ao 
pôvo culpado.

4, 4. Sobre o teu lado esquerdo. Este lado refere-se a 
Israel, enquanto que o lado direito, duma dignidade superior, 
é atribuido a Judã.

10. Tin te siclos, cerca de trezentos gramas.



rás no tempo marcado. 12 O pão, tu o comerás, como 
uma torta de cevada, cozida sobre excrementos huma 
nos, à vista deles. 13 E o Senhor disse: Assim come 
rão os fUhós de Israel o seu alimento imundo entre 
as gentes, para onde eu os lançarei. 14 Então eu disse:
Ai, Senhor Deus. a minha alma não está manchada!
Desde a minha infância até agora, jamais comi coisa 
morta, ou despedaçada pelas feras, nem na minha boca 
entrou carne alguma imunda. 15 Ele disse-me: Eis aJ 
te dou esterco de bois em lugar de excremento humano; 
farás cozer sobre ele o teu pão.

16 Depois disse-me; Filho de homem, vou quebrar 
0 báculo do pão em Jerusalém; comerão o pão por peso 
e com sobressalto, e beberão a água por medida e com 
angústia, 17 de modo que, faltando-lhes o pão e a 
água, serão todos juntamente consumidos e perecerão por 
causa das suas Iniquidades.

5 —  1 Tu, filho de homem, toma uma espada (lã- e divi- 
mina) afiada, toma-a como navalha de barbeiro e pas- ^"beios* 
sa-a por cima da tua cabeça e da tua barba; em seguida em três 
toma uma balança e divide em (três) partes (o que cor- partes. 
taste). 2 Uma terça parte lançá-la-ás ao fogo no meio 
da cidade, quando os dias do cerco se tiverem cumprido; 
tomarás a outra terça parte, que ferirás com a navalha 
ao redor da cidade; deitarás ao vento a outra terça 
parte, e em seguida eu irei atrás deles com a espada.
3 Porém reservarás uma pequena quantidade, que atarás 
nas orlas da tua capa. 4 E ainda daqui tirarás uma 
parte, que lançarás no meio do fogo e queimarás. É daí 
que sairá um fogo para toda a casa de Israel.

5 Isto diz o Senhor Deus: Esta é aquela Jerusalém Explica- 

que coloquei no meio das nações, cercada das suas terras, gí^poios. 
6 Ela, com perversidade, revoltou-se contra os meus 
decretos, mais que as gentes, contra os meus preceitos 
ainda mais que todos os países que estão ao redor 
dela; com efeito (os Israelitas) rejeitaram as minhas

12. No oriente bíblico, em que a madeira é pouco abun 
dante, empregam-se muitas vezes, como combustível, excremen 
tos secos.

16. Quebrarei o báculo do pão. Hebraismo para sign ifi 
car: Enviarei a fome.

5, 2-4. «Um terço dos habitantes de Jerusalém morrerá 
na cidade durante o cerco. Tomada a cidade, será um outro 
terço massacrado, surpreendido na fuga. Finalmente, o último 
terço, disperso no exílio, perecerá em parte, exposto a muitos 
perigos figurados pela espada. Uma pequena quantidade sõ- 
mente, um resto fiel, será conservado e reconduzido a  Canaan 
(vers. 3 );  e ainda este pequeno número será sujeito a uma 
última purificação (vers. 4 ).» (Crampon).



leis e não andaram nos meus preceitos. 7 Portanto isto 
diz o Senhor Deus: Porque excedestes (em impiedade) 
as nações que estãb ao redor de vós, não andastes nos 
meus pi^eceitos, não observastes as minhas leis, e nem 
sequer procedestes segundo as leis das gentes que 
vivem à roda de vós, 8 por isso, assim fala o 
Senhor Deus: Aqui estou também (ó Jerusalém) con 
tra ti, executarei no meio de ti os meus castigos à 
vista das nações. 9 Farei contra ti o que nunca fiz 
e que nunca mais farei, por causa de todas as tuas 
abominações. 10 Por isso os pais comerão os seus filhos 
no meio de ti. e os filhos comerão os seus pais; porei 
em execução contra ti os meus jufzos e dispersarei a 
todo o vento o que restar de tl.

11 Portanto, (ju ro ) por minha vida, diz o Senhor 
Deus, que, assim como violaste o meu santuário com 
todas as tuas infâmias e com todas as tuas abominações, 
eu também te exterminarei, sem um olhar benigno, sem 
compaixão (de t i).  12 Um terço dos teus morrerá de 
peste e será consumido de fome no melo de t i ; outro 
terço dos teus cairá ao fio da espada ao redor de ti; 
quanto porém ao outro terço, eu o espalharei a todo 
o vento e irei atrás dele com a espada. 13 Darei largas 
ao meu furor, neles saciarei a minha indignação, e fica 
rei satisfeito; então saberão que eu, o Senhor, falei no 
meu zelo (pela minha glória) quando tiver satisfeito 
sobre eles a minha indignação. 14 Reduzir-te-ei (ó Jeru 
salém) a uma desolação, a ser o opróbrio entre as 
nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que 
forem passando. 15 Serás um opróbrio, uma vergonha, 
nm escarmento e assombro entre os povos que te cer 
cam, quando eu executar contra ti os meus juízos com 
furor, com indignação, com a minha ira vingadora — 
sou eu, o Senhor, que o d igo— ; 16 quando despedir
as funestas e mortíferas setas da fome contra vós 
\(aumentarei, mais e  mais, a fome, quebrarei entre vós 
o báculo do p ã o ); 17 quando enviar contra vós a fome 
e as mais cruéis feras até vos privarem de filhos; 
quando a peste e o sangue passarem por meio de ti 
(ó povo in fie l), quando fizer vir a espada sobre ti. Sou 
eu, o Senhor, que o digo.

I I  —  Castigo da idolatria

6 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual 
a'  d izia : 2 Filho de homem, vira o teu rosto, para os

Palestina, montes de Israel e  profetiza contra eles. 3 Dirás: Mon-



tes de Israel, ouvi a palavra do Senhor lavé : Assim 
fala 0 Senhor lavé às montanhas e aos outeiros, às 
quebradas e aos vales :

Eis que mandarei sobre sobre vós a espada e des- Destrui- 
trulrel os vossos (santuários construídos nos) lugares 
altos. 4 Serão demolidos os vossos altares, quebradas idoiátri- 
as vossas colunas; farei cair os vossos (homens) mortos cose 
diante dos vossos ídolos; 5 estenderei os cadáveres g
dos filhos de Israel diante dos seus ídolos; espalharei adorado-
os vossos ossos ao redor dos vossos altares; 6 em todos res.
os lugares, ém que habitais, as cidades ficarão desertas,
e os altos serão arrasados, de modo que os vossos alta 
res serão destruídos e devastados, os vossos ídolos par 
tidos e aniquilados, as vossas colunas despedaçadas, 
desfeitas as vossas obras. 7 Feridos de morte cairão
no melo de vos, e sabereis que eu sou o Senhor.

8 Mas deixar-vos-ei um resto, (isto é) alguns sal- Um resto 
vos da espada, quando vos tiver dispei-sado por vários °gg^“ 
países. 9 E esses dentre vós que tiverem escapado, lem- poupado, 
brar-se-ão de mim entre as nações, para onde foram 
levados cativos, quando eu quebrar o seu coração adúl 
tero, que se afastou de mim, e os seus olhos prostituí 
dos aos ídolos. Eles se desgostarão de si mesmos, por 
causa dos males que fizeram, praticando todas as suas 
abominações; 10 saberão que eu, o Senhor, não disse 
debalde que lhes havia de fazer este mal.

11 Assim fala o Senhor Deus; Bate com a tua Os três 
mão, dá pancadas com o teu pé, e d ize : A i ! sobre todas 
as abominações iníquas da casa de Israel, porque eles dores, 
hão-de perecer pela espada, pela fome e pela peste. 12 
Aquele que estiver longe, morrerá de peste; o que estiver 
perto, cairá aos golpes da espada; 0 que ficar sitiado, 
morrerá de fome, porque fartarei neles a minha indig 
nação.

13 Saberão que eu sou o Senhor, quando os seus O castigo 
mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos- 
à roda dos seus altares, em todos os outeiros elevados, grandeza 
em todos os cumes dos montes, debaixo de toda a de Deus. 
árvore verdejante, debaixo de todo o carvalho fron 
doso, lugares onde queimaram fragrantes incensos a todos 
os seus ídolos. 14 Estenderei a minha mão contra eles, 
e deixarei desolada e devastada a terra, desde 0 deserto 
até Dlblata, em todos os lugares em que habitam, e 
saberão que eu sou o Senhor.

7 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual p rô l^o
o fim

6, 4. Colunas erguidas a  divindades pagãs. de Israel,



e o dia da 
desgraça.

O castigo 
está em 

proporção 
com as 
faltas.

A  ruina 
será uni 
versal.

Será
inútil

resistir.

dizia: 2 Tu, íilho de hõmem, (atende) assim fala o
Senhor Deus à terra de Israel: Eis o fim ! Já vem o 
fim sobre os quatro lados desta terra. 3 Agora chega 
o fim para ti; desafogarei o meu furor contra ti, jul- 
gar-te-ei segundo o teu proceder, farei recair sobre ti 
todas as tuas abominações. 4 O meu olho não te pou 
pará. nâo me compadecerei de ti, mas farei recair 
sobre ti as tuas obras, e as tuas abominações estarão 
no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor.

5 Isto diz o Senhor Deus; Uma desgraça única! Eis 
que uma calamidade ,(singwlarissima) chega. 6 O fim 
vem, vem o fim ; ele despertou contra t i ; ei-lo aí vem ! 
7 Q tu que habitas nesta terra, uma total ruína vem 
sobre t i! lÉ chegado o tempo, está perto o dia (da mor 
tandade) ! lÉ (chegada) a confusão! Não mais alegria 
sobre os montes.

8 E agora, vou já  derramar a minha ira sobre ti, 
satisfazer em ti o meu furor; julgar-te-ei segundo os 
teus caminhos, farei recair sobre ti todas as tuas abo 
minações. 9 O meu olho não perdoará, não me com 
padecerei de ti, mas farei recair sobre ti as tuas obras, 
e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então 
sabereis que sou eu, o Senhor que castigo.

10 Eis o dia, ei-lo aí vem ! Chegou o dia da total 
destruição, floresceu a vara, brotou-a soberba. 11 A  ini 
qüidade levantou-se com a vara da impiedade; não esca 
pará nada deles, nem do povo, nem do seu ruído; e 
não haverá neles descanso. 12 Chegou o tempo, está 
próximo o d ia ! O que compra, não alegre; e o que 
vende, não chore, porque a ira (do Senhor) está sobre 
todo o seu povo. 13 O que vende, não tornará a possuir 
o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, por 
que a visão (que tive) relativa a toda a sua multidão 
 não ficará sem efeito, e ninguém encontrará segurança 
por causa da sua iniqüidade.

14 Soa a trombeta, tudo está pronto, mas ninguém 
vai là batalha, porque a minha ira está sobre todo o 
povo. 15 Fora, a espada; dentro, a peste e a fome; o 
que está no campo, morrerá à espada; os que estão na 
cidade, serão devorados pela peste e pela fome. 16 Os 
que dentre eles fugirem, andarão sobre as montanhas.

7, 7. . . .A legria sobre os montes. Alusão às festas pagãs 
celebradas sobre os lugares altos.

14. Soa a trombeta cm Jerusalém para chamar os guer 
reiros; tudo está pronto  para a defesa: os habitantes, porém 
da cidade são incapazes de opor a devida resistência ao in i 
migo.



como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por 
causa da sua iniqüidade. 17 Todas as mãos se enfra 
quecerão, todos os joelhos se fundirão em água. 18 Cin- 
gir-se-ão de sacos, o medo os cobrirá; em todo o rosto 
haverá confusão, e todas as suas cabeças serão rapadas 
(em. sinal de dor). 19 A  sua prata será lançada às 
ruas, e o seu ouro será reputado como esterco. A  sua 
prata e  o seu ouro não os poderão livrar no dia do 
furor do Senhor. Não saciarão (com, isso) a sua aüna, e 
os seus ventres se não se encherão, porque a sua iniqüi 
dade fez disso um motivo de queda. 20 Orgulhavam-se 
dos seus adornos, e disso fizeram os seus idolos abomi 
náveis; por tal motivo farei que seja para eles uma 
imundicU, 21 pô-lo-ei nas mãos dos estranhos para ser 
saqueado: servirá de presa aos ímpios da terra, que o 
contaminarão. 22 Apartarei deles o meu rosto e será 
profanado o meu santuário; entrarão nele bárbaros que o 
macularão.

23 Prepara cadeias, porque a terra está cheia de Çonsuma- 
delitos sanguinários, e a cidade repleta de violências,
24 Farei vir os mais perversos dentre as gentes, e eles 
se apoderarão das suas casas; farei cessar a soberba 
dos poderosos, e serão profanados os seus santuários-
25 Ohega a ruína! Eles buscarão a paz, e não a haverá.
26 A  um desastre sucederá outro, a uma noticia (fu  
nesta) outra noticia sucederá; buscarão visões junto dos 
profetas, e a lei não existirá no sacerdote, nem o con 
selho nos anciães. 27 O rei chorará, e o príncipe cobrir- 
-se-á de tristeza, e as mãos do povo da terra tremerão 
de medo. Tratá-los-ei segundo as suas obras, julgá-los-ei 
conforme eles julgaram os outros. Então saberão que eu 
sou o Seuhor.

I I I  —  Dens mostra a Ezequiel, por meio de visões, os 
crimes e os castigos de Jerusalém

8 —  1 No ano sexto, no sexto mês, aos cinco do mês, o  profeta 
quando eu estava sentado em minha casa e estavam é trans- 
sentados diante de mim os anciães de Judá, caiu sobre 
mim a mão do Senhor Deus. 2 E tive uma visão; Era rito ao 
uma figura que tinha o aspecto de fo go ; dos seus rins templo 
para baixo, era de fogo ; e dos rins para cima, era como vêl' 
uma luz resplandecente, como um metal brilhante. 3 
E estendeu uma semelhança de mão. tomou-me por uma

17. Se fundirão em água. Símbolo de fraqueza extrema e 
de decomposição.



madeixa da minha cabeça; e o espírito levantou-me 
entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, em visões 
divinas, pondo-me junto da porta interior que olha para 
a banda do aquilão, onde tinha sido colocado o ídolo do 
ciúme, que provoca a emulação (de Deus). 4 E eis que 
aparecia ali a glória do Deus de Israel, conforme a 
visão que eu tinha tido no descampado, 

o ídolo 5 Ele disse-me: Filho de homem, levanta os teus 
do ciúme, oUjog para o norte. Levantei os olhos para o norte e vi 

ao norte da porta do altar aquele ídolo do ciúme, à 
entrada. 6 B ele disse-me: Filho de homem, vês o que 
fazem estes, as grandes abominações que a casa de 
Israel comete aqui, para (yie me retire para longe do 
meu santuário? Pois verás abominações ainda maiores, 

oculto 7 Conduziu-me à entrada do átrio, e vi que havia
animais, buraco na parede. 8 E disse-me: Filho de

homem, escava a parede. Tendo eu escavado a parede, 
apareceu uma porta. 9 E ele disse-me: Entra e vê as 
péssimas abominações que estes aqui cometem. 10 Tendo 
entrado, vi que havia ali imagens de toda a sorte de 
répteis e de animais imundos, e que ídolos da casa de 
Israel estavam pintados na parede por toda a roda. 
11 Setenta homens dos anciães da casa de Israel esta 
vam em pé diante dos ídolos e Jezomas. filho de Safam, 
também em pé no meio, deles, tendo cada um na- sua 
mão um turíbulo. donde se elevava o fumo do incenso, 
como uma névoa. 12 E ele disse-me: Vês bem, filho de 
homem, o que os anciães da casa de Israel fazem nas 
trevas, o que cada um deles pratica no segredo da sua 
câmara, ornada de ídolos? Com efeito, eles dizem: 
O Senhor não nos vê, o Senhor retirou-se da (nossa) 
terra.

oculto 13 Então disse-me ele: Verás ainda muitas outras
de Adónis, gi-andes abominações que estes cometem. 14 E levou-me 

a entrada da porta da casa do Senhor, que olha para a 
banda do aquilão, e eis que estavam all umas mulheres 
sentadas, chorando Adónis.

0 sol 15 Ele disse-me: Viste, filho de homem? (Pois) ainda 
adorado, maiores abominações do que estas. 16 Introdu 

ziu-me, então, no átrio interior da casa do Senhor; ç 
eis que se achavam à porta do templo do Senhor, entre

8, 14. Chorando o deus Adónis. Um dos principais ritos 
do culto deste Deus consistia em lamentações, para celebrar 
a sua morte.

16. Os Judeus adoravam a Deus olhando para o ocidente, 
a fim  de fugirem de adorar o sol como os gentios. O lugar 
em que estavam indica que eram sacerdotes.



o vestíbulo e o altar, uns vinte e cinco bomens, que 
tinham as costas voltadas para o templo do Senhor, e 
o rosto voltado para o oriente, os quais se prostravam, 
para o oriente, (jiante do Sol.

17 E ele dlsse-me: Viste, filho de homem; Porven- Estes 
tura é coisa pouca, para a casa de Judá, fazer as abo- 
minações que têm feito aqui? (Será preciso que) vãOyjnga ĵos 
ainda encher a terra de iniqüidade e irritar-me- sem ces 
sar? E eis que chegam ao seu ,nariz um ramo. 18 Pois 
também eu os tratarei com rigor, o meu olho não os 
poupará, não me compadecerei deles: quando me gri 
tarem aos ouvidos em alta voz, não os atenderei.

9 — 1 Então uma grande voz gritou aos meus ouvi- Serão
dos: ,0s flagelos da cidade estão a chegar, cada um t™dĴ s°os 
com um instrumento de morte em sua mão. 2 E eis que não 
que vinham seis homens pelo caminlio da porta superiorestiverem 
que olha para o norte, trazendo cada um em sua mão™gg^Q°® 
um instrumento de ruína. Havia também .iio meio deles tau.
um homem vestido de roupas de Unho, com um tinteiro 
de escriba à cinta. Entraram e puseram-se junto do 
altar de bronze.

3 E a glória do Deus de Israel elevou-se de cima 
do querubim, sobre o qual estava, inclo-se pôr à entrada 
do templo. O Senhor chamou o homem, que estava ves 
tido de roupas de linho e que tinha o tinteü-o de escriba 
à cinta, 4 e disse-lhe: Passa pelo meio da cidade, pelo 
meio de Jerusalém, e com um tau marca a fronte dos 
homens que gemem e que se doem de todas as abomina- 
ções que se fazem no meio dela. 5 E aos outros disse, 
ouvindo-o eu : Passai pela cidade, seguindo-o, e fe r i ; não 
sejam, compassivos os vossos olhos, não tenhais com 
paixão alguma. 6 Velhos, jovens, donzelas, meninos, 
mulheres, matai-os a todos, sem que nenhum escape; 
mas não mateis nenhum daqueles sobre quem virdes o 
tau. E começai pelo meu santuário. Começaram, pois..
(a  matança) pelos anciães que estavam diante da casa 
(áo Senhor). 7 E disse-lhes: Profanai a casa, enchei 
os seus átrios de mortos, e depois, sai. Eles saíram e 
iam matando os que estavam na cidade. 8 Acabada a

17. Chegam ao seu nariz. . . Segundo S. Jerónimo este 
modo de proceder era um rito idolátrico.

9, 2. Seis homens, seis espíritos celestes, que o profeta 
ria revestidos de forma humana.

4. Dos homens gue gemem, «dos Israelitas fieis que ge 
mem por causa destas abominações. Marcados com este sinal, 
ficavam sob a protecção especial de Deus». (Crampon).

5. E fe ri todos os que não estiverem marcados.
7. Profanai a casa, o templo, enchendo-o de cadáveres.



matança, ficando só eu ali, prostrei-me comre rosto por 
terra e disse, gritando: Ai, Senhor Deus! Porventura 
destruirás tudo o que resta de Israel, derramando o teú 
furor sobre Jerusalém? 9 Ele dlsse-me: A  iniqüidade 
da casa de Israel e da casa de Judá é grande, imensa 
mente grande: a terra está toda coberta de sangue, e 
a cidade repleta de injustiças, porque eles disseram: 
O Senhor abandonou a terra, o Senhor nSo vê. 10 Pois 
também o meu olho não poupará, não terei compaixão 
alguma; sobre a sua cabeça farei recair as suas obras. 
11 E eis que o hoihem, vestido de roupas de linho, que 
tinha o tinteiro à cinta, veio dar contas (da eua mis 
são), dizendo : F iz o que mandaste. 

íénTserá ’  ̂ ^  olhei, e eis que no firmamento, que estava
dertnfiúa sobre a cabeça dos querubins, havia uma espécie de 
pelo fogo. pedra de safira, à semelhança dum trono, sobre eles.

2 (O  Senhor) falou ao homem que estava vestido de 
roupas de linho, assim: Vai aos intervalos das rodas 
que estão debaixo dos querubins, enche a tua mão de 
carvões ardentes, que estão entre os querubins, e espa- 
Uia-os sobre a cidade. E ele foi, à minha vista. 3 Os 
querubins estavam ao lado direito da casa (do Senhor) 
quando lá entrou aquele homem, e a nuvem encheu o 
átrio interior. 4 A  glória do Senhor elevou-se de cima 
dos querubins, indo-se pôr à entrada da casa, e a casa 
ficou coberta eom a nuvem, e o átrio encheu-se do esplen 
dor da glória do Senhor. 5 O ruído das asas dos que 
rubins ouviu-se até ao átrio exterior, parecendo-se com 
a voz de Deus Omipotente, quando fala. 6 Tendo p 
Senhor dado ao homem, que estava vestido de roupas 
de linho, esta ordem: Toma do fogo do intervalo das 
rodas que estão entre os querubins —  ele foi e pôs-se 
junto das rodas. 7 Então um querubim estendeu a 
mão do meio dos querubins para o fogo, que estava 
entre os querubins, pegou nele e pô-lo nas mãos daquele 
que estava vestido de roupas de linhp, o qual, toman- 
do-o, saiu.

Nova des- 8 Via-se nos querubins uma semelhança de mão de 
aparfclo debaixo das suas asas. 9 Olhei ainda e (v i gue)
divina, havia quatro rodas junto dos querubins: uma roda junto 

de cada querubim. O aspecto destas rodas era como ó 
duma pedra de crisólito. 10 Todas quatro pareciam 
semelhantes, como se uma roda estivesse no melo de 
outra roda. 11 Ao avançar, movlam-se nas quatro di 
recções, e não tornavam para trás quandp andavam, 
porque, para onde a que estava primeiro dirigia o seu



caminho, para lá também as outras seguiam, sem voltar 
para nenhum outro lado. 12 Todo o corpo (dos queru 
bins), o seu dorso, as suas mãos e asas, bem como as 
rodas, estavam cheios de olhos em toda a volta: cada 
um dos quatro tinha uma roda. 13 A  estas rodas ouvi 
dar o nome de turbilhão. 14 Cada um (destes queru 
bins) tinha quatro faces: a primeira face era face 
de querubim; a segunda face era face de homem; a 
terceira era face de leão; e a quarta era face de águia.
15 Os querubins elevaram-se: eram os seres vivos que 
eu tinba visto junto do rio Cobar. 16 Quando os que 
rubins andavam, também as rodas andavam igualmente 
junto deles; e, quando os querubins estendiam as suas 
asas para se elevarem da terra, as rodas também não 
se desviavam de Junto deles. 17 Quando eles paravam, 
paravam elas; quando eles se elevavam, elas se eleva 
vam com eles, porque o espirito dos seres vivos (tam 
bém) estava nelas.

18 (Depois) saiu a glória do Senhor da entrada do O Senhor 
templo e pôs-se sobre os querubins. 19 Os querubins 
estenderam as suas asas e elevaram-se da terra, a meus santuário, 
olhos, partindo, juntamente com as rodas. Pararam à 
entrada da poria oriental da casa do Senhor, e a glória 
do Deus de Israel estava sobre eles. 20 Estes são os 
mesmos seres vivos que vi debaixo do Deus de Israel, 
junto do rio Cobar; conheci que eram querubins. 21 
Cada um deles tinha quatro faces, cada um quatro asas; 
e debaixo das suas asas apareciam umas semelhanças 
de mãos humanas. 22 Ag suas faces eram semelhantes 
ás que eu tinha visto do rio Cobar. Cada um caminhava 
direito para a frente.

11 —  1 (Depois disto) o espirito arrebatou-me e castigo 
conduziu^me ã porta oriental da casa do Senhor, a que dos chefes 
olha para o nascente E eis que se achavam à entrada 
da porta vinte e cinco homens, no meio dos quais dis- 
tingui Jezonias, filho de Azur, e Feltias, filho de 
Banaias, chefes do povo. 2 (0  Senhor) disse-me: Filho 
de homem, são estes os varões que maquinaram o mal 
e dão maus conselhos nesta cidade, 3 dizendo: Por 
ventura não estão as nossas casas edificadas há muito 
tempo? Esta (cidade) é a caldeira, e nós somos a carne.

11, 3. Não estão as nossas casas. . . Defendidos por sóii- 
das lortificações, nada temos a temer dos exércitos de Babi 
lôn ia—  É a caldeira. . . «D ito  popular: assim como a caldeira 
em gue se coze a came, a conserva e impede de arder, posto 
gué esteja cercada de chamas, assim Jerusalém conservará 
os seus habitantes ao abrigo de todo o mal». (Crampon).



4 iPor isso profetiza contra eles, profetiza, filho de 
homem. 5 Então caiu sobre mim o espírito do Senhor 
e disse-me: F a la : Isto diz o Senhor: Assim é que dis- 
correis, ó (filhos da) ,casa de Israel! Eu conheço os 
pensamentos que sobem ao vosso espírito. 6 Multipll- 
castes as mortes nesta cidade, enchestes as suas ruas 
de cadáveres. 7 Portanto isto diz o Senhor Deus: Os 
que vós matastes, que prostrastes no meio da cidade, 
estes são a carne, e ela é a caldeira; mas eu vos tirarei 
do meio dela. 8 Vós temels a espada, e eu farei cair 
sobre vós a espada, diz o Senlior Deus. 9 Dança r-vos-ei 
fora desta cidade, entregar-vos-ei nas mãos dos estran 
geiros e exercerei sobre vós os meus juízos. 10 Pei-ece- 
reis aos golpes da espada; julgar-vos-ei nos confins de 
Israel, e sabereis que sou o Senhor. 11 Esta cidade não 
será para vós uma caldeira, nem vós. sereis a carne no 
meio dela; julgar-vos-ei nos confins de Israel. 12 E sa 
bereis que sou 0 Senhor, cujos preceitos não seguistes, 
cujas leis não observastes, pois procedestes segundo os 
costumes das gentes que vivem à roda de vós.

13 Enquanto eu profetizava, morreu Feltias filho 
de Banaias. Então prostrei-me com o rosto em terra, 
gritando em alta voz; Ai, Senhor Deus! Vais acabar 
com os restos de Israel?

Éprome- 14 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter- 
tida a sal- mos: I 5 Filho de homem, os teus irmãos, os teus
'eâivífs** irmãos, as pessoas do teu parentesco, toda a casa de 

Israel, são todos aqueles a quem os moradores de .Teru- 
salém dizem: Estais longe do Senhor! A  nós é que a 
terra foi dada para a possuirmos. 16 Por isso, assim 
fala 0 Senhor la vé : Coloquei-os longe entre as nações, 
dispersei-os por vários países, mas eu mesmo llies ser 
virei de santuário, durante breve tempo, nos países

7. «O  dito popular volta-se contra os que 0 invocaram 
(vers. 3). A came, isto ê, os Inocentes que vós massacrastes, 
repousarão em peiz nos seus sepulcros; vós, porém, não sereis 
guardados por Jerusalém, mas levados para o exílio.

10. Nos confins. . . Foi no pais de Emat, na fronteira 
norte da Palestina, que Nabucodonosor condenou e mandou 
matar os principais de Judá.

13 Ê sòmente em espírito, em visão, que Ezequiel se en 
contrava em Jerusalém; é igualmente em espírito que Deus 
lhe fez ver a morte súbita de Feltias, prognóstico da reali 
zação de outras ameaças.

16. Os habitantes de Jerusalém, não exilados, considera- 
vam-se como privilegiados, e desprezavam os seus irmãos leva 
dos para o cativeiro, julgando que Deus os tinha abandonado 
e separado para sempre do seu povo. O contrário é que é ver 
dade: os verdadeiros Israelitas são os exilados, e sobre eles 
repousa a esperança do restabelecimento da nação». (Crampon).



para onde foram. 17 Dize-lhes pois; Isto diz o Senhor 
Deus; Juntar-vos-ei do melo dos povos, reunir-vos-ei 
dos países, pelos quais fostes dispersados, e dar-vos-ei 
a terra de Israel. 18 Bles entrarão nela e tirarão do 
seu seio todos os ídolos e todas as abominações, 19 e 
eu lhes darei um só coração e derramarei uo seu 
íntimo um novo espírito; tirarei da sua carne o coração 
de pedra e  dar-lhes-ei um coração de carne, 20 para 
que andem nos meus preceitos e guardem as minhas 
leis e as cumpram. Então serão o meu povo e eu o seu 
Deus. 21 Quanto àqueles, cujo coração anda preso aos 
seus ídolos e 'às suas abominações, farei recair sobre as 
suas cabeças as snas obras, diz o Senhor Deus.

22 Então os querubins estenderam as suas asas, e Deus 
com eles se puseram em movimento as rodas, enquanto 
a glória do D e ^ ^ ^  Israel estava sobre eles. 23 E a 
glória do Seni|BlB^vando-se para sair da cidade, foi-se 
pôr sobre o monte qure está no oriente da cidade.

24 Depois disto, o espírito tomou-me e conduziu-me Fim da 
outra vez, em visão, no espírito de Deus, à Caldeia, 
onde estavam os cativos, e, assim, se dissipou a visão 
que eu tinha tido. 25 E contei aos cativos tudo o que o 
Senhor me havia feito ver.

IV  —  Vaticíoios contra o rei, o povo 
e 05 falsos profetas

12 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes Nova 
termos: 2 Filho de homem, tu moras no meio duma . acgão
raça de rebeldes, que têm olhos para ver e não vêem. 3>mbólica. 

ouvidos para ouvir e não ouvem: é uma raça de rebel 
des, 3 Tu. filho de homem, vai preparando para ti 
uma bagagem de emigrante e emigra em pleno dia, 
diante deles; passa do lugar em que estás a outro lugar, 
à vista deles: talvez reconheçam que são uma raça de 
rebeldes. 4 Â vista deles tira para fora, de dia, os 
teus utensílios de emigrante, como bagagem de quem 
emigra, e  sai de tarde diante deles, como faz quem vai 
emigrar. 5 Faze à vista deles uma abertura na mura 
lha, por onde sairás. 6 (Em  seguida) à vista deles,

19. Coração de pedra, insensível aos benefícios de Deus. —
Coração de carne, reconhecido, que ama a Deus.

23. Sobre o monte. . .  O  monte das Oliveiras.
12, 5. Uma abertura na muralha, simbolo da fuga furtiva 

de Sedecias.
6. Sinal do futuro reservado a Israel.



põe às costas a tua bagagem e leva-a quando escurecer; 
cobre com um véu o teu rosto, para não veres a terra, 
porque eu te dei como sinal à casa de Israel. 7 Fiz, 
como me tinha sido ordenado; tirei para fora a minha 
bagagem, em pleno dia, como bagagem de. emigrante; 
à tarde, fiz  pela minha mão uma abertura na muralha- 
e saí na escuridão, levando às costa a minha bagagem, 
à vista deles.

Suaapii-' 8 Pela manhã foi-me dirigida a palavra do Senhor,
ca^o nestes termos: 9 Filho de homem, porventura a casa

je  Israel, casa de rebeldes, não te disse: Que fazes tu? 
10 Dize-lhes: Assim fala o Senhor la v é : Este oráculo 
é sobre o principe que está em Jerusalém e sobre toda a 
casa de Israel que está nesta cidade. 11 D ize : Bu sou 
para vós um símbolo: assim como eu fiz, assim lhes 
sucederá a eles : serão deportados, iráp^para o cativeiro. 
,12 O príncipe, que está no meio dêlefe, leva rã às costas 
a sua bagagem e sairá na escuridão; escavarão a mura 
lha para o fazerem sair; cobrirá o seu rosto com um
véu. para com os seus olhos não ver a terra. 13 Esten 
derei sobre ele a minha rede, e  ele será tomado nas 
minhas malhas; levá-lo-ei a Babilônia, à terra dos Cal 
deus, mas ele não a verá, e lá morrerá, 

e ao seu 14 Espalharei, a todos os ventos, todos aqueles que 
estão em redor dele, a sua guarda e as suas tropas, e 
irei com a espada desembainhada atrás deles. 15 E sa 
berão que eu sou o Senhor, quando os tiver dispersado 
entre as nações e disseminado por paises estrangeiros. 
16 Mas reservarei dentre eles um pequeno número de 
homens que escaparão da espada, da fome e da peste, 
para que contem todas as suas maldades entre as nações 
para onde forem. E saberão que eu sou o Senhor.

Outro sím- 17 Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes ter-
'niína^ mos: 18 Filho de homem, come o teu pão com susto e

próxima, bebe a tua água com inquietação e angústia, 19 E dirás
ao povo desta terra ; Assim fala o Senhor Deus aos que
habitam em Jerusalém, à terra de Israel: Eles comerão 
o seu pão com susto, e beberão a sua água na desolação, 
porque esta terra será privada de tudo o que contém,
será desolada por eausa da iniqüidade de todos os que
habitam nela. 20 As cidades, agora povoadas, ficarão
desertas, e a terra devastada. Assim sabereis que eu sou 
o Senhor.

Próxima 21 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter-
rea liza -
eão das

ameaças. 13. jfão a verá, porque lhe será tirada a vista.



mos: 22 Filho ãe homem, que próivérbio é esse que vós 
teudes na terra de Israel: Os dias passam, e em nada 
vão i>arar todas as visões? 23 Pois dize-lhes: Assim 
fala o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio; não 
se tornará mais a dizer em Israel. Assegura-lhes que 
estão para chegar os dias e o cumprimento de todas as 
visões. 24 Porque não será vã, daqui em diante, visão 
alguma, nem haverá predição enganadora no meio da 
casa de Israel, 25 pois eu, o Senhor, falarei; toda a 
palavra que eu proferir será cumprida sem demora; em 
vossos dias. ó casa rebelde, falarei e executarei a minha 
palavra, diz o Senho.r Deus.

26 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter 
mos: 27 Filho de homem, eis o que dizem os da casa 
de Israe l: A visão que este vê, é para daqui a muitos 
dias. ele profetiza para tempos remotos, 28 Por isso 
dize-lhes; Assim fala o Senhor Deus: Não será mais 
diferida qualquer palavra minha; a palavra que eu pro 
ferir, cumprir-se-á, diz o Senhor.

13 — 1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes Contra 
termos; 2 Filho de homem, profetiza contra os (falsos) profetíS 
profetas de Israel, que se metem a profetizar, dize a 
esses que profetizam por sua cabeça: Ouvi a palavra 
do Senhor: 3 Assim fala o Senhor Deus: A i dos pro 
fetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito e não 
vêem nada! 4 Ós teus profetas, ó Israel, são como rapo- 
:sas nos escombros. 5 Vós não subistes às brechas, não 
construístes um muro em defesa da casa de Israel, para 
resistir no combate, no- dia do Senhor 6 Têm visões 
inanes, profetizam a mentira, dizendo: Oráculo do
Senhor —  sendo certo que o Senhor não os enviou: 
apesar disso, ainda esperam a realização da sua pala 
vra. 7 Porventura não são vãs as visões que tendes- 
mentirosos os oráculos que proferis, quando dizeis:
Assim falou o Senhor —  sendo certo que eu não falei?

8 Por cuja causa assim fala o Senhor Deus: Por 
que dizeis coisas vãs e tendes visões mentirosas, por 
isso eis que venho contra vós, diz o Senhor Deus. 9 
A  minha mão descarregará sobre os profetas que 
têm visõe.s vãs e que profetizam a mentira: não serão 
admitidos na assembleia do meu povo. não serão ins 
critos no censo da casa de Israel, não entrarão na terra

22. «Linguagem irônica dos espíritos fortes, aos quais o 
povo dava ouvidos. Como as ameaças dos profetas anteriores 
tardavam em realizar-se, estes espíritos fortes escarneciam, 
dizendo que nada valiam as visões dos profetas». (Crampon).



Contra 
as falsas 
profeti-

de Israel —  e vós sabereis que eu sou o Senhor Deus. 
10 Porque eles enganaram o meu povo. dizendo: P a z ! —  
e paz nSo havia. Quando o meu povo levanta uma 
parede, eles cobrem-na de barro. 11 Dize (pois) a esses, 
que rebocam a parede com barro, que ela cairá; porque 
virá uma chuva de inundação, e farei cair do céu pedras 
grandes, e (enviarei) um vento tempestuoso que tudo 
destruirá. 12 E, quando a muralha tiver caído, não 
vos será dito (por zombaria): Onde está o reboco que 
fizestes? 13 Por cuja causa isto diz o Senhor Deus: 
Farei sair impetuosamente um vento de tempestade na 
minha indignação, e sobrevirá uma chuva que tudo 
inunde no meu furor, e arrojarei pedras enormes com 
ira para total destruição. 14 Destruirei a muralha que 
vós rebocastes com o barro, arrasá-la-ei, descobrir-se-ão 
os seus fundamentos, e ela cairá; e o que a rebocou 
será destruído com ela. Assim sabereis que eu sou o 
Senhor. 15 E satisfarei a minha indignação contra a 
muralha e contra aqueles que a rebocaram com barro, 
e vos direi então: Já não existe a muralha, nem existem 
os que a rebocaram, 16 esses profetas de Israel que 
piHifetizavam sobre Jerusalém, e que tinham acerca dela 
visões de .paz, quando tal paz não havia, diz o Senlior 
Deus.

17 Tu, filho de homem, volta o teu rosto contre as 
filhas do teu povo, que se põem a profetizar por sun 
cabeça, e profetiza contra elas. 18 dizendo-lhes: Isto 
diz o 'Senhor Deus: A i daqueles que cosem ligaduras para 
todas as junturas das mãos e que fabricam véus para 
as cabeças das pessoas de todas as estaturas, a fim de 
lhes apanharem as almas! Acaso pretendeis atentar 
contra a vida do meu povo e poupar a vossa própria 
vida? 19 Vós profanais-me diante do men povo por um 
punhado de cevada e por um pedaço de pão, matando 
as ahnas que não deviam morrer, e prometendo a vida 
às que não deviam viver, mentindo ao meu povo, que 
acredita nestas mentiras.

13, 10. Quando. . . Metáfora para mostrar como os fa l 
sos profetas enganavam os Israelitas, os quais sâo comparados 
a um arquitecto que quer construir uma forte muralha para 
se defender. Os falsos profetas, porém encarregam-se da cons 
trução, e empregam materiais de pouca resistência (borro). 
A  palha, cortada e misturada com barro, dava-lhe consistência.

18. Muitos comentadores dizem que há nestas palavras 
uma referência a objectos mágicos, de que aquelas mulheres 
se serviam para dar mais crédito aos seus oráculos. Outros, 
porém, supõem que há uma referência aos artifícios com que 
tais mulheres mergulhavam numa espécie de adormecimento 
moral as pessoas que as iam consultar.



20 Por cuja causa isto diz o Senhor Deus: Eis que 
vou contra as vossas ligaduras, com que apanhais as 
almas copo a pássaros; arrancá-las-ei dos vossos braços 
e deixarei fugir as almas que vós apanhastes, como a 
pássaros. 21 Romperei os vossos véus e livrarei o meu 
povo do vosso poder, e eles nfio serêo mais expostos 
à presa entre as vossas mãos, e sabereis que eu sou 
o Senhor. 22 Porque contristastes o coração do j^ t o  
com as vossas mentiras, quando eu mesmo o não cons- 
tristei, e porque fortificastes as mãos do ímpio, para que 
ele se não convertesse do seu mau caminho e vivesse,
23 por isso não tomareis mais a ter visões vãs, nem 
a pronunciar oráculos, porque livrarei o meu po\o das 
vossás mãos, e vós sabereis que eu sou o Senhor.

14 —  1 Vieram ter comigo alguns dos anciães de Os que se 
Israel e sentaram-se diante de mim. 2 Então foi-me 
dirigida a palavra do Senhor, nestes termos: 3 Filho dade, é em
de homem, essas pessoas instalaram os seus Idolos nos vâo que 
seus corações, e põem incessantemente o escândalo da 
sua iniqüidade diante da sua face: acaso deverei per 
mitir que me consultem? 4 Por isso fala-lhes é dize- 
-Ihes; Assim fala o Senhor Deus: Se qualquer da casa 
de Israel, que tiver posto Idolos no seu coração e colo 
cado o escândalo da sua iniqüidade diante de seus olhos, 
for ter com algum profeta (para me interrogar per 
meio dele), eu mesmo, o Senhor, lhe responderei segundo 
a multidão dos seus ídolos. 5 a fim de apanhar a casa 
de Israel pelo seu próprio coração, ela que se retirou 
cie mim por causa de todos os seus ídolos. 6 Por isso 
dize ã casa de Israe l: Assim fala o Senhot Deus: Cqn- 
vertei-vos, retirai-vos dos vossos ídolos, afastai o vosso 
rosto de todas as vossas abominações. 7 Com efeito, 
se um homem da casa de Israel, ou um estrangeiro esta 
belecido em Israel, se afastar de mim e puser ídolos 
no seu coração, e colocar o escândalo da sua iniqüidade 
diante dos seus olhos, e  for, depois, ter com algum pro 
feta para me interrogar por melo dele, eu, o Senhor, 
lhes responderei por mim mesmo (castigando-o);  8 vol 
tarei 0 meu rosto contra tal homem, farei dele um exem-

14, 3. Escândalo da sua iniqüidade, diante dos olhos, i. é., 
ocasiões de pecado, segundo alguns, ou, imagens de deuses 
pagãos, segundo outros.

8. üm  provérbio. «O seu castigo' será tão grande e tão 
conhecido, que o seu nome ficará proverbial. Dir-se-á: Tomai 
cuidado, pois pode acontecer-vos como a tal homem». (Cram 
pon).
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pio e um provérbio, exterminá-lo-ei do meio do meu 
povo. é  vós sabereis que eu sou o Senhor.

9 Se o profeta errar e proferir um i(falso) oráculo, 
serei eu, o Senhor, que permitirei que se engane esse 
profeta; estenderei a minha mão sobre ele e exterminá- 
-lo-el do meio do meu povo de Israel. 10 (Desta fonna) 
lev-arão sobre si (o castigo da) sua iniqüidade —  a falta 
doíprofeta será como a do consulente — 11 a fim de que 
a casa de Israel se não torne mais a extraviar, para 
longe de mim, e a fim de que ela se não corrompa por 
todas as suas prevaricações. Então serão o meu povo, e 
eu o seu Deus, diz o Senhor lavé.

12 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter 
mos ; • 13 Pilho de homem, se algum pais pecar contra 
mim, cometendo grandes prevaricações, e eu estender 
a minha mão sobre ele, quebrando a vara do seu pão, 
enviando contra ele a fome, para exterminar animais e 
pessoas, 14 ainda que no meio dele se achem estes três 
homens. Noé. Daniel e  Job, eles salvai--se-ão (apenas a 
si próprios) pela sua justiça, diz o Senhor lavé. l.l Se 
eu enviar a essa terra animais ferozes, para a destruí 
rem, € ela se tornar um deserto, em que ninguém poss.a 
passar por causa das feras, 16 ainda que estes três 
homens estejam nela, (ju ro ) pela minha vida, diz o
Senhor Deus. que eles não livrarão nem os seus fillios,
nem as suas filhas; sõ eles serão livres, e a terra, será 
destruída. 17 Ou se eu fizer vir a espada sobre esta 
terra, d-izendo: Passe a espada pelo meio desta terra — 
e lhe matar os homens e os animais, 18 se este.s trê.s 
homens se acharem no meio dela, (ju ro ) pela minlia 
vida, diz o Senhor Deus, que eles não livrarão uem os 
seus filhos, nem as suas JCilhas: só eles serão livres. 19 
Ou se eu enviar a peste contra essa terra, e saciar a 
minha indignação sobre ela no sangue, extermiinando 
os homens e os animais, 20 se Noé, Daniel e Job se 
acharem no meio dela. (ju ro ) pela minha vida, diz o
Senhor Deus, que não livrarão nem os seus filhos, netai
as suas filhas; só eles se salvarão pela sua própria 
justiça.

21 Assim fala o Senhor Deus; Se eu enviar contra 
Jerusalém os meus quatro terríveis flagelos, —  a espada

13. Quebrando. . . prlvã-lo-ei de alimento.
14. Estes três homens salvar-se-ão por sua santidade pes 

soal, mas a sua intercessão reunida não conseguirá deter o 
castigo do povo, cujas iniquidades atingiram o extremo limite 
da tolerância.



e a fome, os 'animais iferozes e a peste —  para llie matar 
os homens e o gado. 22 ficarão nela todavia alguns 
que se salvarão, que escaparão, filhos e filhas. Eis que 
eles virão ter convosco (aqui a Babilônia) e vós vereis 
o seu (mau) proceder e as suas obras, e consolar-vos-eis 
do mal que fiz vir sobre Jerusalém, de todas as calami 
dades que sobre ela descarreguei. 23 Eles vos conso 
larão, quando virdes o seu (mau) proceder e as suas 
obras; reconhecereis que não foi sem um justo motivo 
que eu fiz  nela tudo o que fiz —  oráculo do Senhor 
lavé.

Y —  .'Algumas parábolas para figurar a sorte 
dos Judeus

15 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes 
termos: 2 Filho de homem, por que há-de valer mais
o pau da vide que o de qualquer outro ramo das ái"vo- 
res da floresta? 8 Porventura tomar-se-á dela um pau 
que sirva para se fazer alguma obra, ou fabricar-se-á 
dela uma estaca para que se lhe pendure qualquer 
objecto? 4 Eis que se lança ao fogo para lhe servir de 
pasto; ambas as suas extremidades consome a chama, 
e o meio dele é abrasado; acaso será útil para alguma 
obra? 5 Mesmo quando estava inteiro, não servia para 
nenhuma obra; quanto menos, depois que um fogo o 
devorar e queimar, poderá ser trabalhado?

6 Portanto isto diz o Senhor Deus: .‘i.ssim como, 
entre as árvores das selvas, é o pau da vide aquele que 
destinei para sei consumido pelo fogo, assim entregarei 
(ao fogo) os habitantes de Jerusalém. 7 Voltarei o 
meu rosto (irado) contra eles; escaparam ao fogo, mas 
0 fogo os consumirá. Saberão que eu sou o Senhor, 
depois que tiver voltado o meu rosto contra eles, 8 e 
tiver tornado a sua terra deserta, por eles terem sido 
infiéis, diz o Senhor Deus.

16— 1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes 
termos: 2 Filho de homem, faze conhecer a Jerusalém 
as suas abominações. 3 Dir-lhe-iás: Assim fala o Senhor 
Deus a Jerusalém; Pela tua origem e pelo teu nasci 
mento és da terra de Canaan; teu pai era Amorreu, e

23. Eles vo í consolarão, pois vereis, pelo seu mau pro 
ceder, que fo i com razão que os castiguei.

16, 3-5. Estes versículos recordam a origem humilde e m i 
serável de Israel, para fazerem realgar a bondade de Deus, 
que o escolheu para seu povo.

Jerusa 
lém como 
um pau 
de vide, 

será 
lansada 
ao fogo.

porque, 
tendo 

sido con 
servada 

por Deus, 
e ador 
nada e 
tratada 

como 
esposa,



ae tornou 
torpè- 
mente 

ingrata.

tua mãe Heteia. 4 Quando vieste ao mundo, no dia do 
teu nascimento, não te foi cortado o cordão umbilical, 
não foste lavada em água. não te esfregaram com sal, 
nem foste enfaixada. 5 Não houve olho Que olhasse 
para ti com piedade, com o intuito de te prestar algum 
destes serviços, compadecido de t i ; mas foste arrojada 
sobre a face da terra, com desprezo por tl, no dia em 
quq nasceste.

6 Passando junto de ti, vi-te, debatendo-te no teu 
sangue, e disse-te: Vive no teu sangue. Ainda que 
coberta do teu sangue, vive! 7 Fiz-te crescer como a 
ervá no campo, e cresceste, e te tornaste grande, e atin- 
giste uma beleza perfeita, no tempo da pubei-dade, em 
que se te desenvolveram os seios e cresceu o cabelo; 
porém estavas nua, completamente nua. 8 Passei junto 
de tl, e vi-te: era (chegado) o teu tempo, o tempo dos 
amores (ou ãa puberdade). Estendi sobre ti o meu 
manto e cobri a tua nudez; jurei-te (fidelidade), fiz  
aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo 
minha. 9 Lavei-te com água, limpei-te do teu sangue e 
ungi-te com óleo. 10 Vekti-te de roupas bordadas, dei-te 
calçado de couro fino, cingi-te de linho e cobri-te de 
seda 11 Ornei-te de preciosos enfeites, pus-te bracele- 
tes nas mãos. um colar ao pescoço. 12 uma argola no 
nariz, arrecadas nas orelhas, e um formoso diadema na 
cabeça. 13 Foste enfeitada de ouro e prata, vestida de 
linbo fino. de seda e de roupas bordadas; nutriste-te da 
flor da farinha, de mel e de azeite; tornaste-te mui 
formosa e chegaste a ser rainha. 14 O teu renome 
espalhou-se entre as nações, por causa da tua formo 
sura, porque era perfeita, graças ao esplendor de que 
eu te havia revestido, diz o Senhor Deus.

15 Mas puseste a tua confiança na tua beleza, apro- 
veitaste-te da tua reputação para te prostituires, ofere- 
ceste a tua lascívia a todos os que passavam, entre 
gando-te a eles. 16 Tomando dos teus vestidos, fizeste 
lugares altos para ti, de variadas cores, e ali fornicarte, 
como nunca sucedeu, nem sucederá 17 Pegaste nos 
teus belos adornos, feitos do meu ouro e da minha 
prata, que te tinha dado, e fizeste deles figurás huma-

8. Estendi. . . «Acção simbólica, significando que um ho 
mem toma uma mulher para sua esposa. F iz  aliança contigo, a 
aliança do Sinai, considerada muitas vezes como um casa 
mento entre Deus e o seu povo». (Crampon).

16. Fizeste lugares altos, isto ó, tendas sagradas sohre 
qualquer altura em honra de alguma falsa divindade. —  F o r -  
nicaste, praticaste a idolatria.



nas, Iàs quais te prostituiste. 18 Pegaste nos teus ves 
tidos bardados e cobriste com eles os teus Idolos, diante 
dos quais puseste o meu azeite e os meus perfumes. 19 
Puseste diante deles, como oferenda de agradável odor, 
o pão que te dei, a flor da farinha, o azeite e o mel, 
com que te nutria Bis o que foi feito, diz o Senhor 
Deus. 20 Pegaste nos teus filhos e nas tuas filhas, que 
me tinhas gerado, e sacrificaste-os a esses ídolos, para 
seu pasto. Porventura é pequena demais a tua fomica- 
ção? 21 Imolaste os meus filhos e entregaste-lhos, fa  
zendo-os passar pelo fogo, em sua honra. 22 No meio 
de todas as tuas abominações e prostituições, não te 
lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas 
nua, completamente nua, rojando-te no teu sangue.

23 Depois de tanta malícia tua (ai, ai de t i! — 
diz o Senhor Deus), 24 edificaste para ti um lupanar, 
e fizeste para ti em todas as praças públicas uma casa 
de prostituição. 2õ Puseste à entrada de todas as ruas 
o sinal da tua prostituição, too.-naste abominável a tua 
formosura, entregaste-te a todos os que passavam, e 
multiplicaste as tuas fornicações. 26 Prostituiste-te aos 
filhos do Egipto, teus vizinhos, muito corpulentos, mul 
tiplicaste as tuas prostituições para me irritares. 27 
Eis que estendi a minha mão sobre ti, diminuí a tua 
porção, entreguei-te ao arbítrio das filhas dos Filisteus. 
tuas inimigas, que se envergonham do teu infame pro 
cedimento. 28 Não te dando ainda por satisfeita, pros- 
tituíste-te aos filhos dos -Assírios; e, depois desta pros 
tituição, nem ainda assim ficaste satisfeita. 29 Mul 
tiplicaste a tua fornicação (ou idolatria) na terra dos 
mercadores, eutre os Caldeus, mas nem ainda assim 
ficaste saciada.

30 Quão fraco é o teu coração, diz o -Senhor Deus, 
para teres feito todas estas obras próprias da mais des 
carada m eretriz! 31 Edificaste a casa da tua prostitui 
ção à entrada de todas as ruas fizeste o teu alto em 
todas as praças públicas; nem foste como uma meretriz 
que com o seu desdém aumenta o preço, 32 mas como 
uma mulher adúltera, que,, em vez de seu marido, recebe 
os estranhos. 33 A  todas as prostitutas se dão presentes

24. Um lupanar. . . uma casa de prostituição. . . ou, se 
gundo outros autores, altares e santuários idolátricos.

26. Proatitulste-te. . . por meio de alianças que te expu 
nham às seduções do culto aos Idolos.

31. O teu alto, o teu altar profano.
33. Pecaste só por amor ao pecado, e empregaste os meus 

dons para prestar culto aos idolos, dos quais nada podes 
receber.



mas tu é que os deste a todos os teus amantes, que os re- 
compensaste. para de todas as partes virem a tua casa 
para as tuas prostituições. 34 Assim, oas tuas pros 
tituições, te sucedeu tudo ao contrário das muUieres 
(ãe má v ida ): ninguém te procurava, mas tu é que 
davas a paga, em vez de a receber, fazendo tudo ao 
contrário do que as outras fazem.

E la será 35 Por isso, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, 
moitê °  Senhor Deus: Porque gastaste mal o teu

cartigada, dinheiro e descobriste a tua nudez, nas tuas prostitui- 
pois é ções com teus amantes e com teus Idolos abomináveis, 

Sodoma*e ® H>es deste o sangue de teus filhos, 37 eis que
tt Samaria. vou juntar todos os teus amantes, com quem luxuriaste.

todos os que amaste e todos os que aborreceste, jun 
tá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei a tna 
nudez diante deles, e verSo toda a tua nudez. 38 .Tul- 
gar-te-ei segundo as leis que há sobre as adúlteras e 
sobre as que derramam sangue, e farei de ti uma vítima 
sangrenta de furor e do zelo. 39 Entregar-te-ei uas
suas mâos, e eles destruirão o lugar da tua prostitui 
ção, demolirão os teus lugares altos, despir-te-ão dos 
teus vestidos, roubarão os teus adornos e deixar-te-ão 
despojada e nua. 40 Conduzirão contra ti uma multi 
dão de gente, apedrejar-te-ão e atravessar-te-ão com 
as suas espadas; 41 queimarão as tuas casas, pondo- 
-Ihes fogo, e executarão contra ti juízos, aos olhos dum 
grande número de mulheres; porei fim íis tuas prostitui 
ções e não tornai-ás mais a dar recompensas. 42 Saciarei 
a minha indignação contra ti, e  o meu zelo se retirará de 
ti, e me apaziguarei, e  não me tornarei mais a irar.

43 Porque te não lembraste dos dias da tua moci 
dade e me irritaste com todos estes excessos, por isso 
também fiz  que recaísse sobre a tua cabeça o teu pro 
ceder, diz o Senhor Deus. Não cometeste o mal com 
todas as tuas práticas abomináveis? 44 Eis que todos 
os que proferem provérbios te aplicarão este: Ta l mãe, 
tal filha. 45 Tu és bem a filha de tua mãe, a qual 
abandonou o seu esposo (mistico, qvc ó Deus) e os seus 
filhos (sacrificando-os aos ídolos); e és a irmã de tuas 
irmãs, que abandonaram os seus esposos e  os seus 
filhos; vossa mãe é Hetela e vosso pal Amorreu. 46 
Tua irmã mais velha é a Samaria coni as suag filhas

41. Mulheres, isto é, nações pagãs.
44. «Jerusalém, a filha, tomou todos os vicios de sua mãe, 

a população cananeia (vers. 3 )». (Crampon).
46. Mais velha. . . mais nova. Estes dois epitetos re fe  

rem-se à extensão do território.



'ou cidades) que habitam à tua mão esquerda; e tua 
rmã mais nova, que habita à tua mão direita, é 
3odoma com suas filhas (ou cidades). 47 Porém tu não 
lòmente não ficaste atrás em seguir os seus caminhos 
! em obrar segundo as suas maldades, mas foste mais 
lerversa que elas em teu proceder, 48 Por minha vida, 
iiz o Senhor Deus. (ju ro ) que o que fez Sodoma, tua 
rmã, ela e suas filhas, não foi tanto Como o que tu e 
;uas filhas fizestes. 49 Bis qual foi a iniqüidade de 
Sodoma, tua irm ã: a' soberba, a fartura de pão, a oclo- 
ãdade dela e  de suas filhas e o não estender a mão 
>ara o pobre e para o desgraçado. 50 Ensoberbece- 
•am-se, cometeram abominações diante de mim, e eu 
is destruí, como tu viste. 51 A  Samaria também não 
lometeu • metade dos teus pecados; tu as ultrapassaste 

ambas com as tuas maldades, justificaste as tuas 
rmãs com todas as abominações que cometeste. 52 
-eva, pois, a ignomínia das tuas faltas, com que jus- 
ificaste tuas irmãs, procedendo mais culpàvelmente que 
ilas: são mais justas do que tu. Por isso confunde-te, 
ambónl, leva a tua ignomínia, tu que justificaste as 
uas irmãs.

53 Todavia eu as restabelecerei, fazendo que voltem Todavia 
IS cativos de Sodoma e de suas filhas, como também ««.Uzer 
IS cativos da Samaria e de suas filhas; depois farei pe?-  ̂
oltar OS teus filhos cativos para o meio dos ídolos, doada.
14 a fim de que suportes a tua ignomínia e te confuu- 
las de tudo o que tens feito para as consolar. 55 Tua 
rmã Sodoma e suas filhas tornarão ao seu antigo 
istado; Samaria e suas filhas tornarão também ao seu 
stado antigo; e tu e tuas filhas tomareis também ao 
'OSSO primitivo estado. 56 O nome da tua irmã Sodoma 
lâo fo i ouvido na tua boca, no tempo da tua soberba. 
i7 antes que a tua malícia estivesse descoberta, como 
 gora está, antes que tu fosses o opróbrio para as filhas 
la Síria e  das suas redondezas, para todas as filhas 
los Filisteus, que te insultam de todos os lados. 58 
jevaste sobre ti as tuas maldades e a tua ignomínia, 
liz o Senhor Deus.

51. Justificaste, isto é, fizeste com que parecessem muito 
lenos culpadas.

64. Para as consolar, porque seria castigada como elas, e 
orque obteriam um perdão semelhante

66. No tempo do seu esplendor, antes de ter sido humi- 
aada por causa dos seus pecados, Jerusalém desprezava de 
al modo Sodoma que nem sequer pronunciava o seu nome.



59 Porque isto diz o Senhor Deus: Procederei con 
tigo como tu procedeste, tu que desprezaste o juramento, 
rompendo a aliança (que tinha feito contigo). 60 Ape 
sar disso, lembrar-me-ei da aliança que tinha feito con 
tigo, nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo 
uma aliança eterna. 61 EntSo te recordarás do teu 
(mau) proceder e te confundirás, quando receberes tuas 
irmãs mais velhas e tuas irmãs mais novas, é eu tas 
der por filhas, mas isto não em virtude da tua aliança. 
62 Eu é que renovarei a minha aliança contigo, e  sabe 
rás que sou o Senhor, 63 a fim  de que te recordes e 
te confundas, e não te atrevas a abrir mais a boca por 
causa da tua confusão, quando eu te tiver perdoado 
todas as coisas que fizeste, diz o Senhor Deus.

A  videira 17 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhdr, nestes 
dermos: 2 Filho de homem, propõe um enigma, conta

* cada. '  parábola à casa de Israel. 3 Dir-lhe-ás; Assim
fala o 'Senhor Deus: TJma grande águia, de grandes 
asas, de enorme envergadura coberta de penas multí- 
colores, veio ao Líbano e lévou o cimo do cedro. 4 
arrancou as últimas pontas dos seus ramos, transpor 
tou-as ã  terra de Canaan e pô-las numa cidade de 
negociantes (que é .Babilônia). 5 Depois tomou um 
rebento de planta daquele pais e pô-lo num terreno 
preparado, plantou-o como um salgueiro, junto de águas 
abundantes. 6 Depois de ter brotado, cresceu e tor 
nou-se uma videira extensa, porém de pouca altura, 
cujos ramos olhavam para a águia, e  cujas raízes esta 
vam debaixo dela. Tornou-se uma cepa, la^nçou sar-

61. Jerusalém, cumulada de benefícios, lembrar-se-á daa 
suas faltas passadas, sentindo com isso uma grande confusão, 
sobretudo quando lhe forem  associadas as nações pagãs 
(quando receberes tuas irmãs. . .) sobre as quais possuirá o 
predomínio (eu tas darei por, filhas). E isto acontecerá, não 
devido a qualquer aliança, más sòmente por causa da bondade 
do Senhor para com ela.

17, 3. XJma grande águia, isto é, Nabucodonosor. — A o . 
Libano», simbolo do monte Sião, sobre o qual estavam edifica- 
dos com madeira de cedro o templo de Deus e o palácio dos 
reis de Judá. —  O cimo do cedro. O cedro representa a casa 
de Davide, e o cimo o rei Joaquim último rei independente de 
Judá, levado cativo para Babilônia». (Crampon).

4. «A  palavra Canaan é tomada aqui no seu sentido etimo- 
lõg lco ; um pais de comércio: a  Caldeia.

5. T om ou .. .  Nabucodonosor escolheu Sedecias (rebento 
daquele pais) para ocupar o trono em vez de Joaqubn.

6. Cujoa ramos. . .  Sedecias tlnba sempre os olhos volta 
dos para Nabucodonosor. de quem era vassalo e do qual lhe 
vinha o poder.



mentos e  produziu renovos. 7 Havia uma graude águia, 
de grandes asas e de muitas penas; e eis que esta 
videira voltou as suas raízes e estendeu os seus sar- 
menitos para ela, do talhão em que estava plantada, a 
fim  de ser regada.

8 Estava plantada numa boa terra, junto de copio- 
sas águas, a fim de lançar folbas e dar fruto, e tor 
nar-se uma grande videira. 9 D ize; Assim fala o 
 Senhor Deus: Será possível que ela venha a ser bem 
sucedida? (A  primeira águia) não Rie arrancará as 
suas raízes, não deitará abaixo os seus frutos, não 
secará todos os sarmentos que tiver brotado, e não ficará 
ela árida, e isto sem necessidade de grande força, nem 
de muita gente para arrancar pela raiz? 10 Ei-la aí 
está plantada; mas prosperará? Quando a tocar um 
vento abrasador, não se secará ela, não ficará árida, no 
talhão em que fo i plantada?

11 Poi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter- Aplicação 
mos: 12 Dize a esta casa rebelde: Não sabeis o que '^bo?a^a'
isto significa? D ize : Eis que veio o rei de Babilônia sedecias. 
sobre Jerusalém, tomou o rei e os seus príncipes e levou-os 
para o seu reino, para Babilônia. 13 Depois tomou um 
(membro) da estirpe real, fez aliança com ele e recebeu 
dele juramento; até os fortes do país ele tirou 14 para 
que o reino ficasse abatido e  não se levantasse, mas 
guardasse a sua aliança e a observasse. 15 Porém este 
(príncipe), revoltou-se contra ele. enviando mensageiros 
ao Egipto, para que lhe desse cavalos e muita gente. 
Porventura prosperará ou encontrará salvação, quem 
isto fez? O que violou a aliança, escapará? 16 (Juro) 
pela minha vida. diz o Senhor Deus, que no país do 
monarca que o fez rei, cujo juramento desprezou, cuja 
aliança violou, (U )  no meio de Babilônia morrerá. 17 
Faraó, com o seu grande exército e com o seu muito 
povo, não combaterá a seu favor, quando se levantarem 
plataformas e construírem muros, para matar muitas 
pessoas. 18 Desprezou õ .juramento, violou a aliança,

7. Outra grande águia, o rei do Egipto, a quem Sedecias 
pediu muitas vezes auxilio contra Babilônia. — A  fim  de ser 
regada, a fim  de receber o seu socorro para sacudir o jugo de 
Babilônia.

S. Apesar de tudo, Judá podia prosperar sob o domínio 
de Babilônia. Voltando-se para o Egipto, Sedecias era Impru 
dente e ia contra a vontade de Deus. Com tal proceder atraia 
sobre sl a vingança dos Caldeus». (Crampon).

18. De ter dado a sua mão. Gesto que acompanhava os 
juramentos.
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apesar de ter dado a sua mão. Tendo feito todas estas 
coisas, não escapará. 19 Portanto isto diz o Senhor 
Deus: Juro pela minha vida que foi o meu juramento 
que ele desprezou, a minha aliança que violou: farei 
recair isso sobre a sua cabeça. 20 Estenderei a minha 
rede sobre ele, e será apanhado nos meus laços; levá- 
-lo-el a Babilônia e lá o julgarei pela prevaricação come 
tida contra mim. 21 Todos os fugitivos do seu exér 
cito caiião mortos a espada; os que fiearem serão espa 
lhados a todo o vento, e sabereis que eu, o Senhor, é 
que falei.

22 Isto diz o Senlior Deus: Tomarei do cimo do 
elevado cedro, cortarei do mais alto de seus ramos um 
tenro garfo, e plantá-lo-ei sobre uma elevadíssima mon 
tanha, 23 Eu o plantarei na alta montanha de Israel, 
e ele deitará ramos e dará fruto, e tornar-se-á um 
grande cedro; todas as aves habitarão debaixo dele, 
todas as espécies de voláteis repousarão â sombra dos 
seus ramos. 24 E saberão todas as árvores dos campos 
que eu, o Senhor é que humilho a árvore elevada e 
exalto a árvore humilde, que seco a ái-vore verde e faÇo 
reverdecer a árvore seca. Eu. o Senhor, o disse e o farei.

18 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes 
termos: 2 Por que repetis este provérbio na terra de
Israel: Os pais comeram os agraços, e os dentes dos 
filhos é que ficaram botos? 3 (Juro) pela minha vida, 
diz o Senhor Deus, que não tereis de repetir mais entre 
vós este provérbio em Israel. 4 Eis que todas as vidas 
são minhas; como é minha a vida do pai, assim o é 
também a do f  iUio. O que pecar, esse morrerá.

5 Se um homem for justo, procedendo conforme a 
equidade e a justiça; 6 se não comer nos montes e não 
levantar os seus olhos para os idolos da casa de Israel; 
se não manchar a mulher do seu próximo e não se 
juntar com a menstruada; 7 se não oprimir ninguém 
e der o penhor ao seu devedor; se não tirar nada do

22-23. Profecia relativa ao Messias e ao seu reino uni 
versal.

24. Todas as árvores, isto é, os pagãos que mais tarde 
deviam reconhecer o Messias. —  Árvore elevada. A  orgulhosa 
casa real de Judá. — Arvore humilde, Jesus Cristo, segundo 
vários autores.

18, 2. Os pais. . . Modo de dizer que os filhos sofriam as 
conseqüências dos pecados dos pais que tinham ficado impunes.

4. Deus castigará cada vim por suas próprias faltas, sem 
levar em conta o que fizeram os seus antepassados.

6. Se não comer came das vitimas imoladas aos ídolos, 
nos montes que lhes sâç consagrados.



alheio por Tiolêucla; se der do seu pão ao faminto e 
agasalhar o nu; 8 se não emprestar com usura e não 
reeri)er mais do que o que emprestou; se afastar a sua 
mão da iniqüidade, e sentenciar com justiça entre homem 
€ homem; 9 se andar nos meus preceitos e guardar 
os meus mandamentos, agindo segundo a verdade —  
esse tal é  justo; viverá certamente, diz o Senhor Deus.

ao Porém, se gerar filho violento que derrame o  filho, 
sangue, que cometa qualquer destas faltas — 11 aluda mau dum" 
quando não as cometa todas —  que coma sobre os m^rerT; 
montes, que manche a mulher do seu próximo, 12 que 
maltrate o necessitado e o pobre, que tire por violência 
os bens de outro, que não dê o penhor ao seu devedor, 
que levante os seus olhos para os ídolos, que cometa 
abominações, 13 que empreste com usura e receba mais 
do que o que emprestou —  este filho não poderá viver: 
porque praticou tais abominações, deve morrer, e o seu 
sangue será contra elo mesmo.

14 Porém, se este, por sua vez, tiver um filho que, o filho 
vendo todos os pecados que seu pai cometeu, os vir e 
não os fizer semelhantes, 15 que não comer sobre os vtverá.'* 
montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da 
casa de Israel, não violar a mulher do seu próximo;
16 que não oprimir pessoa alguma, que não retiver o 
penhor, que nada tirar por violência, que der do seu 
pão ao faminto e agasalhar o nu; 17 que apartar a sua 
mão de toda a injustiça contra o pobre, que não rece 
ber usura, nem mais do que emprestou; que observar 
as minhas leis, que andar nos meus preceitos —  este 
não morrerá por causa da iniqüidade de seu pai, mas 
certamente viverá. 18 Seu pal. porque praticou violên 
cias e rapinas contra seu irmão, porque praticou o mal 
no meio do seu povo, (esse, sim, é que) morrerá em 
castigo da sua iniqüidade.

19 E vós dizeis: por que razão não leva o filho a Cada um 
iniqüidade de seu pai? Porque o flUio procedeu con- 
forme a equidade e conforme a justiça, porque guardou se^nd*o 
todos os meus preceitos e  os praticou, por isso viverá as suas 
certamente. 20 O que pecar, esse morrerá: o filho não °*>ras. 
levará a iniqüidade do pai, e o pai não levará a Ini 
qüidade do filh o ; a justiça do justo será sobre ele, e a 
impiedade do ímpio será sobre ele.

21 Mas, se o ímpio se apartar de todos os peca-o pecador 
dos que cometeu, se guardar todos os meus preceitos penitente 
e proceder conforme a equidade e a justiça, certamente 
viverá, não morrerá. 22 Não se guardará mais lem-
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brança de nenhuma das Iniquidades que cometeu; ele 
viverá por causa da justiga que praticou. 23 Porventura 
será do meu gosto a morte do ímpio? —  diz o Senhor 
Deus. —  NSo quero antes que ele se retire dos seus 
(maus) caminhos e viva?

24 Mas, se o justo se apartar da sua justiça e vier 
a cometer a  iniqüidade, segundo todas as abominações 
que o ímpio pratica, porventura viverá? Serao esque 
cidas todas as obras de justiça que tiver íeito ; por 
causa da prevaricação em que caiu e do pecado que 
cometeu, por causa disto morrerá.

25 É vós dizeis: O caminho do Senhor não ó justo! 
Ouvi. pois, (filhos da) casa de Israel: Porventura o 
meu caminho nfto é justo? Não são antes os vossos 
Injustos? 26 Quando o justo se apartar da sua justiça, 
para cometer a iniqüidade, e morrer neSse estado, mor 
rerá pelas obras injustas que cometeu. 27 Quando o 
ímpio se apartar da impiedade cometida e proceder 
segundo a equidade e a justiça, fará viver a sua alma. 
28 Reconsiderando e apartrodo-se de todas as inlquida- 
des que praticou, viverá certamente, não morrerá. 29 
Contudo, dizem aiçida os filhos de Israel: O caminho 
do Senhor não fe justo. Porventura os meus caminhos 
não são justos, casa de Israel? NSo são antes os vossos 
Injustos? 30 Por isso, casa de Israel, julgarei cada um 
conforme os seus caminhos, diz o Senhor Deus.

OoDvertei-vos, apartai-vos de todas as vossas iniquí- 
dades, e a iniqüidade não se tornará em vossa ruína. 
31 Lançai para longe de vós todas as prevaricações de 
que vos tornastes culpados, e fazei-vos um coração novo 
e um espírito novo. Por que hás-de morrer, ó casa de 
Israel? 32 Não sinto gosto na morte do que morre, 
diz 0 Senhor Deus! Convertei-vos e vivei.

Lamentação sobre os últimos reis de Israel

Símbolo 19 —  1 B tu pronuncia uma lamentação sobre os
dosleOes: príncipes de Israel. 2 Dirás: Que era a tua mãe? Uma 

leoa entre leões; criava os seus filhos deitada no meio 
dos leõezinhos.

joacaz 3 Criou um dos seus filhos, e  ele se fez leão; apren 
deu a despedaçar uma presa e  devorou homens. 4 As 
nações ouviram falar dele, e ele foi apanhado no fosso

Conver 
tam-se os 
pecadores, 
e viverão.

19, 2. «T u a  mãe, a nação Israelita. —  Urna leoa, símbolo 
da violência. — E n tre  os leões, entre as nações pagãs. —  Leõe- 
einhos, 03 filhos dos soberanos. Judá, misturando-se com as 
nações pagãs, tomou-se semelhante a  elas». (Crampon).



delas. Le\^ram-no preso com cadeias para a terra do 
Egipto.

5 A  mSLe, vendo que a sua expectativa, que as suas e Joa- 
esperanças se tinham malogrado, pegou noutro dos seus 
íilhos e fez dele um (novo) leão. 6 Andava entre os 
leões, tornou-se leão; aprendeu a despedaçar a presa e 
devoreu homens; 7 devastou os seus palácios e con 
verteu em deserto as suas cidades; o país, com tudo o 
que nele havia, ficou amedrontado, ao ouvir os seus 
rugidos. 8 Juntaram-se contra ele as nações vizinhas, 
estenderam sobre ele a sua rede, e fo i apanhado no 
fosso delas. 9 Meteram-no numa jaula, levaram-no ao 
rei de Babilônia, carregado de cadeias puseram-no numa 
fortaleza, para que se não tornasse mais a ouvir o seu 
rugido sobre os montes de Israel.

10 Tua mãe, sendo como uma videira plantada 
junto das águas, deu frutos e lançou folhagem, por causa ® 
das muitas águas.

11 Os seus ramos vigorosos vieram a ser ceptros de Sedecias. 
soberanos, e o seu troflco elevou-se no meio dos seus
ramos frondosos. -Mostrou-se em (toda a) sua grandeza, 
com a multidão dos seus sarmentos. 12 Mas depois foi 
arrancada com ira, lançada por terra ; o vento do 
oriente secou o seu fru to ; foram quebrados e secaram-se 
os seus ramos robustos; «  fogo os devorou. 13 E agora 
ela foi trau^lantada .para um deserto, para uma terra 
seca e árida. 14 Dos seus ramos saiu uma chama que 
devorou o seu fruto, e não mais houve nela ramo vigo 
roso. eeptro de soberanos. Cântico lúgubre é este, e para 
pranto servirá.

V I —  Infidelidade de Israel e fidelidade de Deus

20 —  1 No ano sétimo, no quinto mês, aos dez dias o profeta 
do mês, vieram alguns dos anciães de Israel consultar ,responde 
o Senhor e sentaram-se diante de mim. 2 Foi-me diri-  ̂
glda a palavra do Senhor, nos termos seguintes: 3 Filho anciães, 
de homem, fala assim aos anciães de Israe l: Isto diz 
o Senhor Deus: Porventura viestes vós a consultar-me?
(Juro) pela minha vida, que não vos responderei, cliz 
0 Senhor Deus. 4 Se tu os julgas, filho cie homem, se 
tu os julgas, põe-lhes diante dos olhos as abominações 
de seus pais.

5 Dir-lhes-ás ; Isto diz o Senbor Deus : No dia em que Infideli- 
escollii Israel, em que levantei a minha mão em favor 
da easa de Jacob e me dei a conhecer na terra do Egipto, tasnò' 
em que levantei a minha mão a favor deles, dizendo: Egipto,



Eu sou o Senhor vosso Deus —  6 nesse dia levantei a 
minha mão em seu favor, jurando transferl-los da terra 
do Egipto para a terra que lhes tinha preparado, a 
qual mana leite e mel, a mais excelente de todas as 
terras. 7 Disse-lhes então: Cada um afaste de si os 
ídolos sedutores dos seus olhos; não vos mancheis com 
os ídolos do Egipto; eu sou o Senhor vosso Deus. 8 
Eles, porém, revoltaram-se contra mim, não me quiseram 
ouvir; nenhum lançou fora os abomináveis ídolos sedu 
tores . dos seus olhos; não abandonaram os ídolos do 
Egipto. Pensei derramar a minha indignação sobre eles, 
saciar neles a minha ira no meio da terra do Egipto; 
9 porém procedi (de outra forma) por amoi- do meu 
nome, para que ele não ficasse desacreditado diante das 
gentes, no melo das quais estavam, entre as quais me 
tinha dado a conhecer, para os tirar da terra do Egipto. 

no de- 10 Tirei-os, pois, da terra do Egipto e conduzi-os ao 
aerto, fleserto. 11 Dei-lhes os meus preceitos, ensinei-lhes as 

minhas leis, em cuja observância o homem encontrará 
a vida. 12 Além disto, dei-lhfô os meus sábados, para 
que fossem um sinal entre mim e eles. e para que 
soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. 13 
Mas, (depois de tudo isto) os filhos da casa de Israel 
irritaram-me no deserto, não andaram nos meus pre 
ceitos, rejeitaram as minhas leis, que dão vida ao que 
as observa, e profanaram inteiramente os meus sábados. 
Resolvi, pois, derramar o meu furor sobre eles no 
deserto e exterminá-los. 14 Mas, por amor do meu 
nome, procedi (de outra forma) de modo que ele não 
ficasse desacreditado diante das gentes, aos ollios das, 
quais eu os tinha feito saii-, 15 Também levantei a 
minha mão contra eles no deserto, jurando não os intro 
duzir na terra que lhes dei, a.qual mana leite e mel, á 
melhor de todas as terras 16 porque eles rejeitaram 
as minhas leis. não andaram nos meus preceitos, pro 
fanaram os meus sábados, pois o seu coração ia após 
os ídolos. 17 Todavia olhei para eles com olhos de 
misericórdia, para os não matar, e (de facto) não os 
exterminei no deserto.

18 Disse a seus filhos no deserto: Não sigais os 
exemplos de vossos pais, não Imiteis os seus costumes, 
não vos mancheis com os seus ídolos. 19 Eu sou o 
Senhor vosso Deus; andai nos meus preceitos, guardai 
as minhas leis e praticai-as. 20 Santificai os meus 
sábados, para que eles sejam um sinal entre mim e 
vós, e para que se saiba que eu sou o Senhor vosso



Deus. 21 Porém os filhos revoltaram-se contra mim. 
nSo andaram segundo os meus preceitos, não guarda 
ram nem puseram em prática as minhas leis, que o 
homem deve eumprir para viver, e profanaram os meus 
sábados. Planeei derramar o meu furor sobre eles, satis 
fazer a minha ira contra eles no deserto. 22 Mas des 
viei a minha mão, o que fiz  por causa do meu nome, 
para gue ele não fosse profanado diante das gentes, aos 
olhos das quais eu os tinha feito sair. 23 Tom ei outra 
vez a levantar a minha mão contra eles no deserto, 
jurando espalhá-los por entre as nações, disseminá-los 
por paJses estrangeiros, 24 visto não terem observado 
as minhas leis, haverem rejeitado os meus preceitos, pro 
fanado os meus sábados, e terem-se-lhes ido os olhos 
após os fdolos de seus pais. 25 Por isso cheguei mesmo 
a dar-lhes preceitos não bons, leis nas quais não podiam 
achar a vida. 26 Tornei-os impuros pelas suas oblações, 
quaado faziam sacrificar os seus primogênitos (aM olocli) 
para os punir, a fim de que soubessem que eu sou o 
Senhor.

27 Portanto fala à casa de Israel, filho de homem, na terra 
desta maneira: Isto diz o Senhor Deus: Ainda depois <Ja pro- 
disto me ultrajaram vossos pais, sendo-me infiéis. 28 
Quando os introduzi na terra, que com juramento tinha 
prometido dar-lhes, olharam para todos os outeiros ele 
vados e para todas as árvores frondosas, e ali fizeram 
os seus sacrifícios, apresentaram as suas oferendas que 
me irritavam, ali trouxeram os seus agradáveis perfu 
mes e ofereceram as suas libações. 29 Disse-lhes então :
Que lugar alto é este aonde vós Ides? E até ao dia de 
hoje lhe ficou o nome de lugar alto.

30 Portanto dize à casa de Israel: Assim fala o O castigo. 
Senhor Deus: É verdade que vos tornais imundos, se 
gundo os caminhos de vossos pais, e vos entregais à 
mesma prostituição eom os seus ídolos (ou idolatria).
31 Na oblação dos vossos dons (a Aloloch), quando fazeis 
passar o.s vossos filhos pelo fogo. vós vos contaminais 
eom todos os vossos ídolos até hoje. E (depois disto) 
deixar-me-ei ainda consultar por vós, casa de Israel?
(Juro) pela minha vida, diz o Senhor Deus. que o não 
farei.

32 Nem se efectuará o que pensais no vosso espi 
rito quando dizeis: Seremos (felizes) como as nações e

25. Preceitos não bons. . . «abandonei-os a eles próprios, 
deixando-os entregar-se à idolatria, que havia de ser, para 
eles, origem de muitos males». (Crampon).



como os povos da terra, adorando os paus e as pedras. 
33 Juro pela minha vida. diz o Senhor Deus, que reina 
rei sobre vós com mão forte, com braço estendido, na 
efusão do meu furor. 34 Tirar-vos-ei do mein dos povos 
e vos juntarei dos países, para onde tínheis sido disper 
sos, com mão forte, com braço estendido, eom efusão 
do meu furor, 35 e vos levarei ao deserto dos povos 
e lá entrarei em juízo convosco, cara a cara. 36 Assim 
como entrei em jm'zo com vossos pais uo deserto da 
terra do Egipto, assim vos 'julgarei a vi’>s. diz o Senlior 
Deus. 37 E vos submeterei ao meu eeptro, e vos farei 
entrar nos laços da minlia aliança. 38 E separarei 
dentre vós os rebeldes, os que se revoltaram contra 
mim, e os farei sair da terra em que habitam como 
estrangeiros; porém não entrarão na terra de Israel, e 
vós sabereis que eu é que sou o Senhor.

Miaerlcõr- 39 A  vós, casa de Israel, isto diz o Senhor Deus:
Deus^ Cada um de vós vá servir os seus ídolos. Porém, depoi.s 

restaura- disto, com certeza me ouvireis e não profanareis mais 
lâo e arre- o meu santo nome com as vossas oferendas e com os 
meS?de Idolos. 40 (E u  sei que) sobre o meu santo monte.
Israel, sobre o alto monte de Israel, diz o Senhor Deus, ali me 

servirá toda a casa de Israel, toda ela estabelecida na 
terra; ali (os filhos de Israel) me serão agradáveis, 
ali requererei as vossas oferendas e as primícias dos 
vossos dons com tudo o que me consagrardes. 41 Então 
vos receberei como um perfume agradável quando vos 
tiver tirado do meio dos povos e vos tiver juntado dos 
países, por onde tínheis sido espalhados; e tornar-se-á 
manifesta em vós a minha santidade aos olhos das 
nações. 42 E sabereis que eu é que sou o Senhor, 
quando vos introduzir na terra de Israel, na terra qne 
jurei, de mão levantada, dar a vossos pais. 43 A li vos 
lembrareis dos vossos caminhos e  de todas as maldades- 
com as quais vos manchastes, e vos desagradareis de 
vós mesmos, ã vista de todas as maldades que come- 
testes. 44 Então sabereis, casa de Isi-ael, que eu é que 
sou o Senhor, quando eu proceder convosco (benigna 
mente) por amor do meu nome, em vez de vos tratar 
conforme os vossos mans caminhos e os vossos detestá 
veis pecados, diz o Senhor Deus.

36. Deserto dos povoa. . . deserto da Síria, segundo al 
guns autores.

39. Cada um de v ó s .. . Reconaendação irónica para fazer 
notar que quem tem a perder é o idólatra, e não o Senhor,



V II  —  o incòidio e a espada de Deus contra 
Jerusalém e Amon

4,5 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes Apólogo 
termos: 46 Filho de homem, volta o rosto para
meio-dia. fala imra o sul, profetiza contra a floresta resta do 
do meio-dia. 47 Dirás à floresta do meio-dia: Ouve a meio-dia. 
palavra do Senhor: Isto diz o Senhor Deus: Eis que 
vou acender em ti um fogo que queimará em ti todo o 
.enho verde e todo o lenho seco; não se apagará a chama 
deste Incêndio, e queimar-se-á nela todo o rosto, desde 
o meio-dia até ao aquilão. 48 Toda a carne verá que 
eu, o Seuhor, lancei o fogo. o qual se não apagará.

49 Então eu disse: A h ! Senhor Deus! Eles dizem Expiica- 
isto de mim: Este não nos fala, senão por pniAbolas 
(obscuras) f Senhor no

21 •— 1 Foi-me dirigida a palai\«ra 'do Senhor nestes meio de 
termos: 2 Filho de homem, volta o teu rosto para
•Terusalém. fala contra o santuário, profetiza contra a 
terra de Israel. 3 Dirás á terra de Israel: Assim fala 
o Senhor Deus: Eis que venho contra t i ; tirarei a 
minha espada da sua bainha e matarei no meio de ti 
o justo e o ímpio. 4 Porque vou exterminar no meio de 
ti o justo e o ímpio, por isso a minha espada sairá da 
sua bainha contra toda a carne, desde o meio-dia até 
ao aquilão. õ Toda a carne sabei'á que eu, o Senhor, tii-ei 
a minha espada da sua 'bainha e que a não tornarei a 
meter nela.

6 Tu. pois, filho de homem, geme, geme na presença ,Rapidez 
deies com o coração despedaçado e repleto de amargura, da execu- 
7 Quando te disserem: Por que gemes? —  responderás: ^
Pelo qne ouço; ao chegar da notícia, todos os corações 
se mirrarão de medo, todas as mãos ficarão sem forças, 
todos 03 espíritos se abaterão e todos os joelhos se 
farão em água. EMa aí vem, e já  se realiza, diz o 
Senhor Deus.

8 Foi-me dirigida a palavra do 'Senhor, nestes ter- A espada 
mos: 9 Filho de homem, profetiza, d ize; Isto diz o
Senh'or Deus; Fala; A  espada, sim, a espada está agu- sacrar; 
çada e polida. 10 Ela wtá aguçada para matar, polida 
para reluzir. Alegrar-nos-emos. O ceptro de meu filho

2J, 3. O justo e o ímpio. . . Deus envia muitas vezes os 
inales temporais sem distinção a justos e a pecadores. Aos 
primeiros, para os purificar mais e dar-lhes ocasião de mere 
cer; e aos segundos, para oa castigar e chamar à penitência.

30. O final deste versículo é ininteligível.



despreza toda a madeira. 11 Dei-a a polir para a ter 
na mão; esta espada está aguçada e polida, para estar 
na mão do (re i de Babilônia) que deve fazer a matança, 

preparada 12 Grita e uiva, filho de homem, porque esta (espada) 
p^a estâ desembainhada contra o meu povo. contra todos os 

em* Israel prínclpes de Israel que foram entregues à espada com 
os mais o meu povo. Tu, pois, dá pancadas na tua coxa, 1.3 por-

^eoítTs'* ^ prova foi fe ita ; e que sucederia se não houvesse
  ceptro desprezador? diz o Senhor Deus. 14 Tu, pois.

filho de homem, profetiza e bate cora as mâos uma na 
outra; dobre-se, trlplique-se esta espada mortífera, a 
espada da grande matança que os assalta de todos os 
lados. 15 Para fazer mirrar os corações e multiplicar as 
vítimas, levei a todas as portas esta espada mortífera, 
polida para reluzir, afiada para matar. 16 Corta à 
direita ou à esquerda, para onde quer que te voltes! 
17 Eu mesmo baterei palmas, satisfarei a minha indig 
nação. Eu, o Senhor, falei.

A espada 18 Poi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter-
nhOT, nas 'nips; 19 Tu, filho de homem, traça dois caminhos por
mãos’ dos. onde a espada do rei de Babilônia pode v ir ; ambos
C^deus, sairão da mesma terra; no princípio de cada caminho 

há-de mas- ,.  . ,  \ rr.
.sacrar Que da para  uma cidade, poe um  sinal. 20 T raçará s

um caminho, por onde esta espada vá atacar Rabat 
(capital) dos filhos de Amon, e outro por onde vá para 
Judá, atacar a fortaleza de Jerusalém. 21 Porque o 
rei de Babilônia parou na encruzilhada, no principio dos 
dois caminhos, procurando adivinhar por meio da mis 
tura das setas, pela consulta aos fdolos domésticos e 
pelo exame do fígado (das vitim as). 

os Judeus. 22 Caiu a sorte sobre Jerusalém, à direita, para dis 
por os aríetes, para intimar a mortandade, para levan 
tar gritos de guerra, para pôr aríetes contra as portas,

12. Dá pancadas. . . Gesto que exprime uma grande tris 
teza.

19. Da mesma terra, de Babilônia.
19-21. «Deus ordena ao profeta que represente, por meio 

duma figura, o caminho que Nabucodonosor deve seguir. Este 
caminho parte de Babilônia e. num certo ponto, blfurca-se em 
dois ramos, um dos quais se d irige para a capital dos Amo- 
nltas, Rabat, e outro para Jerusalém». Tendo chegado a esta 
bifurcação, Nabucodonosor consulta os seus adivinhos para sa 
ber qual das duas cidades deve atacar primeiro. M istura das 
setas. «Punha-se numa aljava duas setas, tendo cada uma um 
nome ou um sinal diferente. Agitava-se em seguida a aljava, e 
tlrava-se uma seta. O nome ou sinal que ela tinha, dava a 
resposta desejada».



para erguer plataformas e edificar fortes. 23 Aos olhos 
deles isso são vãos presságios, pois tôm a seu favor 
juramentos feitos, mas ele lembrar-lhes-á a sua iniqüi 
dade e cativá-los-á. 24 Portanto isto diz o Senhor 
Deus: Porque (me) haveis recordado a vossa iniqüi 
dade, manifestando as vossas prevaricações, patenteando 
os vossos pecados em todas as vossas acções, porque, 
digo. trouxestes isso à memória, sereis castigados. 25 
Ta, porém, ó profano, tu, ó ímpio príncipe de Israel, a 
quem chegou o dia com o fim da (tua) iniqüidade, 26 
Isto diz o Senhor Deus; T ira a tiara, depõe a coroa!
Tudo vai mudar. O baixo será elevado, e o alto abaixado.
27 Ruína, ruina, ruína! Eis o que farei dela (Jerusa 
lém) : será aniquilada até que venha aquele a quem 
pertence o direito e a quem o entregarei.

28 E tu, filho de homem, profetiza e dize: Assim e os Amo- 
fa la o iSenhor Deus a respeito dos filhos de Amon e "kas.
dos seus insultos (contra Israel). D irás: Espada, es 
pada, desembainhada está para matar, polida para mas 
sacrar e para luzir-—29 enquanto se te apresentam visões 
vãs, oráculos enganadores —  para cair sobre o pescoço 
dos ímpios (Amonitas) feridos, cujo dia marcado chegou 
com o fim da (sua) iniqüidade. • 30 Torna a recolhê-la 
na bainha: No lugar em que foste criada, na terra do 
teu nascimento, é que te julgarei; 31 derramarei sobre 
ti a minha indignação; soprarei contra ti o fogo do meu 
furor, entregar-te-ei às mãos de homens bárbaros, artí 
fices da destruição. 32 Servirás de pasto ao fogò. der 
ramado será o teu sangue no melo da terra, ficarás 
entregue ao esquecimento, porque eu, o Senhor, falei.

V III —' Crimes de Jerusalém

^22 —  1 Poi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes A cidade 
termos; 2 B tu, fUho de homem, não julgarás, não
julgarás (Jerusalém) a cidade do sangue? 3 Mostra-lhe ídolos, 
todas as suas abominações. Dirás: Assim fala o Senhor 
Deus: Esta é  a cidade que derrama o sangue no meio 
dela para que depressa chegue o dia (ãa sua destrui-

23. Aos olhos doa Judeus. «OS Judeus sòmente viam um 
oráculo vão, quer na consulta de Nabucodonosor, quer na pró 
pria profecia de Ezequiel, e assim estavam sossegados». (Cram 
pon).

30. "Volta, 6 Amonlta, ao teu pais. L á  castigarei as tuas 
atrocidades, e, depois de teres sido com elas instrumento para 
castigar outros povos, Ciro acabará com o teu império, e fica 
rás sujeito aos Persas.



çã o ), e a que faz ídolos para se manchar. 4 Tu pecaste 
pelo sangue que por ti foi derramado; ficaste manchada 
pelos ídolos que fabricaste; apressaste os teus dias (de 
castigo), chegaste ao termo dos teus anos; por isso fiz 
de ti o oprótorio das nações e o ludibrio de todas as 
terras, 5 Os povos vizinhos e os povos distantes escar 
necerão de ti, cidade de nome conspurcado, repleta de 
desordens.

foi man- 6 Eis que os príncipes de Israel fiam-se na força do
' '̂'vários™ braço, para derramarem o sangue, no meio de ti.

crimes, 7 Enchem de afrontas no meio de t i o pai e a mãe, 
maltratam o estrangeiro no meio de ti, oprimem no 
teu recinto o órfão e a viúva. 8 Desprezaste o meu 
santuário e profanaste os meus sábados. 9 No meio de 
t l há homens denunciadores que fazem derramar san 
gue, em ti realizam-se banquetes (idolátricos) sobre os 
 montes, cometem-se infâmias. 10 Dentro de ti desco 
bre-se a nudez do próprio pai; dentro de ti ultraja-se a 
mulher na ocasião do seu mênstruo; 11 um comete abo 
minações com a mulher do seu próximo, outro corrompe 
com um horrível incesto a sua nora, um outro faz vio 
lência à própria irmã, filha de seu pai. 12 Bece- 
bem-se presentes no meio de ti para derramar o sangue; 
tu recebes usura ou mais do que o emprestado, despojas 
violentamente o teu próximo, esqueces-te de mim, diz o 
Senhor Deus.

13 Por isso bati as mãos (em sinal de horror), ao
ver as tuas pilhagens e o sangue derramado no meio de
ti. 14 Porventura estará firme o teu coração, ou 
aguentar-se-ão as tuas mãos nos dias em que eu for 
contra ti? Eu, o iSenhor, o disse e o farei. 115 Espalhar- 
-te-ei por entre as nações, deitar-te-ei ao vento por diver 
sas terras e farei cessar em ti a tua impureza, 16 
e novamente tomarei conta de ti, à vista das gentes, e 
tu saberás que eu sou o Senhor, 

e por 17 Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes ter-
àlfrasada : 18 Filho de homem, a casa de Israel tornou-se

como para mim em escória; todos eles são como o cobre, o
escória, estanho, o ferro e o chumbo no meio da fornalha; tor 

naram-se como escórias da prata. 19 Por cuja causa 
isto diz o Senhor Deus: Porque vos tornastes todos em 
escória, por isso eis que vou juntar-vos no meio de Jeru 
salém. 20 Como se juntam a prata, o cobre, o estanho,

22, 18. A casa d é  Israel. . . Este povo, tão ilustre por
minha predilecção, perdeu todo o seu brilho, por causa da sua 
idolatria e maus costumes.



o ferro e o chumbo no meio da fornalha, e se acende
nela o fogo para os fundir, assim vos juntarei no meu
furor e na minha ira, lançar-vos-ei à fornalha para yos 
derrcfter. 21 Juntar-vos-ei e abrasar-vos-ei nas chamas 
do meu furor, para vos fazer derreter no meio de Jeru 
salém. -22 Como a prata se funde no meio da fornalha, 
assim vés no meio desta cidade; então sabereis que 
eu, o .Senhor, derramei a minha indignação sobre vós.

23 Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes ter- Crimes 
mos: 24 Filho de homem, dize a Jerusalém: Tu és“ °| “|’gs ®
uma terra imunda, que não foi regada pelas chuvas guias que
no dia do furor. 25 Os seus príncipes conjuram no arrastam 
meio dela, devoram as pessoas como um leão que ruge °  p°'°- 
e que arrebata a sua presa, apoderam-se de bens e tesou 
ros. multiplicam as viúvas no meio dela. 26 Os seus 
sacerdotes desprezam a minha lei, profanam o meu 
santuário; não distinguem entre o santo e o profano, 
não ensinam a distinguir o puro do impuro, apartam os 
seus olhos dos meus sábados: sou profanado no meio 
deles, 27 Os seus chefes, no meio dela, são como lobos 
que despedaçam a sua presa, que derramara sangue, 
fazem perecer vidas, para arrebatar os bens. 28 Os seus 
prnfetas rebocam as pareides com barro solto; têm ina- 
nes visões, oráculos enganosos. 'Dizem: Assim fala o 
Senhor Deus quando o Senhor não falou. 29 O povo 
do país entrega-se à violência e à rapina; oprime o pobre 
e o necessitado, vexa o estrangeiro com injustiças. 30 
Busquei entre eles um homem que reconstruísse um 
muro e se pusesse na brecha, diante de mim, em favor 
desta terra, para eu a não destruir, e não o encontrei.
31 Por isso derramei a minha indignação sobre eles, 
consumi-os no fogo da minha ira. fiz que o seu (mau) 
proceder recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor 
Deus.

I X — 'A s  duas irmãs criminosas: 
Samaria e Jerusalém

23 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes Parábola 
termos: 2 Filho de homem, havia duas mulheres, filhas 
da mesma mãe. 3 as quais se prostituíram no Egipto, ooia é 
prostituíram-se na sna mocidade (como povo). A í lhes Ooiiba. 
apertaram os peitos lhes apalparam o selo virginal. 4 
A mais velha chama-se Oola, e a sua irmã Ooliba. Des-

23, 2. Duas mulheres, os reinos de Judá e de Israel, de 
pois da separagão das dez tribos.



posel-me com elas, e deram à luz fillios e filhas. No 
tocante a seus nomes. Oola é a Samaria, e Ooliba é 
Jerusalém.

Infideii- 5 Oola foi-me infiel e apaixonou-se pelos seus aman-
Assírios, seus vizinhos, 6 vestidos de púrpura. 

(Samaria) governadores e chefes, jovens amáveis, cavaleiros mon- 
com os tados a cavalo. 7 Dispensou os seus favores amorosos 

e com os ^ estes homens escolhidos, filhos todos dos Assírios, e 
Egípcios, manchou-se com ídolos de todos aqueles de quem lou 

camente estava enamorada. 8 Porém não abandonou 
as prostituições que tinha tido no Egipto, pois (o.i 
Egípcios) dormiram com ela na sua adolescência, aper 
taram o seu selo virginal, comunicaram-lhe todas as 
suas impurezas.

É por 9 'Por isso entreguei-a nas mãos dos seus amantes,
isso nas mãos dos filhos de Assur, por quem ardia de paixão. 

10 Eles descobriram a sua nudez, levaram seus filhos 
Aasirios. e filhas, e mataram-na a ela própria com a espada. E ela 

tornou-se famosa entre as mulheres, pelo castigo que lhe 
foi aplicado.

Infideii- 11 Tendo visto isto, sua irmã Ooliba enlouqueceu
<ie jg  paixão ainda mais do que ela, e as suas prostitui- 

(Jerura- 5®®® excederam as de sua irmã. 12 Prendeu-se de paixão 
lém) aos Assírios, governadores e chefes, seus vizinhos, magnl- 

com os ficamente vestidos, cavaleiros montados nos seus cava- 
® los. todos jovens de belo parecer. 13 V i que também 

se manchava, que ambas seguiam o mesmo caminho, 
com 03 14 (Mas Ooliba) foi aumentando sempre a sua luxú-

Caideus. ria, mais que a outra: tendo visto uns homens pintados 
na parede, umas imagens dos Caldeus pintadas a mínio- 
15 os quais tinham os rins cingidos de talabartes, e 
tiaras em suas cabeças, parecendo todos oficiais de 
guerra, dando ares de grandes senhores, representações 
de filhos de Babilônia, do país dos Caldeus, onde tinham 
nascido, 16 logo ao primeiro olhar concebeu por eles 
uma paixão louca, e mandou-lhes embaixadores à Cal- 
dela. 17 E, tendo vindo ter com ela os filhos de Babi 
lônia, ao leito dos seus amores, mancharam-na com as 
suas Ignomínias, e ela foi por eles corrompida e, ficou 
farta deles. 18 Quando patenteou as suas fornicações 
e descobriu a sua nudez, retirei-me dela, assim como 
me tinha retirado de sua irmã. 

e com 03 19 Multiplicou as suas prostituições lembrando-se
Egípcios, dos dias da sua mocidade, durante os quais se tinha 

prostituído na terra do Egipto. 20 Ardeu em amor por 
luxuriosos, cujas carnes são como as carnes dos jumen-



tos. e eujo ardor como o ardor dos garanhões. 21 Re- 
novaste as maldades da tua mocidade, quando os Egípcios 
apertavam os teus peitos, tocavam o teu seio juvenil.

22 (Por isso. 6 Ooliba, isto diz o Senhor Deus: Eis será entre- 
que vou suscitar contra ti os teus amantes, de que te sue aos 
aborreceste, e congregá-los-ei contra t i de todas as par- tS^do^ 
tes: 23 os filhos de Babilônia, todos os Caldeus. os de nados e 
Pecod, de Soa e de Coa. e, com eles, todos os Assirios; fu°ioso| 
jovens de belo parecer, todos os governadores e chefes, 
capitães e cavaleiros famosos. 24 Virão contra ti ape- 
trechados de carros e de rodas, com uma multidão de 
povos; eles se armarão de todas as partes contra ti de 
couraças, de escudos e de capacetes. Dar-lhes-ei o poder 
de te julgar., e eles te julgarão segundo as suas leis.
25 Desafogarei contra ti o meu ze lo ; eles tratar-te-ão 
com furor, cortar-te-ão (ignominiosamente) o nariz e as 
orelhas; o que r^ ta r  de ti. retalharão à espada; cati 
varão os teus filhos e as tuas filhas, e o que restar de ti 
será -devorado pelo fogo. 26 Eles te despojarão dos teus 
vestidos,, e te roubarão os adornos. 27 Farei cessar as 
tuas maldades e prostituições que tinhas aprendido na 
terra do Egipto; não levantarás mais os olhos para eles, 
nem te lembrarás mais do Egipto.

28 Porque isto diz o Senhor Deus; Eis que vou 
entregar-te nas mãos daqueles que aborreces, nas mãos 
daqueles de que te fartaste. 29 Tratar-te-ão com ódio, 
levarão todos os teus trabalhos e te deixarão nua. cheia 
de ignomínia, ficando a descoberto a vergonha das tuas 
impudicícias, infâmias e  prostituições. 30 Eles te trata 
rão assim, porque te prostituíste às nações entre as 
quais te manchaste pelo culto dos seus ídolos. 31 An- 
daste pelo mesmo caminho de tua irm ã: meterei na 
tua mão o cálice (de amargura) que ela bebeu.

32 Isto diz o Senhor Deus; Beberás o cálice de tua 
irmã, cálice profundo e largo que dará ocasião ao riso 
e ã mofa, tão grande é a sua capacidade. 33 Serás 
cheia de embriaguez e de dor; cálice de pasmo e terror, 
este cálice de tua irmã Samaria. 34 Tu o beberás e o 
esgotarás até às fezes; quebrá-lo-ás com os dentes, e, 
com os seus pedaços rasgarás os teus seios. Sou eu que 
o di-go — oráculo do -Senhor Deus. 35 Portanto isto diz 
o -Senhor Deus: Visto que te esqueceste de mim e me 
lançaste para trás das costas, carrega tu também com 
a tua maldade, com as tuas prostituições.



Nova des- 36 O Senhor disse-me; Filho de homem nSo julgarás 
® Ooliba, não lhes mostrarás as suas maldades? 

das duas 37 Adulteraram e há sangue nas suas mãos; cometeram
irmâs. adultério com os seus ídolos, e, além disto, ofereceram-

-Ihes para serem devorados (pelo Jogo em honra de 
Moloch) até os filhos que me geraram. 38 E ainda 
fizeram mais contra m im ; Mancharam o meu santuário, 
naquele dia, e profanaram os meus sábados. 39 Quando 
sacrificavam os seus filhos aos seus ídolos, entravam 
no meu santuário nesse mesmo dia para o profanarem: 
eis o que fizeram iio meio da minha casa. 40 Manda 
ram buscar homens de longe, convidados por um men 
sageiro, os quais (logo) vieram. Para os receber 
te lavaste. pintaste os olhos e te adornaste com as 
tuas galas. 41 Tu te recostaste soibre um leito 
magnífico, diante do qual se pôs uma mesa sobre 
que havias colocado o meu incenso e o meu óleo. 42 
À roda dela ouvia-se a voz de muita gente que folgava; 
e àquela multidão de gente, juntavam-se homens condu 
zidos do deserto; puseram nas suas mãos braceletes, e 
formosas coroas sobre as suas cabeças. 43 Então disse 
eu àquela que definhou nos adultérios; Continua ainda 
esta (prostituta) a entregar-se às suas luxúrias! 44
Entra-se em sua casa, como em casa duma mulher 
pública; assim é que entravam em casa destas mulhe 
res perdidas, Oola e Ooliba. 45 Mas ho'mens justos as 
julgarão, como se julgam as adúlteras e como se julgam 
as que derramam o sangue, porque elas são adúlteras, 
e nas suas mãos há sangue, 

e o seu 46 Isto diz o Senhor Deus: Faze vir contra estas
castiga, tiuas prostitutas uma multidão, para serem entregues 

ao terror e ao saque. 47 Sejam apedrejadas pelo povo 
e trespassadas com as suas espadas; matem seus filhos 
e suas filhas, e ponham fogo às suas casas. 48 Assim
tirarei da terra a maldade, e todas as mulheros apren 
derão a não imitar as vossas torpezas. 49 O castigo de 
vossas maldades cairá sobre a vossa cabeça, e suporta- 
reis o peso dos vossos pecados de idolatria. Assim sabe- 
reis que eu sou o Senbor Deus.

X  —  Duas figuras da destruição de Jerusalém

Primeira 34 —  1 No ano nono, no décimo mês,, aos dez dias do
figura: mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos:

'^oata*M* ^ Filho de homem, escreve a data deste dia, porque é
fogo.

48. Todas as mulheres, todos os povos.



hoje que o rei de Babilônia assentou arraiais contra 
Jerusalém.

3 Expõe à casa (de Israel) rebelde esta parábola. 
Assim lhes falarás; Isto diz o Senhor Deus: Põe uma 
caldeira ao lume; põe-na, digo, e delta-lhe água dentro.
4 Mete nela pedaços de carne, todos escolhidos, coxa e 
espádua, e acaba de a encher com os melhores ossos.
5 Pega na carne das reses mais gordas, põe por baixo 
da caldeira um montão de ossos; faze que ferva em bor- 
bulhões. até que se cozam também os ossos que estão 
dentro dela.

6 Eis 0 que diz o Senhor Deus: A i da cidade do 
sangue, que é como uma caldeira cheia de ferrugem, 
ferrugem que não pode ser tirada. Esvazia-a dos boca 
dos que tem dentro, uns após outros, sem tirar à sorte. 
7 O sangue (inocente) que derramou está ainda no meio 
dela; sobre pedra nua o derramou; não o derramou sobre 
a terra, para o cobrir com o pó. 8 Para fazer cair 
sobre ela a minha indignação, para me vingar (como 
ela merece), espalhei também o seu sangue sohre a pedra 
nua, para que não fosse coberto.

9 Portanto isto diz o Senhor Deus; A i da cidade do 
sangue! Também eu vou fazer uma grande fogueira! 
10 Junta muita lenha, acende o fogo, coze a carne pre 
para o tempero, e sejam queimados os ossos. 11 Põe, 
depois, a caldeira vazia sobre as bra.sas, para que ela 
aqueça e o seu cobre se abrase, e se funda dentro dela 
a sua imundicie. e se consuma a sua ferrugem. 12 Vãos 
eáforços! Não saiu dela a sua muita ferrugem, nem 
por meio do fogo. 13 Da iniundicie do teu ju-oceder eu 
quis llmpar-te, mas não ficaste limpa das tuas impure 
zas ; não mais serás limpa, até que satisfaça contra ti 
a minha indignação. 14 Eu. o Senhor, fa le i: isto acon 
tecerá; agirei sem recuar, não perdoarei, não me apla 
carei ; segundo os teus caminhos e segundo as tuas obras 
far-se-á o teu julgamento, diz o Senhor.

15 Fol-me dirigida a palavra do Senlior. nestes 
termos; 16 Filho de homem, eis que vou tirar-te dum

24, 3. A caldeira ê a iiuagem do cap. 11, 3. voltada contra 
os Judeus. Eles consideravam-se seguros dentro da caldeira, 
isto é, em Jerusalém, e, todavia, é lá que vão perecer.

4. Pedaços de came. . . os habitantes da cidade e do pais, 
que nela se tinheun refugiado, ao aproximarem-se os Caldeus.

6. Montão de ossos, literalmente. Alguns autores corrigem 
e escrevem lenha.

6. Sem tira r ã sorte. . . «Jerusalém ficará vazia de todos 
os seus habitantes, sem ser preciso tirar à sorte, porque ne 
nhum será poupado».

Segunda 
figura: 
Atitude 
que Eze 

quiel deve 
tomar 

à morte 
de sua 
esposa.



golpe aquilo que é mais agradável aos teus olhos (a tua 
esposa), mas tu náo te lamentarás, não chorarás. não te 
correrão as lágrimas (pelo rosto). 17 Geme em silêncio; 
não tomes luto, como se faz pelos mortos; põe na cabeça 
o teu turbante, o calçado nos teus pés; não cubras o 
rosto (com um véu) nem comas o pão que se dá aos 
que estão de luto.

18 Falei de manhã ao povo, e ã tarde morreu minha 
mulher; ao outro dia, pela manhã, fiz  o que me tinha 
sido -ordenado.

19 Então me disse o povo; Por que nos não explicas 
o que significam estas coisas que fazes? 20 Respondi; 
Poi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes termos; 
21 Pala à casa de Israe l; Isto diz o Senhor Deus; Eis 
que vou profanar o meu santuário, orgulho da vossa 
força, delícias dos vossos olhos, amor das vossas ahnas. 
Os vossos filhos e as vossas filhas que delxastes., cairão 
aos golpes da espada. 22 E vós fareis como eu fiz ; 
não cobrireis o rosto (com véu) nem comereis do pão 
que se dá aos que estão de luto; 23 tereis os vossos 
turbantes nas vossas cabeças, e calçado nos pés; não 
vos lamentareis, não chorareis, mas consumir-vos-eis nas 
vossas iniquidades e gemereis uns dom os outros. 24 
Ezequiel será para vós um sinal; tudo o que ele fez 
(na morte ãe sua esposa), fá-lo-eis vós igualmente, 
quando estas coisas acontecerem, e sabereis que eu sou 
o Senhor Deus.

aõ E tu, filho de homem, no. dia em que eu tirar 
deles a sua fortaleza, a sua glória e a sua alegria, as 
delícias de seus olhos, o desejo das suas almas, a saber, 
seus filhos e suas filhas. 26 nesse dia, quando vier ter 
contigo algum que escapar, para te dar novas, 27 nesse 
dia, digo, abrir-se-á a tua boca para falares com o fugi 
tivo; falarás e não ficarás mais em silêncio e serás 
para eles um sinal (ou vatlcinio), e, assim, saberão que 
eu sou o Senhor.

22-23. No meio deste castigo excepcional, não era oca 
sião de o povo se entregar a manifestações ruidosas de luto, 
mas de se recolher e fazer penitência dos seus pecados». (Cram 
pon).

Segundo outros autores, a precipitação dos acontecimentos 
não permitiria as habituais manifestações de luto, (Auvray).



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

I — Vatidnios contra os pagãos vizinhos de Israel

25 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes 
termos; 2 Filho de homem, volta o teu rosto contra 
os filhos de Amon e profetiza contra eles. 3 Dirás aos 
filhos de, Amon: Ouvi a palavra do ;Senhor Deus: 
Isto diz 0 Senhor Deus: Porque disseste: É bem feito, 
é bem fe ito ! —  sobre o meu santuário, por ter sido pro 
fanado, e sobre a terra de Israel, porque foi desolada, 
e sobre a casa de Judá, porque foi levada para o cati 
veiro,—  4 por isso eu te entregarei como heranga aos 
fillios do oriente, que estabelecerão em ti os seus acam 
pamentos e levantarão as suas tendas, comerão os teus 
frutos e beberão o teu leite. 5 Reduzirei Rabat a pas 
tagem de camelos, e {o paia) dos filhos de Amon a 
redil de ovelhas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. 
6 Isto diz o Senhor Deus; Porque bateste palmas e sal- 
taste de gozo, porque sentiste uma alegria desdenhosa 
pela (infelicidade da) terra de Israel, 7 eis que vou 
estender sobre ti a minha mão, entregar-te ao saque das 
gentes, apagar-te do número dos povos, exterminar-te de 
entre as terras, aniquilar-te. Assim saberás que eu sou 
o Senhor.

8 Isto diz 0 Senhor Deus; Porque Moab e Seir dis 
seram: A  casa de Judá é como todas as outras nações 
(nenhum privilégio tem) —  9 por isso eis que vou abrir 
o flanco de Moab, tirando-lhe as cidades, todas as suas 
cidades, desde as fronteiras, as mais formosas do pais, 
Betiesimot, Beelmeon e Cariataim. 10 Darei a posse 
disso, assim como da terra dos Amonitas, aos filhos do 
oriente, a fim de que não haja mais memória dos filhos 
de Amon entre as nações. 11 Sobre Moab exercerei 
assim os meus juízos, e eles saberão que eu sou o 
Senhor.

12 Isto diz 0 Senhor Deus: Porque a Idumeia exer 
ceu vingança contra a casa de Judá, e pecou (por isso) 
por se vingar, 13 por tal motivo, assim fala o Senhor 
Deus: Estenderei a minha mão contra a Idumeia, tirar- 
-Ihe-ei os homens e os animais, e farei dela um deserto; 
desde Temau até Dedan cairão mortos à espada. 14 
Exercerei a minha vingança sobre a Idumeia, pela mão 
do meu povo de Israel, que tratará Edom segundo a

Contra 
03 Amo- 

nítas.

Contra 
03 Moa- 
bitas.

Contra
03 Idu- 
meu3.

25, 4. Aos filhos do oriente, aos Arabes.
9. O flanco, a fronteira.



minha ira e o meu furor, e (os Idumeus) reconhecerão 
a minha vingança, diz o Senhor Deus.

Contra 15 Assim fala o Senhor Deus: Porque os Filisteus 
se entregaram à vingança, se vingaram com profundo 
desprezo, matando com o (seu) ódio eterno, 16 por esse 
motivo, isto diz o Senhor Deus: Vou estender a minha 
mão contra os Filisteus, matarei os Cretenses e exter 
minarei o que resta na costa do mar. 17 Tomarei deles 
terríveis vinganças, castigando-os furiosamente. Sabe 
rão que sou o Senhor, quando tiver exercido a minha 
vingança sobre eles.

I I  —  Vaticinios contra Tiro e Sidónia

Tiro será 26 —  1 No ano undécimo (do cativeiro), no primeiro
destruída do mês foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter 

mos: 2 Filho de homem, porque Tiro disse de .Terusa 
lém : É bem fe ito ! Foi quebrada a porta dos povos! 
Volta-se para mim! Vou-me encher '(com os despojos) 
dela que ficou devastada! —  3 por isso assim fala o 
Senhor Deus: Bis que vou contra ti, ó T iro ! Farei subir 
contra a ti muitas nações, como o mar faz subir as suas 
ondas quando se encrespa. 4 'Elas destruirão os muros 
de T iro e deitarão abaixo suas torres, Até o pó var 
rerei dela, torná-la-ei como uma pedra lisa. 5 Virá a 
ser no meio do mar como um enxugadouro das redes — 
sou eu que o declaro, diz o Senhor Deus —  será presa 
das nações. 6 As suas filhas, que estão no campo, serão 
também passadas ao fio da espada. E saber-se-á qne eu 
sou o Senhor.

pelo exér- 7 Bis o que diz o Senhor Deus: Vou fazer vii-, das
Nalbuco- setentrião contra Tiro, u Nal)ucodonosoi-, rei (le
donosor' Babilônia, rei dos reis, com cavalos, carros, cavalaria e 

grande multidão de tropa. 8 Ele fará cair a golpes dá 
espada as tuas filhas, que estão no campo, por-te-á 
cerco, erguerá platafoi-mas, levantará o escu(io contra 
tl. 9 Disporá contra os teus muros os seus aríetes e 
destruirá as tuas torres com as suas máquinas de 
guerra. 10 A  multidão dos seus cavalos te cobrirá de 
pó ; ao estrondo da sua cavalaria, das rodas e dos carros,

16. Cretenses. Atribui-se a mesma origem aos Filisteus e 
Cretenses.

26, 2. P orta  dos povos, portas de Jerusalém, por onde 
passavam muitos povos, visto esta cidade ser um grande cen 
tro comercial.

6. Filhas. . . no campo: centros populacionais situados no 
continente. Tiro era uma ilha vizinha do litoral.



tremerão as tuas muralhas, quando ele entrar pelas tuas 
portas, como quem entra numa cidade destruída. H  
Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas 
ruas; passará o teu povo à espada, e cairão por terra 
as tuas imponentes estátuas. 12 Saquearão todas as 
tuas riquezas, pilharão as tuas mercadorias, demolirão 
as tuas muralhas, destruirão as tuas magníficas casas 
e lançarão ao meio das águas as tuas pedras, as tuas 
madeiras e o teu pó. 13 Farei cessar o ruído dos teus 
cantares, e não se ouvirá mais em ti o som das tuas 
citaras. 14 Tornar-te-ei como uma pedra nua, virás a 
ser um enxugadouro de redes, e não tomarás a ser edi 
ficada —  sou eu que o declaro, diz o Senhor Deus.

15 Assim fala o Senhor Deus a T iro : Porventura 
não tremerão as ilhas ao estrondo da tua ruína, quando 
gemerem os teus feridos, quando no meio de ti se fizer 
a carnificina? 16 Todos os príncipes do mar descerão 
dos seus tronos e deporão os seus mantos, arrojarão de 
de si as suas vestes bordadas; revestir-se-ão de terror, 
sentar-se-ão na terra, e, atônitos com o teu caso, treme 
rão sem cessar. 17 Fazendo uma lamentação sobre ti. 
d irão: Como pereceste, tu que habitas no mar, ó cidade 
célebre, que tens sido poderosa no mar com os teus 
habitantes, a quem todos temiam! 18 Agora tremem 
as ilhas no dia da tua queda, ficam turbadas as ilhas 
do mar, vendo o teu destino.

19 Eis o que diz o Senhor Deus: Quando te tiver 
reduzido a uma cidade deserta, como as cidades que não 
são habitadM, quando tiver feito vir sobre tl o abismo 
(as ondas ão m ar), e te tiver coberito um dilúvio do 
águas, 20 precipItar-te-el com aqueles que descem ao 
sepulcro, para te juntar aos mortos antigos, colocar-te-ei 
no fundo da terra, nas solldões eternas, com os que 
foram conduzidos ao túmulo, a fim  de fieares para sempre 
desabitada, quando eu tiver ornado de esplendor a terra 
dos viventes. 21 Tornar-te-ei um objecto de terror, e 
tu não existirás mais. Ainda que te busquem, nunca 
mais te acharão, diz o Senhor Deus.

27 —• 1 Poi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes 
termos: 2 Tu, filho de homem, faze uma lamentação
sobre Tiro, 3 Dize a Tiro, que está sentada à entrada 
do mar, que faz comércio com povos de numerosas ilhas: 
Assim fala o Senhor Deus; ó Tiro, tu disseste: Sou

Terror 
produzido 
por esta 
calami 
dade.

Tiro serâ 
destrulds 

para 
sempre.

Lamen 
tações
sobre
Tiro.

16. Os príncipes ão mar, «os magistrados e os ricos nego 
ciantes das ilhas tomarão luto».

27, 3. Numerosas ilhas, todas as costas do Mediterrâneo.



duma formosura perfeita —  4 Está o teu império situado 
no coração do mar. Os que te edificaram, tornaram-te 
perfeita em formosura. 5 De cipreste de iSanir construí 
ram todo o costado (do teu nav io ); tomaram um cedro 
do Líbano para te fazer um mastro; 6 fizeram de 
carvalhos de Basan os teus remos; de marfim incrus 
tado em cedro das ilhas de Klttim  construíram os teus 
bancos; 7 de fino linho do Egipto, bordado, foi tecido 
o teu velame, que te servia de toldo; de jacinto e de 
púrpura das ilhas de Elisa era formado o teu pavi 
lhão; 8 os habitau.tes de Sidénia e de Arada eram 
teus remadores; os teus sábios, ó Tiro, eram teus 
pilotos; 9 os velhos de Gebal, ’ e os mais hábeis de 
lá, empregavam^ na reparação do teu material. 
Todos os navios do mar e os seus marinheiros vinham 
a ti para o tráfico de mercadorias. 10 Pereas, Lídios 
e Libios eram guerreiros no teu exército; suspen 
diam em ti os seus escudos e capacetes, dando-te esplen 
dor. 11 Os filhos de Arvad com o teu exército estavam 
sobre a cintura das tuas muralhas, e  os de Gammad 
nas tuas torres; penduravam os seus escudos à roda dos 
teus muros e completavam a tua formosura.

12 Tarsis fazia tráfico contigo de toda a casta de 
riquezas, pagando-se mercadorias com prata, ferro, esta 
nho e chumbo. 13 .Tavan, Tubal e Mosoc taiiibeni nego 
ciavam contigo, trazendo ao teu povo escravos e arte- 
factos de cobre. 14 Os de Togorma traziam ao teu 
mercado cavalos de tiro. corcéis e machos. 15 Os filhos 
de Dedan negociavam contigo; o teu mercado estendia-se 
a muitas ilhas; em troca das tuas mercadorias davam-te 
dentes de marfim e ébano. 16 A Síria negooiava con 
tigo, por causa da multidão dos teus produtos; expunha 
à venda, nos teus mercados, carbúnculos, púrpura, esto 
fos bordados, linho fino, corais e rubis. 17 Judá e a 
terra de Israel negociavam contigo, levando aos teus 
mercados trigo de Minnith, cera. mel, azeite e bálsamo. 
18 Damasco traficava contigo pela abundante' varie 
dade dos teus gêneros, pela multidão de riquezas várias, 
trazendo-te vinho de Helbon e lã de Sahar. 19 Dan. 
Javan e Uzal, em troca dos teus produtos, traziam aos 
teus mercados ferro forjado, cássia e cana aromática. 
20 Os de Dedam traficavam contigo em gualdrapas de 
cavalgaduras. 21 A  Arábia e todos os príncipes de 
Cedar compravam as tuas mercadorias, dando-te em

6-9. Fala de Tiro aob a mçtálora dum navio.



troca cordeiros, carneiros e bodes. 22 Os mercadores 
de 'Sabá e de Reema comerciavam também contigo, pa 
gando-te com os melhores aromas, pedras preciosas e 
ouro. 23 Haran. Quene e Eden negociavam igualmente 
contigo, assim como os mercadores de Sabá, Assur e 
Quelmad. 24 Faziam comércio de diversos produtos 
de luxo: mantos de pürpura ou bordados, tecidos mati 
zados. fortes cordas entrançadas, tudo posto nos teus 
mercados. 25 Os navios de Tarsis serviam no teu 
comércio. Foste cheia de bens e de glória no coração 
do mar.

26 Os teus remadores conduziram-te sobre grandes 
águas, (porém) o vento do oriente quebrou-te no coração 
do mar. 27 As tuas riquezas, os teus produtos, as tuas 
mercadorias, os teus marinheiros e os teus pilotos, os 
tens calafates, os encarregados do teu comércio, os guer 
reiros que estavam contigo, e toda a multidão do povo 
que estava no meio de ti. cairão todos no fundo do mar.
110 dia da tua ruína. 28 Ao estrondo da gritaria dos 
teus pilotos se turbarão as praias; 29 todos os rema 
dores descerão dos seus navios; os marinheiros e todos 
os pilotos do mar ficarão em terra; 30 farão sobre 
ti um grande pranto em altas vozes, gritarão com 
amargura, deitarão pó sobre a sua cabeça, rolarão 
na cinza, 31 raparão por tua causa os cabelos, ves 
tindo-se de cilícios, e, na amargura do seu coração, 
 derraiiiarâo lágrimas sobre ti, pranto amargosíssiino.
32 Entoarão sobre tl cânticos lúgubres, chorarão a 
tua desgraça, dizendo: Que cidade há como Tiro. 
que emudeceu no meio do mar? 33 Quando deseni- 
harcavas mercadorias dos mares, enriquccias muitos po 
vos ; pela multidão das tuas riquezas e do teu tráfico, 
enriquecias os reis da terra. 34 Agora, que foste que 
brada pelo mar. sumida no fundo das águas, as tuas 
mercadorias e toda a gente, que vivia no meio de ti, 
sossobraram contigo. 35 Todos os habitantes das ilhas 
estão cheios de espanto pelo teu caso; os seus reis, 
tom.ados de pânico ficaram com o aspecto alterado. 36 
Os negociantes dos povos assobiam-te (escarnecendo) ; 
tornaste-te nm objecto de pavor, foste reduzida a nada, 
para .sempre.

28 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes Soberba 

termos; 2 Filho de homem, dize ao príncipe de T iro : títo. *
A.ssim fala o Senhor Deus: O teu coração elevou-se, tu

26. O vento ão oriente. Nabucodonosor.



disseste: Eu sou um deus, estou sentado sobre a cadeira 
divina, no meio do mar. Sendó um homem, e não um 
deus, conslderaste o teu coração como o coração de um 
deus. 3 És mais sãbio que Daniel, uenhum segi-edo há 
oculto para t i; 4 pela tua sabedoria e pela tua inteli 
gência, adquiriste riquezas, juntaste ouro e prata nos 
teus tesouros; 5 pela extensão da tua sabedoria no
teu comércio, aumentaste a tua fortuna, e, por isso, o 
teu coração se orgulhou.

Seu 6 Portanto isto diz o Senhor Deus: Porque o teu
castigo, coração se elevou, como se fosse o coração dum deus, 

7 por isso. vou fazer vir contra ti estrangeiros, os mais 
bárbaros de entre os povos; desembainharão a espada 
contra o brilho da tua sabedoria e mancharão o teu 
esplendor. 8 Precipltar-te-ão na fossa, e morrerás da 
morte daqueles que são mortos no seio dos mares. 9 
Porventura dirás ainda: Eu sou um deus— diante dos 
teus executores? Mas '(ctfinal) és um homem, nas mãos 
dos que te matam, e não um deus. 10 Morrerás da 
morte dos inclrcuncidados, à mão de estrangeiros. Eu o 
disse —  oráculo do Senhor Deus.

Lamenta- 11 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter-
^ re fd e*  mos: Filho de homem, entoa uma lamentação sobre o 

Tiro. Jei de Tiro. 12 Dir-lhe-ás; Assim fala o Senhor Deus:
Tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e
perfeito na beleza; 13 vivias no Eden, jardim de Deus; 
a tua veste estava ornada de toda a casta de pedras 
preciosas; sárdio, topázio, diamante, crisólito, ónlx. 
jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, tudo foi 
empregado em realçar a tua formosura; os teus instru 
mentos músicos foram preparados no dia em que foste 
criado. 14 Eras um querubim prctector que estendia, 
as suas asas. colocado sobre o monte santo de Deus; tu 
caminhavas no meio de pedras (brilhantes) de fogo. 15 
Foste perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua 
criação, até que a iniqüidade se achou em ti. 16 Com 
a actividade do teu comércio encheu-se o teu interior 
de iniqüidade, caiste no pecado, e eu lan'cei-te fora do 
monte de Deus, Exterminei-te, ó querubim protector, do 
meio das pedras (brilhantes) de fogo. 17 O teu coração 
se elevou por causa da tua beleza; perdeste a tua sabe 
doria por causa do teu brilho; por isso te lancei por

3. És mais sábio. . . Palavras Irônicas. Daniel era um 
herói mitológico, célebre pela sua sabedoria.

10. M orte dos incircuncidados, isto é, morte iguominiosa. 
Para os Judeus os Incircuncidados eram homens vis.



terra e te expus diante da face dos reis, para que eles 
te contemplassem. 18 Profanaste os teus santuários com 
a multidão das tuas iniquidades, eom as injustiças do 
teu comércio; fiz, por isso. sair do meio de ti um fogo, 
para te devorar, e reduzir-te a cinzas sobre a terra, aos 
olhos de todos os que te viam. 19 Todos os que te 
conheciam entre as nações, ficaram espantados de ti. 
Tornaste-te. um objecto de espanto, e deixinste de existir, 
para sempre.

20 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter- Vacticinio 
mos: 21 Filho de homem, volta o teu rosto para Sidõ- g°Soíf
nia e profetiza sobre ela. 22 D irás: Assim fa la o Senhor 
Deus: Eis que venho contra tl, 6 Sidónia. Vou ser glori 
ficado no meio de ti. Saber-se-á que eu sou o Senhor, 
quando tiver exercido os meus juízos contra ela, e nela 
tiver feito resplandecer a minha santidade 23 Enviarei 
contra ela a peste, inundarei de sangue as suas ruas; 
cairão no meio dela mortos à espada, levantada de todos 
os lados,' e assim se saberá que eu sou o Senhor. 24 
Desde então, não haverá mais, para a casa de Israel, 
espinho dilacerante ou acúleo pungente, da parte de 
qualquer dos seus vizinhos que a desprezam, e saber-se-á 
que eu sou o Senhor Deus.

2.5 Isto diz o Senhor Deus: Quando eu juntar a casa 
de Israel de entre os povos, pelos quais têm andado 
dispersos, mostrarei, por isso, a minha santidade aos 
olhos das gentes. (Os Israelitas) habitarão na terra, 
que dei a meu servo Jacob. 26 Habitarão nela com 
segurança, edificarão casas, plantarão vinhas, viverão 
em segurança. Quando tiver executado os meus juízos 
saber-se-á que sou o Senhor seu Deus.

I I I  — Vaticínios iontra o Egipto

29 —  1 No ano décimo, no décimo mês, aos doze Alegoria 
dias do mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes 
termos: Filho de homem, volta o teu rosto contra Faraó, 
rei do Egipto, e profetiza contra ele e contra o Egipto.
3 Fala e dize: Isto diz o Senhor Deus; Elg que venho 
contra ti, ó Faraó, rei do Egipto, crocodilo enorme, que 
te deitas no meio dos teus rios e que dizes: O rio 
(N ilo ), é meu, fui eu que o fiz. 4 Pôr-te-ei um freio 
nos queixos, colarei os peixes dos teus rios às tuas 
escamas, e te tirarei do meio dos teus rios, assim como

29, 1. No ano décimo da deportação de Jeconias.
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todos os peixes dos teus rios, pegados às tuas escamas. 
5 Lançar-te-ei para o deserto com todos os peixes do teu 
r io ; cairás sobre a face da terra, e não te recolherão 
nem sepultarão; dar-te-ei por pasto aos animais da 
terra e às aves do céu. 6 e todos os habitantes do 
Egipto saberão que eu sou o Senhor, porque tu foste 
para a casa de Israel um apoio \(<fiágil) de cana. 7 
Quando eles te tomaram na mão, quebraste, e lhes 
rasgaste todo o ombro; quando eles se apoiaram sobre 
ti. tu te partiste em pedaços e fizeste vacilar todos os 
seus rins.

8 Portanto isto diz o Senhor Deus: Vou fazer cair 
a espada sobre ti e exterminar do teu seio os liouiens 
e os animais. 9 A  terra do Egipto será reduzida a um 
deserto e a uma solidão, e saber-se-á que eu .sou o Se 
nhor. Porque tu disseste; O rio é meu, eu é que o fiz  — 
10 por isso, eis-me aqui contra ti e contra os teus rios; 
transformarei a terra do Egipto num deserto e numa 
solidão, desde Mígdol até Siene, até aos confins da 
Etiópia. 11 Não passará por ela pé de homem, nem 
andará nela pé de animal; não será habitada dm-aute 
quarenta anos. 12 Farei do país do Egipto mn deserto, 
no meio de outros países desertos, e as suas cidade.s 
ficarão destruídas no meio de outras cidades destruídas, 
estarão desoladas durante quarenta anos; espalharei por 
diversas nações os Egípcios, disseminá-los-ei por vária.s 
terras.

13 Porque isto diz o Senhor Deus: -áo fim de qua 
renta anos, juntarei o§ Egípcios do meio dos povos, 
entre os quais tinham sido espalhados; 14 tornarei a
trazer os cativos do Egipto e esíabelecê-los-ei na terra de 
Patros, na terra da sua nascença, onde forinarão um lern» 
humilde. 15 (O  Egipto) será o mais humilde de todos 
os reinos, e não se tornará mais a levantar sobre as 
outras nações; diminui-los-ei, para que não dominem 
sobre elas. 16 Não serão mais motivo de confiança para 
a casa de Israel, recordarão a falta cometida por Israel 
em os seguir, e saber-se-á que eu sou o Senhor Deus.

17 No ano vinte e sete, no primeiro dia do primeiro 
mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter 
mos; 18 Filho de homem, Nabucodonosor, rei de Babi-

6-7. «O profeta censura o Egipto por ter excitado Israel, 
à revolta contra os Assirios, prometendo-lhe auxílio, e por o 
ter abandonado na ocasião do perigo». (Crampon).

14. Terra de Patroa: o alto Egipto, ou Tebaida, que tinha 
sido bergo do povo Egípcio, segundo se dizia;



lónia. fatigou muito o seu exército na guerra contra 
T ir o : todas as cabeças ficaram calvas, e todos os ombros 
maltratados. Contudo, nem a ele, nem ao seu exército- 
foi dada recompensa alguma pelo serviço realizado con 
tra Tiro. 19 Portanto isto diz o Senhor Deus; Vou 
dar a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o país do Egipto: 
levará as suas riquezas, fará dele a sua presa, repartirá 
os seus despojos: esta será a recompensa do’ seu exér 
cito. 20 Pelo serviço que prestou contra Tiro. dou-lhe 
o país do Egipto, porque ele trabalhou para mim, diz 
o Senhor Deus. 21 Nesse dia farei brotar um chifre 
(ou poderio) à casa de Israel, e a'brir-te-ei a boca no 
meio deles. E saberão que eu sou o Senhor.

30 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor nes- Será de- 
tes termos: 2 Filho de homem profetiza o seguinte:
Isto diz 0 Senhor Deus: Soltai lamentos (ó Egípcios, 
dizendo): A i ! Que di-a! —  3 Porque o dia está perto, 
aproxima-se o dia do Senhor: dia de nuvens, tempo 
(do castigo) das nações! 4 espada (inim iga) virá contra 
o Egipto: o pavor se apossará da Etiópia, quando caírem 
os mortos no Egipto. quando forem arrebatadas as suas 
riquezas, destruídos os seus fundamentos. 5 Etiopes,
Líbios, Lídios. e todos os outros povos, e Cub, e os 
filhos da minha aliança, cairão com eles ao fio da 
espada.

'6  Isto diz 0 Senhor Deus: Os que sustinham o 
Egipto, cairão, e a-soberba da sua força será destruída: 
cairão aos golpes da espada, desde Migdol até Siene, 
diz o Senhor dos exércitos. 7 (Aquelas regiões) serão 
assoladas, entre terras assoladas, e as suas cidades (de 
vastadas) entre as cidades devastadas. 8 Saberão que 
eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo ao Egipto, 
e forem derrotados todos os seus auxlliares. 9 Naquele 
dia partirão em navios mensageiros despachados por 
mim para perturbar a Etiópia -na sua segurança, e 
haverá terror nela no dia /do castigo) do Egipto, dia 
que já  está a chegar.

10 Isto diz 0 Senhor Deus: Destruirei a multidão 
do Egipto pela mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia.
11 Ele e o seu povo com ele, o mais bárbara dos povos, 
serão levados para assolar a terra: desembainharão a 
sua espada contra o Egipto e encherão o país de mortos.
12 Secarei o leito dos rios, entregarei o país nas mãos 
dos celerados, destruirei esta terra, e tudo o que ela

30, 6. Derrota dos principais aliados do Egipto.
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contém, pela mão dos estrangeiros. Sou eu o Senhor, 
que 0 digo.

13 Isto diz 0 Senhor: Destruirei os ídolos, aniqui 
larei os falsos deuses de Mênfis. Não tornará mais a 
haver príncipe na. terra do Egipto. Espalharei o terror 
pela terra do Egipto. 14 Airruinarei Patros, porei fogo 
a Soan JTanis), exercerei os meus juízos em Nô (Tébas). 
15 Derramarei a minha indignação sobre Sln, baluarte 
do Egipto, e farei morrer a multidão de Nô. 16 Porei 
fogo ao Egipto. Sin sentirá dores angustiantes. Nô será 
destruída, e Mênfis assaltada em pleno dia. 17 Os jovens 
de Hellópolis e de Bubasto cairão ao fio da espada, e 
a sua população será levada cativa. 18 O dia se fará noite 
em Tafnis, quando eu quebrar o jugo do Egipto, e acabar 
nele a arrogância do seu poder. Uma nuvem cobrirá a 
cidade, e as suas filhas serão levadas para o cativeiro. 
19 Exercerei contra o Egipto os meus juízos, e saber-se-á 
que eu sou o Senhor.

20 No ano undécimo, no primeiro mês, aos sete do 
mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes termos; 
21 Filho de homem, quebrei o braço de Faraó, rei do 
Egipto, e eis que não foi pensado por ninguém, para 
se curar, não foi ligado, para que, tendo recobrado a 
força, pudesse manejar a espada. 22 Portanto isto diz 
o 'Senhor Deus: Eis-me aqui contra Faraó rei do Egipto: 
vou partir o seu braço válido, como o quebrado, e farei 
cair a espada da Sua mão. 23 Dispersarei os Egípcios en 
tre as nações, disseminá-los-ei por diverSas terras. 24 (Ao 
mesmo tempo) fortificarei os braços do rei de Babilônia 
e meter-lhe-ei a minha espada na mão; quebrarei os 
braços de Faraó, que soltará, diante dele, gemidos como 
os dum moribundo. 25 Fortificarei os braços do rei de 
Babilônia, e os braços de Faraó cairão. Saber-se-á que 
eu sou o Senhor, quando meter a minha espada na mão 
do rei de Babilônia, e ele a voltar contra a terra do 
Egipto. 26 Dispersarei os Egípcios entre as nações e 
disseminá-los-ei por diversas terras. Assim se saberá que 
eu sou o Senhor.

31 —  1 No ano undécimo, no terceiro mês, no pri 
meiro do mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor, 
nestes termos: 2 Filho de homem, dize a Faraó, rei do 
Egipto, e ao seu numeroso povo: A  quem te assemelhas 
na tua grandeza? 3 (Assemelhas-te a) um cedro sobre 
o Líbano, de formosos ramos e espessa folhagem, de ele-

31, 2. Omitimos, com a  quase totalidade dos modernos, a 
palavra Assur, que se encontra neste v., por ininteligível.



vado tronco, erguendo até às nuvens o alto da sua copa.
4 As águas fizeram-no crescer, o abismo levantar-se 
muito alto, fazendo correr seus rios em torno do lugar 
onde estava plantado, passar os seus regatos por todas 
as árvores dos campos. 3 Por isso ultrapassou em altura 
todas as árvores dos campos, multiplicaram-se os seus 
braços, estenderam-se os seus ramos, por causa das 
águas abundantes enviadas. 6 Todas as aves do céu 
fizeram os ninhos sobre os seus ramos, todos os animais 
dos bosques criaram debaixo da sua copa, e ura grande 
número de nações habitava debaixo da sua sombra. 7 
Era formoso pela sua grandeza e pela extensão dos seus 
braços, porque as suas raízes mergulharam em águas 
abundantes. 8 No jardim de Deus não havia cedros 
tão altos como ele; os ciprestes não se podiam comparar 
aos seus braços, nem os plátanos aos seus ramos; ne 
nhuma árvore do jardim de Deus o igualava em for 
mosura. 9 Eu tinha-o feito belo pela frondosidade dos 
seus ramos, de modo que tiveram dele emulação todas 
as árvores que havia no Eden, jardim de Deus.

10 Por essa causa isto diz o Senhor Deus: Visto será 
que, sendo de elevada estatura, até chegar às nuvens 
com a ponta dos seus ramos, o seu coração se elevou da sua 
por causa da sua grandeza, 11 eu o entreguei nas impie- 
mãos do mais forte das gentes, que o tratará como a 
sua impiedade o merecer, que o destruirá. 12 Estran 
geiros, ' os mais cruéis de todos os povos, cortaram-no 
pelo pé e lançaram-no sobre os montes; os seus ramos 
cairam por todos os vales, e os seus braços partidos 
.lazem por todas as quebradas da terra; toda a gente 
da terra se retirou de debaixo da sua sombra e o aban 
donou. 13 Todas as aves do céu habitaram nas suas 
ruínas e todos os animais da terra se acolheram debaixo 
dos seus ramos. 14 Por isso nenhuma árvore plantada 
junto das águas se orgulhe da sua altura, nem eleve 
até às nuvens o alto da sua copa, nenhuma árvore de 
regadio confie na sua elevação. Porque todos foram en 
tregues à morte, lançados no fundo da terra no meio dos 
filhos dos homens, entre aqueles que descem à fossa.

15 Isto diz o Senhor Deus: No dia em que ele des- ficando 
ceu à morada dos mortos, ordenei luto; cobri o a b i s m o , l^^osestu- 
detive os seus rios, e pararam as águas abundantes; (Ĵ m̂ lsso. 
entristeci o Líbano por causa dele, e por causa dele 
todas as árvores do campo definharam. 16 Fiz cstre-

16. ConsoJaram-se. . . «Os reis e os principes alegraram-se 
ao ver a queda do seu vencedor». (Crampon).



mecer as nações com o estrondo da sua ruiun, quando o 
conduzi à habitação dos mortos com os que descem à 
fossa. Consolaram-se no fundo dá terra todas as árvores 
do Eden, as mais belas e as melhores do Líbano, todas 
as que eram regadas com as águas. 17 Também desce 
ram com ele à habitação dos mortos, para junto dos 
que pereceram ao fio  da espada, aqueles que, sendo o 
braço \(do re i), estavam debaixo da sua sombra eutre as 
nações. 18 A  quem eras semelhante (õ Faraó), em glória 
e  grandeza entre as árvores do Eden? ('om as árvores do 
Eden foste precipitado no fundo da terra; jazes no 
meio dos inclrcuncidados, com os que foram mortos á 
espada. Eis o (destino de). Faraó e seu numeroso povo, 
diz o Senhor Deus. 

lAmenta- 32 —  1 No ano duodéclmo. no primeiro dia do mês 
duodécimo, foi-me dirigida a palavra do Seuhor, nestes 
termos; 2 Filho de homem, entoa uma lamentação sobre 
Fafaó, rei do Egipto. Dirás; Leão das gentes, pereceste! 
Eras como o crocodilo que está nos mares; atiravas-te 
pelos rios, turbavas as águas com as tuas patas, agi- 
tavas as suas correntes. 3 Por cuja causa, isto diz o 
Senhor Deus; Estenderei sobre t i a minha rede, por 
meio duma multidão imensa de povos, e tirar-te-ão para 
fora ina minha rede. 4 Arrojar-te-ei à terra, lançar-te-ei 
sobre o campo, farei pousar sobre ti todas as aves do 
céu, fartarei em ti todos os animais da terra. 5 Lan 
çarei as tuas carnes sobre os montes., encherei os vales 
dos teus destroços. 6 Regarei a terra das montanhas 
com o que escorrer de ti, com o teu sangue, e as que 
bradas ficarão cheias (do gue tiver saldo) de ti.

7 'Velarei os céus, quando fores morto, farei ene 
grecer as suas estrelas; encobrirei o sol de nuvens, e 
a lua não dará a sua luz. 8 Farei que todos os luzeiros 
do céu se vistam de luto, por ti, e espalharei as trevas 
sobre a tua terra, diz o Senhor Deus, 9 Encherei de 
dor o coração de muitos povos, quando espalhar os teus 
cativos por entre as nações, por países que não conhe 
ces. 10 Farei com que muitos povos fiquem atônitos, 
pelo teu caso, e com que os seus reis tremam por causa 
de ti, possuídos de terror., quando agitar a minha espada 
diante da sua face. Cada um incessantemente tremerá 
pela sua própria vida, no dia da tua ruína.

11 Eis o que diz o Senhor Deus; A  espada do rei 
de Babilônia virá sobre ti. 12 Com a espada dos fortes

3í, 9. Muitos povos, vendo este desastre dum povo mais 
poderoso que eles, temerão por si próprios». (Crampon).



(Caldeus) desfarei a tua multidão. São os mais bár 
baros de todos os povos. Destruirão a soberba do 
Egipto, e toda a sua multidão será dissipada. 13 Farei 
perecer todos os seus animais (que pastam) junto de 
abundantes águas; não as turvará mais pé de homem, 
nem casco de animais. 14 Então farei repousar as suas 
águas, correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor 
Deus. 15 Quando eu tiver desolado a terra do Egipto, 
quando todo o país estiver despojado dos bens que con 
tém, quando tiver ferido todos os seus habitantes, sabe 
rão que sou o Senhor. 16 Esta é a lamentação que 
hão-de entoar as filhas das nações; entoá-la-ão sobre 
o Egipto e sobre a sua multidão, diz o Senhor Deus.

17 No ano duodécimo. aos quinze do mês, fol-me Lamenta- 
dirigida a palavra do Senhor, nestes termos: 18 Filho
de homem, entoa um cântico lúgubre sobre o povo do Egípcio. 
Egipto: (vaticinando) precipita-o a ele e  ás filhas das 
nações fortes, no fundo da terra com aqueles que des 
cem à fossa. 19 A  quem excedes em beleza? Desce e 
deita-te com os incircuncidados. 20 Cairão no meio 
daqueles que foram mortos à espada—foi dada a espada 
(por Deus nos Caldeus). Levaram após si o Egipto e 
todos os seus povos. 21 Do meio da habitação dos 
mortos lhes dirão os mais poderosos dentre os fortes, 
a ele e aos seus auxiliares: Desceram e jazem, passados 
ao fio da espada, os incircuncidados.

22 A li está Assur, e toda a sua multidão de povo; 
os seus sepulcros estão ao redor dele; todos foram mor 
tos, cairam a golpes de espada. 23 Os seus sepulcros 
foram postos no mais profundo da fossa; todo o seu 
povo jaz ao redor do seu sepulcro; todos foram mortos, 
abatidos à espada, eles que tinham espalhado o terror 
na terra dos vivos.

24 A li está Elam, e todo o seu povo ao redor do sen 
sepulcro; todos foram’ mortos., passados ao fio da es 
pada, e desceram incircuncidados às profundezas da 
terra. Eles, que (antes) foram o terror de todos na terra 
dos vivos, levam sobre si a própria ignomínia com os 
que descem à fossa. 25 No meio dos que foram mortos 
fo i colocado o leito para ele, e para todos os seus povos, 
ao redor dele: os seus sepulcros estão ao redor dele.

14. «Estando o Egipto reduzido a uma solidão, nem ho 
mem nem animal turbará, as suas águas que correrão calmas e 
límpidas.

16. As filhas das nações, as outras nagões pagãs.
18. A  queda do poder egípcio é apresentada sob a imagem 

duma descida do Egipto à habitação dos mortos». (Crampon).



Todos esteié inclrcuncidados foram passados ao fio da 
espada, porque espalharam o terror na terra dos vivos: 
levaram sobre si a ignomínia com os que descem à 
cova, foram postos no meio dos que tinham sido mortos.

26 A li se acham Mosoc e Tubal, e todo o seu povo; 
os seus sepulcros estão ao redor dele; todos estes incir- 
cuncidados foram mortos à espada, porque espalharam 
o terror na terra dos vivos. 27 Não jazerão com os 
heróis de outrora, com esses que baixaram à habitação 
dos mortos (adornados) com suas armas, debaixo de 
cujas cabeças foram colocadas as suas espadas, debaixo 
de cujos ossos foram postos os seus escudos, visto que 
se espalhou o seu terror na terra dos vivos. 28 No melo 
dos incircuncidados é que jazerás, entre os que foram 
passados ao fio da espada.

29 A li está a Idumeia, e os seus reis, e todos os 
seus príncipes que. apesar da sua bravura, foram postos 
entre os mortos à espada, jazendo (assim) com os incir 
cuncidados, com os que descem à fossa.

30 A li estão todos os prínclpes do aquilão, todos os 
Sidõnios, descidos com os que foram mortos, apesar da 
sua tremenda valentia. Jazem inclrcuncidados, com os 
que tinham perecido a golpes dia espada, e levam sobre 
si a sua confusão com os que descem à fossa.

31 Faraó os verá e consolar-se-á, à vista de toda 
esta multidão que foi morta ao fio da espada. Faraó e 
todo 0 seu exército, diz o Senhor Deus. 32 Porque 
tinha espalhado o terror sobre a terra dos vivos, ei-lo 
que jaz no meio dos incircuncidados, com os que tinham 
sido mortos pela espada. Faraó e  todo o seu povp, diz 
o Senhor Deus.

T Ê R C E I R A  P A R T E

I —^Restauração de Israel

Ezequiel, 33 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes 
sentinela termos: 2 Filho de homem, fala aos filhos do teu povo. 
dê^l^ei, Dir-lhes-ás; Quando eu fizer cair a espada sobre um país, 

se o povo desse país tomar um homem do seu seio e o 
constituir sentinela para vigiar sobre eles, 3 e esta senti 
nela, vendo vir a espada sobre o pais, tocar a trombeta

27. Com suas armas. . . Alusão ao costume de colocar 
junto dos cadáveres dos heróis as armas de que se Unham ser 
vido com tanta glória; honra vã, que nSo chegaram a ter os 
ossos de Elan, Mosoc, etc.



e avisar disto o povo, 4 se aquele, que ouvir o som 
da trombeta, não tomar em conta o aviso, de forma que 
sobrevenha a espada e o mate, o seu sangue cairá sobre 
a sua cabeça: 5 (porque) ouviu o som da trombeta e
não tomou em couta o aviso, o seu sangue cairá sobre 
a sua cabeça. Quanto ao que tomou em conta o aviso, 
esse salvará a sua vida. - 6 Mas, se a sentinela vir que 
vem a espada e não tocar a trombeta, de forma que o 
povo não seja avisado, se vier a espada e tirar a vida 
a um deles, este tal perecerá devido à sua iniqüidade, 
mas eu pedirei contas do seu sangue à sentinela.

7 Ora tu, filbo de homem, és aquele a quem cons 
tituí sentinela na casa de Israel; tu, pois, ouvindo as 
palavras da minha boca. lhas anunciarás a eles, da 
minha parte. 8 Se, • dizendo eu ao ím pio: ímpio, com 
certeza morrerás — tu não falares ao ímpio, para ele 
se afastar do seu (mau) caminho, morrerá esse ímpio na 
sua iniqüidade, mas eu pedir-te-ei contas do seu sangue.
9 Porém se, admoestando tu o ímpio para que se con 
verta dos seus caminhos, ele se não converter, morrerá 
ma sua iniqüidade, e tu terás salva a tua vida.

10 Filho de homem, dize à casa de Israel: Costu- convida à
mais dizer isto: Ás nossas Iniquidades e os nossos
pecados estão sobre nós, e por causa dele.s nos vamos de Deus, 
consumindo; como poderemos nós, pois, (ainda) viver?
11 Dize-lhes; (Juro) pela minha vida, diz o Senhor 
Deus. que não quero a morte do ímpio, mas sim que 
se converta do seu mau proceder e viva. Cionvertei-vos, 
convertel-vos dos vossos maus caminhos! Por que haveis 
de morrer, ó (vós da) casa de Israel?

12 Filho de homem, dize aos filhos do teu povo: porque 
Em qualquer dia em que o justo pecar, a sua justiça 
não o livrará ; da mesma forma, em qualquer dia em ricam se 
que o ímpio se converter da sua impiedade, a impiedade, rão casti- 
não lhe fará mal, (Sem dúvida) em qualquer dia em 
que o justo venha a pecar, não poderá viver da sua dores que 
justiça. 13 Ainda quando eu disser ao justo que terá se arre-
vlda, se ele, confiado na sua justiça, cometer a iniqui-
dade, todas as suas obras de justiça serão postas no perdoa- 
esquecimento e ele morrerá na iniqüidade que cometeu. óos;
14 Se, por outro lado, eu tiver dito ao ímpio: Tu certa 
mente morrerás —• e ele se desviar do seu pecado e 
praticar obras recta§ e justas, 15 se restituir o penhor 
que lhe foi confiado, se tornar ao dono o que roubou, se 
andar nos mandamentos da vida e não fizer nada de 
injusto, viverá certamente, não morrerá. 16 Nenhum



cada um 
será 

julgado 
segundo 
as suas 
obras.

Noticia 
da tomada 
de Jeru 
salém.

Náo seráo 
salvos 
os aue 

ficaram 
na Pales 

tina.

Atitude 
dos ou 

vintes do 
profeta.

dos pecados que cometeu lhe será imputado; praticou 
o «que era recto e justo, e assim certamente viverá.

17 Entretanto, os íilhos do teu povo dizem; O cami 
nho do 'Senhor nâo é justo. (Ora, não). O caminho deles 
é que é injusto. 18 Quando o justo se apartar da sua 
justiça e cometer obras de iniqüidade, encontrará nela 
a morte 19 Pelo contrário, quando o ímpio deixar a 
sua impiedade e praticar obras de rectidSo e justiça, 
encontrará nelas a vida. 20 Ainda assim vós dizeis: 
O caminho do Senhor não á recto! <5 casa de Israel, eu 
hei-de julgar cada um de vós segundo as suas obras.

21 No ano duodécimo da nossa transmigração, no 
décimo mês, aos cinco do mês. um homem, que tinha 
fugido de Jerusalém, veio ter comigo e disse: A  cidade 
foi tomada. 22 Oiia a mão do Senhor tinha-se-me dado a 
sentir na tarde anterior à chegada do fugitivo, e o 
Senhor tinha-me abrido a boca antes que esse homem 
viesse ter comigo pela manhã. Tendo-me sido aberta a 
boca. não fiquei mais em silêncio.

23 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter 
mos: 24 Filho de homem, os que habitam enti*e essas
ruínas da terra de Israel, falam assim: Abraão era 
sozinho, quando iwssuíu esta terra por heranÇa; a nós, 
que somos muitos, a nós é que fo i dada esta terra para 
a usufruirmos. 25 Responde-lbes, pois: Assim fala o 
Senbor Deus: Vós que corneis (a  carne com) sangue, 
levantais os olhos para os vossos idolos e derramais o 
sangue \(humano), porventura haveis de possuir esta 
terra? 26 Apoiais-vos sobre as vossas espadas, come- 
teis abominações, violais a mulher do vosso próximo, e 
então haveis de possuir esta terra? 27 Tu lhes dirás: 
 Assim fa la o Senhor Deus: (Ju ro ), pela minha vida, 
que aqueles que habitam entre as ruínas (ãe Jerusalém) 
perecerão á espada; que os que estão nos campos, os 
entregarei como pasto às feras; que os que se acolheram 
aos lugares fortes e às cavernas, morrerão de peste. 
28 Reduzirei esta terra a uma solidão e a um deserto, 
e terminará o orgulho da sua fortaleza; os montes de 
Israel serão desolados, sem que haja pessoa alguma que 
passe por eles. 29 Então se saberá que sou o Senhor, 
quando eu tiver reduzido o país a uma solidão e a um 
deserto, em castigo de todas as abominações que come 
teram.

30 Quanto a ti, filho de homem, os filhos do teu 
povo, que falam de ti junto dos muros e ás portas de 
suas casas, dizem uns para os outros, cada um falando



com o seu vizinho: Vinde, e ouçamos a palavra que saí 
da boca do Senhor (por meio do profeta). 31'Vêm ter 
contigo, em massa, sentam-se diante de ti os do meu 
povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem em 
prática. Fazem o que é  agradável à sua boca, enquanto 
o seu coração anda atrás do interesse. 32 Tu para 
eles és como um cantor delicioso, dotado de bela voz e 
que toca bem a sua citara; ouvem as tuas palavras 
(eom gosto), mas não as põem em prática. 33 Mas, 
quando suceder o que foi predito, (e eis que está a 
ponto de acontecer) então saberão que houve um profeta 
entre eles.

I I — Vaticinios sobre os maus pastores 
e o bom pastor

34 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes Crime doa 
termos; 2 Filho de homem, profetiza acerca dos pas- 
tores de Israel; profetiza, dize a esses pastores: Assim 
fala o Senbor Deus: A i dos pastores de Israel que se 
apascentam a si próprios! Porventura não é o rebanho 
que deve ser apascentado pelos pastores? 3 Vós bebeis 
o leite, vestis-vos de lã, matais as reses mais gordas, 
mas não apascentais o meu rebanho. 4 Não fortale- 
cestes as ovelhas débeis, não curastes as enfermas, não 
pensastes a ferida, não fizestes voltar a desgarrada- 
uão buscastes a perdida, mas exercestes domínio sobi-e 
elas com aspereza e com prepotência. 5 Assim as mi 
nhas ovelhas se dispersaram, por não terem pastor, tor- 
naram-se a presa de todas as feras do campo, desgar 
raram-se. 6 O meu rebanho erra por todas as monta 
nhas e por todos os outeiros elevados; o meu rebanho 
anda disperso por toda a face da terra, sem haver 
ninguém que tome cuidado dele. sem haver ninguém 
que 0 procure.

7 Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Deus 
8 (Juro) pela minha vida, diz o Senhor Deus: P.orque 
as minhas ovelhas foram entregues 4 rapina se torna- ’ 
ram o pasto de todas as feras do campo, por falta de 
pastor; porque os meus pastores não cuidaram do meu

34, 2. Pastores de Israel: «03 depositários da autoridade 
clvU e religiosa, reis, magistrados, sacerdotes e profetas. —
Que se apascentam. . . que usam do poder em seu próprio inte 
resse, que exploram para sl as riquezas do povo. (Crampon).

6. Se dispersaram. Alusão às diversas deportagóes que 
Israel sofreu, por faltas dos seus chefes.



rebanho, mas só cuidavam de se apascentar a si mes 
mos, e não em apascentar as minhas ovelhas, 9 ouvi 
portanto, ó pastores, a palavra do Senhor: 10 Isto diz 
o Senhor Deus: Bu mesmo vou pedir contas a esses 
pastores das minhas ovelhas; não mais os deixarei 
apascentar o rebanho, e, assim, não se apascentarão mais 
a si próprios. Arrancarei as minhas ovelhas da sua boca. 
de modo que não lhes servirão mais de pasto, 

e ele pró- 11 Eis, pois, o que diz o Senhor Deus: Eu mesmo
prlo m- cuidarei das minhas ovelhas e vigiá-las-ei. 12 Assim 
conto do conio um pastor visita o seu rebanho no dia em que se 
rebanho, acha no meio das suas ovelhas (depois que andaram) 

desgarradas, assim visitarei as minhas ovelhas e as 
livrarei de todos os lugares por onde tinham .andado 
dispersas no dia de nublado e de escuridão. 13 Tirá- 
-las-ei dentre os povos e juntá-las-ei de diversos países; 
introduzi-las-ei na sua terra e apascentá-las-ei sobre os 
montes de Israel, ao longo das ribeiras e em todos os luga- 
i-es habitáveis do pais. 14 Levá-las-ei a pastar nas pasta 
gens férteis; os altos montes de Israel serão o seu 
acolhedouro: lá repousarão sobre as verdes relvas, terão 
sobre os montes de Israel abundantes pastagens. 15 
Apascentarei, eu próprio, as minhas ovelhas, fá-las-ei 
repousar, diz o Senhor Deus. 16 Irei procurar a per 
dida, fai-ei voltar a desgarrada, pensarei a ferida, for 
talecerei a fraca, conservarei a gorda e forte, apascen 
tarei com justiça, 

e afastará 17 Quanto n vós, ovelhas minhas, isto diz o Senhor
todos Deus: Eis que vou fazer julgamento (de discriminação) 
mentos ovelhas e ovelhas, vou julgar carneiros e bodes,
maus. 18 Porventura não vos bastará ter pastagens excelentes? 

(Não contentes com isso) calcastes aos pés o resto dos 
vossos pastos; depois de terdes bebido água límpida, 
turvastes o resto com os vossos pés. 19 Assim as minhas 
ovelhas tinham de se apascentar do que tinha sido 
pisado com os vossos pés, e tinham de beber do que os 
vossos pés tinham turvado. 20 Portanto isto vos diz 
o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ove 
lha gorda e ovelha magra. 21 Visto que vós molestas-
tes com os vossos costados e ombros todas as ovelhas

18. «Quando o rebanho é conduzido ao pasto ou à água, as 
ovelhas mais fortes náo só avançam em primeiro lugar, afas 
tando as mais fracas, mas também danificam o pasto ou a 
água que devia ficar para elas: imagem dos grandes, que nâo 
se contentavam com gozar os bens do pais, mas que privavam 
deles os que não se podiam defender». (Crampon).



fracas, e fcomo touros) com as vossas-pontas as ferls- 
tes, até as lançar fora. 22 vou hcudir às minhas ove 
lhas, para que não fiquem expostas à pilhagem, e julgar 
entre ovelhas e  ovelhas.

23 Suscitarei um único pastor que as apascente, o vinda 
meu servo Davide: ele as apascentará e será o seu pastor.
24 Bu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davide pgji 
será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. nado pacl-

25 Farei com elas uma aliança de paz e externii- íico e 
narei do país os animais ferozes. Elas habitarão, com E ocioso, 
segurança, no deserto, dormirão no meio dos bosques.
26 Pô-las-ei ao redor da minha colina, farei cair as 
chuvas a seu tempo: serão chuvas de bênção. 27 
A  árvore dos campos dará o seu fruto, a terra dará 
os seus produtos, e as minhas ovelhas habitarão sem 
temor no seu país. Saberão que eu sou o Senhor, quando 
eu tiver quebrado as cadelas do seu jugo e as tiver 
arrancado das mãos daqueles que as dominam. 28 Não 
serão mais a presa das nações, nem os animais da terra 
as devorarão; mas habitarão com toda a segurança, sem 
terem nada que temer. 29 Farei brotar para elas uma 
vegetação de grande nomeada; não tornarão a ser con 
sumidas pela fome sobre a terra, nem trarão mais sobre 
si o oprébrio das nações. 30 Então saberão que eu, o 
Senhor seu Deus, estarei com elas. e que elas, (as ovelhas 
da) casa de Israel são o meu povo, diz o Senhor Deus.
31 Yés, ovelhas minhas, sois o rebanho humano da 
minha pastagem, e eu sou o Senhor vosso Deus, —  oi-á- 
culo do Senhor Deus.

III  —  Ruina da Idumeia

35 —  1 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes a  idumeia
termos: 2 Filho de homem, volta o teu rosto para o
monte de Seir e profetiza contra ele. Dize-Ihe: 3 Assim 
fala o Senhor Deus; Eis que venho contra ti, ó monte 
de Seir, estenderei a minha mão sobre tl e tornar-te-ei 
desolado'e deserto. 4 Reduzirei a ruínas as tuas cida 
des, ficarás devastado e saberás que eu sou o Senhor.

5 Porque nutriste um édio eterno aos filhos de porque 
Israel e os entregaste à espada no tempo da sua aflição, 
quando a sna iniqüidade tinhã chegado ao extremo, 6 is?^i,
por isso (ju ro ) pela minha vida. diz o Senhor Deus,

23. Davide: tipo do chefe futuro esperado por Israei. Um 
único pastor, o Messias.

26. Minha colina, o monte de Sião.
< 36, 2. Monte de Seir, ou Idumeia.



que te entregarei ao sangue, e que o sangue te perse 
guirá; porque pecaste, derramando o sangue, o sangue 
te perseguirá. 7 Tornarei o monte de Selr desolado e 
deserto, e desviarei dele todos os \(trameuntes) que vão 
e vêm. 8 Encherei os seus montes de mortos: cairão 
passados à espada sobre os teus outeiros e nos teus vales 
e nas tuas torrentes. 9 Reduzir-te-ei a solidões eternas: 
as tuas cidades não serão mais habitadas. 'Assim sabe- 
reis que eu sou o Senhor Deus. 

e ambi- 10 Porque disseste: Duas nações e dois países serão 
terra'de eu Os possuirei como minha herança —  quando o
Israel, 'Senhor estava lá presente — 11 por essa razão, juro, diz 

o Senhor Deus, que te hei-de tratar conforme a ira e 
o ciúme qne sempre mostraste no teu ódio contra eles 
(os Israelitas) e que me farei conhec-er por meio deles, 
quando te julgar. 12 Saberás que eu, o Senhor, ouvi 
todos Os insultos que proferiste contra os montes de 
Israel, dizendo: São uns montes desertos, que nos foram 
dados para nós os devorarmos (como uma presa). 13 
Postes desbocados contra mim, multiplicastes contra mim 
as vossas palavras; eu as ouvi. 14 Isto diz o Senhor 
Deus: Com júbilo de toda a terra, reduzir-te-ei a uma 
solidão. 15 Assim como te regozijaste acerca da herança 
da casa de Israel, porque foi destruída, assiiu eu te 
tratarei a t i ; serás arruinado, monte de Seir. bem como 
toda a Idumeia. Assim se saberá qne eu son o Senhor.

IV —  Renovação da terra de Israel

A  terra 36 — 1 Tu. filho de homem, profetiza acerca dos 
de Israel niontes de Israel. Dize-lhes: Montes de Israel, ouvi a
lim pados palavra do Senhor: 2 Assim fala o Senhor Deus:
pagãos. Porque o inimigo disse de vós : Bem fe ito ! Estas alturas 

eternas (de Israel) foram-nos dadas como herança! — 
3 por isso profetiza o seguinte: Assim faia o Senhor 
Deus: Porque tendes sido desolados e pisados aos pés, 
por todas as partes, e vos tornastes propriedade das 
outras nações, e andastes na boca de todos, feitos o 
escárnio da plebe, 4 por causa disto, ouvi, montes de 
Israel, a palavra do Senhor Deus; Isto diz o Senhor
Deus às montanhas e aos outeiros, às torrentes, aos
vales, às ruínas desertas e às cidades abandonadas qne 
foram entregues à pilhagem e insultadas pelos outros 
povos das cercanias. 5 Assim fala, pois, o Senhor

35, 10. Duas nações e dois países, os reinos de Judá e de 
Israel.



Deus: Sim, foi no ardor do meu zelo que falei contra 
iis outras nações e contra toda a Idumeia, as quais se 
apropriaram da minha terra, com gozo do coração e 
profundo desprezo, para a despovoar e saquear: <3 por 
tanto profetiza sobre a terra de Israel, dize às monta 
nhas e aos outeiros, às ribeiras e aos vales: Asslin fala 
o Senhor Deus: Bis que falei no meu zelo e no meu 
furor, pelo motivo de terdes sofrido os insultos das 
nações. 7 Por isso, isto diz o Senhor Deus: Levantei a 
minha mão. (jurando) que as nações que estão ein torno 
de vós, essas mesmas hão-de carregar sobre si os pró 
prios insultos.

8 B vós, montes de Israel, lançareis os vossos ramos Depois 

e dareis o vosso fruto ao meu povo de Israel, porque 
e.stà para voltar (do cativeiro). 9 Eis que venho a vós, h a b itá - . 

me volto para vós: (ãe novo) sereis lavrados e recebeieis -la-âo os' 
a semente. 10 Multiplicarei em vós os homens, toda a Israelitas, 

casa de Israel; as cidades serão habitadas, e os lugares 
arruinados serão reconstruídos. 11 Multiplicarei em vós 
homens e animais; eles serão numerosos e fecundos; 
farei que se.iais habitados como ̂ dantes, dar-vos-ei bens 
ainda maiores que os que tivestes no princípio, e sabe- 
reis que eu sou o Senhor. 12 Sobre vós farei vir 
homens, (Que constituam) o meu povo de Israel, e eles 
vos possuirão como sua herança; sereis a sna lierança e 
não os privareis mais dos seus filhos. IS Assim fala o 
Senhor Deus: Já que dizem de vos que sois uma terra 
que devora liomens e que mata os seus filhos. 14 por 
isso (ó Israel) tu não devorarás mais homens nem ina- 
tarás mais teus filhos, diz o Senhor Deus. lõ  Parei 
que se não ouçam mais em ti os insultos das nações, 
e não levaràs mais sobre ti o opróbrio dos povos, nem 
perderás mais a tua gente, diz o Senhor Deus,

16 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter- que. por 
mos: 17 FlUio de homem, os da casa de Israel habita- causa das

SUSLS
ram na sna terra e contaminaram-na com o seu pro- imundí- 
eeder, cohi as suas obras; o seu proceder tornou-se diante cies,, fo- 
de mim como a imunclície da mulher menstruada. 18 ramdis- 
Então derramei a minha indignação sobre eles, por entre°os 
eausa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos gentios, 
Idolos com que a contaminaram. 19 Dispersei-os entre 
as nações e foram disseminados por várias terras; jul- 
guei-os segundo o seu proceder, segundo as suas obras.

20 Tendo chegado às nações para onde foram (ãis- os quais 
persos), desonraram o men santo nome, pois qne se 
dizia deles : Este é o povo do iSenhor, estes são os que de
sairam da sna terra. 21 E eu perdoei-llies por amor Israel



do meu santo nome, o qual a casa de Israel profanou 
entre as nações, para onde tinha ido. 

e por 22 Por isso dirás à casa de Israe l: Assim fala o
isso Senhor Deus: Não é por amor de vós, casa de Israel,

sSvará ^ue procedo desta forma, mas por atenção ao meu santo 
Israel, nome, que vós profanastes entre as nações, para onde 

fostes. Santiflcarei o meu grande nome, que foi pro 
fanado entre as nações, o qual vós desonrastes no meio
delas, a fim  de que as nações saibam que eu sou o 
Senbor, diz o Senhor dos exércitos, quando mostrar a 
minha santidade, a seus olhos, no meio de vós. 24 Tirar- 
-vos-el dentre as nações, congregar-vos-ei de todos os 
países e  conduzir-vos-ei para a vossa terra. 25 Derra 
marei sobre vós uma água pura, e sereis purificados de 
todas as vossas imundícies; purificar-vos-ei de todos os 
vossos ídolos. 26 Dar-vos-ei um coração novo e porei 
um novo espírito no meio de vós; tirarei da vossa carne 
o coração de pedra e dar-vos-el um coração de carne. 27 
Porei em vós o meu espírito e farei que andeis nos 
meus preceitos, que guardeis as minhas leis e as prati 
queis. 28 Habitareis na terra que dei a vossos pais; 
sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. 29 Purlfi- 
car-vos-ei de todas as vtesas imundícies; farei v ir o 
trigo e multiplicá-lo-ei, e não trarei mais a fome sobre 
vós. 30 Multiplicarei o fruto das árvores e as produ 
ções dos campos, para que não tragais mais sobre vós 
o opróbrio da fome, entre as nações. 31 Então vos 
recordareis dos vossos maus caminhos e das vossas obras 
depravadas, e as vossas iniquidades e os vossos crimes 
vos desagradarão. 32 Não é por amor de vós que faço 
isto, diz o Senhor Deus; sabei-o. Confundi-vos e enver 
gonhai-vos do vosso proceder, casa de Israel, 

para que 33 Isto diz o Senhor Deus: No dia em que vos 
os genuos purificar de todas as vossas Iniquidades, farei repovoar 
(^ °o seü  vossas cidades e restabelecer os lugares arruinados, 

poder. 34 A  terra inculta, até aí desolada aos olhos do vian- 
dante, será cultivada. 35 Dlr-se-á: Esta terra que estava 
devastada, tornou-se como um jardim de Eden, e as cida 
des que estavam arruinadas, desertas e subvertidas, são 
já  praças fortes habitadas. 36 E todas as nações que 
tiverem ficado à roda de vós saberão que eu, o Senhor,

36, 26-27. «Os que forem admitidos no reino de Deus 
serão purificados, não s6 por ritos externos, mas também no 
mais Intimo do seu coração: Deus, por meio do seu espirito, 
os transformará, e lhes comunicará uma perfeita docilidade às 
suas leis». (Crampon).



restaurei os lugares arruinados e cultivei os incultos.
Eu. o Senhor, o disse e o executarei.

37 Assim fala o Senhor Deus: Ainda nisto me acha- Os israeli- 
rão favorável os da casa de Israel, far-lhes-ei esta 
mercê; MultlpUcfá-los-ei como um rebanho de homens, cados. 
38 como um rebanho santo, como o rebanho de Jerusalém 
nas suas festas; assim é que as cidades arruinadas serão 
cheias dum rebanho de homens. E saber-se-á que eu son 
o Senhor.

V —  Vaticínío simbólico da restauração de Israel

37 —  1 A  mão do Senhor veio sobre mim, e o Senhor visão dos 
levou-me. em espírito, e deixou-me no meio dum campo ossos que 
que estava cheio de ossos. 2 Fez-me dar uma volta em 
roda deles; eram muito numerosos estendidos sobre a 
superfície do campo, e todos completamente secos. 3 
Disse-me (0  Senhor): Filho de homem, porventura ( ju l 
gas que) estes ossos poderão reviver? Respondi-lhe:
Senhor Deus, tu o sabes. 4 Ele disse-me: Profetiza 
acerca destes ossos. Dir-lhes-ás; Ossos secos, ouvi a 
palavra do Senhor. 5 Assim fala o Senhor Deus a 
estes ossos: Eis que vou infundir em vós o espírito, e 
vivereis. 6 Porei sobre vós nervos, farei vir carnes 
sobre vós, cobrir-vos-ei de pele. dar-vos-ei espírito, e 
revivereis e sabereis que eu sou o Senhor.

7 Eu, pois, profetizei, como me tinha sido mandado.
Ora, enquanto profetizava ouviu-se um ruído, depois 
fez-se uma agitação e os ossos aproximaram-se uns dos 
outros. 8 Olhei e vi que se haviam formado sobre eles 
nervos, e carnes para os revestir, e que a pele se havia 
estendido por cima. Mas não tinham espirito (ou vida).
9 Então disse-me o Senhor: Pi-ofetiza ao espírito, pro 
fetiza, filho de homem, dlze ao espírito; Assim fala o 
Senhor Deus: Espírito, vem dos quatro ventos, e sopra 
sobre estes mortos, para que revivam. 10 Profetizei, pois, 
como o Senhor me tinha ordenado, e o espírito entrou 
neles, que reviveram e se puseram de p é : grande, enorme 
exército.

37, 1-14. «Visão destinada a  reconlortar muitos Judeus 
que, convencidos de que Israel tinha terminado para sempre, 
punham em dúvida a veracidade das palavras do profeta». 
(Crampon).

1. A mão. . . Fórmula solene, que indica a influência irre 
sistível exercida por Deus sobre o profeta. —  Em  espírito. . . 
em êxtase.

7. Vm  ruído. . .  que os ossos fizeram, quando se agitaram 
para se aproximar uns dos outros.



inteipre- 11 Disse-me o Senhor: Filho de homem, estes ossos 
taçao. g jg  çggg isracl. Bles dizem : Os nossos ossos

tornaram-se secos, a nossa esperança sumiu-se, estamos 
perdidos! 12 Profetiza, pois, dize-lhes: Assim fala o 
Senhor Deus: Povo meu, vou abrir os vossos túmulos- 
tirar-vos dos vossos sepulcros e introduzir-vos na terra 
de Israel. 13 Sabereis, povo meu, que sou n Senhor- 
quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos tirar dos 
vossos túmulos 14 e infundir o meu espírito em vós- 
para reviverdes, e vos fizer repou.sai- sobre a vossa 
terra; sabereis que eu, o Senhor, o disse e o fiz —  orá 
culo do Senhor Deus.

Simbo- 15 Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes ter-
reuniâtf Filho de homem, toma um pedaço de tábua e
dastri- escreve sobre ela: (A  favor de) Judá e (a fa ror dos)

bos: pro- filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço 
ao^oro tábua e escreve nela: (P o r) José, lenho de Efraim e 
futuro, (por) toda a casa de Israel sua associada. 17 Depois

.junta estes dois pedaços de tábua um ao outro, para os 
unir, de modo que fiquem a ser na tua mão iini só 
pedaço de tábua.

18 Quando os filhos do teu povo te falarem, dizendo: 
Não nos explicarás o que queres dizer com isso? 1!) —  
responder-lhes-ás: Assim fa la  o Senhor Deus: Vou tomar 
o lenho de José, que está na mã-o de Efraim, e as 
tribos de Israel, que lhe estão unidas: pô-las-ei juntas 
com 0 lenho de Judá, fá-las-ei juntar num só lenho, (ou  
cetro) e serão um só lenho na minha mão. 20 Terás 
ua tua mão, diante de seus olhos, estes dois pedaço.s de 
tábua, sobre que escreveres.

S l Dir-lhes-ás: Assim fala o Senhor Deus: Vou 
tomar os filhos de Israel do meio das nações para onde 
foram, juntá-los de todas as partes e torná-los a trazer 
para a sua terra; 22 formarei deles uma só nação, na 
terra, sobre os montes de Israel, e será um só o rei que 
os governará a todos: nunca mais formarão duas nações, 
não se dividirão para o futuro em dois reinos. 23 Não 
se mancharão mais com os seus ídolos, nem com as suas 
abominações. nem com todas as suas iniquidades; tirá- 
-los-ei salvos de todas as iniquidades que cometeram, 
purificá-los-ei; serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 
24 O meu servo Davide reinará sobre eles; será um só 
o pastor de todos eles; observarão as minhas leis, guar 
darão os meus preceitos e praticá-los-ão. 25 Habitarão 
sobre a terra que dei ao meu servo Jacob, na qual vossos 
pais habitaram; habitarão nela, eles e os seus filhos



e os filhos dos seus filhos, para sempre; o meu servo 
Davide será para sempre o seu príncipe. 2(i Farei com 
eles uma aliança de paz; a minha aliança com eles será 
eterna; estabelecê-los-ei (sòlidamente), multiplicá-los-ei e 
porei para sempre o meu santuário no meio deies. 27 
O meu tabernáculo estará entre eles; serei o seu Deus. 
e eles serão o meu povo. 28 E as nações saberão que 
eu sou o Senhor, o santiflcador de Isi-ael, quando o 
meu santuário estiver para sempre no meio deles.

para a 
guerra 
contra 
Israel.

V I —  Triunfo final sobre os inipios

38 — 1 Foi-me dirigida a palavra do Senlior. nestes Gog pre- 
termos; 2 Filho de homem, volta o teu rosto para Gog, para-se 
ua terra de Magog, príncipe soberano de Mosoc e de 
Tubal. e profetiza acerca dele. 3 D irás: Assim fala o 
Senhor Deus: Eis que venho contra ti, Gog, príncipe 
soberano de Mosoc e de Tubal; 4 far-te-ei ir e vir (para 
onde quiser) pôr-te-ei um freio nos queixos, tirar-te-ei 
para fora. a ti e a todo o,teu exército, aos cavalos e 
aos cavaleiros, todos cobertos de couraças, uma grande 
multidão de homens, brandindo lanças, erabraçando escu 
dos e empunhando espadas. 5 Persas, Etiopes e Libios 
estarão com eles, todos de escudos e capacetes. 6 Gomer 
e todas as suas tropas, a casa de Togorma, dos confins 
do aquilão, com todas as suas forças, povos numerosos 
estarão contigo. 7 Apronta-te. prepara-te com toda essa 
numerosa multidão que se juntou ao redor de ti, e 
dá-lhes as tuas ordens.

8 Depois de muitos dias, receberás o-rdens; ao fim 
de auos irás a uma nação que foi salva 'da espada e
que, tirada dentre muitos povos, foi congregada nos
montes de Israel, que estiveram muito tempo deser 
tos, nação tirada dentre os povos, que vive toda
sem receio. 9 Avançando, irás a ela como uma tem 
pestade e como uma nuvem, para cobrir a terra, tu e 
todos os teus esquadrões, muitos povos contigo. 10 Isto 
diz o Senhor Deus; Naquele dia formarás em teu coração 
altivos projectos, forjarás planos malignos.

i  38, 2. Gog, terra  de Magog. «No Gênesis (10, 2) o nome 
de M agog ê citado como sendo um dos sete íilhos de Jafet; 
aqui é o nome duma região setentrional, habitada pelos Citas, 
os quais, na sua crueldade, são tomados como símbolo da vio 
lência contra o povo de Deus, e, na total derrota que sofre 
ram, são um sinal profético da derrota de todos os inimigos 
do nome do Senhor».



OTrgulho 
de Gog.

Invasão 
de Gog.

Cólera
divina.

Castigo 
de Gog.

11 D irás; Irei contra uina terra que está sem muros, 
atacarei homens em paz, que habitam com segurança; 
todos eles têm habitações sem muros, sem ferrolhos nem 
portas. 12 (T u  irás) para saquear, tomar despo.ios, 
para descarregar a tua mSo sobre ruínas (agora) habi 
tadas, sobre um povo que foi congregado do meio das 
nações, o qual multiplica rebanhos e bens. e habita (o 
pais que era considerado como) o centro qdas nações) 
da terra. 13 Sabá, Dedan, os negociantes de Tarsis e 
todos os seus leõra (ou príncipes) dir-te-ão: Porventura 
vens fazer pilhagem? Juntaste essa tua multidão para 
saquear, para levar prata e ouro, para tirar rebanhos e 
bens, para tomar um enorme despojo?

14 Por isso tu, filho de homem, profetiza, dize a 
Gog: Assim fala o Senhor Deus: Porventura não sabe 
rás bem o dia em que o meu povo de Israel viverá com 
toda a segurança? 15 Virás então do teu país, lá dos 
confins do aquilão, tu e muitos povos contigo, montados 
todos a cavalo, multidão Imensa, exército poderoso. 16 
Dirigir-te-ás contra o meu povo de Israel, como uma 
nuvem de tempestade que cobre o país. Acontecerá nos 
últimos dias. que te farei vir sobre a minha terra, para 
que as nações me conheçam quando for santificado em ti 
a seus olhos, ó Gog.

17 Eis o que diz o Senhor Deus: Tu és aquele de 
quem falei nos séculos passados, por meio de meus ser 
vos, os profetas de Israel, quando profetizaram naqueles 
tempos, que eu te faria vir contra eles. 18 Naquele dia, 
no dia da chegada de Gog à terra de Israel, diz o 
Senhor Deus, a minha indignação subirá. 19 Digo-o no 
meu zelo, no fogo da minha ir a : Naquele dia haverá 
uma grande comoção sobre a terra de Israel; 20 os 
peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, 
todos os répteis que se movem sobre a terra, todos os 
homens que há sobre a face da terra tremerão diante 
de mim; os montes serão deitados abaixo, os rochedos 
tombarão, todas as muralhas cairão por terra.

21 Chamarei contra ele a espada sobre todos os meus 
montes, diz o Senhor Deus; a espada de cada um se 
voltará contra seu irmão. 22 Exercerei os meus juízos 
contra ele, pela peste, pelo sangue; farei cair chuvas 
torrenciais, saraivadas, fogo e enxofre, sobre ele, sõbre 
o seu exército e sobre os numerosos povos que estão

12. O centro.. . A  Palestina era antigamente considerada 
eomo o centro do mundo.



da sua 
derrota.

com ele. 23 Com isto manifestarei a minha grandeza e 
a minha santi'dade, far-me-ei conhecer aos olhos de mui 
tas nações, e saberão que eu sou o Senhor.

39 —  1 Tu, filho do homem, profetiza contra Gog- Descrição 
dize: Assim fala o Senhor Deus: Eis-me aqui contra 
ti, õ Gog. príncipe soberano de Mosoc e de Tubal; 2 
far-té-ei ir  e vir (para onde quiser), tirar-te-ei para 
fora, far-te-ei vir das bandas do aquilão e te conduzirei 
sobre os montes de Israel. 3 Quebrarei o teu arco na 
tua mão esquerda, e Tarei que te caiam da mão direita as 
tuas flechas. 4 Cairás sobre os montes de Israel, com 
todos os teus esquadrões e os povos que estão contigo; 
entregar-te-ei às aves de rapina, a todo o animal volátil 
e aos animais dá terra, para que te devorem. 5 Cairás 
sobre a superfície do campo, porque eu o decretei, diz 
o Senhor Deus. 6 Enviarei fogo sobre Magog assim 
como sobre os que habitam confiadamente nas ilhas, e 
saberão que eu sou o Senhor. 7 Tornarei, assim, conhe 
cido meu santo nome no meio do meu povo de Israeh 
não deixarei profanar mais o meu santo nome, e as 
nações saberão que eu sou o Senhor, o santo de Israel.
8 Eis que isto se abelra, vai já  suceder, diz o Senhor 
Deus : eis o dia de que falei.

9 Os habitantes das cidades de Israel sairão delas, 
e queimarão e reduzirão a cinzas as armas, os escudos 
e os broquéis. os arcos e as flechas, os bastões e os 
piques; tudo isto consumirão no fogo durante sete (du 
rante muitos) anos. 10 Não mais trarão lenha dos 
campos, nem a cortarão das matas, porque sustentarão 
o seu fogo com estas armas; despojarão aqueles que os 
tinham drapojado, pilharão aqueles que. os tinham 
pilhado, diz o Senhor Deus.

11 Naquele dia darei a Gog em Israel um lugar céle 
bre por sepulcro, o vale dos Transeuntes, ao oriente do turadoa 
mar, que tapará o caminho aos viandantes. Lá sepultarão 
Gog com toda a sua multidão de tropas, e este vale se 
chamará Vale de Hamon-Gog. 12 A  casa de Israel os se 
pultará durante sete meses, para purificar a terra.
13 Todo o povo da terra trabalhará no seu enterramento; 
será para eles célebre o dia em que eu for glorlflcado, diz 
o Senhor Deus. 14 Constituirão homens que incessante-

Os des- 
pojoa.

Sepul-

S9, 9. Durante sete anoa. H ipérbole para dar a entender o 
grandíssimo número de guerreiros ímpios que serão mortos 
com o seu chefe, o Antl-Ciisto. As suas armas, escudos, etc. 
chegariam para alimentar o fogo em todo o Israel durante 
sete, durante muitos anos.
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final de 
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mente pei-corram o país para sepultarem e buscarem 
aqueles que tinham ficado sobre a face da terra, a fim 
de a purificarem; farão esta busca depois de sete meses.
15 Percorrerão todo o país; quando tiverem acliado osso.̂ ; 
humanos, pôr-lhes-ão ao pé um sinal, até que os euter- 
radores dos mortos os sepultem no Vale de Hamon-Oog.
16 O nome da cidade será Hamona. Desta' ftn-iuá íuirifi- 
carão a terra.

17 E tu. filho de homem (ouve) Assim fala o Se 
nhor Deus: Dize a todo o animal volátil e a todo.s os 
animais do campo: Juntai-vos, vinde, concorrei de todas 
as partes ao meu sacrifício que vos ofereço, a uni grande 
sáCidfício sobre os montes de Israel, para que comais a 
carne e bebais o -sangue. 18 Comereis as carnes dos he 
róis, beberels o sangue dos príncipes da terra, dos car 
neiros, dos cordeiros, dos bodes, dos touros .gordos de 
Basan. 19 Comereis carnes gordas até vos fartardes, 
bebereis sangue até ficardes embriagados neste saci-i- 
flcio que vos ofereço; 20 fartar-vos-eis à minha mesa
da carne dos cavalos, e da carne dos cavaleiros valentes 
e de todos os homens de guerra, diz o Senlior Deus.

21 'Manifestarei a minha glória entre as nações, e 
todas as nações verão o meu juízo, quando o executar, a 
minha mão, quando a descarregar sobre eles. 22 E os 
da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor .seu Deus, 
desde aquele dia e dali em diante. 23 As nações saberão 
que a casa de Israel foi levada cativa por causa da sua 
iniqüidade, porque me atraiçoaram; escondi deles a 
minha face. entreguei-os nas mãos de seus inimigos, e 
todos caíram mortos ao fio da espada. 24 Tratei-os 
segundo a sua impureza e maldade, escondendo deles a 
minha faee.

25 Por isso, isto diz o Senhor Deus : Agora toruarei 
,a trazer os cativos de Jacob, coiupadecer-uie-ei de toda a 
casa de Israel, mostrarei o meu zelo pela honra do meu 
santo nome. 26 Trarão sobre si a confusão de todas as 
prevaricações que cometeram contra mira, quando habi 
tarem tranquilamente na sua terra, sem ter medo de 
ninguém. 27 Quando eu os tiver trazido dentre os 
povos e os tiver juntado das terras de seus inimigos, 
quando tiver sido santificado no meio deles, aos olhos

16. O nome da cidade que se deverá construir em memó 
ria deste triunfo, será Hamona, isto é, multidão.

26. Trarão sobre si. . . Os Judeus, ao verem tão grandes 
manifestações da bondade de Deus para com eles, envergonhar- 
-se-âo dos seus antigos crimes.



de muitíssimas nações, 28 saberão que eu sou o Senhor 
seu Deus, porque, depois de os liaver levado ao exílio- 
entre as nações, os fiz voltar todos juntos para a sua 
terra, sem lá deixar nenhum deles. 29 Não lhes escon 
derei mais a minha face, porque derramarei o meu 
espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor Deus.

V II  — No reino de Deus

40 —  1 No ano vinte e cinco do nosso cativeiro, iio introdu- 
princípio do ano- no décimo dia do mês, no ano décimo 
quarto depois que a cidade foi destruída, neste mesmo 
dia - veio a mão do Senhor sobre mim e co^nduziu-me lá 
(a Jerusalém). 2 Eni visões divinas levou-me à terra 
d'e Israel e deixou-me sobre um monte muito alto, sobre 
o qual parecia construída uma cidade, ao sul. 3 Quando 
me introduziu lá, vi uin liomem, cujo aspecto era como 
de (lucidissimo) bronze, o qual, tendo na mão um cordel
de linho e uma cana de medir, estava à porta. 4 Este
homem disse-me: Pilho de homem., vê com os teus olhos, 
ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração todas as 
coisas que te vou mostrar porque para elas te serem 
mostradas é que tu foste aqui trazido. Anuncia à casa 
de Israel todas as coisas que vais ver.

Descrição do novo templo

õ Um muro exterior por todas as partes cercava a Muro
casa. O homem tinha na mão uma cana de medir, de exterior,
seis côvados, sendo cada côvado equivalente a um côvado 
(ordinário) e um palmo, e mediu a largura do muro- 
que era duma cana, e a altura, que era também duma 
cana.

6 Depois foi ao pórtico voltado para o oriente, subiu pórtico 
pelos degraus e mediu o limiar da porta, que tinha uma oriental 
cana de largo; 7 cada câmara tinha uma cana de com- 
prido e uma cana de largo; entre as câmaras havia 
cinco côvados. 8 O limiar do pórtico, do lado do vestí- 
bulo do pórtico, para o interior, media uma ca,Qa. 9 Me-

40, Os nove' capítulos restantes de Ezequiel estão tão 
cheios de dificuldades, que S. Jerónimo resolveu nada dizer 
sobre e les ; e protesta que é uma simples conjectura tudo o 
que escreveu a pedido de Santo Eustóquio. Ezequiel, nesta 
última visão, traça um quadro ideal do que será o novo Israel, 
quando se tiverem realizado todas as promessas precedentes.

6. E mediu. . . No cimo das escadas havia um primeiro 
limiar, oposto ao qual bavia outro de iguais dimensões, na ex 
tremidade do pórtico. A  descrição da Vulgata não é exacta.



din o vestíbulo do pórtico, o qual tinha oito côvados, e 
as suas pilastras (que tinham) dois côvados; o vestíbulo 
do pórtico estava para a parte de dentro (do ed ifício). 10 
As câmaras do pórtico do oriente eram três dum lado e 
três do outro as três câmaras tinham a mesma medida, e 
a mesma medida tinham as pilaStras de ambas as partes. 
11 Mediu a largura do limiar da porta, que era de dez 
côvados, e o comprimento do pórtico, que era de treze 
côvados. 12 Havia diante das câmaras o espaço dum 
côvado, de cada lado; cada câmara, tanto de uma parte 
como da outra, tinha seis côvados. 13 E mediu o pórtico, 
desde o tecto duma câmara até ao tecto da outra: a 
largura era de vinte e cinco côvados de porta a porta. 
14 Para as pilastras, contou sessenta côvados; junto 
delas se achava o átrio que cercava o pórtico por todos 
os lados, lõ  riesde a porta de entrada até là face do 
vestíbulo da porta interior, havia cinqüenta côvados. 16 
Havia janelas gradeadas nas câmaras, entre as suas 
pilastras, para o interior do pórtico, ao redor; havia • 
também nos vestíbulos janelas à roda, dando para o 
interior, e, nas pilastras, bavia palmas.

Átrio 17 Depois conduziu-me ao átrio exterior, e vi ali
exterior e câmaras e um pavimento que circundava o á trio ; ao 

redor do pavimento havia trinta câmaras. 18 O pavi 
mento estendia-se ao longo dos pórticos, com a mesma 
extensão deles; era o pavimento inferior. 19 Mediu a 
largura, desde a frente do pórtico inferior até à frente 
do átrio interior: tinha cem côvados-ao oriente e (outros 
tantos) ao norte.

20 Mediu também o pórtico setentrional do átrio 
exterior, tanto no comprimento como na largura, 21 e 
as suas câmaras., que eram três dum lado e três do 
outro, e as suas pilastras e o seu vestíbulo, que tinham 
a mesma medida dos do primeiro pórtico, a saber, cin 
qüenta côvados de comprimento, e vinte e cinco de lar 
gura. 22 As suas janelas, o vestíbulo e as palmas tinham a 
mesma medida que os do pórtico que olha para o oriente; 
subia-se até lá por sete degraus diante dos quais havia 
um vestíbulo. 23 Para o átrio interior havia uma porta 
em frente do pórtico setentrional e  dó oriental; dum 
pórtico ao outro mediu cem côvados.

24 Levou-me em seguida na direcção do melo-dla^ 
onde havia um pórtico que olhava para o meio-dia; 
mediu as suas pilastras e o seu vestíbulo, que tinham as 
mesmas dimensões. 25 Havia janelas em torno deste 
pórtico e do vestíbulo, como as outras janelas, ao longo



de cinqüenta côvados de comprido e  vinte e cinco côva 
dos de largo. 26 Subla-se até aí por sete degraus, diante 
dos quais estava um vestibulo; nas suas pilastras, havia 
palmas, uma dum lado e outra do outro. 27 O átrio 
interior tinha também um pórtico do lado do meio-dia; 
mediu, dum pórtico ao outro, na direcção do meio-dia, 
cem côvados.

28 Introduziu-me no átrio interior pelo pórtico do 
meio-dia, o qual tinha as mesmas medidas. 20 As suas 
câmaras, as suas pilastras e o seu vestíbulo tinham as 
mesmas medidas; havia janelas, em torno deste pórtico 
e do seu vestíbulo, ao longo de cinqüenta côvados de 
comprimento e vinte e cinco côvados de largura. 30 Os 
vestibulos, que havia ao redor, tinham, cada um, vinte 
e cinco côvados de comprido, e cinco côvados de largo.
31 O seu vestíbulo dava para o átrio exterior; havia 
palmas nas pilastras e oito degraus por onde se subia.
32 Depois introduziu-me no átrio interior, do lado do 

'oriente, e mediu o pórtico que tinha as medidas prece 
dentes. 33 (Mediu também) as suas câmaras, as suas pi 
lastras e o seu vestíbulo que tinham as dimensões ditas 
acima; havia janelas, em torno do pórtico e do seu ves- 
tibulo. ao longo de cinqüenta côvados de comprido e 
vinte e cinco côvados de largo. 34 E (mediu) o seu 
vestíbulo, que dava para o átrio exterior; tinha palmas 
nas suas pilastras, dum lado e do outro, e uma escada 
de oito degraus. 3õ Conduziu-me em seguida ao pórtico 
setentrional, que mediu, sendo as dimensões as mesmas 
idos outros). 36 (Mediu também) as suas câmaras, 
as suas pilastras e o seu vestíbulo, com janelas em roda; 
(as medidas eram) cinqüenta côvados de comprido e 
vinte e cinco côvados de largo. 37 O seu vestíbulo 
olhava para o átrio exterior; nas suas pilastras havia 
palmas, dum lado e dó outro, e uma escada de oito 
degraus.

38 Havia uma câmara, cuja porta ficava perto das 
pilastras dos pórticos; era lá que lavavam os holocaus 
tos. 39 No vestíbulo do pórtico havia duas mesas dum 
lado, e duas n^^as do outro, para nelas se imolarem 
(as vitimas para) os holocaustos, pelo pecado e pelo 
delito. 40 No lado de fora do vestíbulo., á entrada seten 
trional do pórtico, havia duas mesas, e do outro lado 
do vestíbulo do pórtico havia também duas mesas; 41 
assim havia quatro m «a s  dum lado e quatro mesas 
do outro., ao todo oito mesas, sobre as quais imolavam 
(as vitimas). 42 Além disso, havia mais quatro mesas
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para o holocausto, feitas Ge pedras de silharia, de côvado 
e meio d'e comprido, de côvado e meio de largo, e dum cô 
vado de altura, para porem sobre elas os instrumentos 
que se empregavam na imolação das vítimas dos holo 
caustos e sacrifícios. 43 Tinham umas bordas dum 
palmo, dispostas interiormente, em toda a roda; sobre 
as mesas punham-se as carnes dos sacrifícios.

44 Fora do pórtico interior, eátavam as câmaras dos 
cantores, no átrio interior, uma ao lado do pórtico seten 
trional, voltada para o sul,, outra ao lado do pórtico 
oriental, voltada para o norte. 45 O homem disse-me: 
Esta câmara, que olha para o meio-dia. será para os 
sacerdote.s que vigiam na guarda do templo; 46 a 
câmara que o-lha para o aquilão será para os sacerdotes 
que cuidam de servir ao altar. São os filhos de Sadoc, 
dentre os filhos de Ia ív í, aqueles que se aproximam do 
Senhor para o servirem.

47 Mediu também o átrio, que era um quadrado de 
cem côvados de comprimento e cem côvados de largo; o 
altar estava diante do templo.

48 Introduziu-me no vestibulo do templo e mediu 
as pilastras do vestibulo, que tinham cinco côvados dum 
lado e cinco côvados do outro; a medida do pórtico era 
de três côvados dum lado e três côvados do outro. 49 
O comprimento do vestibulo era de vinte côvados, a 
largura de onze côvados; subia-se a ele por dez degraus. 
Perto das pilastras, havia duas colunas, uma dum lado 
e outra do outro.

41 —  1 Depois introduziu-me no templo e mediu as 
pilastras (ãa entrada), (que tinham) "Seis côvados de 
extensão dum lado, e seis côvados do outro —  medida do 
tabernáculo. 2 A  largura da porta era de dez côvados; 
as paredes laterais da porta tinham cinco côvados dum 
lado e cinco côvados do outro. Mediu também o com 
primento do templo, que era de quarenta côvados, e a 
sua largura, de vinte côvados.

3 Depois, tendo entrado no interior, mediu as pilas 
tras da porta, que tiuham dois côvados, e a porta (no 
seu comprimento), que tinha seis côvados, e a largura 
da porta, que era de sete côvados. 4 Depois mediu (o 
interior do ifantuário), diante da face do templo, um 
comprimento de vinte côvados e uma largura também de 
vinte côvados, e disse-me: Este é o Santo dos Santos.

48. Templo. Agora faz-se referência ao templo pròpria- 
mente dito, semelhante ao salomónico.

41, 3. N o in terior, no Santo dos Santos.



5 Mediu a parede do templo, que tinha seis côvados; 
a largura das câmaras, postas de todas as partes à roda 
(lo templo, era de quatro côvados. 6 Estas câmaras late 
rais estavam umas sobre as outras, em três planos, 
trinta em cada plano. Havia um muro exterior construído 
em volta do edifício, para suster as câmaras, que 
estas tocassem na parede do templo. 7 A  largura aumen 
tava, dum andar para o outro, à medida que se subia, 
em toda a volta do templo... 8 Observei neste'edifício, 
ao redor dele, um talude, base das câmaras laterais, com 
a medida duma cana inteira de seis côvados. 9 A  espes 
sura da parede do lado de fora (era) de cinco côvados, 
igualmente a da passagem junto das câmaras laterais. 10 
Entre as câmaras havia um espaço de vinte côvados ao 
redor do edifício, por todos os lados. 11 As portas de todas 
estas câmaras davam para a passagem; havia uma 
porta para o aquilão, e outra porta para o meio dia; a 
largura da passagem era de cinco côvados em circuito. 
12 O edifício separado, que estava voltado para ocidente, 
tinha setenta côvados de largura; a muralha do edifício 
tinha cinco côvados de espessura ao redor, e um com 
primento de noventa côvados.

13 Mediu o comprimento da casa, que era de cem 
côvados; o edifício que e.stava dela separado, o espaço 
vazio (entre as ãiias construções) e as suas paredes 
tinham também cem côvados de comprido. 14 A  lar 
gura da fachada do templo e do espaço livre, para 
oriente, era de cem côvados. 15 Mediu também o com 
primento do edifício qne se acha defronte do espaço 
livre, por trás da construção, com as galerias dos dois 
lados: era de cem côvados.

O templo, no seu interior, e o vestíbulo do átrio, 
16 os umbrais, as janelas gradeadas e os pôi-ticos que 
estavam ao redor por três lados, defronte do limiar de 
cada porta, estavam revestidos dum lambril de madeira 
que cercava tudo, desde a terra até às janelas, as quais 
janelas estavam fechadas. 17 Desde a entrada até à 
casa interior, e por toda a parede em roda, por dentro 
e por fora, tudo estava coberto de figuras: 18 queru 
bins e palmeiras; entre querubim e querubim estava uma 
palmeira. Cada querubim tinha duas faces; 19 uma
face de homem junto duma palmeira dum lado, e uma 
face de leão junto de outra palmeira do outro lado,
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esculpidas em relevo em toda a volta do templo. 20 
Estas representações dos querubins e das palmeiras 
estavam na parede do templo, desde o pavimento até ao 
cimo da porta. 21 Os pilares do templo eram quadrados. 
Diante do santuário havia qualquer coisa que parecia 
um altar de madeira; 22 a sua altura era de três côva 
dos, o seu comprimento de dois côvados; tinha ângulos 
e os suportes e os lados de madeira. O homem disse-me: 
Esta é a mesa que está diante do Senhor.

23 Tanto o templo como o santuário tinham, cada 
um. uma porta. 24 Nestas duas portas duma e outra 
parte, havia dois batentes que se fechavam um sobre 
o outro, porque eram duas as portas duma e outra parte 
da porta (principal). 25 Sobre as referidas'portas do 
templo havia representados querubins e  palmas como 
os que se viam sobre as paredes. Havia um anteparo de 
madeira sobre a fachada do vestibulo por fora, 26 Havia 
janelas gradeadas e figuras de palmas dum e doutro 
lado sobre as paredes laterais do vestibulo, sobre as 
câmaras laterais, e em toda a extensão dos anteparos.

Câmaras 43 —  1 (Depois) fez-me sair para o átrio exterior, ao 
dote^'^' °®rte; e introduziu-me nas câmaras, que estavam em 

frente do espaço livre e em frente da casa que olhava 
para o norte. 2 (Este edifício) tinha na fachada cem 
côvados de comprimento, do lado da porta setentrional, 
e cinqüenta côvados de largura. 3 Tinha vista para o 
átrio interior, que era de vinte côvados, e para o pavi 
mento do átrio exterior, onde estava uma galeria de 
fronte da galeria de três planos. 4 Diante das câmaras 
havia um passeio de dez côvados de largo, e  para ir ao 
interior um caminho dum côvado. As suas portas esta 
vam ao norte. 5 Estas câmaras eram mais estreitas no 
plano superior que as inferiores e as médias, porque 
as galerias lhes tiraram espaço. 6 Havia ti’ês andares, 
mas não tinham colunas como as colunas do á trio ; por 
isso as câmaras superiores eram mais estreitas que as 
inferiores e as do meio. 7 O muro exterior ao longo 
das câmaras, no caminho do átrio exterior, tinha, diante 
das câmaras, cinqüenta côvados de comprido. 8 Com 
efeito, o comprimento das câmaras do átrio exterior 
era de cinqüenta côvados ao passo que a extensão- 
defronte do templo, era de cem côvados. 9 Por baixo 
destas câmaras havia uma entrada ao oriente, para os 
que entravam nelas do átrio exterior.

10 Na largura do muro do átrio, que estava defronte 
da porta oriental do espaço livre e do edifício, havia



câmaras. 11 Existia também um caminho ao longo des 
tas câmaras, couro havia um ao longo das câmaras que 
estavam ao norte; o seu comprimento e a sua largura 
eram os mesmos, assim como eram as mesmas as saídas, 
a disposição e as portas; 12 estas entradas eram como 
as portas das câmaras, que estavam ao meio-dia; havia 
uma porta no topo do caminho, ao longo do mUro cor  ̂
respondente, para servir aos que entravam pela parte do 
oriente.

13 Disse-me: As câmaras que ficam ao setentrião e 
as que ficam ao meio-dia, diante do espaço livre, são 
câmaras santas;, aqui é onde os sacerdotes, que se apro 
ximam do Senhor, comem coisas santíssimas; aqui é 
que eles porão coisas sacrossantas, a oblação e a ofe 
renda pelo pecado e pelo delito, porque este lugar é 
santo. 14 Quando os sacerdotes tiverem entrado, não 
sairão do lugar santo para o átrio exterior sem dei 
xarem lá as vestimentas com que exercem o seu minis 
tério, porque são sautas. Tomarão outras vestes, para 
ir ter aos lugares do povo.

15 Quando ele acabou de tomar as medidas do inbe- Dimen- 
riar da casa, fez-me sair. pelo pórtico oriental e mediu ôe 
a casa em toda a volta. 16 Mediu o lado do oriente com 
a cana de m edir: quinhentos côvados (medidos) com a 
cana de medir, ao redor. 17 Mediu o lado do setentrião; 
quinhentos côvado.s, com a cana de medir, ao redor.
18 Mediu o lado do meio-dia: quinhentos côvados, com 
a cana de medir, ao redor. 19 Mediu o lado do ocidente; 
quinhentos côvados. com a cana de medir (ao redor).
20 Mediu assim a parede de cintura, pelos quatro lados, 
andando á roda, achando o comprimento de quinhentos 
côvados e a largura de quinhentos côvados; (essa pa 
rede) separava o.(lugar) sagrado do profano.

O novo culto

43 — 1 Depois conduziu-me ao pórtico oriental. 2 o  Senhor 
E eis que entrava a glória do Deus de Israel pelo lado entra no 
do oriente, eom um ruído semelhante ao ruído das gran- 
des águas, e a terra estava resplandecente pela (pre 
sença da) sua glória. 3 A  visão que tive era semelhante 
à que tinha tido. quando vim para destruir a cidade, 
semelhante à que tinha tido .iunto do rio Cobar. Pros- 
trei-me sobro o meu rosto. 4 A  glória do Senhor entrou 
no templo pela porta oriental, 5 O espírito arrebatou-me 
e introduziu-me no átrio interior. E eis que a casa 
estava cheia da glória do Senhor. /



6 Então ouvi alguém que me falava de dentro da 
casa, enquanto o homem estava junto de mim. 7 Dis 
se-me: Filho de homem, este é o lugar do meu trono, o 
lugar onde assentarei os meus pés, onde habitarei para 
sempre entre os filhos de Israel; os da casa de Israel 
não profanarão mais para o futuro o meu santo nome, 
nem eles, nem os seus reis. com as suas fornicacões 
{ou idolatrias), com os cadáveres dos seus reis e com 
os seus lugares altos. 8 Eles edificaram a sua porta 
junto da minha porta (ou templo), os postes da entrada 
da sua casa ao pé dos meus postes, de sorte que havia 
apenas um muro entre mim e eles; assim profanaram 
o meu santo nome pelas abominações que cometeram; 
por isso os consumi na minha ira. 9 Agora, porém, dei 
tarão para longe de mim as suas prostituições e os 
cadáveres dos seus reis, e eu habitarei sempre no meio 
deles. 10 Tu. filho de homem, mostra o templo à casa 
de Israel, pai-a que eles se confundam das suas iniqui 
dades. Que meçam toda a sua fábrica. 11 Se se enver 
gonharem de tudo o que fizeram, mostra-lhes a figura 
da casa (ou do templo), a sua disposição, as saídas e 
entradas do edifício, toda a sua traça, todos os precei 
tos acerca dela. toda a sua ordem e todas as suas leis; 
tudo isso porás, por escrito, diante dos seus olhos, a 
fim de que observem todas as indicações, todos os seus 
preceitos, e os cumpram. 12 Tal é a  lei (ou norma) que 
se deve guardar na edificação da casa; Sobre o cume 
do monte, todo o espaço em roda é santíssimo. Tal é, 
pois, a lei da casa.

Altar dos 13 Eis as medidas do altar, em côvados (extraordi-
caustos nários que têm a medida) de um côvado (vulgar) e um

palmo: a base era dum côvado de altura e dum côvado 
cie largura; o seu rebordo, por todo o circuito, era de 
um palmo. Eis a altura do a ltar: 14 desde a basè que
estava na terra até ao primeiro rebordo havia dois
côvados (de altura), e um côvado dé largura; e desde 
o rebordo mais pequeno até ao maior havia quatro côva 
dos, e a sua largura era dum côvado. 15 A  parte (do 
altar) reservada a cremação (das vitimas) tinha qua 
tro côvados; daí para cima levantavam-se quatro hastes. 
IG A  parte reservada à cremação tinha doze côvados de 
comprido e doze côvados de largo, em quadrado. 17 E a 
base era de catorze côvados de comprido e de catorze

43, 8. Edificaram. . . levantaram altares aos idolos, quer 
no templo quer nas suas vizinhanças.



côvados de largo. O rebordo em roda dele era de meio 
côvado, a base era dum côvado em roda; os seus degraus 
estavam voltados para o oriente.

18 fO meu guia) disse-me: Filho de homem, assim 
falJa o senhor Deus: Estas são as cerimônias que se 
devem observar a respeito do altar, quando for edifi 
cado, para que sobre ele se ofereça o holocausto e  se 
derrame o sangue. 19 Darás aos sacerdotes levftlcos, 
que são da linhagem de Sadoc, que se aproximam de 
mim, diz o Senhor Deus. para me servir, um novilho 
para sacrifício pelo pecado. 20 Tomarás do seu sangue 
e pô-lo-ás sobre os quatro remates do altar, sobre os 
quatro cantos do quadro e sobre a cornlja ao redor. 
Assim farás a purificação e a expiação. 21 Depois 
tomarás o novilho que tiver sido oferecido pelo pecado, 
o qual será queimado num lugar separado da casa fora 
do santuário. 22 No segundo dia oferecerás pelo pecado 
um bode novo, sem defeito; purificar-se-á o altar, como 
se purificou com o novilho. 23 Depois que tiveres aca 
bado de o purificar, oferecerás um novilho, sem defeito, 
e um carneiro do lebanho, também sem defeito. 24 
Oferecê-Ios-ás na presença do Senhor; os sacerdotes 
deitarão sal sobre eles e oferecê-los-ão em holocausto 
ao Senhoi;. 25 Durante sete dias, oferecerás cada dia 
um bode pelo pecado, e da mesma sorte será oferecido 
um novilho da manada e um carneiro do rebanho, sem 
defeito. 26 Durante sete dias far-se-á a propiciação do 
altar, purificar-se-á e consagrar-se-á. 27 Passados os 
sete dias, ao oitavo dia e nos seguintes., os sacerdotes 
oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e os vos 
sos sacrifícios pacíficos, e eu me reconciliarei convosco, 
diz o Senhor Deus.

44 —  1 Fez-me voltar depois para o pórtico exterior 
do santuário que olhava para o oriente, o qual estava fe 
chado. 2 O Senhor dlsse-me; Erte pórtico estará fechado: 
não se abrirá, ninguém passahá por ele, porque o Senhor 
Deus de Israel por aí passou: ficará fechado. 3 Porém 
0 príncipe, como príncipe sentar-seJÚ nele para comer o 
pão diante do Senhor; mas entrará pelo caminho do 
vestíbulo do pórtico, e pelo mesmo caminho sairá.

4 I.,evou-rae pelo pórtico do setentrião, diante do 
templo; olhei e vi que a glória do Senhor enchia a casa 
do 'Senhor; (ao ver isto) prostrei-me sobre o meu rosto. 
5 E  o Senhor disse-me: Filho de homem, considera no 
teu coração, olha com os teus olhos e ouve com os teus 
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as ordenações da casa do Senlior. de todos os seus 
regulamentos; aplica o teu coração a conhecer como 
entrar no templo e a conhecer também todas as saídas 
do santuário. 6 Dirás à casa de Israel, a estes rebeldes: 
Assim fala o Senhor Deus: Bastem-vos já, casa de 
Israel, todas as vossas maldades: 7 introduzlstes filhos 
estrangeiros, incircuncidados de coração e incircunclda- 
dos de carne, para estarem no meu santuário, profa 
nando a minha casa, quando oferecíeis os meus pães. a 
gordura e o sangue, quebrando assim, o ineu pacto com 
todas as vossas abominações. 8 Não observastes as leis 
do meu santuário estabelecestes (estes incircuncidados) 
para fazer o meu serviço no meu santuário, em lugar 
de vós (violando deste'modo os preceitos divinos). 9 Isto 
diz o Senhor Deus: Nenhum estrangeiro, incircuncidado 
de coração e incircuncidado de carne, entrará no meu 
santuário, nenhum filho de estrangeiro, que viva no meio 
dos filhos de Israel.

10 Até os levitas, que se apartaram de mim, entre 
gando-se ao erro dos filhos de Israel, quando estes se 
desencaminharam, deisaiido-me a mim para irem atrás 
dos seus ídolos, suportarão o castigo da sua iniqüidade. 
11 Serão no meu santuário simples porteiros guardas 
das portas da casa e seus serventes; matarão os ( ani 
mais destinados aos) holocaustos e sacrifícios pelo povo, 
e estarão na sua presença para o servir. 12 Visto que 
lhe prestaram o seu ministério na presepça dos seus 
ídolos, e foram para a casa de Israel uma ocasião de 
escândalo e de iniqüidade, por isso levantei a minha mão 
contra eles, diz o Senlior Deus, e eles levarão o peso da 
sua iniqüidade. 13 Não mais se aproximarão de mim, 
para exercer as funções do sacerdócio na minha pre 
sença nem para tocar nas coisas santas, no lugar san 
tíssimo, mas levarão sobrè si a sua confusão e o cas 
tigo das maldades que cometeram. 14 Constituí-los-ei 
(simples) guardas da casa e seus serventes, para tudo 
o que nela for preciso fazer.

15 Porém aqueles sacerdotes levíticos., filhos de 
Sadoc, que guardaram as ordenações do meu santuário, 
quando os filhos de Israel se desencaminharam de mim, 
esses aproximar-se-ão de mim para me servirem de 
ministros, estarão na minha presença para me oferece 
rem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. 16 Esses 
é que entrarão no meu santuário, que se aproximarão 
dn ininlia mesa, para o meu serviço, observando as mi-



iilias oi-deiiações. 17 Quando eles entrarem nas portas 
do átrio interior, estarão vestidos de roupas de linho; 
não terão nada sobre si que seja de lã, quando exer 
cerem as funções do seu ministério nos pórticos do átrio 
interior e dentro. 18 Terão turbantes de linho na 
«•aheça, e calções óe linho sobre os rins; não se clngjjão 
de modo a excitar o suor. 19 Quando saírem ao átrio 
exterior (para irem) ao povo. tirarão os hábitos com 
que tiverem exercido o seu ministério e depô-los-ão nas 
câmaras do santuário; vestirão outros hábitos, para não 
santificarem o povo com as suas vestes (sagradas). 20 
Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer livremente 
o cabelo, mas terão cuidado de o cortar. 21 Nenhum 
sacerdote bebei-á vinho., quando tiver de entrar no átrio 
interior. 22 Não se casarão, nem com viúva nem com 
repudiada, mas com donzelas de linhagem da casa de 
Israel; poderão todavia casar com uma viúva doutro 
sacerdote. 23 Eusinarão ao meu povo a diferença que 
há entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro.
24 Quando se levautar alguma controvérsia, prestar-se-ão 
a decidi-la; julgarão segundo o direito que estabeleci. 
Observarão as minhas leis e os meus preceitos, em todas 
as minhas solenidades, e santificai'ão os meus sábados.
25 Não se aproximarão dum cadáver, para que se não 
manchem excepto se for pai ou mãe, filho ou filha, 
irmão ou irmã que não tenha marido. 26 Depois que 
qualquer deles tiver sido purificado, contar-se-lhe-ão sete 
dias. 27 No dia em que entrar no santuário, no átrio, 
interior, para exercer o seu ministério no santuário ofere 
cerá um sacrifício pelo seu pecado, diz o Senhor Deus.

28 (Os sacerdotes) não terão herança, porque eu 
é que sou a sua herança; não lhes dareis quinhão em 
Israel, porque eu é que sou o seu quinhão. 29 Alimen- 
tar-se-ão das oblações e das vítimas que forem ofereci 
das, tanto pelo pecado como pelo delito, tudo o que 
for consagrado em Israel, será deles. 30 As primícias 
de todos os primogênitos e todas as oferendas de qual 
quer espécie pertencerão aos OTcerdotes; dareis também 
ao sacerdote as primícias dos vossos alimentos,, para 
que repouse a bênção sobre a vossa casa. 31 Os sacer-

44, 17. Roupas de linho. Os sacerdotes usavam vestidos 
de linho, simbolo da pure2a  de alma.

19. Para não santificarem. . . Quem tocasse os ornamentos 
ou eoisas sagradas recebia uma espécie de consagração, que 
obrigava a njuitas e penosas atenções, para não incorrer em 
impureza legal.
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ilotes não comerão nada de ave, nem de outro animal, 
que por si tenham morrido, ou que tenham sido despe 
daçados.

45 —  1 Quando começardes a dividir a terra por 
sortes (entre as familias) separai, como oferta reser 
vada ao Senhor, um pedaço da terra., que será sagrado. 
Terá vinte e  cinco mil medidas (ou côvados) de compri 
mento, e dez mil de largura; será sagrado em toda a 
sua extensão. 2 De todo este espaço separareis, para san 
tuário, um quadrado de quinhentos côvados de cada 
lado, tendo em toda a volta uma cerca de cinqüenta 
côvados de espaço vazio. 3 Sohre esta superfície, medi- 
rels um comprimento de vinte e cinco mil (côvados), 
e uma largura de dez mil onde ficará o -santuário, o 
Santo dos Santos. 4 Esta porção de terra consagrada 
(a  Deus) será para os sacerdotes, ministros do santuá 
rio, que se aproximam para servir o Senhor; tal por 
ção será destinada para suas casas e como lugar con 
sagrado para o santuário. 5 Haverá também outros 
vinte e cinco mil côvados de comprimento e  dez mil de 
largura para os levitas que servem no templo; aí terão 
cidades (ou povoações) para morar (destinadas aos que 
estiverem de serviço).

6 Dai-eis cinco mil côvados de largura e vinte e 
cinco mil de comprimento, paralelamente ao que está 
separado para o santuário., para domínio da cidade; 
isto pertencerá à casa de Israel.

7 Também ao príncipe (dareis a sua porção) duma 
e outra parte, junto ao que foi separado para o santuá 
rio e junto à  possessão da cidade, em frente do que foi 
apartado para o santuário e  em frente da possessão da 
cidade, do lado do ocidente., para ocidente, e, do lado 
do oriente, para oriente. O comprimento será igual ao 
de cada parte, desde a fronteü-a ocidental até á oriental 
do país. 8 Será a sua porção em Israel. Os príncipes não 
oprimirão mais o meu povo, mas deixarão a terra à casa 
de Israel, segundo as sua%tribos.

9 Isto diz o Senhor ÍDeus; Baste-vos, 6 príncipes de 
Israel, (o  que tendes fe i to ) ! Cessai de cometer a vio 
lência e  as rapinas, praticai o direito e  a  justiça, não 
sobrecarregueis com mais exacções o meu povo, diz o Se 
nhor Deus. 10 Seja justa a vossa balança, justo o efa, 
justo o bato. 11 O efa e o bato serão duma mesma medida, 
de sorte que o bato (para os líquidos) tenha a décima

46, 11. O efa correspondia a cerca de 38 litros.



parte do hotuer, e o efa (para os sólidos) tenha a mesma 
décima parte do homer; a sua capacidade será igual, 
comparada com a medida do homer. 12 O slclo tem 
vinte ébolos. E vinte siclos, com vinte e cinco siclos- 
mais quinze siclos, fazem uma mina.

13 Eis as primiclas que vós oferecereis. A  sexta parte Primíciaa. 
dum efa, de cada homer de trigo, e a sexta parte dum 
efa, de cada homer de cevada. 14 Quanto à medida do 
azeite, dareis a décima parte dum bato por cada cor, 
que é igual ao homer, pois tem dez batos, porque dez 
batos enchem um homer. 15 (Oferecereis) um carneiro 
de cada rebanho -de duzentas cabeças das pastagens de 
Israel, para a oblação, para os holocaustos e para os 
sacrifícios pacíficos, a fim de fazer expiação por eles, 
diz o Senhor Deus. 16 Todo o povo da terra será obri 
gado a pagar estas primiclas ao que for príncipe em 
Israel. 17 Mas estarão a cargo do príncipe os holocaus 
tos, as oferendas e as libações nos dias solenes, nos 
primeiros dias de cada mês, nos sábados, em todas as 
solenidades da casa de Israel; ele oferecerá (o  necessá 
rio para) o sacrifício pelo pecado, para o holocausto e 
para os sacrifícios pacíficos, a fim  de se fazer a expla- 
ção pela casa de Israel.

18 Isto diz o Senhor Deus; No primeiro mês, no prl- S^rifí- 
meiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e expiação, 
purificarás o santuário. 19 O sacerdote tomará do san 
gue da vítima oferecida pelo pecado, e espargirá com 
ele os postes do templo, os quatro cantos do quadro do 
altar e os postes da porta do átrio Interior. 20 O mesmo 
farás no sétimo dia do mês, por cada um que pecou 
por ignorância ou por irreflexão, e (assiim) purificarás 
o templo.

21 No primeiro mês, a quatorze do mês, celebrareis Páscoa, 
a solenidade da páscoa, comendo pães ázimos durante 
sete dias. 22 O príncipe oferecerá nesse dia por si e 
por todo o povo da terra um novilho pelo pecado. 23 
Depois, oferecerá em holocausto ao Senhor durante a so 
lenidade dos sete dias, sete novilhos e selte carneiros sem 
defeito, cada dia, durante os sete dias; oferecerá também 
cada dia um bode pelo pecado. 24 Como oblação oferecerá '
um efa (de farinha) por cada novilho, e  um efa por 
cada carneiro; juntará um hin de azeite a cada efa.

12. 0 sido tinha o peso de catorze a dezasseis gramas.
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25 No sétimo mês, aos quinze do mês, em que se 
celebra a solenidade (ãos Tabernáculos) fará durante 
sete dias contínuos as mesmas coisas que se disseram 
acima, tanto pela expiação do pecado como pelo holo 
causto, e a oblação (da farinha) e  do azeite.

46 —  1 Assim fala o Senhor Deus: O pórtico do 
átrio interior, que olha para o oriente, estará fechado 
durante os seis dias de trabalho, mas abrir-se-á no dia 
de sábado, assim como no primeiro dia de cada mês. 
2 O príncipe, vindo de fora para o vestíbulo do pórtico, 
parará no limiar da porta; os sacerdotes oferecerão 
então o holocausto e os sacrifícios pacíficos; ele fará 
adoração sobre o limiar do pórtico e depois sairá; porém 
o pórtico não se fechará até à tar.de. 3 O povo do país 
fará sua adoração à entrada deste pórtico, nos sábados 
e nos primeiros dias de cada mês, diante do Senhor.

4 O príncipe oferecerá ao Senhor este holocausto: 
No dia de sábado, seis cordeiros sem defeito, um car 
neiro também sem defeito, 5 e a oblação dum efa (de 
farinha) com o carneiro; com os cordeiros, fará a obla 
ção que quiser, juntando um hin de azeite por cada efa. 
6 No primeiro dia de cada mês (oferecerá) um novilho 
sem defeito, e seis cordeiros e seis carneiros igualmente 
sem defeito. 7 Fará a oblação dum efa (ãe farinha) 
com o novilho, e (tnmbém) dum efa com cada carneiro; 
juntando por cada cordeiro a oblação que quiser, jun 
tando um hin de azeite por cada efa.

8 Quando o príncipe houver de entrar, entre pelo 
vestíbulo do pórtico e  saia pelo mesmo caminho. 9 
9 Quando o povo da terra entrar, para se pôr na pre 
sença do Senhor nos dias solenes, aquele que entrar pelo 
pórtico do aquilão para adorar, saia pelo pórtico do 
meio-dia; aquele que entrar pelo pórtico do meio-dia, 
saia pelo pórtico do aquilão. Ninguém voltará pela porta 
por que entrou, mas sairá pela que lhe é oposta. 10 
O príncipe estará também no meio deles, entrará como 
os que entram e sairá como os que saem. 11 Nos dias 
de festa e nas solenidades, far-se-á a oblação de um efa 
(de fwrinha) com cada novilho, de um efa com cada 
carneiro; com os cordeiros, porém, oferecerá cada um o 
que quiser., juntando um hin de azeite a cada efa.

12 Quando o príncipe oferecer ao Senhor um holo 
causto voluntário, ou sacrifícios pacíficos voluntários, 
abrir-se-lhe-á o pórtico que olha para o oriente, e ele 
oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacífi-



COS, como o faz  no dia de sábado; em seguida sa irá ; 
fecliar-«e-á o pórtico, depois que tiver saldo.

13 Oferecerá todos os dias em holocausto ao Senhor Holo- 
um cordeiro dum ano, sem defeito; oferecê-lo-á sem- caurio 
pre de manhã. 14 Todas as manhãs dará como oblação aiSio' 
com este cordeiro a sextu parte dum efa (de farinha) 
e a terça parte dum hin de azeite, para ser misturado 
com a farinha; esta é a oblação a fazer ao Senhor — 
leí perpétua, para sempre. 15 Oferecer-se-á o cordeiro, 
a oblação (da farinha) e o azeite, todas as manhãs- 
como liolocausto perpétuo.

IG Isto diz 0 Senhor Deus: Se o princlpe fizer qual- Possessão 
quer doação a algum de seus filhos, passará para seus 
filhos, os quais a possuirão como bem de herança. 17 
Porém, se ele oferecer um dom da sua própria fazenda 
a um dos seus servos, perteneer-lhe-á até o ano do jubi 
leu, e  então voltará para o príncipe. Apenas a seus 
filhos pertencerá o que lhe foi dado, como herança.
18 O príncipe não tomará nada por violência da herança 
do povo. despojando quem quer que seja dos seus bens, 
mas dará da sua fazenda própria o patrimônio a seus 
filhos, a fim de qne ninguém do meu povo seja esbu 
lhado da sua propriedade.

19 Depois introduziu-me por uma entrada, qne estava Cozinhas 
ao lado do pórtico, nas câmaras do santuário, destinadas 
aos sacerdotes, as quais olhavam para o norte; ali havia 
um lugar voltado para o ocidente. 20 Então disse-me 
e le : Este é o lugar em que os sacerdotes cozerão as 
vítimas pelo pecado e pelo delito, onde cozerão as 
oblações. a fim de que as não levem ao átrio exterior, e 
(aconteça que) fique o povo santificado. 21 Depois 
fez-me sair para o átrio exterior e levou-me à roda pelos 
quatro cantos do átrio; em cada um dos quatro cantos 
deste átrio havia um recinto. 22 Estes recintos peque 
nos, assim dispostos pelos quatro cantos do átrio, tinham 
quarenta côvados de comprido e trinta de largo; todos 
os quatro tinham a mesma medida. 23 Uma parede ao 
redor cercava eStes quatro pequenos recintos; viam-se 
também cozinhas edificadas ao fundo da parede, em totla 
a volta. 24 E disse-me: Estas são as cozinhas nas quais 
os ministros da casa do Senhor cozerão as vitimas ofe 
recidas pelo povo.

46, 20. Fique. . . Ver nota, 44, 19.
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47 —  1 (Depois) fez-me voltar para a porta da casa 
(do Senhor). E eis que brotavam águas debaixo do 
limiar da porta, do lado do oriente, porque a face da 
casa olhava para o oriente; as águas desciam por baixo 
do lado direito do templo, ao meio-dia do altar. 2 Fez-me 
sair pelo pórtico do setentrião e dar a volta por fora 
até ao pórtico exterior, que olhava para o oriente; vi que 
as águas jorravam do lado direito. 3 Saindo para a banda 
do oriente, o homem, que tinha um cordel na mão, mediu 
mil côvados e fez-me atravessar a água, que me dava 
pelos tornozelos. 4 Mediu outros mil côvados e (a li) 
fez-me atravessar a água. que me dava pelos joelhos. 
5 Mediu outros mil côvados e fez-me atravessar a água, 
que me dava pelos rins. Mediu outros mil côvados, e 
era já  uma torrente que não pude atravessar, porque 
se tinham empolado as águas, tornando-se uma profunda 
torrente, que não se podia passar a vau. 6 Então dis- 
-se-me: Viste, filho de homem? Depois levou-me e recon 
duziu-me a borda da torrente.

7 Tendo eu, pois. tornado, vi sobre a borda da 
torrente muitíssimas árvores, de um e outro lado. 8 
Disse-me; Estas águas vão para o distrito oriental e 
descem para a planície do deserto; entrarão no mar 
(M orto) e aí se difundirão, de maneira que as águas 
(do mar) ficarão saudáveis. 9 Todo o animal vivo, que 
se move (nas águas), viverá por toda a parte onde che 
gar a torrente; haverá peixes em abundância, porqiie, 
onde chegarem estas águas, as outras se tornarão sãs 
e haverá vida em toda a parte onde chegar esta tor 
rente. 10 Os pescadores estarão sobre as suas margens 
desde Engadi até Engalim se estenderão redes; serão as 
espécies de seus peixes como as do Grande Mar, e com 
muita fartura. 11 Nas suas lagunas, porém, e nos seus 
charcos, não serão salutíferas as águas, porque destina 
das à extracção de sal. 12 Ao longo da torrente nascerá 
nas suas ribanceiras, dum e doutro lado, toda a espécie

47, 1. Brotavam águas, «simbolo das bênçãos divinas. 
Estas águas saiam debaixo do lim iar da porta  do santuário, 
em que Deus residia, como uma emanação da sua vida». (Cram 
pon).

10. Estes pescadores são figura dos Apóstolos. Engadi 
está num extremo do mar de Sodoma, e Engalim  no outro 
extremo oposto, o que significa que os Apóstolos, pregadores 
do Evangelho, estenderão a sua pregação por todo o mundo, a 
fim  de pescar almas para Deus.



de árvores frutíferas; não lhes cairá a folha, nem fa l 
tará o fruto. Darão frutos novos todos os meses, porque 
as suas águas manam do santuário; os seus frutos ser 
virão de sustento, e as suas folhas de remédio.

13 Isto diz o Senhor Deus; Eis os limites, dentro 
dos quais pOssuireis a terra que se há-de repartir pelas 
doze tribos de Israel, dando a José um quinhão dobrado. 
14 Possuireis todos Igualmente, cada um tanto como seu 
irmão, esta terra prometida por mim com juramento a 
vossos pais; será esta terra a vossa herança, 15 Eis 
os limites da terra: Pelo lado setentrional, desde o 
Grande Mar, pelo caminho de Hetalon, vindo a Sedad: 
16 Hamat, Berota, Sabarim. que está entre os confins 
de Damasco e os confins de Hamat, Haser Hattikon, que 
está nos confins de Hauran.

17 Os seus limites irão, pois, desde o mar até 
Haser-Enon, tendo ao norte o termo de Damasco e a 
fronteira de Hamat. Isto pelo lado setentrional. 18 O seu 
limite oriental tomar-se-á entre Hauran e Damasco, 
entre Galaad e a terra de Israel, limitando-a o Jordão 
até ao mar oriental. Medireis a partir da fronteira 
(norte) até ao mar oriental. Tal é o lado do oriente. 
19 O limite meridional irá desde Tamar até às águas 
de Meribot, de Cades. e até à torrente (ão Egipto) que 
vai para o Grande Mar (ou Mediterrâneo). Este é o 
limite do meio-dia. 20 O limite (ocidental), do lado do 
mar. será o Grande Mar, desde o seu extremo até Hamat. 
Este será o lado do ocidente.

21 Dividireis esta terra entre vés, segundo as tribos 
de Israel; 22 sorteá-la-eis para herança vossa e daque 
les estrangeiros que vierem juntar-se convosco, que tive 
rem filhos no meio de vós; considerá-los-eis como natu 
rais entre os filhos de Israel; tomarão parte convosco 
na herança, no meio das tribos de Israel. 23 Em qual 
quer tribo em que se achar um estrangeiro, vós Ihe 
dareis ali o seu quinhão (de terra), diz o Senhor Deus.

48 — 1 Eis os nomes das tribos. Desde a fronteira 
do norte, ao longo do caminho de Hetalon, quando se 
vai a Hamat, até Haser-Enon, deixando o limite da 
banda de Damasco, ao norte, ao longo do caminho de 
Hamat, (os limites) desde o lado oriental ao ocidental 
determinam a porção (da tribo) de Dan. 2 Junto dos
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22. Que merem juntar-se convosco para adorar a Deus. 
Alusão à Ig re ja  Católica, em que é igual a condição de todos 
os homens.



confins cie Dan, desde o oriente até ao ocidente, será 
a porção de Aser. 3 Junto dos confins de Aser, da região 
oriental até à ocidental, a porção d e ‘ Neftali. 4 Junto
dos confins de Neftali, desde a região oriental até à
ocidental, a porção de Manassés õ Junto dos confins de 
Manassés. desde a região oriental até à ocidental, a 
porção de Efraim 6 Junto dos confins de Efraim, desde 
a região oriental até à ocidental, a porção de Ruben. 
7 Junto dos confins de Ruben, desde a região oriental 
até à ocidental, a porção de Judá. 

aos sacer- 8 Junto dos confins de Judá, desde a região orien-
tal à ocidental, serão as primícias (ou porções) que sepa- 

ao san- rareis, as quais terão vinte e  cinco mil medidas (ou 
tuário; côvados) de largura, e um comprimento igual a cada um 

dos outros quinhões, desde a região oriental até à oci 
dental. O santuário ficará no meio.

9 Quanto às primícias (ou porções) que separareis 
para o Senhor, terão vinte e cinco mil côvados de com 
prido e dez mil de largo. 10 Estas primícias santas 
pentencerão aos sacerdotes; terão vinte e cinco mil 
côvados de comprimento para o aquilão. dez mil 
de largura, para o mar, dez mil tambéln de largura, 
para o oriente, e vinte e cinco mil de comprimento, 
para o meio-dia. O santuário do Senhor ficará no meio 
(desta porção). 11 Toda esta porção será destinada 
ao.5 sacerdotes consagrados, filhos de Sadoc. os quais 
observaram as minhas cerimônias e não se desencami- 
nharam como os levitas, quando os filhos de Israel 
andavam desencaminhados. 12 O seu quinhão será no 
meio das porções reservadas, parte santíssima, junto aos 
limites dos levitas, 13 Os levitas terão junto aos limites 
dos sacerdotes, vinte e cinco mil côvados de compri 
mento, e dez mil de largura. Todo o comprimento (ãa 
sua porção) será de vinte e cinco mil côvados e a lar 
gura de dez mil. 14 Não poderão nem trocar nada 
disto, nem transferir a outros as primícias da terra, 

à cidade, porque são consagradas ao Senhor.
1-5 Os cinco mil côvados que restam da largura dos 

vinte e cinco mil, serão considerados como profanos, 
ficando destinados à cidade, para habitações e para 
arrabaldes; a cidade ficará no meio (deste espaço). 16 
Eis as suas medidas: do lado setentrional terá quatro 
mil e quinhentos côvados; do lado meridional quatro 
mil e quinhentos; do lado oriental quatro mil e quinhen 
tos; do lado ocidental quatro mil e quinhentos. 17 Os 
arrabaldes da cidade terão do lado do aquilão duzentos



cipe.

e cinqüenta côvados, do lado do mei«)-dLa duzentos e 
cinqüenta, do lado -do oriente duzentos e cinqüenta, e 
do lado do mar duzentos e cinqüenta. 18 Quanto ao que, 
ficar do comprimento, junto às primícias do santuário,
(isto é) dez mil côvados para o oriente e dez mil para o 
ocidente, paralelamente à parte consagrada, os produtos 
de tal terreno serão destinados ao sustento daqueles que 
servem a cidade. 19 Os que trabalharem em serviço da 
cidade, serão de todas as tribos de Israel 20 Toda a 
parte reservada terá vinte e cinco mil côvados em qua 
drado; tomareis a quarta parte da porção consagrada, 
para possessão da cidade.

21 O que restar, ao redor da porção consagrada e 
do quinhão da cidade, defronte dos vinte e cinco mil 
côvados até 'ã fronteira oriental, e a ocidente, i ao longo 
dos vinte € cinco mil côvados. até à fronteira ocidental, 
será quinhão do príncipe. Isto será do príncipe; assim 
a porção consagrada e o lugar santo do templo ficarão 
no meio (deste espaço). 22 Exceptuando a possessão 
dos levitas e a possessão da cidade, que estão no meio 
da porção do príncipe, pertencerá ao príncipe o que esti 
ver entre os confins de Judá e os confins de Benjamim.

23 Quanto às outras tribos: A  porção de Benjamim 
será desde a região oriental até à região ocidental. 24 
Junto dos confins de Benjamim, desde a região oriental 
até à região ocidental, a porção de Simeão. 25 Junto 
dos confins de Simeão, desde a região oriental até à 
região ocidental, a porção de Issacar. 26 Junto dos 
confins de Issacar, desde a região oriental até à região 
ocidental, a porção de Zabulon. 27 Junto dos confins 
de Zabulon, desde a i-egião oriental até à região ociden 
tal, a porção de Gad. 28 Para a banda dos confins de 
Gad, ao meio-dia, a fronteira irá desde Tamar até às 
águas de Meribot, junto a Cades, e à torrente que vai 
para o Grande Mar.

29 Esta é a terra que distribuireis por sorte entre 
as tribos de Israel e tais serão as suas partilhas, diz 
o Senhor Deus.

30 Eis as saídas da cidade: Medirás pelo lado do Circuito 
setentrião quatro mil e quinhentos côvados. 31 (As por- cidade 
tas da cidade tomarão os nomes das tribos de Israel), santa. 
Haverá três portas pelo (citado) lado do setentrião:
uma porta de Buben, uma poita de Judá e uma porta de 
Levi. 32 Medirás da mesma sorte, para o lado do oriente, 
quatro mil e quinhentos côvados. e desta banda haverá 
(também) três portas: uma porta de José, uma porta
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de Benjamim e uma porta de Dan. 33 Medirás quatro 
mil e quinhentos côvados para o lado do meio-dia e 
(da mesma sorte) liaverá aqui três portas: uma porta 
de Simeão, uma porta de Issacar e uma poría de Zabu- 
lon. 34 Medirás quatro mil e quinhentos côvados para 
o lado do ocidente, e  haverá aqui (também) tr&  portas: 
uma porta de Gad, uma porta de Aser e uma porta de 
Neftali. 35 O seu circuito será de dezoito mil côvados. 
Desde esse dia, o nome da eidade será: lavé-Scham 
(O  Senhor está ali).



PROFECIA DE DANIEL
Daniel é o quarto e ú ltim o dos profetas ^maio 

res». E ra  da tribo de Judá e descendente de Davide.
Jovem ainda, fo i levado cativo para Babilônia por 
Nabucodonoaor, que o escolheu, com outros jovens 
judeus, para seu serviço.

Gozou sempre de um prestígio extraordinário 
perante os reis de Babilônia, graças ao seu talento, 
às suas profecias e aos milagres que Deus operou 
p or seu intermédio. É célebre a profecia messiânica 
de Daniel das setenta semanas de anos (cap. 9).

M orreu este profeta com  88 anos de idade, no 
f im  do reinado de Ciro, depois de ter conseguido 
dele um édito que perm itia aos Judeus voltarem a 
Jerusalém e reedificarem a cidade e o templo.

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

HISTÓRIA DO PROFETA D A M E L  

I —  Vida particular

1 — 1 No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei Depois 
de Judá, veio Nabucodonosor. rei de Babilônia, contra 
Jerusalém, e sitiou-a. 2 O Senhor entregou nas suas saiém!*" 
mãos Joaquim, rei de Judã. e uma parte dos objectos 
da casa de Deus. Ele levou-os para a terra de Senaar, 
para a casa do seu deus; pôs os objeôtos na casa do 
tesouro do seu deus.

3 Então disse o rei a Asfenez, seu eunuco-mor, que são es- 
Ihe destinasse, dentre os filhos de Israel, da linhagem colhidos 
dos reis e dos nobres, 4 alguns meninos em que não 
houvesse defeito algum, de gentil presença, hábeis para Judeus 

toda a sabedoria, versados nas ciências e inteligentes, que fervi^  
pudessem estar no palácio do rei, para que lhes fossem Nabu- 
ensinadas as letras e a língua dos Caldeus 5 O rei codono- 
ordenou que se lhes desse cada dia de comer das Igua- 
rias reais, e de beber do vinho que ele mesmo bebla, a 
fim de que, mantidos deste modo durante três anos, 
servissem depois na presença do rei.
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6 Entre estes encontraram-se. dos filhos de Judá, 
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 7 O qunuco-mor 
pôs-lhes os seguintes nomes: a dlaniel o de Baltasar, a 
Ananias o de Sidrac, a Misael o de Misac, e a Azarias 
o de Abdenago. 8 Daniel resolveu no seu coragão não 
se contaminar com as iguarias que lhe viessem da mesa 
do rei, nem com o vinho que ele bebesse, e pediu ao 
eimuco-mor que não o obrigasse a contaminar-se.

9 Deus fez que Daniel achasse graça e benevolência 
diante do eunuco-mor. 10 Então o eunuco-mor disse a 
Daniel: Tenho medo do rei, meu amo, o qual determi 
nou 0 que vós deveis comer e beber; se ele vir os vossos 
rostos mais macilentos que os dos outros jovens da vossa 
idade, sereis a causa de que o rei me condene. 11 
Daniel respondeu ao oficial, a quem o eunuco-mor tinha 
ordenado que tivesse cuidado de Daniel, de Ananias, 
de Misael e de Azarias; 12 Peço-te que nos experimen 
tes a nós, teus servos, durante dez dias, dando-nos só 
legumes a comer e água a beber; 13 depois disto, olha 
para os nossos rostos e para os rostos dos meninos que 
comem da mesa do rei, e, conforme vires, assim pro- 
cederás com os teus servos. 14 Ele acedeu ao seu pedido 
e experimentou-os durante dez dias. 15 Depois dos dez 
dias. apareceram os seus rostos melhores e mais gordos 
do que os de todos os meninos que comiam da mesa do 
rei. 16 O oficial pois, levava embora os manjares e o 
vinho que deviam beber, e dava-lhes legumes.

17 Deus concedeu a estes jovens saber e compreen 
são no campo das letras e da sabedoria, e a Daniel 
(deu) a inteligência de todas as visões e sonhos. 18 Ter 
minando. pois, o tempo, depois do qual o rei tinha orde 
nado que lhe fossem apresentados, o eunuco-mor intro 
duziu-os à presença de Nabucodonosor. 19 Tendo-se o 
rei entretido em conversação com eles, não encontrou 
entre todos quem igualasse Daniel, Ananias, Misael e 
Azarias. Ficaram, portanto, ao serviço da pessoa real. 
20 Em todas as questões que o rei lhes propôs em maté 
ria de sabedoria e de inteligência, achou que excediam 
dez vezes todos os adivinhos e magos de todó o seu reino.

21 Daniel permaneceu (ao serviço do re i) até ao 
primeiro ano do rei Ciro.

1, 8. A contaminar-se. «Os pagãos costumavam dar às suas 
refeições um carácter religioso, oferecendo aos deuses uma 
parte das iguarias e do vinho que se servia à mesa. Além 
disso, entre estas iguarias, podiam encontrar-se algumas proi 
bidas pela lei (Lev. 11; 20, 25) ou preparadas dum modo con 
trário à mesma lei (Lev. 7, 27)». (Crampon).



I I  —  Vida pública

2 —  1 No segundo ano do seu reinado teve Nabuco- os sábios 
donosor sonhos, que perturbaram tanto o seu espírito “ âo po- 
que perdeu o sono. 2 Mandou, pois, o rei convocar os 
adivinhos, os magos, os encantadores e os Caldeus (ou  o sonho 
astrólogos), para que lhe fizessem conhecer quais tinham do rei, 
sido os seus sonhos. Eles, tendo cliegado, apresentaram-se 
diante do rei. 3 O rei disse-lhes: T ive um sonho, mas 
o meu espírito está perturbado, ao procurar coiupreen- 
dê-lo. 4 A isto os Caldeus responderam ao rei em arn- 
maieo: ó  rei, vive eternamente! Dize a teus servos o 
sonho que tiveste, que nds to interpretaremos. 5 Res 
pondendo o rei. disse aos Caldeus: Sabei da minha 
decisão: se me não declarardes o sonho e o sen signi 
ficado, sereis despedaçados, e as vossas casas arrasadas.
0 Mas, se expuserdes o sonho e o que ele significa, rece 
bereis de mim prêmios, dons e grandes honras. Êxpon- 
de-me, pois, o sonho e a sua interpretação. 7 Eles se 
gunda vez responderam, dizendo: Declare o rei a seus 
servos o sonho que teve, e nós lhe daremos a sua inter 
pretação. 8 Respondeu o r e i : Conheço bem que procu 
rais ganhar tempo, pois sabeis da minha decisão. 9 Se 
me não disserdes o que sonhei, é porque também estais 
a forjar uma interpretação falsa e funesta, para me 
entreterdes com palavras até que tenha passado o tempo.
Dizei, pois, qual foi o meu sonho, para que eu saiba 
que a interpretação que lhe derdes é verdadeira. 10 
Dando os Caldeus a sua resposta na presença do rei, 
disseram: Não há homem, ó rei, sobre a terra, que possa 
executar a ordem do rei, e  nenhum rei há, por grande 
e poderoso que seja, que pergunte semelhante coisa a 
um adivinho, a um mago, ou a um Caldeu, 11 O que 
o rei pergunta, é d ifíc il; não se achará pessoa alguma 
que declare isso ao rei, excepto os deuses, os quais não 
têm a morada entre os homens.

12 Ao ouvir isto, o rei, todo enfurecido, clieio de e por 
uma grande ira, ordenou que fossem mortos todos os isso são 
sábios de Babilônia. 13 Publicada que foi esta sen- nados*à 
tença, ia-se já  proceder à matança dos sábios, e andava-se morte, 
em busca de Daniel e dos seus companheiros para tam 
bém serem mortos.

14 Então Daniel falou prudente e sàbiamente a Daniel 
Arioc. chefe da guarda do rei, que tinha saldo para fazer Peúe uma 
matar os sábios de Bahilánia. 15 Perguntou a Arioc, ao^re™
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oficial do rei, por que causa havia pronunciado o lei 
uma sentença tSo cruel. Tendo Arioc declarado a Daniel 
o que havia sobre isso, 16 apresentou-se Daniel ao rei 
e suplicou-lhe que lhe concedesse algum tempo para reve 
lar ao rei a interpretação (ão sonho).

n  (Daniel) fo i para sua casa e contou o que se pas 
sava aos seus companheiros. Ananias, Misael e  Azarias, 
18 a fim de que eles implorassem ’ a misericórdia do 
Deus do céu, acerca deste segredo, para que Daniel e 
seus companheiros não perecessem com os outros sábios 
de Babilônia. 19 Então foi descoberto o segredo a 
Daniel, numa visão durante a noite, e Daniel bem-disse 
o Deus do Céu, 20 nestes termos: Seja bem-dito o nome 
do Senhor, de século em século, porque dele são a sabe 
doria e a fortaleza. 21 tÉ ele que muda os tempos e as 
Idades, que depõe e estabelece os reis, que dá a sabedo 
ria aos sábios, e a ciência aos inteligentes. 22 É ele 
que revela as coisas profundas e escondidas, que conhece 
o que está nas trevas, e junto dele mora a luz. 23 A  ti, 
ó Deus de meus pais, dou graças e louvo, porque me 
deste sabedoria e fortaleza; agora me mostraste o que 
tínhamos pedido, descobriste o que o rei desejava saber.

24 Depois disto, Daniel foi ter com Arioc, a quem 
o rei tinha ordenado que fizesse matar os sábios de 
Babilônia, e falou-lhe desta maneira: Não mates os 
sábios de Babilônia; leva-me à presença do rei, e eu lhe 
revelarei a interpretação. 25 Então Arioc apresentou 
logo Daniel ao rei e disse-lhe: Encontrei um homem den 
tre os cativos dos filhos de Judá, que dará ao rei a 
solução que deseja. 26 O rei respondeu a Daniel, que 
tinha por nome Baltasar: És, em verdade, capaz de me 
dizer o que vi em sonho e dar a sua interpretação? 27 
Respondendo Daniel ao rei, disse: Os sábios, os magos, 
os adivinhos, os feiticeiros, não podem descobrir ao rei 
o mistério que o rei deseja descobrir. 28 Mas no céu 
há um Deus que revela os mistérios, o qual mostrou ao 
rei Nabucodonosor as coisas que hão-de acontecer nos 
últimos tempos.

O teu sonho e as visões, que a tua cabeça teve no 
teu leito, são as seguintes: 29 Tu, ô rei, começaste a 
pensar, estando na tua cama, no que havia de acontecer 
no futuro, e aquele que revela os mistérios te descobriu 
as coisas que hão-de vir. 30 A  mim também me foi 
 revelado este segredo, não porque a sabedoria, que há 
em mim, seja maior que a de todos os outros viventes- 
mas para que ficasse manifesta ao rei a Interpretação



(lo seu sonho, e para que soubesses os pensamentos do 
teu coraçao. 31 Tu, ó rei. estavas olhando, e elg (que 

' te apareceu) uma grande estátua; esta estátua grande, 
dum brilho extraordinário, erguia-se de pé diante de ti, 
de aspecto aterrador. 32 A  sua cabeça era de ouro 
fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as 
coxas de bronze; 33 as pernas eram de farro; uma 
parte dos pés era de ferro, e a outra de barro. 34 Esta 
vas a olliá-la, quando uma pedra se desprendeu da mon- 
tanba, sem intervir mão (de nenhum homem), a qual 
feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro, e os 
fez em pedaços. 35 Então se quebraram, a um tempo- 
o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e  ficaram 
reduzidos como a miúda palha, lançada (pela aragem) 
para fora da eira no tempo do estlo; foram levados pelo 
vento, sem ficar nada deles. Porém a pedra, que tinha 
dado na estátua, tornou-se uma alta montanha, que 
encheu toda a terra.

36 Este é o sonho. Diremos também ao' rei a suá e inter- 
interpretação. 37 Tu és o rei dos reis, a quem Deus P^eta. 
(lo céu deu o reino, a força, o Império e a glória, 38 a 
quem sujeitou, em todos os lugares em que habitam, os 
filhos dos homens, os animais do campo, as aves do céu. 
Submeteu-os todos ao teu domínio; tu, pois, és a cabeça 
de ouro. 39 Depois de ti, se levantará outro reino, menor 
que o teu; a seguir, um terceiro reino, o de bronze, o qual 
mandará em toda a terra. 40 Um quarto reino será forte 
como ferro ; assim como o ferro quebra e tritura todas as 
coisas, assim ele quebrará e pulverizará todos os outros.
41 Os pés e os dedos, em parte de barro de oleiro, e em 
parte de ferro, significam que esse reino será dividido: 
terá ura pouco da solidez do ferro, pois viste que o ferro 
estava misturado com o barro. 42 Os dedos dos pés- 
em parte de ferro e em parte de barro, dão a entender 
que esse reino será, em parte, firme, e em parte, frágil.
43 Como viste que o ferro estava misturado com o barro, 
também eles se misturarão por melo de parentescos

2, 38. O Império dos Caldeus, por sua grandeza e rique 
zas, fica bem comparado com o mais nobre dos metais.

39. Outro reino, «o império dos Persas, menor em exten 
são e duração que o dos Caldeus —  Outro terceiro, o império 
de Aiexandre Magno, que submeteu quase toda a terra então 
conhecida.

40. O quarto reino, o império dos Romanos, que domina 
rão com jugo de ferro todos os reinos. Este império, porém, 
depois de tantas conquistas, debilitado pelos vfclos e pelo luxo, 
chegarã a ser, no tempo dos tiranos, um misto de ferro e de 
barro, e ir-se-á destruindo por si próprio». (Crampon).
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contraídos, mas não formarão um corpo único entre si, 
assim como o ferro se não pode ligar com o barro. 44 
No tempo desses reis, suscitará o Deus do céu um reiuo 
que não será jamais destruído, e cuja soberania iião 
passará a outro povo. Esmigalhará e aniquilará todos 
esses reinos, e subsistirá' para sempre; 45 foi isso o 
que viste na pedra arrancada da montanha, sem inter 
vir mão (de nenhum homem), a qual esmigalhou ó 
barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Com isto mos 
trou o grande 'Deus, ao rei. o que está para vir nos 
tempos futuros. É verdadeiro o sonho, e fie l a sua inter 
pretação.

46 Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o 
rosto em terra, diante de Daniel, e mandou que lhe 
fizessem oblações e lhe queimassem incenso. 47 O rei, 
seguidamente, falando a Daniel, disse-lhe: Verdadeira 
mente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos 
reis e o que revela os mistérios, pois que pudeste desco 
brir este segredo. 48 Então o Kei elevou Daniel a alta 
dignidade e deu-lhe muitos e magníficos presentes; cons- 
tituíu-o governador de toda a província de Babilônia 
e chefe supremo de todos os sábios de Babilônia.

49 Daniel pediu e obteve do rei que fossem cons 
tituídos superintendentes dos negócios da província de 
Babilônia Sidrac. Misac e Abdenago. Daniel ficou ua 
corte do rei.

3 — 1 Fez 0 rei Nabucodonosor uma estátua de ouro, 
(le sessenta côvados de alto e seis de largo, e pô-la na 
planície de Dura, na província de Babilônia. 2 Em 
.seguida o rei Nabucodonosor mandou juntar os sãtra- 
pas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os 
tesoureiros, os legistas, os juizes e  todas as autorida 
des, das províncias, para que assitissem à dedicação 
da estátua, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 
3 Juntaram-se, pois, os prefeitos, os governadores, os 
conselheiros, os tesoureiros, os legistas, os juizes e 
todas as autoridades das províncias, para assistirem à 
dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha 
levantado. Estavam em pé diante da estátua que o rei 
Nabucodonosor tinha levantado. 4 Um pregoeiro cla 
mou com vigor: A  vós, povos, nações e (gente de todas

44-45. Alusão ao. império do" Messias, que será fundado 
sobre as ruinas dos impérios terrestres.

46. Que lhe fizessem oblações. . Esta adoração é feita 
não à pessoa de Daniel, mas a Deus, em nome do qual aca 
bava de falar.



as) línguas, se vos ordena; õ Xo momento em que 
oiivirdes o som da trombeta. da flauta, da citara, da 
harpa, do saltério, da cornamusa e de todo o géuero 
de instrumentos músicos; prostrando-vos em terra, ado- 
rareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levan 
tou. 6 Se alguém não a adorar prostrado, será no 
mesmo, instante lançado numa fornalha incandescente.
7 Portanto, logo que os povos ouviram o som da trom 
beta, da flauta, da citara, da arpa, do saltério, da corna 
musa e de todo o gênero de instrumentos músicos, pros 
traram-se em terra todos os povos, nações e  (gentes de 
todas as) linguas, adorando a estátua de ouro, que o rei 
Nabucodonosor tinha levantado.

8 No mesmo momento, apro.ximando-se uns homens Os compa- 
Caldeus, acusaram os Judeus. 9 Disseram ao rei Nabu-"^*™®^« 
codonosor: Ó rei. vive eternamente! 10 Tu. ó rei, denuncia-
decretaste que todo o homem que ouvisse o som da trom- dos,
beta, da flauta, da citara, da harpa, do saltério, da 
cornamusa e de todo o gênero de instrumentos músicos, 
se prostrasse em terra e adorasse a estátua de ouro, 11 
c que, se alguém não a adorasse, prostrado, seria lan 
çado numa fornalha incandescente. 12 Não obstante 
isto, há (trõs) homens Judeus, que constituíste supe 
rintendentes dos negócios da província de Babilônia,
.sidrac, Jlisac e Abdenago, os quais desprezaram, ó rei, 
o teu decreto; não lionram os teus deuses, nein adoram 
a e.státua de ouro que levantaste.

13 Então Nabucodonosor. cheio de furor e de ira, e, recu- 
ordenou que trouxessem ã sua presença Sidrac, M i s a c  ®ôo- 
e Abdenago, que foram logo conduzidos ã pi-esença do estátua, 
i-ei. 14 E o rei Nabucodonosor, tomando a palavra- 
disse-lhes: É verdade, Sidrac, Misac e Abdenago, que 
não honrais os meus deuses e não adorais a estátua 
(le ouro que erigi? 15 Agora estais prontos (a  ohede- 
ccr-me) no momento em que ouvirdes o som da trom 
beta, da flauta, da citara, da harpa, do saltério, da 
cornamusa e de todo o gênero de instrumentos músicos, 
a prostrar-vos em terra e adorar a estátua que fiz? Se 
a não adorardes, no mesmo instante sereis lançados 
numa fornallia incandescente. E qual é o Deus que vos 
poderá livrar da minha mão? 16 Respondendo, Sidrac,
Misac e Abdenago disseram ao rei Nabucodonosor: Não 
há necessidade alguma de que te respondamos sobre

3, 12. Daniel não é acusado, talvez por causa da grande 
estima que o rei lhe consagrava, ou por estar ausente na 
ocasião.



isto, 17 poi-que o nosso Deus, a quem adoramos, pode 
tirar-nos da fornalha de fogo ardente e livrar-nos. <5 
rei, das tuas mãos. 18 Porém, se ele o não quiser 
fazer assim, fica  sabendo, ó re i, que nós não honraremos 
os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que 
erigiste.

são langa- 19 A  estas palavras, encheu-se Nabucodonosor de 
fornaUia^ furor, e mudou-se o seu semblante contra Sidrac, Misac 

e Abdenago. Mandou que se acendesse a fornalha com 
um fogo sete vezes mais ardente do que se costumava 
acender. 20 Ordenou (então) a valentes soldados do 
seu exército que, ligados os pés a Sidrac, Misac, e 
.Abdenago, os lançassem na fornalha incandescente. 21 
Imediatamente foram aqueles (três) homens ligados e 
lançados no meio da fornalha de fogo ardente, com as 
suas roupas, tiaras, sapatos e vestidos. 22 Porque o 
mandado do rei era urgente e a fornalha estava extraor- 
dinàriamente aquecida, as chamas do fogo mataram 
aqueles homens que tinham lançado nelas a Sidrac, 
Misac e Abdenago. 23 Entretanto estes três homens, 
Sidrac. Misac e Abdenago caíram ligados no meio da 
fornalha de fogo ardente.

0  que segue não se encontra nos livros hebreus (* )

Oragão 24 Ora eles passeavam pelo meio das chamas, lou-
vando a Deus e bem-dizendo ao Senhor. 25 Azarias. 
de pé, abrindo a sua boca no meio do fogo, orou, dizendo 
assim: 26 Bem-dito sejas Senhor Deus de nossos pais! 
Seja o teu nome louvado e glorificado por todos os 
séculos 27 Porque tu és justo em todas as coisas que 
fizeste, e todas as tua’te obras são verdadeiras, e os teus 
caminhos rectos, e todos os teus juízos a verdade. 28 
Porque exerceste justos juízos em todas as coisas (ítiás) 
que fizeste vir sóbre nós e sobre Jerusalém, cidade 
santa de nossos pais; mandaste-nos todos estes castigos 
em verdade e  justiça, por causa dos nossos pecados. 
29 Pecámos e procedemos inlquamente, retirando-nos de 
ti. em todas as coisas temos delinquldo; 30 não aten 
demos aos teus preceitos, não os observámos, não os pra-

(•) Esta nota é de S. Jerónimo, na sua Versão de Daniel. 
Refere-se ao texto que começa aqui e vai até ao versículo 90 
Incluslvé. S. Jerónimo não encontrou este fragmento no texto 
original, que é Caldeu, e traduziu sobre a versão grega de Teo- 
docião, como ele próprio diz (v. 90). Este fragmento inserto na 
Vulgata, foi reconhecido pela Igreja como fazendo parte das 
Sagradas Escrituras.

Azarias.



ticámos, como nos tinhas ordenado, para que fôssemos, 
felizes. 31 Todos os castigos pois, que fizeste vir sobre 
nôs, todos os males que nos tens feito padecer, tudo 
com verdadeira justiça o tens feito. 32 Entregaste-nos 
nas mãos de nossos inimigos Iníquos, de ímpios odiosos, 
e a um rei injusto, o pior que há em toda a terra. 33 
Agora nem sequer ousamos abrir a boca; a confusáo e 
0 opróbrio acabrunham teus servos e todos os que te 
adoram. 34 Não nos abandones para sempre, por amor 
do teu nome, não destruas a tua aliança (com Is ra e l);
35 não retires de nós a tua misericórdia, por amor de 
Abraão, teu amado, de Isaac, teu servo, de Israel, teu 
santo, 36 aos quais prometeste multiplicar a sua des 
cendência como as' estrelas do céu e como a areia que 
está nas praias do mar. 37 Senhor, estamos reduzidos 
a um número mais pequeno que todas as outras nações, 
encontramo-nos hoje humilhados em toda a terra, por 
causa dos nossos pecados. 38 Já não há príncipe, nem 
chefe, nem profeta, nem holocausto, nem sacrifício, nem 
oblação, nem incenso, nem lugar em que te possamos 
oferecer as nossas primícias 39 e obter a tua misericór 
dia. Porém, de coração contrito e espírito humilhado, 
sejamos recebidos por ti, 40 como se trouxéssemos holo 
caustos de carneiros e  de touros, como se te oferecês 
semos milhares de cordeiros gordos; seja assim (aceite) 
o nosso sacrifício, hoje, diante de ti, seja (considerado) 
perfeito, porque jamais são confundidos aqueles que em 
ti confiam.

41 Agora seguimos-te de todo o coração, tememos-te 
*e buscamos a tua face. 42 Não nos confundas. mas 
trata-nos segundo a tua mansidão, segundo a abundân 
cia das tuas misericórdias. 43 Livra-nos, por meio das 
maravilhas do teu poder, e glorifica, Senhor, o teu 
nome. 44 Sejam confundidos todos aqueles que fazem 
sofrer tribulações aos teus servos, sejam confundidos 
pela perda de todo o seu poder, e seja quebrada a sua 
força; 45 saibam que só tu és Deus e Senhor, que 
enches de glória toda a terra. 46 Entretanto os servos Deus 
do rei, que os tinham lançado no fogo, não cessavam 
de alimentar a fornalha com nafta, estopa, pez e sar- aervos. 
mentos. 47 A  labareda, que se levantava quarenta e 
nove côvados acima da fornalha, 48 inclinando-se abra- 
sou os Caldeus que encontrou próximo da fornalha. 49 
Mas o anjo do Senhor desceu para junto de Azarias e 
seus companheiros, à fornalha, e desviou da fornalha 
a chama do fogo, 50 fez que soprasse no meio dn for-
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dos três 
jovens 

Exórdio.

56

Sâo con- 57  
vocadas 
a iouvar 
o Senhor 58 
as criatu 
ras, quer 
cei estes, 59

Jialha itiua espécie de fresca viração acompánhada de 
orvalho, de forma que o fogo nSo os tocou de modo 
algum, uão os atormentou, nem lhes causou moléstia.

51 Então aqueles três (jovens), como por uma só 
boca, louvavam a Deus na fornalha, glorificavam-no nes 
tes termos;

Tu és bem-dito. Senhor Deus de nossos pais. 
digno de ser louvado e exaltado para sempre.
Bem-dito é o,teu nome santo e glorioso 
digno de todo o louvor e exaltação para sempre.

53 Tu és bem-dito no templo da tua sauta glória,
digno do máximo louvor e exaltação, por todos os 

séculos.
54 Tu és bem-dito sobre o trono do teu reino,

digno do máximo louvor e exaltação, por todos os 
séculos.

55 Tu és bem-dito, tu que penetras o fundo dos abis 
mos

e estás assentado sobre os Querubins, 
digno do máximo louvor e  glória, por todos os 

séculos.
Tu és bem-dito no firmamento do cén. 
e digno de louvor e de glória, por todos os séculos. 
Obras do Senhor, bem-dizei todas o Senlior, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.
Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.
Céus, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltal-o por todos os séculos.

60 Águas que estais por cima dos céus, 
bem-dizei todas o Senhor.
loiivai-o e exaltai-o por todos os séculos.

61 Forças do Senhor, bem-dizei todas o Senlior, 
louvai-o e exaltai-o por todoá os séculos.

02 Sol e lua, bem-dizei o Senhor.
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

63 Astros do céu, bem dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

64 Chuvas e orvalhos- bem-dizei todos o Senlior, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

65 Ventos, bem-dizei todos o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

06 Fogos e calores, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.



67 Frios e ardor, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

68 Orvalhos e geadas, bem-dizel o Senhoi-, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

69 Gelos e frialdade, bem:dizei o Senlior. 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

70 Gelos e neves, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

71 Noites e dias, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.
Luz e trevas, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

73 Relâmpagos e nuvens, bem-dizei o Senlior, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

74 Que a terra bem-diga o Senhor- quer
que o louve e exalte por todos os séculos. ^líes*

75 Montanhas e colinas, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

76 Plantas que brotais da terra, bem-dizei todas o
Senhor,

louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.
Pontes, bem-dizei o Senhor,
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

78 Mares e rios, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.

79 Monstros e tudo o que se move nas águas, bem-dizei
o Senhor.

louvai-o e exaltai-o por todos os .séculos.
80 Aves do céu, bem-dizei todas o Senlior,' 

louval-o e exaltal-o por todos os séculos.
81 Animais selvagens e rebánlios, bem-dizei o Senhor- 

louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.
82 Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor, 

louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.
83 Bem-diga Israel o Senhor,

louve-o e esalte-o por todos os séculos.
84 Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor, 

louvai-o e exaltaí-o por todos os séculos.
85 Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor, 

louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.
86 Espíritos e almas dos justos, liem-dizei o Senhor, 

louvai-o e exaitai-o por todos os séculos.
87 Santos e humildes do coraeSo. bem-dizei o Senhor, 

louvai-o e exaltai-o por todos os séculos.



88 Ananias, Azarias e Misael, bem-dizei o Senhor, 
louvai-o e exaltai-o por todos os séculos; 
porque ele nos tirou da morada dos mortos- 
salvou-nos da mão da morte,
livrou-nos do meio das chamas ardentes, 
tirou-nos do melo do fogo.

89 Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. 
porque a sua misericórdia é eterna.

90 Vós todos que adorais o Senhor, 
bem-dizei o Deus dos deuses, 
louvai-o e  rendei-lhe acções de graças.
porque a sua misericórdia permanece por todos os 

séculos.

O que se disse até aqui não está no hebreu;
0 que pusemos fo i tomado ãa edição de Teoãoeião, (* )

O rei 01 Então o rei Nabucodonosor ficou estupefacto;
o verd^ levantou-se de repente e disse para os seus conselhei- 

delro ros: Não lançámos nós no meio do fogo três homens 
Leua, e atados? Eles, respondendo ao rei, disseram: Assim é, 
os'^vens  ̂ replicou: Contudo eu vejo quatro

de honraa. homens soltos, passeando no meio do fogo, sem sofrer 
mal algum; o aspecto do quarto é semelhante ao dum 
filho dos deuses.

93 Então Nabucodonosor aproximou-se da porta da 
fornalha incandescente e disse; Sidrac, Misac e Abde 
nago, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E logo 
Sidrac, Misac e Abdenago saíram do meio do fogo. 94 
Reunidos os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os 
conselheiros do rei, olharam para aqueles homens e viram 
que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus 
corpos, que nem um só cabelo da sua cabeça se tinha 
queimado, que as suas roupas estavam intactas e que 
nem sequer cheiravam a chamusco.

95 Então Nabucodonosor exclamou: Bem-dito seja o 
Deus de Sidrac, Misac e Abdenago, que enviou o seu 
anjo e livrou os seus servos, que creram nele e que- 
resistindo ao mandamento do rei, entregaram os seus 
corpos para não servirem e não adorarem a nenhum 
outro deus, além do seu Deus. 96 Decreto, pois, o 
seguinte: Todo o homem de qualquer povo, nação ou 
língua, que disser algum mal contra o Deus de Sidrac-

(*) É outra nota de S. Jerónimo. Teòdocião é um dos 
antigos tradutores gregos da Sagrada Escritura, que sõ neste 
livro de Daniel (oi preferido pela Igreja aos setenta.



de Misac e de Abdenago, será feito em pedaços, e a 
sua casa destruída, porque não há outro Deus, que 
assim possa salvar, senão este. 97 Então o rei elevou 
em dignidade a Sidrac, Misac e Abdenago, na província 
de Babilônia.

98 O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e O rei 
línguas que habitam sobre toda a terra: A  paz seja gio “̂ficar 
em vós abundante. 99 Aprouve-me dar a conhecer os a Deus. 
sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo operou em 
meu favor. 100 Quão grandes os seus sinais, quão 
poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino 
eterno, e o seu império estende-se de geração em geração.

4 —  1 Eu, Nabucodonosor, estava tranqüilo em minlia 
casa, feliz no meu palácio. 2 Tive um sonho que me pa^tn- 
atemorizou; estando na minha cama, os meus pensa- terpretar 
mentos e as visões da minha cabeça perturbaram-me. °  soqho. 
3 Por esta causa publiquei um decreto para que viessem 
à minha presença todos os sábios de Babilônia, a fim 
de me darem a explicação do meu sonho. 4 Então 
vieram à minha presença os adivinhos, os magos, os 
Caldeus e os feiticeiros, e eu contei-lhes o meu sonho- 
mas eles não me deram a sua interpretação. 5 Final 
mente apresentou-se diante de mim Daniel, que tem
por nome Baltasar, segundo o nome do meu deus, o
qual tem em si mesmo o espirito dos deuses santos, ao 
qual expus assim o meu sonho: 6 Baltasar, príncipe
dos adivinhos, como sei que tens em ti o espírito dos 
deuses santos e que nenhum segredo te é impenetrável- 
expõe-me as visões do sonho que tive e dá-me a sua 
interpretação.

7 As visões da minha cabeça, que tive na minha Narração
cama, foram assim: Estava a olhar, e eis (que v i) no sonho,
melo da terra uma árvore altíssima. 8 A  árvore cres 
ceu e pôs-se forte; a sua altura chegava até ao céu: 
via-se das extremidades de toda a terra. 9 A  sua 
folhagem era formosa e os seus frutos copiosos; dela 
todos se podiam sustentar; os animais dos campos aco 
lhiam-se à sua sombra, as aves do céu pousavam sobre 
os seus ramos, e dela se sustentava toda a carne. 10 
Eu contemplava estas visões da minha cabeça, no meu 
leito, e eis que um (anjo) vigilante, um santo, desceu
do céu. 11 Clamou com voz forte: Deitai abaixo esta
árvore, cortai-lhe os ramos, fazei-lhe cair as folhas e 
atirai para longe os seus frutos; fujam os animais, que 
estão debaixo dela, e as aves que estão sobre os seus 
ramos. 12 Deixai todavia na terra o toco com as suas



raízes; seja ele atado com cadeias de ferro e de bronze 
entre as ervas dos campos, seja molhado com o orvalho 
do céu e tenha, com os animais, parte na erva da terra.
13 O seu coração não seja mais um coração de homem,
dê-se-llie um coração de animal, e passem (permanecendo 
ele neste estado) sete tempos por cima dele. 14 Por 
sentença dos (anjos) vigilantes assim foi decretado, esta 
decisão é uma ordem dos santos, para que conheçam os 
viventes que o Altíssimo tem o domínio sobre a realeza 
dos homens, que a dá a quem quer e eleva a ela (se qui 
ser) 0 mais humilde dos homens. 15 Eis o sonho que eu. 
rei Nabucodonosor, tive. Tu, Baltasar, interpreta-mo, por 
que nenhum dos sábios do meu reino me pode dizer o 
que significa; tu, porém, podes, porque o espírito dos 
deuses santos está em ti.

Sua inter- 16 Então Daniel, por outro nome Baltasar, ficou,
pre aç o. momento embaraçado, e os seus pensamentos per 

turbavam-no. Mas 0 rei, tomando a palavra, disse-lhe: 
Baltasar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. 
Baltasar re^ondeu-lbe: Meu senhor, (oxalá qne) o 
sonho seja contra os que te têm ódio. e a sua inter 
pretação contra os teus inimigos. 17 A  ãrvore que tu 
viste alta e robusta, que chegava até ao céu e se via 
cie toda a terra, 18 (essa árvore) de folhagem formosa 
e frutos abundantes, na qual todos achavam com que 
se sustentar, a cuja sombra os animais do campo se 
acolhiam e em cujos ramos as aves do céu pousavam, 
19 (essa árvore) és tu, ó rei, que te engrandeceste e te 
fizeste poderoso, cuja grandeza crescente chegou até 
ao céu, cujo poder se estendeu até às extremidades da 
terra. 20 E quanto ao ter o rei visto o (anjo) vigi 
lante, 0 santo, baixar do céu e d izer: Deitai abaixo esta 
árvore e cortai-lhe os ramos, mas deixai na terra o toco 
com as suas raízes, atado eom cadeias de feri-o c de 
bronze entre as ervas dos campos; que seja molhado 
com o orvalho do céu, e o seu pasto seja (comum) com 
os animais dos campos, até se terem passado sete tempos 
por cima dele —  eis a interpretação, ó r e i ; 21 É uma
sentença do Altíssimo, que foi pronunciada contra o rei, 
meu senhor: 22 Lançar-te-ão fora da companhia dos
liomens, e a tua liabitação será com os animais dos cam 
pos; comerás erva como os bois e serás molhado com o

4, 22. A doença, com que Nabucodonosor foi castigado era 
uma espécie de demência, em virtude da qual ele se julgava 
transformado em boi, procurando imitá-lo em tudo, mesmo 
no modo de se alimentar.



oi-vallio do cén; passar-se-ão assim sete tempos por 
cima de ti. até que reconheças que o Altíssimo domina 
sobre a realeza do.s homens, e a di'i a quem lhe apraz. 
23 Quanto à ordem de deixar o toco com as raízes da 
árvore, (isso significa que) a tua realeza te voltará a 
ser dada, quando tiveres reconhecido que a soberania 
vem do céu. 24 Portanto segue, ó rei, o conselho qne 
te dou: resgata os teus pecados com boas obras, as tuas 
iniquidades pela misericórdia para com os pobres; tal 
vez (assim) se prolongue a tua segurança.

25 Todas estas coisas aconteceram ao rei Nabucodo 
nosor. 26 Ao cabo de doze meses, passeando ele no 
palácio de Babilônia, 27 começou a falar deste modo: 
Não é esta aquela grande Babilônia, que edifiquei para 
residência real, com a força do meu poder, para gló 
ria da minha majestade? 28 Estando ainda estas pala 
vras na boca do rei, caiu do céu uma voz; Eis o que se te 
anuncia, ú rei Nabucodonosor: A  tua realeza ser-te-á 
tirada, 29 expulsar-te-ão do meio dos homens, e a tua 
habitação será com os animais dos campos; comerás 
erva como os bois, e sete tempos passarão por cima de 
ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre a 
realeza dos homens e a dá a quem lhe apraz. 30 Na 
mesma hora se cumpriu esta palavra na pessoa de Nabu 
codonosor: foi expulso do meio dos homens, comeu erva 
como os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho 
do céu, de sorte que lhe cresceram os cabelos como as 
(plumas das) águias, e se tornaram as suas unhas como 
as das aves.

31 Mas. depois que se passou o tempo, eu, Nabuco 
donosor, levantei os meus olhos ao céu, e voltou a mim 
a razão; (então) bem-disse o Altíssimo, louvei e glori- 
fiquei o que vive eternamente, cujo império é um impé 
rio eterno, cujo reino se estende de geração em geração. 
3Í2 Todos os habitantes da terra são diante dele como 
um nada; ele faz tudo o que quer, tanto dos exércitos 
do céu, como dos habitantes da terra; não há quem 
resista à sua mão e lhe diga: Por que fizeste assim? 
33 Ao mesmo tempo voltou a mim a razão, recobrei 
0 esplendor e toda a glória do meu reino; os meus con 
selheiros e os grandes da minha corte vieram buscar-me. 
e eu fui restabelecido no meu reino, e foi acrescentada 
a ininlia grandeza.

34 Agora, pois, eu. Nabucodonosor, louvo, exalto



e gloriíico o rei do céu, porque todas as suas obras 
são verdadeiras, e os seus caminhos cheios de justiça, e 
ele pode humilhar os qne andam na soberba.

Festim cie Baltasar

Sâo profa- 5 —  1 O rei Baltasar deu um grande banquete a
va^s do grandes e bebeu vinho diante destes mil.
templo. 2 Estando, pois, já  cheio de vinho, mandou que lhe trou 

xessem os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor- 
seu pai, tinha transportado do templo de Jerusalém, 
para beberem por eles o rei e os seus grandes, as suas 
mulheres e concubinas. 3 Foram, pois, trazidos os vasos 
de ouro e de prata, que tinham sido transportados do 
templo de Jerusalém, e por eles beberam o rei e os seus 
grandes, as suas mulheres e concubinas. 4 Beberam 
o vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de 
bronze, de ferro, de pau e de pedra.

Inscrição 5 Na mesma hora apareceram dedos de mão hu-
parede* mana, que escreviam defronte do candelabro, na massa

da parede do palácio real. e o rei viu o extremo da mão 
que escrevia. C Então 0 rei mudou de cor, os seus pen 
samentos perturbaram-no; os músculos dos seus rins se 
relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro.

Não 7 O rei clamou em alta voz que fizessem vir os
oísibfo* “ ^Sos, os Caldeus e os adivinhos. Tomando a palavra- 

explicá-la, disse aos sábios de Babilônia: Todo o que ler esta 
escritura e  me der a sua interpretação, será vestido de 
pürpura, trará um colar -de ouro ao pescoço e  será 
o terceiro no meu reino. 8 Então, tendo entrado 
todos os sábios do rei à sua presença, não puderam nem 
ler esta escritura, nem dar ao rei a sua interpretação. 
9 Por cujo motivo ficou 0 rei Baltasar muito perturbado, 
o seu rosto mudou de cor e os grandes da sua corte 
ficaram também sobressaltados.

P®*" indl- 10 Mas a rainha (mãe), levada pelo barulho das 
'rainha,^ palavras do rei e dos seus grandes entrou na sala do 

banquete, e, falando disse: ó  i-el, vive eternamente! 
Não te turbem os teus pensamentos, nem ee altere 
o teu rosto. 11 No teu reino há um homem que 
tem em si o espírito dos deuses santos; no tempo 
de teu pai, manifestaram-se nele uma luz, uma inte 
ligência e uma sabedoria semelhantes â sabedoria dos 
deuses. Por isso, o rei Nabucodonosor, teu pai, o cons 
tituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos Caldeus 
e dos adivinhos, 12 porque um espírito superior, uma



ciência (invulgar) e ’ uma (singular) inteligência, para 
interpretação de sonhos, declaração de segredos e  solu 
ção de dificuldades, tudo se achou nele, Daniel, a quem 
o rei pôs o nome de Baltasar. Agora, pois, chame-se 
Daniel, e ele interpretará esta escritura.

13 Daniel, então, fo i apresentado diante do rei. O rei é gamado 
disse-lhe: iÉs tu Daniel, um dos cativos dos filhos de 
Judá. que o rei, meu pai, trouxe da Judeia? 14 Ouvi 
dizer de ti que tens o espirito dos deuses, e que em ti 
se encontram, em grau superior, luz. inteligência e sabe 
doria. 15 Ainda agora vieram à minha presença os 
sábios e os magos, para lerem esta escritura e me darem 
a interpretação dela, mas não puderam decifrar o sen 
tido daquelas palavras. 16 Porém de tl ouvi dizer que 
podes interpretar as coisas obscuras e resolver as intrin 
cadas; se fores capaz, portanto, de ler esta escritura e 
de me dar a sua interpretação, serás vestido de púr 
pura. trarás um colar de ouro ao teu pescoço, e serás 
o terceiro no meu reino.

17 Daniel, respondendo a Isto, disse em presença do <iue cen- 
rel: As tuas dádivas sejam para ti, e dá os teus pre-®“,Ĵ berbo,'’ 
sentes a outro! Todavia vou-te ler, ó rei, esta escritura, 
e dar-te a sua significação. 18 O Deus altíssimo, ó rei, 
deu a Nabucodonosor, teu pal, o reino e a grandeza, a 
glória e a majestade. 19 Por causa do grande poder 
que lhe tinha dado, todos os povos, nações e línguas 
temiam e tremiam diante dele: aos que queria, matava; 
aos que queria, deixava viver; aos que queria, exaltava; 
e aos que queria, humilhava. 20 Porém, depois que 
0 seu coração se elevou, e o seu espírito se endureceu 
até à arrogância, fo i deposto do trono da sua realeza, e 
foi-lhe tirada a sua glória. 21 Foi expulso do melo dos 
filhos dos homens, o seu coração ficou semelhante ao 
dos brutos, e a sua habitação era com os asnos selva 
gens ; comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado 
com o  orvalho do céu, até que reconheceu que o Altís 
simo tem um poder soberano sobre a realeza dos homens, 
e que eleva a ela quem lhe apraz. 22 E tu, Baltasar. 
que és seu filho, não humilhaste o teu coração, apesar 
de saberes todas estas coisas; 23 antes, pelo contrário, 
te elevaste contra o Senhor do céu, fizeste vir para 
diante de ti os vasos da sua casa, e bebeste por eles 
vinho, tu, com os teus grandes, as tuas mulheres e as 
tuas concubinas; ao mesmo tempo louvaste os deuses 
de prata e de ouro, de bronze, de ferrp, de pau e pedra, 
que não vêem, nem ouvem, nem entenidem, e não deste



Baltasar.

glória ao Deu.s, que teu\ ua sua mão o teu sopro (v ita l) 
e todos os teus caminhos 24 Por isso é que ele mandou 
os dedos daquela mão. que escreveu o que está traçado 
(na parede).

lê e inter- 25 Eis o Significado do que ali está escrito: Mene.
inicriçto Tequel, Parsln. 26 Esta é a interlpretação das

palavras; Mene: Deus contou (os dias do) teu reinado, 
e pôs-lhe termo. 27 Tequel: foste pesado na balança, e 
achou-se que estavas fnlto de peso. 28 Farsin: o teu 
reino foi dividido e dado aos Medos e aos Persas, 

sendo em 29 Então, por ordem de Baltasar, foi Daniel vestido
honrado púrpura. cingiu-se-lhe ao pescoço um colar de ouro, 
pelo rei. e publlcou-se que ele teria o terceiro posto no reino.

Morte 30 Naquela mesma noite foi morto Baltasar, rei dos
Caldeus. 31 Dario Medo sucedeu-lhe no reino, tendo 
sessenta e dois anos de idade.

Daniel na cova dos leões

6 —  1 Aprouve a Dario estabelecer para o governo 
^*^os  ̂ do reino cento e vinte sútrapas <(ou governadores), repnr- 

sátrapas Rdos por todo o reino. 2 Sobre eles constituiu três che- 
contra fes. dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátra- 

obrlgMão P®® dessem conta dos negócios, para que o rei não 
de adorar fosse lesado, 3 Ora Daniel avantajava-se a todos os 

o rei. chefes e sátrapas, porque era superior o seu espirito (de 
forma que) o rei pensava em o estabelecer sobre todo o 
reino. 4 Então os chefes e os sátrapas buscavam oca 
sião de o acusar no respeitante aos negócios do reino, 
mas não puderam achar pretexto algum ou falta, 
porque ele era fiel. não se achava nele culpa alguma, 
nem negligência. 5 Disseram, pois, aqueles homens entre 
s i : Nós não acharemos ocasião alguma de acusar este 
baniet, senão talvez pelo que diz respeito ao seu Deus.

6 Então os chefes e os sátrapas surpreenderam o 
rei e falaram-lhe assim: ó  rei Dario. vive eternamente! 
7 Todos os chefes do teu reino, os prefeitos, os sátrapas, 
os conselheiros e os governadores são de parecer que o 
rei promulgue um decreto ordenando que. todo aquele 
que. por espaço de trinta dias, pedir alguma coisa a 
qualquer deus ou a qualquer homem, que não tu, ó rei, 
seja lançado na cova dos leões. 8 Agora, pois, ó rei. 
estabelece esta proibição, assina este decreto, para que, 
segundo o estabelecido pela lei dos Medos e dos Persas- 
—  lei irrevogável —  não possa ser alterado. 9 O rei 
Dario, pois, assinou o decreto com a (d ita ) proibição. 
10 Tendo sabido Daniel que havia sido publicada esta



lel, entrou em casa. e, abrindo as janelas da sua'Cftmara 
superior, voltadas para o lado de Jerusalém, cada dia. 
a três boras diferentes, puutia-se de joelhos, orava a 
Deus e rendia-lhe acções de graças, como antes costu 
mava fazer.

11 Então aqueles homens vieram todos e encontra 
ram Daniel orando e fazendo súpllcM ao seu Deus. 
12 Indo ter com o rei, falaram-lhe acerca do decreto 
dizendo: ó rei, não ordenaste que, durante o espaço de 
trinta dias, todo o homem que fizesse oração a qualquer 
dos deuses ou dos homens, que não fosses tu, o rei- 
fosse lançado na cova dos leões? O rei, respondendo-lhes. 
disse: O que vós dizeis é verdade, segundo a lei dos 
Medos e dos Persas, que é irrevogável. 13 Então, tor 
nando eles. disseram ao rei: Pois Daniel, um dos cati 
vos dos filhos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem 
da proibição que assinaste. antes faz a sua oração três 
vezes ao dia.

14 Quando o rei ouviu estas palavras, ficou muito 
desgostoso e resolveu em seu coração salvar Daniel, e 
até aq pÓr do sol esforçou-se por salvá-lo.

15 Mas aqtieles homens, voltando todos pressurosos 
ao rei. disseram-lhe: Sabe, ó rei, que, segundo a lel do^ 
Medos e dos Persas, é imutável todo o decreto que o 
rei passar. 16 Então o rei deu ordem de levar Daniel 
e de o deitar na cova dos léões. E o rei disse a Daniel: 
O teu Deus, que incessantemente serves, livrá^-te-á. 
17 Ao nipsmo tempo'levaram uma pedra e puseràm-na 
sobre a boca da cova, a qual o rei selou com o seu anel 
e com 0 anel dos grandes da sua corte, para que se não 
modificasse a situação de Daniel. 18 O rei voKou para 
o seu palácio e deltou-se sem ter ceado, nem deixou que 
lhe trouxessem mulheres; além disso, não pôde conciliar' 
0 sono.

19 Ao ontro dia, levantando-se o rei logo ao rom 
per da manhã, foi a toda a pressa à cova dos leões; 
20 aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz 
angustiada, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo. o teu 
Deus, a quein tu Incessantemente serves, pôde livrar-te 
dos leões? 21 Daniel, respondendo ao rei, disse: ó  rei, 
vive eternamente! 22 O meu Deus enviou o seu anjo 
e fechou a boca aos leões, que não me fizeram mal 
algum, porque foi achada em mim justiça diante dele;

Resistên 
cia e 

condena 
ção de 
Daniel.
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É salvo 
pelo 

anjo do 
Senhor.

6, 17. Para gue se não modificasse. . . O rei tinha espe 
rança de que o Deus de Daniel o havia de livrar, e, além 
disso, receava qualquer ardil dos cortesãos.
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e também diante de ti, 6 rei, não cometi delito algum. 
23 Então o rei ficou sobremaneira cheio de alegria e 
mandou que Daniel fosse tirado da cova. Daniel foi 
tirado da cova, e não se encontrou nele lesão alguma, 
porque creu no seu Deus.

24 Por ordem do rei, foram trazidos aqueles homens, 
que tinham acusado Daniel, e  lançados na cova dos 
leões, com as suas mulheres e os seus frlhos. Ainda não 
tinham bem chegado ao fundo da cova, quando os leões 
os apanharam e lhes despedaçaram todos os ossos.

25 Então o rei Dario escreveu a todos os povos, 
nações e línguas, que habitavam sobre toda a terra: 
Muita paz sobre vós! 26 Decreto que em todo o meu 
reino se respeite e tema o Deus de Daniel, porque ele 
é 0 Deus vivo que vive por todos os séculos; o seu reino 
não será destruído e o seu império não terá fim, 27 
Ele é o libertador e o salvador, que faz sinais e mara 
vilhas no céu e na terra; ele livrou Daniel da cova 
dos leões. '

28 E Daniel prosperou sempne durante o reinado de 
Dario e o reinado de Ciro o Persa.

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

VISÕES DE DANIEL  

Os quatro animais

Os
quatro

animais.

7 —  1 No primeiro ano de Baltasar, rei de Babilô 
nia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, 
estando'na sua cama. Escreveu o seu sonho, apontando 
a substância do acontecido. Exprimiu-se assim: 2 Eu
estava vendo na minha visão nocturna, e eis que os 
quatro ventos do céu agitavam o Grande Mar. 3 E  qua 
tro grandes animais, diferentes uns dos outros, sairam

7, 2-7. Os quatro ventos, . . simbolo das paixões humanas 
em luta constante umas com as outras. — O Grande M ar sim 
boliza aqui o mundo pagão.

Quatro animais. . . As nações são muitas vezes represen 
tadas pelos profetas sob o emblema de animais.

Um leão, que simboliza, com a sua força, o império de 
Babilônia. — Foram -lhe arrancadas. . . Alusão aos últimos anos 
do império de Babilônia, enfraquecido pelos Persas, em que 
jã não era um leão forte nem uma águia ágil, mas um homem 
fraco, incapaz de se defender.

Um urso, que simboliza o Império Medo-Persa — Três cos 
telas. . . isto é, três principais presas ou conquistas de Ciro: 
Babilônia, Lidia e Egipto.

üm  leopardo, o império da Maceddnla e as rápidas con-



do mar. 4 O primeiro era como um leSo e tinha asas 
de águia. Quando «u  estava olhando para ele, foram- 
-Ihe arrancadas as asas, e fo i levantado da terra e 
erguido sohre os seus pés, como um homem, e foi-lhe 
dado um coração de homem. 5 E vi outro animal 
semelhante a um urso, que se levantava sobre um lado, 
o qual tinha três costelas na sua boca, entre os dentes, 
e diziam-'lhe assim: Levanta-te, como carne em abun 
dância. 6 Depois disto, quando estava olhando, vl outro 
(animal), semelhante a um leopardo que tinha no dorso 
quatro asas, como asas dum pássaro; este animal pos 
suía quatro cabeças, e foi-lhe dado o poder. 7 Depois 
disto, continuando a contemplar esta visão nocturna, vi 
um quarto animal, terrível, espantoso e  extraordinária- 
mente forte, com uns grandes dentes de ferro; devorava 
e despedaçava, e calcava aos pés o que sobejava; era 
diferente dos outros animais que eu tinha visto antes 
dele, e tinba dez hastes. 8 Estava eu contemplando as 
hastes quando vi uma outra haste pequena, que nascia 
do meio delas; três das primeiras hastes foram arran 
cadas de diante dela (à medida que crescia ); nesta 
haste havia uns olhos como olhos de homem, e uma 
boca que falava com Insolência.

9 Eu continuava atento a- v e r : foram postos uns Juízo de 
tronos, e um Ancião sentqujíé; a sua roupa era branca Leus. 
como a neve, e os cab^ffi da sua cabeça como a Dura 
lã ; o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas neste 
trono um fogo ardente. 10 De diante dele saía um 
impetuoso rio de fogo; eram milhares de milhares os 
que o serviam, e miríades e mirlades (ou inumeráveis) 
os que assistiam diante dele. Procedeu-se ao julgamento, 
e foram abertos os livros 11 Eu olhava atentamente 
por causa do rufdo das palavras arrogantes que esta 
haste proferia; enquanto eu olhava, o animal fo i morto, 
e o seu corpo destruído e entregue ao fogo. 12 (V i) 
também que tinha sido tirado o poder aos outros ani-

quistas de Alraandre Magno. — As quatro cabeças aSo aa qua 
tro monarquias em que se dividiu este império.

Um quarto animal, que representa o império Romano. —
As dez hastes significam os numerosos estados a que deu ori 
gem a dissolução deste império. Estes simbolismos são dis 
cutidos.

9. O Ancião. . . o Deus eterno.
10. Os livros em que estão escritas todas as Acções dos 

homens. Modo figurado de dizer.
12. Até um tempo. . . Até ao prazo marcado por Deus a 

cada uma delas.



mais. mas a duração da sua vida foi-lhes prolongada 
até um tempo e nm período.

O poder 13 Eu estaiva, pois, observando estas coisas durante 
fUh° d° ^ visão nocturna, e eis que vi um (personagem) que 
homemf parecia um Filho de homem, que veio sobre as nuvens 

do céu; chegou até ao Ancião e  fo i apresentado diante 
dele. 14 Foram-lhe dados império, honra e reino; e 
todos os povos, nações e línguas o serviram; o seu 
Império é um império eterno, qne não passará, e o seu 
reino não será jamais destruído.

In^rpre- 15 O meu espírito encheu-se de horror; eu, Daniel, 
*rtsão fiquei atemorizado com estas coisas, as visões da minha 

cabeça i>erturt>aram-me. 16 Aproximei-me dum dos 
assistentes e .perguntei-lie a  verdade sobre tudo isto. Ele 
deu-me a interpretação destas visões, ensinou-me; 17 
Estes quatro grandes animais são quatro reis, que se 
levantarão da terra. 18 mas os santos do Deus altís 
simo receberão o reino e entrarão na posse do mesmo 
reino para sempre, por uma eternidade de eternidades.

19 Depois disto, quis saber a verdade acerca do 
quarto animal, que era diferente de todos os outros e 
sobremaneira temeroso, de dentes de ferro e unhas de 
bronze, que dev9rava e despedaçava, e calcava aos pés 
o que sobejava. 20 (Quis. também infotmar-me) das dez 
hastes que tinha na cabeçaj.e da outra que lhe nascera- 
na presença da qual tinham'çaído três hastes, haste 
que íínha olhos e uma boca que falava com insolência- 
e que parecia maior que as outras 01 Estava eu obser 
vando, e eis que aquela haste fazia guerra contra os 
santos e  levava-os de vencida, 22 até que veio o Ancião 
e sentenciou a favor dos santos do -Altíssimo, e até que 
chegou o tempo, em que os santos obtiveram o reino.
23 Ele falou assim; O quarto animal será na terra o 
quarto reino, diferente de todos os outros reinos, que 
devorará toda a terra, a calcará e a reduzirá a pó.
24 As dez hastes são dez reis que se levantarão neste 
reino; depois deles se levantará outro, e  será mais pode 
roso do que os primeiros, e humilhará faês reis. 25 
Falará insolentemente contra o Altíssimo, atropelará os 
santos do Altíssimo e imaginará que pode mudar os 
tempos e a lel; os santos serão entregues nas suas 
mãos até um (ano ou) tempo, dois (anos ou) tempos e

13. Filho de homem, o Messias.
18. Os santos, isto é, o povo teocrático.
26. Até um tempo. Trata-se duma perseguição de três 

anos e meio.



são.

metade dum (ano ou) tempo. 26 (Depois) se realizará 
0 juízo, e ser-lhe-á tirado o poder para o destruir e 
aniquilar para sempre. 27 O reino, o império e a gran 
deza dos reinos, que estâo debaixo de todos os céus, 
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino 
é um reino eterno, e ao qual servirão e obedecerão todos 
os reis.

28 Aqui terminou o que me fo i dito. Eu. Daniel, Conclu- 
fiquei muito perturbado com estes meus pensamentos, e 
todo o meu semblante se mudou; mas conservei tudo 
isto no meu coração.

Visão do carneiro e do bode

8 —  1 No terceiro ano do reinado do rei Baltasar, Tempo e 
tive uma visão, eu, Daniel, depois da que tinha tido bigar da 
anteriormente. 2 Nesta visão que tive, enoontrava-me 
na fortaleza de Susa, na província de E lam ; contem 
plando a visão, eu estava ã porta de Ulai.

3 Levantei os meus olhos para olhar, e eis que vi, O car- 
em pé. diante da ribeira, um carneiro, que tinha duas neiro. 
hastes elevadas; uma era mais alta do que a outra, mas 
cresceu depois dela. 4 V i  que o carneiro dava marradas 
contra o ocidente, contra o aquilão e contra o meio-dia- 
e nenhuma besta lhe podia resistir, ninguérn podia 
livrar-se do seu poder; fazia quanto queria e tornava-se 
poderoso.

õ Estava eu considerando isto. e eis que um bode O bode 
vinlia do ocidente sobre a face de toda a terra, e (tão carneiro 
ràpidamente que) não tocava na terra; este bode tinha 
uma grande haste entre os seus olhos. 6 Dirigiu-se 
contra aquele carneiro que tinha hastes, o qual eu tinha 
visto era pé. diante da ribeira, e correu para ele com 
todo o ímpeto da sua força. 7 Vi-o ch^ar perto do 
carneiro: atacou-o com fúria, feriu-o e quebrou-lhe as 
duas hastes, sem que o carneiro lhe pudesse resistir; 
tendo-o lançado iwr terra, pisou-o aos pés, e não houve 
quem pudesse livrar o carneiro do seu poder.

28. o  que m e jo i  dito, a explicação do anjo.
8, 1. A visao contada neste capitulo está intimamente 

ligada com a do capitulo anterior, a qual desenvolve e escla 
rece.

2. Ulai era a ribeira que atravessava Susa.
3. Um carneiro, o poder medo-persa.
5. Um boãe, o poder grego representado por Alexandre 

Magno.
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8 Ora o bode tornou-se extraordinariamente graíde; 
mas, quando se fez forte, quebrou-se o sua grande haste, 
e formaram-se em lugar dela quatro hastes para os 
quatro ventos do céu. 9 Porém, duma destas saiu uma 
haste pequena, que se tornou grande para o meio-dia, 
para o oriente e para a terra esplêndida (de Israel). 
10 Elevou-se até ao exército do céu e deitou abaixo 
legiões e estrelas, e  pisou-as aos pés. 11 Elevou-se até 
contra o príncipe do exército (do céu), tirou-lhe o sacri 
fício perpétuo e destruiu o lugar do seu santuário. 12 
Foi-lhe dado poder contra o sacrifício perpétuo, por 
causa dos .pecados (do povo );  lançou a terra a verdade 
e teve feliz sucesso nos seus empreendimentos.

13 Então ouvi um santo falar, e  um outro santo 
perguntar ao que fa lava: Até quando durará (o que) a 
visão (anuncia) quanto ao sacrifício perpétuo e ao 
pecado (causa) da desolação que fo i feita? Até quando 
serão calcados aos pés o santuário e o exército? 14 Ele 
respondeu-lhe: A té duas mll e trezentas tardes e 
manhãs; depois disso, o santuário será restabelecido.

15 Ora, enquanto eu. Daniel, tinha esta visão e 'pro 
curava a sua inteligência, apresentou-se diante de mim 
um ser com figura de homem. 16 E  ouvi uma voz de 
homem no meio de ülai, a qual gritou: Gabriel, expli 
ca-lhe esta visão. 17 Ele velo até junto do lugar onde 
eu estava; quando se aproximou, cai espavorido com 
o TOSto por terra, e ele disse-me: Entende, filho de 
homem, que esta visão se cumprirá no tempo do fim. 
18 Enquanto me estava falando, desfaleci com o rosto 
por terra; ele, porém, tocou-me, fez-me pôr em pé.

19 Depois disse-me: Mostrar-te-el o que há-de suceder 
no fim  da cólera, porque o tempo tem o seu fim. 20 
O carneiro que viste, que tinha duas hastes, significa 
os reis dos Medos e dos Persas. 01 O bode é o rei dos 
Gregos; a grande haste, que tánha entre os seus dois 
olhos, é o primeiro rei. 22 Quanto às quatro hastes,

8. Alusão à morte de Alexandre, e à divisão do seu impé 
rio em quatro estados.

9. Uma pequena haste. Isto é, Antioco IV  «primeiro rei 
pagão que empreendeu conquistar a Palestina e abolir o culto 
do verdadeiro Deus». (Crampon).

10. E deitou abaixo. . . Parece haver aqui uma alusão aos 
personagens ilustres do povo judaico que, para não sofrer tor 
mentos, violaram a lei do Senhor, a fim de obedecerem ao 
tirano.

11. Contra o principe. Isto é, contra Deus.
13. Vm santo.. . um anjo.
21. O primeiro.. .  Alexandre Hagno.



que, depois de quebrada aquela primeira, se levantaram 
em seu lugar, são as quatro realezas que se levantarão 
da sua naçSo, mas sem terem a sua força. 23 Depois 
do seu reinado, quando chegarem ao cúmulo as suas 
Iniquidades, levantar-se-á um rei, de rosto duro, e com- 
preendedor de enigmas; 24 o seu podér crescerá, mas 
não pelas prúprias forças; fará devastações incríveis; 
tudo lhe correrá bem; matará os poderosos e o povo 
dos santos. 25 Pela sua habilidade,, terão bom êxito 
os dolos que urdir; (c o m  is to ) tornar-se-á arrogante o 
seu coração, e em plena paz, matará muitíssimos; 
levantar-se-á contra (D em ) o príncipe dos príncipes, 
porém será aniquilado sem intervir mão de homem. 26 
Aquela visão da tarde e da manhã, que te foi repre 
sentada, é  verdadeira. Porém guarda segredo sobre a 
visão, porque ela não sucederá senão depois de muitos 
dias.

27 'Então eu, Daniel, perdi as forças e fiquei doente 
alguns dias. Depois levantei-me para me ocupar dos visão, 
negócios do rei. Estava pasmado da visão,, sem haver 
ninguém que a pudesse interpretar (d u m  m odo c la ro ).

9 —  1 No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, Tempo 
da estirpe dos Medos, que reinou no império dos Oal- 
deus, 2 no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel,, 
ao ler os livros (sarvtos), considerava o número dos anos 
de que o 'Senhor tinha falado ao profeta Jeremias, que 
a desolação de Jerusalém devia durar: setenta anos.
3 E voltei o meu rosto para o Senhor meu Deus, para 
lhe rogar e suplicar com jejuns, saco e cinza.

4 Orei ao Senhor meu Deus e fiz-lhe esta confis- Confissão 
são; A h ! Senhor, Deus grande e terrível, que guardas ^°Íos 
a tua aliança e a tua miseritórdia para com os que te 
amam e observam os teus mandamentos. 5 Nós pecá 
mos, cometemos a iniqüidade, procedemos impiamente, 
fomos rebeldes, afastámo-nos dos teus preceitos e das 
tuas leis. 6 Não temos escutado os teus servos, os 
profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis. aos 
nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo do 
país. 7 Tua é, ó Senhor, a justiça; a nós, porém, não 
nos resta senão a confusão do nosso rosto, como sucede 
hoje a todos os homens de Judá, aos habitantes de

23. Um rei. . . Antioco.
24. Não pelas suas próprias forças, mas por permissão de 

Deus, a fim de realizar os Seus desígnios.
9, 3. Com je juns. . .  A  penitencia faz com que a oração 

tenha grande força junto de Deus.



Jerusalém e a todo o Israel, aos que estão perto e aos 
que estão longe, em todos os países, para onde os lan- 
gaste, por causa das iniqüidade que cometeram contra ti.
8 Para nós, 'Senhor, a confusão do rosto, para os nos 
sos reis, para os nossos príncipes, e  para os nossos país, 
 pois pecámos contra ti. 9 Mas do Senhor, nosso Deus, 
é própria a misericórdia e a propiclação, porque nos 
revoltámos contra ele. 10 Não ouvimos a voz do Senhor 
nosso Deus, não andámos segundo a lel, que nos prescre 
veu, por meio dos seus servos, os profetas. 11 Todo® os 
de Israel violaram a tua lei, desviaram-se para não 
ouvirem a tua voz; sobre nós, por isso, se derrama 
ram a maldição e a imprecação, escritas na lei de 
Moisés, servo de Deus, porque pecámos contra ele. 
12 Cumpriu as palavras que proferiu eontra nós e 
contra os príncipes que nos governavam; fez vir sobre 
nós uma calamidade tão grande, que nunca se viu, 
debaixo de todo o céu, igual à que aconteceu a Jeru 
salém. 13 Todo este mal caiu sohie nós, segundo está 
escrito na lei de Moisés, e nós não acalmámos a face 
do Senhor nosso Deus, afastando-nos das nossas ini 
quidades e aplicando-nos ao conhecimento (la tua ver 
dade. 14 Assim o Senhor vigiou sobre a desgraça e 
fê-la cair sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é 
justo em todas as obras que fez, mas nós não ouvimos a 
sua voz.

Agora, Senhor nosso Deus., que tiraste o teu 
perdão, povo da terra do Egipto com mão poderosa e que adqui- 

riste então um nome, que dura até ao dia de hoje. 
(confessamos gue) temos pecado, que temos cometido 
a iniqüidade. 16 Senhor, por toda a  tua justiça i(o m  
misericórdia), digna-te afastar a tua ira e o teu furor 
da cidade de Jerusalém, do teu santo monte (S ião), 
porque Jerusalém e o teu povo são hoje o escárnio 
de todos os que nos cercam, por causa dos nossos 
pecados e das iniquidades de nossos pais. 17 Atende, 
pois, agora. Deus nosso, à oração do teu servo, às 
suas preces, e, sobre o teu santuário devastado, faze 
brilhar a tua face, por amor de ti mesmo. 18 Inclina, 
Deus meu, o teu ouvido e ouve; abre os teus olhos e 
vê as nossas ruínas e (contempla) a cidade sobre a 
qual se invoca o teu nome. Não trazemos à tua pre 
sença as nossas súplicas (humildes) fundados em mere 
cimentos da nossa justjça, mas sim nas tuas grandes

•

11. Escritas. . . Lev. 27, 14 e segs., Deut, 28, 15 e scgs.



inisevicórdias. 19 Ouve, Senhor, perdoa. Senhor; atende 
e põe mãos à cá)ra; não tardes mais. Deus meu, por 
amor de ti mesmo, porque esta cidade e este teu povo 
têm a glória de lhes haver sido dado o teu nome., 20 Profecia 
Quando eu ainda falava, orando e confessando os meus vinda*<R) 
pecados e os pecados do meu povo de Israel, apresen- Messias, 
tando as minhas súplicas na presença do Senhor meu 
Deus, a favor do santo monte do meu Deus; 21 quando 
eu, digo, ainda não tinha bem acabado as palavras da 
minha súplica, eis que Gabriel, aquele homem que, 
anteriormente, eu tinha visto na visão, voando rapi 
damente, se aproximou de mim, à hora da oblação da 
tarde. '22 Instruiu-me, falando-me assim; Daniel, eu 
vim agora para te ensinar, de modo que entendas (os 
desígnios de Deivs). 23 Desde o princípio das tuas pre 
ces, fo i enviada uma palavra e eu vim para ta anunciar, 
porque tu és um predilecto (de D eus ); toma, pois, bem 
sentido nesta palavra e compreende a visão.

24 Setenta semanas foram decretadas sobre o teu 
povo e sobi-e a tua cidade santa a fim de que a pre 
varicação termine, os pecados sejam selados, a iniqüi 
dade expiada; a justiça eterna trazida, as visões e 
profecias seladas, e o Santo dos santos ungido. 2õ 
Sabe, pois, isto e compreende-o: Desde a saída da ordem 
para Jerusalém ser reedificada até a nm ungido, um 
chefe, passarão sete semanas e sessenta e duas sema 
nas; e  serão reedificadas as praças e os muros na 
angústia dos tempos. 26 Depois das sessenta e duas
semanas, será exterminado um ungido, sem haver quem
lhe suceda. E o povo dum chefe que há-de vir, destruirá 
a cidade e o santuário; o seu fim será uma ruína total,
e, até ao fim, haverá a guerra e a devastação decretada.
27 Concluirá com muitos uma aliança firme durante 
uma semana, e, no meio da semana, fará cessar o 
.sacrifício e a oblação, e virá sobre o templo a aboml- 
nação da desolação, que durará até ao fim, até ao 
termo marcado para o devastador.

24-27. Nestes versículos encontia-se. segundo a tradi 
ção católica, uma profècia messiânica. Entre os modernos, po 
rém, alguns pensam que o ponto de partida da profecia está 
na revelação feita a Jeremias, e o seu termo em Antioco Epi- 
fanes. Estes mesmos autores não deixam de admitir um se 
gundo plano histórico, distante, relativo ao Messias.



Tempo, 
ocasião 
e lugar 

da visão.

Gabriel 
aparece 

a Daniel.

Con 
forta-o

Sofrimento e libertação do povo de Deus em luta 

com o paganismo

10 —  1 No terceiro ano de Ciro, rei dos Persas, foi 
revelada a Daniel, chamado Baltasar, uma palavra ver 
dadeira e anunciadora de -grandes lutas. Ele entendeu 
a palavra e teve inteligência da visão. 2 Naqueles dias, 
eu, Daniel, fiz  penitência durante três semanas: 3 não 
tomei alimento algum ai>etitoso, nem carne nem vinho 
entraram na minha boca, não me ungi, até que se 
completassem os dias destas três semanas. 4 No dia vinte 
e quatro do primeiro mês, estava eu junto do grande 
rio, que é o Tigre.

5 Levantei os olhos e v i um homem vestido de roupas 
de linho e cingido pelos rins com um cinto de ouro de 
TJfaz; 6 o seu corpo era (brilhante) como o crisólito, o 
seu rosto como o relâmpago, e os seus olhos pareciam 
fachos ardentes; os seus braços e todo o resto do corpo 
até aos pés eram semelhantes ao bronze reluzente, e o 
som das suas palavras era como o ruído das multidões.
7 Sòmente eu, Daniel, tive esta visão; os homens que 
estavam comigo não a tiveram, mas caiu sobre eles um 
terror tão grande que fugiram para lugares ocultos.
8 Tendo eu, pois, ficado sòzlnho, vi esta grande apari 
ção. Não ficou vigor em mim, mudou-se o meu sem 
blante, fiquei desfigurado e perdi todas as forças. 9 
Ouvi o som das suas palavras, e, ouvindo-o, cai desfa 
lecido, de rosto contra a terra.

10 E eis que uma mão me tocou e me fez levantar 
sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas 
mãos. 11 Depois disse-me: Daniel, homem predilecto (de 
Deus), entende as palavras que te venho dizer, e põ-te de 
pé, porque fui agora enviado a tl. Quando proferiu estas 
palavras, pus-me de pé, tremendo. 12 Disse-me: Não 
tenhas medo, Daniel, porque desde o primeiro dia, em 
que aplicaste o teu coração a compreender e a mortl- 
ficar-te na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas 
palavras, e eu vim por causa delas. 13 O príncipe do

10, 13. Príncipe do reino. . . S. Jerónimo e outros comen 
tadores concordam em que se fala aqui do Anjo custódio, a 
quem Deus tinha confiado o reino da Pérsia. Este anjo teria 
desejado que ficassem na Pérsia alguns Judeus, para mais 
dilatarem o conhecimento de Deus; porém S. Gabriel e S. M i 
guel teriam pedido a Deus, e desejado que todos os Judeus 
voltassem para a Palestina, a fim de que o templo do Senhor 
fosse reedlficado mais depressa. Esta luta espiritual durou 
vinte e um dias, e impediu o anjo de vir mais cedo trazer a



reino dos Persas resistiu-me durante vinte e um dias; 
mas eis que veio em meu socorro Miguel, mn dos pri 
meiros príncipes, e eu fiquei lá junto do rei dos Persas.
14 Vim para te enslnár as coisas que estâo para suce 
der ao teu povo nos últimos dias, porque o cumpri 
mento desta vlsâo ainda está para esses dias (lon 
gínquos) .

15 [Enquanto ele me dizia estas palavras, estive com 
os olhos postos no chão, em silêncio. 16 B eis que um 
ser semelhante a um filho de homem, me tocou os lábios 
e eu, abrindo a minha boca, falei; disse ao que estava 
em pé diante de m im : Meu Senhor, esta visão angus- 
tlou-me, e  não me ficou força alguma. 17 Como poderá 
o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Estou 
sem força, falta-me o alento. 18 Então aquele que eu 
via sob a aparência dum homem, tornou-me a tocar, 
confortou-me, 19 e disse; Não temas, homem predilecto 
(ãe D eu s )! A  paz seja contigo! Tem vigor! Coragem!
Quando ele ainda me falava, recobrei as forças e disse;
Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste.

20 Então disse-me e le ; Sabes tu por que é que vim prepara-o 
ter contigo? Agora volto a pelejar contra o príncipe dos, ?  
Persas. Quando eu sair, virá o princípe dos Gregos. 21q^g°gg“ .^  ̂
Mas (antes disso) anunciar-te-el o que está expresso no seguir, 
livro da verdade. Em todas estas coisas ninguém me 
ajuda senão Miguel, que é o vosso príncipe.

11 —  1 Eu (Gabriel), no primeiro ano de Dario 
Medo, estava junto dele para o sustentar e fortificar.

2 Agora vou anunciar-te a verdade. Eis que haverá Profecia 
ainda três reis na Pérsia; o quarto se elevará pela gucesso- 
grandeza das suas riquezas acima de todos, e, quando res de 
se tiver tornado poderoso com ad' suas riquezas, excl- Ciro; 
tará todos (ós povos) contra o reino da Grécia.

8 Levantar-se-ú, porém, um rei forte, que dominará sobre 
um grande império e  que fará o que lhe aprouver. 4 f®
Quando estiver elevado, o seu reino será destruído e ’
dividido pelos quatro ventos do céu, mas não entre os 
seus descendentes, nem com o mesmo poder com que ele 
dominou, porque o seu reino será dilacerado e passará 
a estranhos à sua descendência.

Daniel a revelagão divina. Deve notar-se que os anjos bons, e 
mesmo os bomens, embora estejam unidos entre si por uma 
perfeita caridade, podem ter opinlSo e vontade diferentes
e mesmo contrárias, naquelas coisas em que a vontade de
Deus se não manifesta claramente, desejando o bem por meios 
diferentes e opostos.



sobre 5 O rei do Meio-dia se fortificará, mas um dos seus
iMu*'i'e Pi’iucipes será mais poderoso do que ele, e o seu império 

Seleuco I : maior.
sobre 6 Alguns anos depois, farão aliança um com o outro,

AnUoco II e a filha do rei do Meio-dia irá ter com o rei do Aqui- 
meu lE  estabelecer um acordo. J51a, porém, não conser 

vará o apoio de um braço (ou ãe seu pai) nera do seu 
próprio braço (ou de seu marido). Será entregue (à 
morte) com os que a conduziram, o que a criou e o que 
a tinha sustentado durante algum tempo, 

sobre 7 Das suas raizes sairá um rebento, a ocupar o seu 
m ^ °ín  e lugar. Virá contra o seu exército, entrará nos fortes do 

Seleu- rei do Aquilão, ataeá-los-á e tornar-se-á senhor deles. 
CO I I ;  8 Além disso, levará cativos para o Egipto os seus deu 

ses, as suas estátuas e os seus vasos preciosos de prata 
e ouro. Quando, durante alguns anos, deixar de atacar 
o rei do Aquilão, 9 este entrará no reino do àleio-dia, 
mas voltará depois para a sua terra, 

sobre Se- 10 Seus filhos se levantarão e reunirão grande exér- 
^Iflmtloco’ marchará á maneira de inundação; voltará e
III. Pto- avançará até à sua fortaleza. 11 O rei do Meio-dia, 

lomeu , enfurecer-sfrá, sairá e pelejai-á contra o rei do -áqiiilão; 
preparará um exército imenso, e  lhe será entregue entre 
as mãos uma grande multidão de inimigos. 12 Aniqui 
lado este exército, o seu coração se elevará; matará 
rauitt® milhares, mas não ganhará forÇa. 13 O rei do 
Aquilão tornará a vir, juntará uma multidão de tropas 
maior do que antes, e, depois de certo tempo, avançará 
eom um numeroso eixérclto e grandes forças, 14 Naque 
les tempos se levantarão muitos contra o rei do Meio-dia: 
homens violentos do teu povo se elevarão também para 
cumprirem a visão mas hão-de sucumbir. 15 Virá o 
rei do Aquilão, levantará plataformas e tomará uma 
cidade fortificadíssima; os braços (ou as forras do rei) 
do Meio-dia não poderão suster o seu esforço; nem os 
mais valentes dentre eles conseguirão resistir; achar- 
-se-ão sem forças. 16 Aquele (Antioco I I I )  que vier 
sobre ele \(Ptolomeu IV ),  fará p  que bem lhe aprouver; 
não haverá quem lhe possa resistir; ele entrará na terra 
esplêndida (da Judeia) e destruirá tudo o que cair sob 
a sua mão. 17 Formai-á o desígnio de se apoderar de 
todo o reino do Meio-dia; fará  um acordo com o seu

11, G. B o lüha. . . Ptolomeu I I  deu sua filha Berenice 
em casamento a Antioco II, que repudiou sua primeira mulher. 
Esta conseguiu voltar para a companhia de Antioco I I  e fazer 
massacrar Berenice e os Egípcios que a tinham acompanhado 
à Siria.



rei e dar-lhe-á em casamento sua filha (C leópatra), a 
fim  de o perder; mas não lhe sairá a coisa conforme 
o seu intento, esse reino não será dele. 18 Depois diri- 
gir-se-ú contra as ilhas e tomará muitas delas; porém 
um chefe deterá a sua sobeiba, e far-lhe-á pagar o seu 
insulto. 19 Então voltará para os fortes do seu país, 
mas tropeçará, cairá, e não será mais achado.

20 Tomará o seu lugar um outro, que enviará uui sobre Se- 
exactor para esmagar a glória do reino, mas perecerá em iv . 
poucos dias; porém isto não acontecerá nem pela cólera
nem pela guerra.

21 Ocupará o seu lugar um homem desprezível, mas Antioco IV 
não lhe será dada honra de re i; virá subitamente e 
apoderar-se/L do reino com enganos. 22 Os braços do peráegui- 
combatente serão vencidos diante dele e quebrados, e 
também o chefe da aliança. 23 Apesar do acordo feito, gua mina.’ 
usará com ele de engano, subirá (ao Egipto) e ven 
cê-lo-á com iM>uca gente. 24 Entrará inesperadamente
nas mais ricas regiões do país e fará o que nunca 
fizeram seus pais, nem os pais de seus pais; repartirá 
pelos seus os despojos, a presa e as riquezas; formará 
projectos contra as mais fortes cidades, mas isto até 
certo tempo (detetminaão por Deus).

25 Excitará o seu poder e  o seu coração contra o 
rei do Meio-dia com um grande exército; o rei do 
Meio-dia animar-se-á a sair 4 batalha com muitas e 
fortes tropas, mas elas não perseverão firmes, porque 
maquinarão desígnios contra ele. 26 Aqueles mramos 
que comiam o pão com ele, o arruinarão; o seu exér 
cito será oprimido, e um grande número dos seus cairão 
mortos. 2T Os dois reis sòmente pensarão em fazer o 
mal um ao outro, e, sentados à mesma mesa, dirão pala 
vras de mentira, mas nenhum conseguirá os seus Inten- 
tos, porque o prazo (marcado por Deus) é para outro 
tempo.

28 Voltará para o seu pais com muitas riquezas; o 
seu coração será hostil à santa aliança (do Senhor), 
fará (muitos males), e, depois, voltará para o seu pais.
29 No tempo determinado, tornará a v ir para o Meio-dia, 
mas esta última expedição não será semelhante á pri 
meira, 30 Os navios de Kittim  virão contra ele, que 
ficará desanimado; voltará e conceberá uma grande 
indignação contra a aliança santa, empreenderá muitas 
coisas contra ela. fazendo acordo com os que a



tinham abandonado. 31 Virao tropas, Iàs suas ordens, pro 
fanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o sacrifício 
perpétuo e porão no templo a abominação da desolação. 
32 Perverterá os violadores da aliança, mas o povo, que 
conhece o seu Deus, perseverará constante e  procederá 
(segundo a le i). 33 Os que forem doutos entre o povo, 
ensinarão a muitos, mas cairão vítimas da espada, da 
chama, do cativeiro e da pilhagem, durante um certo 
tempo. 34 Quando caírem arruinados, serão socorridos 
por um fraco auxílio, e muitos se juntarão a eles fin- 
gidamente. 85 Dos sábios cairão alguns para que sejam 
acrisolados, purificados e branqueados, até ao tempo 
final, porque o tempo marcado ainda está para vir.

36 O rei fará o que quiser, elevar-se-á e engrande- 
cer-se-á contra todo o deus; até falará insolentemente 
contra o Deus dos deuses, e sair-lhe-ão bem as coisas 
até que a ira chegue ao oúmulo, porque o que fo i decre 
tado, cumprir-se-á. 37 Não terá respeito algum aos 
deuses de seus pais, nem à divindade querida das mulhe 
res ; nenhum caso fará dos deuses, pois se julgará 
superior a tudo. 38 Mas venerará o deus das fortalezas 
no seu lugar, enfeitará com ouro, prata, pedras preciosas 
e coisas de grande valor, a este deus, que seus pais 
desconheceram. 39 Fortificará as suas praças com um 
deus estranho; aqueles que o reconhecerem, cumulá-los-á 
de honras, dar-lhes-á poder sobre muitas coisas e repar 
tirá por eles terras gratuitamente.

40 O rei do Meio-dia pelejará contra ele no tempo 
do fim ; o rei do Aquilão marchará também contra ele 
como uma tempestade, com grande multidão de carros, 
de gente a cavalo e com uma grande armada; entrará nas 
suas terras, como torrente transbordante. 43. Depois 
entrará na terra esplêndida (ou da. Judeia), onde mui 
tíssimos cairão. Todavia hão-de escapar às suas mãos, 
Bdom, Moab e os principais dos filhos de Amon. 42 
Estenderá a sua mão eontra outros países, e  a terra 
do Egipto não escapará. 43 Tornar-se-á senhor dos 
tesouros de ouro, de prata e  de tudo o que há de pre 
cioso no Egipto. Segui-lo-ão os Líbios e os Etíopes. 44

31. O Santuário, a fortaleza. Isto é, o templo que era 
como que a cidadela espiritual de IsraeL

36. A ira  de Deus.
37. Divindade querida das mulheres. Ignora-se qual seja. 

Alguns afirmam que é o Adónis dos gregos, venerado também, 
sob diversos nomes, por outros povos.

38. O deus das fortalezas, Júpiter Capitolino, cujo culto 
Antioco quis impor na Siria e na Judeia.



Turbá-lo-ão, porém, notícias vindas do oriente e do Aqui- 
lão, e  partirá -com grande furor para destruir e matax 
muitos. 45 Erguerá a  sua tenda entre os mares e o 
ínclito e santo monte. Então chegará ao termo da sua 
vida, e ninguém lhe dará auxilio.

12 —  1 Nesse tempo se leVantará Miguel, o grande Liberta- 
príneipe, protector dos filhos do teu povo. Será um 
tempo de tal angústia, qual não houve desde que os 
povos começaram a existir até então. Nesse tempo o 
teu povo será sa lvo; (sô-lo-á) todo aquele que estiver 
inscrito no livro (ãa vida). 2 Muitos dos que dormem 
no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, e 
outros para a vergonha, o horror eterno. 3 Aqueles que 
tiverem sido doutos, resplandecerão como a luz do fir  
mamento ; e  os que tiverem ensinado a muitos o cami 
nho da justiça, brilharão como as estrelas por toda a 
eternidade. 4 Tu, porém, Daniel, conserva guardadas 
estas palavras e  sela o livro até ao tempo do fim ; 
muitos o passarão pelos olhos e acrescentarão a sua 
ciência.

õ Então eu, Daniel, olhei e v i que estavam em pé Conclusão: 

outros dois homens; nm, duma parte sobre a margem em™e*se 
do rio, e outro, da outra parte sobre a outra margem cumprirão 
do mesmo rio. 6 üm deles disse ao homem que estava coisas 
vestido de roupas de linho, o qual se sustinha em pé sobre 
as águas do r io : Quando se cumprirão estas coisas 
extraordinárias? 7 E  ouvi o homem, vestido de roupas 
de linho, o qual se sustinha em pé sobre as águas do 
rio; tendo levantado ao céu a mão direita e a mão 
esquerda, jurou por aquele (Senhor) que vive eterna 
mente, que isso seria depois dum tempo; (dois) tempos 
e metade dum tempo, que todas estas coisas se cum 
pririam, quando acabasse de ser despedaçada a força do 
povo santo. 8 Ouvi (o  que ele dizia), mas não o entendi, 
e disse: Meu Senhor, qual será o fim  de tudo isto? 9 
Respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão 
fechadas e seladas até ao tempo do fim. 10 Muitos 
serão purificados, hranqueados e  provados; os impios 
procederão impiamente, e nenhum ímpio compreenderá, 
mas os sábios compreenderão. 11 Desde o tempo em que

12, 1-4. Estes versículos anunciam a libertação de Israel, 
e, ao mesmo tempo, a ressurreição e glória  dos santos.

7. Depois dum tem p o .. . três anos e meio, que fo i quanto 
durou a perseguição (|e Antioco.

10. Serão. . . O  tempo do fim  será um tempo de prova. —
Nenhum  ímpio compreendeTá os desígnios de Deus; esta com 
preensão é reservada aos justos, aos sábios.



o sacrifício perpétuo for abolido, e a abominação da deso 
lação for estabelecida (no templo), passarão mil e duzen 
tos e  noventa dias. 12 Bem-aventurado o que esperar e 
chegar até mil e trezentos e trinta e cinco d ias! 18 Tu 
vai até ao fim  e (depois) descansa; levantar-te-ás para 
(receber) a tua porção no' fim  dos dias.

Até aquii >(diz B. Jerõnimo) lemos Daniel no texto 
hebreu. 0 que segue, até ao fim  do livro, fo i traduzido 
segundo a edição ãe Teodocião.

APÊNDICE

História de Susana

Susana e 13 —  1 Havia um homem, que habitava em Babiló- 
03 dois nia, cujo nome era Joaquim, 2 o qual casou com uma 
velhos. chamada Susana, filha de Helcias, formosíssima

e temente a Deus, 3 porque seus pais, como eram jus 
tos, tinham instruído a sua filha segundo a lei de 
Moisés. 4 Ora Joaquim era muito rico e tinha um 
jardim junto de süa casa; os Judeus concorriam a ele, 
porque era o mais respeitável de todos.

5 Naquele ano tinham sido constituídos juizes dois 
velhos dentre o povo, daqueles de quem o Senhor falou, 
quando disse; A  iniqüidade saiu da Babilônia por meio 
de velhos que eram juizes, os quais pareciam governar 
o povo. 6 Freqüentavam estes a casa de Joaquim onde 
iam ter com eles os que tinham pleitos para julgar. 7 
Por volta do meio-dia, quando o povo se tinha retirado, 
Susana entrava e passeava no jardim do seu marido. 8 
Estes velhos viam-na entrar e passear, todos os dias, e 
conceberam uma paixão por ela. 9 Perderam o senso

12. Que esperar com paciência a realização dos planos 
divinos.

13. Levantar-te-ás. . . Alusão à recompensa final que o 
profeta receberá, ao ressurgir.

13, 1. Havia um homem que habitava em Babilônia. . . 
A  história de Susana, referida neste capitulo, vem no grego 
no princípio do L ivro  de Daniel. Pelo seu contexto se vê que 
o caso sucedeu no tempo do cativeiro de BabUõnia. Daniel 
era então muito jovem, começando com este acontecimento a 
tornar-se célebre entre o povo. Donde se conclui que isto foi 
no intervalo dos três primeiros anos do seu cativeiro, de 
sorte que, segundo a ordem dos tempos, o lugar desta liis- 
tõria devia ser depois do capitulo I.

2. Susana quer dizer lírio.
5. Daqueles de quem o Senhor falou, quando disse. . . 

Este dito não se acha nos livros da Sagrada Escritura, ou 
porque não se escreveu, ou porque se perdeu o livro em que 
estava escrito. Encontrava-se na tradição.



e voltaram os seus olhos para nSo verem o céu, nem se 
lembraram dos jnstos juízos. 10 Estavam ambos feridos 
de paixão por Susana, mas não declararam um ao ontro 
a sua paixSo, 11 porque se envergonhavam de descobrir 
um ao outro o desejo de a possuir. 12 Observavam todos 
os dias com grande cuidado o tempo em que a poderiam 
ver. (Um, dia) disseram entre s l : 18 Vamos para casa, 
porque são horas de comer. [(Realmente), tendo saído 
separaram-se um do outro. 14 Mas, tornando logo (cada 
vm ) a vir, encontraram-se de novo num mesmo lugar.

Depois de se terem perguntado mütuamente a causa, 
confessaram a sua paixão, e, então, de comum acordo, 
fixaram o tempo em que a poderiam encontrar Só.

15 Aconteceu,' pois, que, aguardando eles nma ocasião Atentado 
oportuna, entrou ela, como de costume, acompanhada ihos quê 
sòmente de duas donzelas, e qnis banhar-se no jardim, acusam 
porque fazia (m uito) calor. 16 Não se encontrava então Susana. 
all ninguém, senão os dois velhos, que estavam escondi 
dos e a contemplavam. 17 Disse Susana às donzelas: 
Trazel-me os óleos e os perfumes, e  fechai as portas do 
jardim, para eu tomar banho. 18 Elas fizeram o que 
lhes tinha mandado; fecharam as portas do jardim e 
sairam por uma porta escusa, para trazerem o que lhes 
havia ordenado, ignorando que os velhos estavam dentro 
encondidos.

19 Logo que as donzelas saíram, levantaram-se os 
dois velhos, correram para ela e  disseram-lhe: 20 Estão 
fechadas as portas do jardim ; ninguém nos vê, e  nós 
ardemos em paixão por t i ; rende-te, pois, ao nosso 
desejo, entrega-te a nós. 21 Se recusas, daremos teste 
munho contra ti, dizendo que estava contigo um jovem 
e que foi por Isso que despediste as donzelas.

22 (A o ouvir isto) Susana gemeu e disse: De todas 
as partes me vejo cercada de angústias: se eu fizer isto, 
incorro na morte; se não o fizer, não escaparei das 
vossas mãos. 23 Porém melhor é para mim cair ino 
cente entre as vossas mãos, do que pecar na presença do 
Senhor.

24 E Imediatamente deu Susana um grande grito.
Então os dois velhos também gritaram contra ela. 25 
E um deles correu à porta do jardim e abriu-a, 26 Os 
criados da casa, tendo ouvido gritar no jardim, correram 
lá pela porta escusa, para verem o que era. 27 Quando 
os velhos falaram, ficaram os criados sumamente enver-

22. In corro  na m orte  morai, que ê o pecado.



gonhados, porque nunca semelhante coisa se tinho dito 
de 'Susana.

Julga- 28 No dia seguinte, tendo vindo o povo â casa de 
Sndena- Jo îQuim, seu marido, vieram também os dois velhos, 
ção de cheios de iníquos pensamentos contra Susana, para lhe
Susana. fazerem i>erder a vida. 29 Disseram diante do povo:

Mandai buscar Susana, filha de Helcias, mulher de 
Joaquim. Mandaram-na buscar. 30 Ela veio, acompa 
nhada de seus pais, seus filhos e de todos os seus paren 
tes. 31 Ora Susana era de traços delicados e de uma 
formosura extraordinária. 32 EntSo aqueles malvados 
mandaram^Uie descobrir o rosto, porque estava velada, 
para se fartarem com a vista da sua beleza. 33 Entre 
tanto choravam os seus é todos os que -a conheciam.

84 Aqueles dois velhos, levantando-se no meio do 
povo, puseram as suas mãos sobre a cabeça de Susana. 
35 Ela, chorando, levantou os olhos ao céu, porque o
seu coração tinha uma firme confiança no Senhor. 36
Os velhos disseram: Quando passeávamos sós na jardim, 
eptrou esta mulher com duas donzelas; fechou as portas 
do jardim e despediu as donzelas. 87 Então um jovem, 
que estava escondido, foi ao seu encontro e pecou com 
ela. 38 Nós, que estávamos a um cànto do jardim, vendo 
esta maldade, corremos para eles e vimo-los ambos neste 
acto. 39 Não pudemos apanhar o jovem, porque era 
mais forte do que nós, o qual, tendo aberto a porta, 
fugiu. 40 A  ela conseguimos apanhá-la e perguntámos- 
-Ihe que jovem era aquele, mas não mo-lo quis dizer. 
Deste sucesso somos nós testemunhas.

41 Todo o ajuntamento lhes deu crédito, como a 
velhos e a juizes do povo, e ela fo i condenada à  morte.

42 Então Susana exclamou em alta v o z : Deus 
eterno, que penetras as coisas escondidas, que conheces 
todas as coisas ainda antes que aconteçam, 43 tu sabes 
que eles levantaram contra mim um falso testelnunho; e 
eis que morro, sem ter feito nada do que inventaram 
criminosamente contra mim. 44 O Senho-r ouviu a sua 
oração.

45 Quando a conduziam à morte, suscitou o Senhor 
o santo espirito (da profecia) num Jovem chamado 
Daniel, 46 o qual gritou em alta vo z : Estou inocente 
do sangue desta mulher. 47 Voltou-se para ele todo o 
povo e disse-lhe: Que significa essa palavra, que acabas 
de proferir? 48 Ele, pondo-se em pé no meio de todos, 
disse: lÉ possível, filhos de Israel, que sejals vós tão 
insensatos que, sem o devido exame e conhecimento da



verdade, tenhais condenado nma filha de Israel? 49 Jul 
gai-a de novo, porque eles disseram um falso testemunho 
contra ela.

50 Voltou, pois, o povo, apressadamente, e  os velhos 
disseram a Daniel: Vem, assenta-te no meio de nós e ^^en a - 
esclarece-Dos, visto que Deus te deu a honra da velhice, ção dos 
51 Daniel disse ao povo: Separai-os longe um do outro, 
e eu os julgarei.

52 Tendo sido separados, chamou Daniel um deles 
e disse-lhe: Homem inveterado no mal, os pecados que 
cometias noutro tempo, voltam agora sobre ti, 53 que 
pronunciavas juízos injustos, que oprimias os Inocentes 
e  absolvlas os culpados, apesar de o Senhor ter d ito :
Não farás morrer o inocente e o justo. 54 Ora bem!
Se a viste (pecar), dize: Debaixo de que árvore os viste 
juntos? Ele respondeu: Debaixo dum lentisco. 55 
Daniel disse-lhe: Verdadeiramente mentiste contra a tua 
cabeça, porque eis que o anjo de Deus, tendo recebido 
dele (0  poder de executar) a sentença (proferida contra 
t i ) ,  te partirá pelo meio.

56 Tendo feito retirar este, mandou que viesse o 
outro, e disse-lhe: Raça de Canaan, e não de Judá, a 
formosura seduziu-te, e a concupiscência perverteu-te o 
coração. 57 Era assim que vós fazíeis às filhas de 
Israel, e elas, com medo, condesceudiam convosco; porém 
esta filha de Judá não suportou a vossa iniqüidade. 58 
Dize-me, pois, agora: Debaixo de que árvore os sur- 
preendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo dum carva 
lho. 59 Daniel disse-lhe: Verdadeiramente também tu 
mentiste contra a tua cabeça, porque o anjo do Senhor 
está esperando, com a espada ua mão, para te cortar 
pelo meio, para te matar.

60 Imediatamente toda a assembleia gritou em alta 
voz, bem-dizendo a Deus; que salva os que esperam nele.
61 Então levantaram-se contra os dois velhos, os quais 
Daniel havia convencido por sua própria boca de terem 
dado um testemunho falso, e  fizeram-lhes sofrer o mesmo 
mal que eles tinham intentado contra o seu próximo,
62 para cumprirem com a lei de Moisés: mataram-nos, 
sendo salvo o sangue inocente naquele dia.

63 Então Helcias e sua mulher louvaram a Deus Acção 
por (te r salvado) Susana, sua filha, com Joaquim, seu 
marido, e com todos os parentes por se não ter achado de Daniel.

50. E  os velhos disseram a D an iel, por ironia e ludibrio, 
como quem insultava a meninice e confiança de Daniel.
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nela coisa que ofendesse a honestidade. 64 E Daniel, desde 
aquele dia em diante, tornou-se grande diante do povo.

Bel e o Dragão

65 O rei Astiages foi juntar-se a seu pais (no sepul 
cro ), e Ciro, o Persa, sucedeu-lhe no reino.

14— 1 Ora Daniel comia à mesa do rei, que o tinha 
elevado em honra acima de todos os seus amigos. 2 
Entre os Babilônios havia um ídolo chamado Bel; gas- 
tavam-se com ele todos os dias doze artabes de flor de 
farinha, quarenta ovelhas e seis medidas de vinho. 3 
O rei também honrava esse ídolo e todos os dias o La 
adorar. Daniel, 'poróm, adorava o seu Deus. O rei disse- 
-Ihe; Por que não adoras Bel? 4 Daniel respondeu-lhe; 
Porque eu não adoro os ídolos, que são feitos por mãos 
de homens, mas sim o Deus vivo, que criou o céu e a 
terra e que tem debaixo do seu poder toda a carne. 5 
O rei disse-lhe: Não te parece que Bel é um Deus vivo? 
Não vês o que ele come e bebe todos os dias? 6 Daniel 
respondeu-lhe, sorrindo: <5 rei, não te iludas; esse ídolo 
é de barro por dentro, e de bronze, por fora, e nunca 
comeu.

7 Então o rei, todo irado, chamou os sacerdotes de 
Bel e disse-lhes: -Se me não indicardes quem é que come 
as oferendas '(feitas a Bel) morrereis. 8 Mas, se mos- 
trardes que Bel é quem come tudo isso, morrerá Daniel, 
porque blasfemou contra Bel. Daniel disse ao r e i : 
Faça-se segundo a tua palavra.

9 Ora os sacerdotes de Bel eram setenta, sem coatar 
as suas mulheres e os seus filhos. O rei foi com Daniel 
ao templo de Bel. 10 Os sacerdotes de Bel disseram-lhe: 
Nós vamos sair; e tu, ó lei, manda pôr os alimentos e 
o vinho, depois de feita a mistura, feeha a porta do 
templo e sela-a com o teu anel. 11 Quando entrares 
amanhã, de manhã, se não achares que Bel comeu 
tudo, morreremos; caso contrário, morrerá Daniel que 
mentiu contra nós. 12 Estavam muito confiados, por 
que tinham feito debaixo da mesa do altar uma entrada 
secreta, por onde entravam sempre para levar as ofe 
rendas.

13 Logo que os sacerdotes saíram, mandou o rei pôr 
03 alimentos diante de Bel; Daniel, porém, mandou aos 
seus criados que lhe trouxessem cinza, e espalhou-a por

14, 2. Artabe  era uma medida persa de capacidade, que 
correspondia a cerca de 66 1.



todo o templo, na presença do rei, fazendo-a passar por 
um crivo. Ao sair, fecharam a porta do templo; depois 
selaram-na com o anel do rei e retiraram-se. 14 Os 
sacerdotes entraram durante a noite, segundo o seu cos 
tume, com suas mulheres e filhos, e  comeram e beberam 
tudo. 15 O rei levantou-se, -ao romper da manhã, e 
Daniel com ele. 16 0  rei disse: Estão intactos os selos? 
Ele respondeu: Estão intactos, 6 rei. 17 Imediatamente 
o rei, tendo aberto a porta, olhou para a mesa e excla 
mou em alta v o z : Tu és grande, é Bel, e não há em ti 
engano algum. 18 Daniel começou a r ir  e, detendo o 
rei para não passar mais adiante, disse: Olha para este 
pavimento e considera de quem são estas pègadas. 19 
O rei disse: Vejo pègadas de homens, de mulheres e de 
crianças. E o rei irritou-se.

 20 Então mandou prender os sacerdotes, sua mulhe 
res e filhos, os quais lhe mostraram as portas secretas, 
por onde entravam para consumir tudo o que estava 
sobre a mesa. 21 O rei mandou-os matar e entregou 
Bel ao arbítrio de Daniel, que o destruiu, assim como 
ao seu templo.

22 Havia também naquele lugar um grande dragão 
que os Babilônios veneravam. 28 O rei disse a Daniel: 
Dirás ainda que este é de bronze? E le vive, come e bebe. 
Não podes dizer que não é um deus vivo. Adora-o, pois.
24 Daniel respondeu-lhe: Eu adoro o Senhor meu Deus, 
porque ele é um Deus v ivo ; este não é um Deus vivo.
25 Tu, é rei, dá-me licença, e eu matarei este dragão, 
sem espada, nem vara. O rei disse-lhe: Eu ta dou. 26 
Daniel tomou pês, gordura e pêlos; cozeu tudo junto, 
fez umas bolas e meteu-as pela boca do dragão, e o 
dragão arrebentou. Daniel disse: Eis o que adoráveis.

27 Os Babilônios, tendo sabido isto, indignaram-se 
fortemente, e, tendo-se juntado contra o rei, disseram: 
O rei tornou-se judeu! Destruiu Bel, matou o dragão e 
mandou matar os sacerdotes. 28 Eles, pois, indo tér 
com o rei, disseram-lhe: Entrega-nos Daniel, senão nés 
te mataremos a ti e a toda a tua casa.

29 Viu o rei que apertavam com ele fortemente, 
e, constrangido da necessidade, entregou-lhes Daniel. 
30 Eles lançaram-no na cova dos leões, onde esteve seis 
dias. 31 Havia no lago sete leões, aos quais, todos os 
dias, davam dois cadáveres e duas ovelhas; mas por 
então não lhos deram, a fim  de que devorassem Daniel.

e conde 
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22. Um  grande dragão, uma grande serpente, que era um 
animal sagrado para os pagãos.



Deus 32 Estava então o Profeta Habacuc na Judeia.
Etofri? Tinha cozido um caldo e migado uns pães dentro duma 

vasilha, e ia levá-los ao eampo, aos ceifeiros que lá 
trazia. 33 O anjo do Senhor disse a Habacuc: I/eva a 
Babilônia essa refeição que tens, para a dares a Daniel, 
que está na cova dos leões. 34 Habacuc respondeu; 
Senhor, nunca vi Babilônia e não sei onde é a cova. 
35 Então o anjo do Senhor tomou-o pelo alto da cabeça, 
e, tendo-o pelos cabelos, levou-o com a  impetuosidade do 
seu espírito até Babilônia, sobre a cova. 36 Habacuc 
levantou a voz, dizendo; Daniel, Daniel, servo de Deus, 
toma a refeição que Deus te mandou. 37 Daniel disse: 
Tu, ó Deus, te lembraste de mim, não desamparaste os 
que te amam. 38 Então, levantando-se, Daniel comeu. 
E o anjo do Senhor reconduziu logo Habacuc ao seu 
lugar.

O rei gio- 39 Ao sétimo dia veio o rei para chorar Daniel; 
D eu íd e  aproximou-se da cova, olhou para dentro e viu Daniel 
Daniel, assentado. 40 Deu um grande grito, dizendo: Tu és grande, 

ó Senhor Deus de Daniel! Não há outro Deus, além de 
t i ! E mandou-o tirar da cova dos leões. 41 Depois 
mandou lançar na mesma cova os que tinham maquinado 
a sua perdição, os quais foram devorados diante dele 
num momento. 42 Então o rei disse: Todos os habitan 
tes da terra temam o Deus de Daniel, porque ele é o 
Salvador, que opera sinais e maravilhas sobre a terra, 
que livrou Daniel da cova dos leões.



OSEIAS
Os dose profetas que se seguem são chamados 

menores, por serem pouco extensos os escritos que 
deixaram.

O prim eiro é Oseias, que começou a profetizar 
cerca do ano SIO antes de Jesus Cristo. F o i escolhido 
por Deus para anunciar os seus castigos aos reinos 
de Judá e de Israel, e a felicidade que mais tarde 
lograriam, reunidos com todas as' nações do mundo 
no reino do Messias.

1 —  1 Palavra do (Senhor, que foi dirigida a Oseias, 
filho de Beeri, nos dias de Osias, de Joatan, de Acaz, de 
Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de 
Joás, rei de Israel.

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

Acções simbólicas de Oseias

2 Oomeçou o Senhor a falar a Oseias, quando lhe 
disse: Yal, toma por mulher nma prostituta e tem filhos 
de prostituição, porque a terra (de Israel) não cessa de 
se prostituir (ou idolatrar), abandonando o Senhor. 3 
(Oseias) foi e tomou por sua mulher a Gomer, filha de 
Deblaim, a qual concebeu e lhe deu à  luz um filho. 
4 O Senhor disse a Oseias: Põe-lhe o nome de Jezrael, 
porque dentro de pouco tempo eu tirarei vingança da

1, 2. Toma por m ulher uma prostituta. Deve notar-se que 
os profetas quase sempre usavam os termos prostituição, for- 
nlcação, etc., para indicarem a idolatria. Visto que no estilo 
orientai se tala quase mais com acções simbólicas do que com 
palavras, quando se quer exprimir alguma coisa muito im  
portante, havia de causar no povo uma grandíssima impressão 
o ver que Oseias, jovem virtuoso, para anunciar a Israel o que 
Deus lhe mandava, se servia, por ordem do Senhor, dum sinal 
extraordinário, qual era o de tomar por esposa uma mulher 
Idólatra ou, seguindo o sentido literal, prostituta. Ao passo 
que o Senhor provou a obediência e humildade de Oseias, 
tirou a mulher do ,seu mau estado, e apresentou ao povo de 
Israel uma imagem vivíssima do seu adultério espiritual e 
prostituição ao culto dos idolos, indicando-lhe ao mesmo 
tempo o castigo que receberia pelos nomes que mandou pôr 
ao segundo e terceiro filho.

Alguns autores modernos pensam que não se trate dum 
casamento real de Oseias, mas dum símbolo expressivo da 
idolatria de Israel.



casa de Jeú, pelo sangue (que derramou na cidade) de 
Jezrael, e  porei fim à realeza da casa de Israel. 5 
Naquele dia quebrarei o arco (ou poder m ilitar) de 
Israel eo vale de Jezrael. 6 Ela concebeu outra vez e 
deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oseias: Põe-lhe 
o nome de 'Sem-miserlcórdla (ou : Aquela de gue se não 
tem pena) —  porque não me tornarei mais a compadecer 
da casa de Israel, antes a esquecerei inteiramente. 7 
Compadecer-me-ei, porém, da casa de Judá; salvá-los-el 
por meio do Senhor seu Deus, e não pelo arco, nem pela 
espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos 
cavaleiros. 8 (Gomer) desqultou a  sua filha, chamada 
Sem-miserlcérdia, concebeu outra vez e deu à luz um 
filho. 9 O Senhor disse a Oseias: Põe-lhe o nome de 
Não-meu-povo, porque võs já  uão sois meu povo, e eu 
não sou mais vosso (Deus).

10 Porém Jum dia) o número dos filhos de Israel 
será como a areia do mar, que não se pode medir nem 
contar. E  acontecerá que no lugar onde se lhes disse: 
Vés não sois já  meu povo —  se lhes d irá: Vós sois 
filhos do Deus vivo. 11 Então os filhos de Judá e os 
filhos de Israel se juntarão, constituirão sobre si um só 
chefe, e transbordaTão para fora do seu território, por 
que grande será o dia dè Jezrael.

2 —  1 Dizei a vossos irmãos: (Vós sois o meu povo; 
—  e a vossa irm ã: Tu alcançaste misericórdia.

12 Levai a juizo a vossa mãe, levai-a a juizo, porque 
ela não é mais minha esposa, nem eu seu esposo. Tire 
ela as suas foruicações da sua face, e os seus adultérios 
do meio de seus seios, 3 para que não suceda que eu a 
despoje, ficando ela nua, que a ponha no estado em que 
se encontrava no dia do seu nascimento, que a torne 
semelhante a um deserto, a transforme numa terra resse 
quida e  a mate à sede. 4 Não me compadecerei dos 
seus filhos, porque são filhos da prostituição. 5 Oom 
efeito, sua mãe prostituiu-se (idolatrando), aquela que 
os concebeu conduziu-se mal e disse: Ire i após os meus 
amantes (ou idolos), que me dão o meu pão e a minha 
água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha 
bebida.

11. Grande será o dia da libertação de Jezrael, ou Israel, 
causada pelo arrependimento e penitência dos seus pecados.

2, 2. Levai a ju izo vossa mãe, condenai os excessos da 
vossa nação. — Suas fom icações. . . Seus adultérios, isto é, a 
sua idolatria.

4. São filhos da prostituição, ou imitam a idolatria da 
sua mãe, adorando os simulacros dos deuses dos pagãos.



6 Por isso vou fechar-lhe o caminho com uma sebe Castigos 
de espinhos; cereá-lo-ei com um muro, e ela não encon- 
trará as suas veredas. 7 Irá  em seguimento dos (ídolos) contra a 
seus amantes, mas não os alcançará; buscá-los^, mas 
não os encontrará. Dirá então: Irei e voltarei para o •
meu primeiro (legitim o) esposo, porque então eu era
mais feliz do que agora. 8 Ela não reconheceu que fui
eu (e  não os idolos) que lhe dei o trigo, o vinho e o 
azeite, e  que lhe prodigalizei a prata e  o ouro, que, 
ofereceram a Baal. 9 Por isso (mudarei agora de pro 
ceder a seu respeito), ou tomarei o meu trigo a seu 
tempo, e o meu vinho na estação prdpria, e tirarei (das 
suas mãos) a minha lã e o meu linho, que cobrem a 
sua nudez. 10 Agora descobrirei a sua vergonha aos 
olhos dos seus amantes (gue em nada lhe podem valer), 
e ninguém a livrará da minha mão; 11 farei cessar 
todos os seus divertimentos, as suas solenidades, as suas 
neoménias, os seus sábados e  todas as suas festas. 12 
Destruirei as suas vmhas e as suas figueiras, de que 
ela disse: Estas são as recompensas que me deram os 
meus amantes —  e reduzi-la-el a um matagal, e devo 
rá-la-ão os animais selvagens. 13 Castigú-la-el pelos dias 
em que prestou culto aos Baals, (ou aos idolos), queiman 
do-lhes incenso, enquanto se enfeitava com as suas ari-e- 
cadas e com os seus colares e ia após os seus amantes, 
esquecendo-se de mim, diz o Senhor.

14 Por isso a atrairei, conduzi-la-ei à soledade e Sua feli- 
falar-lhe-ei ao coração. 15 Dar-lhe-ei a suas yinhas e quando 
o vale de Acor, como porta de esperança; ali cantará se conver- 
(hinos a Deus) como nos dias da sua .juventude, e como 
nos dias em que subiu da terra do Egipto. 16 Nesse 
dia, diz o Senhor, ela me chamará: Meu esposo —  ; não 
me chamará mais: Meu Baal (como aos seus ídolos).
17 Tirarei da sua boca os nomes dos Baais, para que 
nunca mais se.iam pronunciados os seus nomes. 18 Farei 
aliança para eles naqu'ele dia com os animais salvagens, 
com as aves do céu e com os répteis da terra; tirarei 
do país o arco, a espada e a guerra, e fá-los-ei repousar 
com toda a segurança. 19 Então me desposarei contigo 
para sempre, desposar-me-ei contigo na justiça e no 
direito, na misericórdia e no amor; 20 desposar-me-ei 
contigo com uma inviolável fidelidade, e saberás que eu

14. P ó r  isso. por causa desta miséria extrema, a miseri 
córdia de Deus comoveu-se.
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sou o Senhor. 21 Nesse dia atenderei, diz o Senhor, 
atenderei os céus, e eles atenderão a terra; 22 a terra 
atenderá o trigo, o mosto e o azeite, e  estas coisas aten 
derão Jezrael. 23 Farei dela, para mim, no país, um 
terreno de sementeira, compadecer-me-ei daquela (nação) 
que se chamava Sem-miserlcórdia. 24 Direi ao que se 
chamava Não-meu-povo: Tu és o meu povo. E ele me 
dirá : Tu és o meu Deus.

3 —  1 O Senhor disse-me: Vai, ainda, e ama uma 
mulher (que fo i) amada dum amante e adúltera: é 
assim que o Senhor ama os filhos de Israel, ainda 
quando eles põem os olhos em deuses estranhos e gos 
tam de tortas de uvas. 2 Comprei a  (ta l) mulher por 
quinze ciclos de prata, e por homer e meio de cevada. 3 
E disse-lhe: Tu me esperarás largos dias, durante os 
quais não te portarás mal, não te entregarás a homem 
algum, e também eu eperarei por ti.

4 Porque os filhos de Israel estarão durante muitos 
dias sem rei e sem chefe, sem sacrifício, sem esteia, 
sem éfode e sem terafins; 5 depois disto, os filhos de 
Israel voltarão a buscar o Senhor seu Deus, e  (o des 
cendente de) Davide, seu re i; e, no fim dos tempos, olha 
rão com respeitoso temor para o Senhor e para os bens 
(que ele lhes terá fe ito ).

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

Discursos proferidos de Oseias 

Corrupção gerai

• Crimes 4 —  1 Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, 
*̂ 0 dem O Senhor vai entrar em juízo com os habitantes

 ̂ ’ desta terra, visto que não há verdade, nem misericórdia,
nem conhecimentos de Deus nesta terra. 2 O perjúrio,

21-22. «Harmonia entre o mundo moral e o mundo físico. 
Jezrael, isto é, Israel, pede às plantas que germinem, estas 
pedem à terra a seiva, a terra pede chuva aos céus, os céus 
pedem-na por sua vez a Deus, que de bom grado a concede». 
(Crampon).

3, 1. Tortas de uvas. . . que eram oferecidas aos ídolos.
3. Tu me esperarás..., pois quero ver se te arrependes 

e te afastas das tuas faltas, para depois te tomar por esposa.
4. Porque os filhos de Israel... Os largos dias da peni 

tência de Gomer são uma figura dos muitos anos, durante os 
quais Israel devia esperar o seu perdão, exilado em terra 
estranha, e privado de rei e de culto, quer legitimo quer 
idolátrlco (sem sacrifício... e sem terafins ou estátuas dos 
deuses).



a mentira, o homicídio, o furto e  o adultério inunda 
ram tudo, e derrama-se sangue sobre sangue. 3 Por Isso 
a terra está de luto; e todo o que nela habita definha: 
os próprios animais selvagens, as aves do céu e até os 
peixes do mar perecem. 4 Todavia ninguém se ponha a 
corrigir ou a repreender pessoa alguma. OÊ contra ti, 
sacerdote, que v io  as minhas censuras.

5 Por isso tropeçarás em pleno dia, e tropeçará particu- 
também contigo o (falso) profeta. De noite farei perecer 'entre"os 
tua mae, 6 O meu povo perece, por falta de conheci- chefes es- 
mento. Porque tu (õ sacerdote) rejeltaste a ciência (que, pirituais, 
por dever de estado, havia de possuir), também eü 
excluirei do exercício do meu sacerdócio; visto que te o povo. 
esquecesbe da lei do teu Deus, também eu me esquecerei 
de teus filhos. 7 Quanto mais se multiplicaram, mais 
pecaram contra m im ; mudaram a sua glória em ignomí 
nia. 8 Nutrem-se dos pecados do meu povo, desejam 
ardentemente as suas iniquidades. 9 Portanto o sacer 
dote será (tratado) como o povo; castigá-lo-ei pelos seus 
(maus) caminhos, dar-Lhe-ei segundo as suas obras. 10 
ComerSo, e não ficarão saciados; prostltulr-se-ão e não 
se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor obsti 
nadamente.

11 A  fornicação, o vinho e o mosto fazem perder o A idolatria 
sentido. 12 O meu povo consulta um pedaço de pau, aliada aos 
e o seu bordão lhe faz revelações, porque o espírito da ™rimes* 
fornicação (ou a idolatria) os enganou, e eles prostl- 
tuiram-se, deixando o seu Deus. 13 Oferecem sacrifí 
cios sobre os cumes dos montes e queimam oferendas 
sobre os outeiros, debaixo dos carvalhos, dos choupos 
e dos terehlntos, de sombra amena. Por isso as vossas 
filhas se prostituem, e as vossas noras são adúlteras.
14 Não castigarei as vossas filhas, quando se prostituí 
rem, nem as vossas noras, quando adulterarem, porque 
eles mesmos (os pais e esposos) têm trato com as mere- 
trizes e sacrificam com pessoas devassas. O povo (insen 
sato e) sem eatendimento será castigado.

4, 6. Tua mãe, a nação Judaica.
8. Nutrem-se... Nutrlr-se duma coisa é viver dela e nela 

encontrar vantagens. Muitos sacerdotes de Israel viviam dos 
pecados do povo, os quais procuravam multiplicar em proveito 
pessoal.

12. O seu bordão... O profeta alude a um modo de adi 
vinhação, que consistia em lançar bordões ao chão, e da sua 
posição respectiva tiravam indícios do futuro.

14. Não castigarei... não serei pelos pais e esposos assim 
ultrajados, porque foram eles, com seus maus exemplos, a 
causa de quedas tão graves.
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15 Se tu, é  Israel, te entregas à prostituição (à ido 
latria ), ao menos não peque Judá; não vades a Gálgala, 
não subais a Betaven (para idolatrar) e não jureis di 
zendo: Vive o Senhor. 16 Porque Israel rebelou-se como 
uma vaca indomável; agora o apascentará o Senhor como 
a um cordeiro numa espaçosa campina. 17 Efraim (ou  
Israel) está ligado aos Idolos: deixa-o (ó Judá). 18 
Depois de se entregarem à bebida, entregam-se à for- 
nicação (ou id o la tria ); os seus chefes comprazem-se 
na ignomínia. 19 O vento (da cólera divina) levá-los-á 
nas suas asas, e eles serão confundidos por causa dos 
seus sacrifícios.

5 —  1 Ouvi isto, ó sacerdotes! Casa de Israel, ouve 
com atenção! Escuta, ó  casa real! É sobre vós que se 
vai exercer o juízo, pois tendes sido um laço para a 
sentinela (do povo), uma rede estendida (ou aarmadilha) 
sobre o Tabor. 2 Os perseguidores levaram ao extremo 
a maldade, mas eu darei a todos o castigo. 3 Oonheço 
Efraim, e Israel não me é encoberto. Efraim prosti 
tuiu-se, Israel contaminou-se. 4 Não aplicam os seus 
trabalhos a voltar para o seu Deus, porque o espírito de 
prostituição (ou idolatria) está no meio deles, porque 
não conhecem o Senhor. 5 A  arrogância de Israel vê-se 
no seu rosto, Israel e Efraim tropeçarão por causa da 
sua iniqüidade, e Judá também cairá com eles. 6 Irão 
buscar o Senhor com as suas ovelhas e os seus bois, e 
não o encontrarão: retirou-se deles. 7 Atraiçoaram o 
Senhor, porque geraram filhos bastardos; agora serão 
consumidos dentro dum mês, eles e  tudo o que possuem.

8 Tocai a buzina em Gabaa, \(tocai) a trombeta em 
Rama; levantai gritos em Betaven! Acautela-te, Ben 
jamim ! 9 Efraim será desolado no dia do castigo. Sobre 
as tribos de Israel anuncio uma coisa certa. 10 Os 
príncipes de Judá procederam como aqueles que mudam 
os marcos (e roubam a terra dos vizinhos); derramarei 
sobre eles a minha ira como uma torrente.

11 Efraim vê-se tiranizado e oprimido em juízo, 
porque quis ir após os ídolos. 12 Serei para Efraim 
como a traça (que tudo destrói), e para a casa de Judá 
como a podridão. 13 Efraim viu a sua fraqueza, e 
Judá a sua chaga; Efraim recorreu a Assur. e (Judá)

16. Não jureis... pois misturais assim sacrilegamente o 
culto do verdadeiro Deus com o culto dos Idolos, os quais 
seguis.

5, 7. Filhos bastardos, isto é, adoradores dos ídolos, que 
o Senhor não reconhece como seus.



buscou um grande rei, mas ele não poderá curar-vos, 
não poderá sarar a vossa chaga. 14 Serei para Efraim 
como um leão, para a casa de Judá como um leãozinho; 
eu, eu mesmo despedaçarei a presa e ir-me-ei com ela, 
levá-la-ei, e ninguém ma areancará. 15 Ire i e voltarei 
para a minha habitação até que reconheçam o seu pecado 
e busquem a minha face.

6 —  1 Elfâ, vendo-se na sua angústia, recorrerão Falsa 
a mim. Vinde (dirão), voltemos para o Senhor, 2 por-
que (assim, como) nos dilacerou, (também) nos sarará; ranga vâ 
ele nos feriu, ele nos curará. 3 Dar-nos-á novamente a de Israel, 
vida em dois dias; ao terceiro dia levantar-nos-á, e 
viveremos na sua presença. Entraremos na ciência do 
iSenhor, segui-lo-emos a fim  de o conhecer. A  sua vinda 
está preparada como a da aurora, e  ele descerá sobre 
nós como a chuva, como a chuva da primavera que cos 
tuma vir sobre a terra.

4 Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? A  vossa 
caridade é como uma nuvem da manhã, como o orvalho 
transitório da manhã. 5 Por isso é que os tratei dura 
mente pelos profetas, que os matei pelas palavras da 
minha boca; os juízos proferidos contra ti, são como a 
luz que se levanta. 6 Porque o que eu quero é o amor, 
e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus mais que os 
holocaustos. 7 Mas eles, como homens (inconstantes), 
violaram a aliança (que tinham feito comigo), atraiçoa- 
ram-me. 8 Galaad é (agora) uma cidade de malfeitores, 
toda inundada de sangue. 9 Como bandidos que assal 
tam vdandantes, assim os sacerdotes no caminho de 

'Siquém assassinam e cometem crimes. 10 V i na casa 
de Israel coisas horríveis; a li se acham as prostituições 
de Efraim, ali se manchou Israel. 11 Mas para ti tam 
bém, ó Judá, está preparadà uma ceifa (de castigos), 
quando eu restaurar o meu povo.

7 — 1 Quando eu tratava de curar Israel, tornou-se Fogo in- 
patente a iniqüidade de Efraim e a malícia de Samaria,
pois praticam a mentira. O ladrão entra nas casas, e 
por fora anda o salteador. 2 Não dizem nos seus cora 
ções que me lembro de toda a sua malícia: actualmente 
cercam-nos as suas impiedades, que estão a descoberto 
diante da minha face. 3 Com a sua malícia alegram o

15. Voltarei... Deus voltará para a sua morada do céu, 
donde tinha descido para castigar.

8, 6. O que eu quero... O exercício da caridade tem mais 
valor diante de Deus do que os próprios sacrifícios.

7, 3. Alegram o rei. Os reis e os grandes, longe de 
castigarem os crimes do povo, divertem-se com eles.



rei, e os príncipes com as suas meutiras. 4 São todos 
uns adúlteros, semelhantes a um forno aceso pelo for- 
neiro, que cessa de o aquecer mais, depois de ter tra 
balhado a massa até se levedar. 5 No dia do nosso 
rei, os príncipes aqueceram-se com o calor do vúnho, 
enquanto ele estendia a sua mão aos bobos. 6 O seu 
interior é como um forno, os seus corações, uma embos 
cada. Toda a noite dormiu o padeiro; pela manhã o forno 
estava todo esbraseado como um fogo ardente. 7 Todos 
eles estão quentes como um forno e devoram os seus 
juizes. Todos os seus reis cairam ; não há entre eles 
quem levante a voz pai-a mim.

Alianças 8 Efraim mistura-se com os povos (idólatras); 
nefastas. Efraim tornou-se como um bolo que não se volta. 0 Os 

estrangeiros devoraram a sua força, sem ele o sentir; 
os seus cabelos tornaram-se brancos, sem ele o perceber. 
10 A  soberba de Israel transparece-lhe no rosto; não 
se voltam para o Senhor seu Deus, não o buscam apesar 
de tudo isto. 11 Efraim tornou-se como uma pomba 
imbecil, som inteligência. Chamam o Egipto, vão ter 
com os Assírios. 12 Depois que tiverem ido, estenderei 
sobre eles a minna rede, e fá-los-ei cair como aves do 
céu; castigá-los-ei segundo foi dito mas suas assembléias. 

Não recor- 13 A i deles, porque se retiraram de m im ! Serão 
^DevS ^ destruídos, porque prevaricaram contra mim! Enquanto 

os queria salvar, proferiam mentiras contra mim. 14 
Não clamam a mim do fundo do seu coração, mas uivam 
(desesperados) nos seus leitos! Sòmente temem pelo 
trigo e pelo vinho, revoltam-se contra mim. 15 Ins 
truí-os e dei vigor aos seus braços, mas eles meditaram 
o mal contra mim. 16 Voltam-se, mas não para o alto; 
são como um arco doloso; cairão mortos á espada os seus 
príncipes, por causa do furor (ou insolência) da sua 
língua. Isso fará com que riam deles na terra do Egipto.

4. üm  forno aceso, figura das paixões do povo. Espalhado 
o fermento da impiedade entre o povo, a massa popular leveda 
por si própria, isto é, torna-se ímpia.

5. Os aniversários reais eram pretextos para grandes 
orgias.

6-7. Os reis e as grandes, tendo excitado as paixões 
populares, foram vítimas delas.

S. Como um bolo... que não se volta e que, por isso, para 
nada serve, pois fica queimado dum lado, e cru' do outro.

9. Os estrangeiros, cuja., aliança comprou, fizeram-lhe 
pagar grandes tributos, que o airuinaram. —  Os seus cabelos... 
envelheceu prematuramente.

12. Segundo foi dito... Alusão aos avisos feitos pelos pro 
fetas.

16. Como um arco doloso, cujas flechas nao atingem o
alvo.



Oseias prediz o castigo de tantos crimes

8 —  1 Emboca a trombeta! (Anuncia que o inimigo) 
como uma águia, se precipita sobre a casa do Senhor, 
porque transgrediram a minha aliança e violaram a 
minha lei. 2 Clamam a mim, dizemdo; Meu Deus, nds, 
o povo de Israel, te conhecemos. 8 Israel rejeitou o 
bem; o inimigo o persegue. 4 Estabeleceram reis, mas 
não da minha parte, estabeleceram chefes, mas eu nâo 
os conheço; fabricaram para si Idolos da sua prata e do 
seu ouro, para sua perdição. 5 O teu bezerro (que ado- 
ravas), ó Samaria, é repelido por mim. O meu furor 
acendeu-se contra eles. Até quando se não poderão eles 
purificar (da sua idolatria )?  6 Porque de Israel é que 
veio este noviiho; um artífice o fabricou, ele não é 
Deus; o bezerro de Samaria será despedaçado! 7 Visto 
que semearam ventos, colherão tempestades; não há ali 
uma espiga, o seu grão não dará farinha; se desse 
alguma, comé-la-iam os estrangeiros.

8 Israel está devorado; é tratado emtre as nações 
como coisa que não presta. 9 Porque recorreram a Assur, 
que é como um asno silvestre, que anda só. Efraim 
deu presentes aos seus amantes (os Assírios). 10 Mas, 
ainda que ofereçam presentes às nações, eu os juntarei 
na (Assíria), e eles (estando cativos) serão ainda algum 
tempo sujeitos ao fardo do rei e dos príncipes.

11 Efraim multiplicou os altares de pecado; esses 
altares só lhe serviram para pecar. 12 Escrevi para ele 
as palavras da minha lei, mas ele considera-a como lei 
alheia. 13 Oferecem vítimas e comem-lhes a carne, mas 
o Senhor mão as aceita. Agora lembrar-se-á da sua ini 
qüidade, castigará os seus pecados. Hão-de voltar para 
o Egipto.

14 Israel esqueceu-se do seu Criador e edificou 
palácios; Judá multiplicou as suas cidades fortificadas; 
mas enviarei fogo sobre as suas cidades, e ele devorará 
(todos) os seus edifícios.

9 —  1 Não te alegres, Israel, não exultes como os 
povos (pagãos), porque te prostltuiste, sendo infiel ao

8, E. Samaria representa aqui o reino de Israel, de que 
ela era a capital.

7. Nada de próspero para Is ra e l; e, se algvun bem lhe 
acontecer, é o inimigo que tirará proveito dele.

13. Hão-de voltar... Tornarão a ser cativos, como outrora 
o tinham sido no Egipto.

9, 1. Sobre todas. Contemplando as suas elras cheias de 
colheitas, os Israelitas atribuíram estes bens ãs divindades 
pagãs.
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ventos
colherá
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tades.
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teu Deus, amaste a recompensa impura, por sobre todas 
as eiras de trigo. 2 A  eira e o lagar não os sustentarão, 
e o vinho iludirá a sua espectativa. 3 Não habitarão 
ma terra do Senhor. Os de Efraim voltarão para o Egipto, 
e comerão alimentos impuros entre os Assírios. 4 Não 
farão libações de vinho ao Senhor, nem lhe oferecerão 
agradáveis sacrifícios; o seu pão será como o pão que 
se come no lu to: todos os que comerem dele; ficarão 
impuros; o seu pão será só para eles, não entrará na 
casa do Senhor. 5 Que fareis vós no dia solene, no dia 
da festa do 'Senhor? 6 Eles partem por causa da devas 
tação (da sua terra). O Egipto os recolherá, Menfis os 
sepultará; as suas preciosidades de prata serão das 
urtigas e, crescerão os abrolhos nas suas casas. 7 
Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da 
retribuição. Clama Israe l: O profeta é louco, o varão 
espiritual é insensato! À  enormidade da tua iniqüidade 
junta-se a da tua perseguição. 8 A  sentinela de Efraim 
— com o meu Deus —  o profeta, encontra um laço de 
caçador sobre todos os seus caminhos, a perseguição 
(mesmo) na casa do seu Deus. 9 Estão profundamente 
corrompidos, como nos dias de Gahaa. O Senhor se 
lembrará da sua iniqüidade e castigará os seus pecados.

Anátema 10 Encontrei Israel como cachos de uvas no deserto;
c o n t r a  a  yj og yossos pais como OS primeiros frutos d a  figueira.
Israel.  ̂ Porém, chegados a Beelfegor, consagraram-se à  infâmia 

e tornaram-se abomináveis como as coisas que amaram. 
11 A  glória de Efraim voará como uma ave ; não haverá 
nascimento, nem gravidez nem concepção. 12 Mas, ainda 
mesmo que criassem alguns filhos, eu faria com que 
ficassem sem eles, para não restar ninguém. E ai deles 
quando eu os abandonar! 13 Efraim, pelo que vi, era 
como Tiro, apoiada na sua beleza; mas Efraim levará 
seus filhos ao que lhes há-de tirar a vida. 14 Dá-lhes, 
Senhor... Porém, que lhes darás? Dá-lhes um ventre 
estéril e peitos secos. 15 Toda a sua malícia (apareceu) 
em Gálgala; fo i lá que lhes concebi aversão; lançá-los-ei 
fora da minha oasa, por causa da malícia das suas

2. Não os sustentarão... Os Israelitas não se poderão 
aproveitar das suas colheitas.

4. O seu pão ; as refeições das pessoas que estão de luto 
são sòmente para elas, e nada das tais refeições se deve ao 
templo como oferta.

9. Como nos dias de Gabaa. «Alusão ao crime praticado 
pela tribo de Benjamim, punido com o extermínio da mesma 
tribo (Juizes 19). Uma sorte igual está reservada a Israel». 
(Crampon).



obras; não tornarei mais a ter-lhes amor; todos os seus
príncipes são uns rebeldes. 16 Efraim está ferido (de 
m orte), a sua raiz seca: (os de E fra im ) não darão mais 
fruto. Se, porém, tiverem filhos, matarei os queridos de 
suas entranhas. 17 O meu Deus os rejeitará, porque 
não 0 ouviram; andarão errantes entre as nações.

10 — 1 Israel era uma vinha frondosa, que dava Israel 

os frutos correspondentes. Quanto mais abundou em fru- tSdcfpor 
tos, tanto mais multiplicou os seus altares; quanto causada 
mais rica era a terra, mais ricas esteias construía. 2 idolatria. 

É falso 0 seu coração: vão sofrer o castigo devido. Ele 
mesmo (o Senhor) quebrará os seus altares e deitará
abaixo as suas esteias. 3 Dentro em breve eles d irão:
Nós não temos rei (que possa salvarmos), porque não 
tememos o Senhor; e que faria por nós o rei (querendo 
Deus castigarmos) f  4 Proferem palavras vãs, juram 
falso, concluem alianças, mas o castigo de (Deus) bro 
tará como erva venenosa sobre os sulcos dum campo 
(semeado). 5 Os habitantes da Samaria tremerão por 
causa do bezerro ,(de ouro) de Betaven. O seu povo 
(que adorava este ídolo) toma luto por ele, e o bando 
dos seus sacerdotes faz lamerrtações por causa de a 
sua riqueza ter sido transferida para longe dele. 6 
Ele também será levado para a Assíria, como um 
presente ao grande rei. A  confusão apoderar-se-á 
de Efraim e Israel ficará envergonhado por ter 
seguido os seus caprichos. 7 A  Samaria está ani 
quilada. O seu rei é como espuma sobre a superfície 
da água. 8 Os lugares altos de Betaven, que fazem o 
pecado de Israel, serão destruídos; sobre os seus altares 
crescerão espinhos e abrolhos. Então dirão às monta 
nhas : Cobri-nos! —  e aos outeiros: Caí sobre nós.

9 Desde os dias de Gabaa, tens pecado, ó Israel. Os casti- 
A í tomaram posições (contra m im ). Não os apanhará 
em Gabaa a guerra (declarada) contra os filhos da ini- randcf a 
quidade? 10 Castigádos-ei à medida do meu desejo; miseri- 
porque devem ser punidos por causa das suas duas iniqui-

10, 5-6. Nestes dois versículos é vaticinada a ruína dos 
bezerros de ouro.

8. Cobri-nos para não vermos este terrível flagelo. O Novo 
Testamento repete esta passagem (Luc. 23, 30; Apoc. 4, 16).

9. «Assim como todas as tribos se juntaram para casti 
gar os culpados (6, 16) de Gabaa (os filhos da iniqüidade), 
assim os pagãos se hão-de juntar para punir Israel». (Cram- 
pon).



dades, juntar-se-ão contra eles os povos. 11 Efraim era 
como uma novilha bem tratada, que gostava de pisar 
a eira (na ocasião da debulha);  mas eu porei um jugo 
sobre o seu pescoço; atrelarei Efraim, Judá lavrará, 
Jacob puxará a  grade, 12 Semeai para vds na justiça, 
segai segundo a misericórdia, rompei os vossos pousios, 
porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha ensi 
nar-vos a justiça (ou sa/ntidade). 13 Cultlvastes a im 
piedade, segastes a iniqüidade, comestes o fruto da men 
tira. Confiaste nos teus caminhos e na multidão dos 
teus valentes. 14 Levantar-se-á tumulto entre o teu 
povo; todas 'as tuas fortificações serão destruídas, como 
Salmana destruiu Bet-IArbel, no dia da peleja,, em que 
a mãe fo i esmagada sobre os filhos. 15 Eis o que vos 
fez Betei, por causa da enormidade das vossas iniqui- 
dades.

11 —  1 Desde a aurora, será completamente des 
truído o rei de IsraeL

Israel, 
embora 
querido 
de Deus, 

será casti 
gado por 
causa das 

suas 
faltas.

mas
depois 

receberá 
o perdão, 

e será 
salvo,

Promessas de salvação

Quando Israel era menino, eu o amei, e chamei do 
Egipto o meu filho. 2 M'as, quanto mais os meus pro 
fetas os chamaram, tanto mais eles se retiraram da sua 
presença; sacrificaram aos Baais e queimaram oferen 
das aos ídolos. 3 Entretanto eu ensinava (os de) Efraim 
a andar, trazia-os nos meus braços, mas eles não reco 
nheceram que era eu quem cuidava deles. 4 Segurava-os 
com laços humanos, com laços de amor; fui para eles 
como o que tira o jugo de cima do pescoço e aproxi 
mei-me deles para os nutrir. 5 (Israel) não voltará para 
a terra do Egipto, mas o Assírio será seu rei, porquanto 
não quiseram converter-se. 6 A  espada fará devastações 
nas suas cidades, consumirá os seus escolhidos, devorá- 
-los-á por causa dos seus maus desígnios. 7 O meu povo 
é inclinado a afastar-se de mim; quando se convida a 
subir ao que está no alto, ninguém procura elevar-se.

8 Como te tratarei, é Efraim? Entregar-te-el, ó 
Israel? Poderei tratar-te como a Adama, ou tornar-te 
como Seboim (depois de te ter amado tanto) t O meu

11. Efraim , enquanto fo i fie l a Deus, era como uma novi 
lha que sòmente realiza trabalhos fáceis e agradáveis, mas, 
afastando-se do Senhor, vai ser submetido a  um rude trabalho.

12. Semeai boas obras, e colhereis muita misericórdia de 
Deus.

11, 1. Chamei ão E gipto... Israel, povo chamado filho pri 
mogênito de Deus, foi, ao sair do Egipto, simbolo do Menino 
Jesus, quando, morto Herodes, voltou para sua pátria.



coração dá voltas dentro de mim mesmo, comove-se a 
minha compaixão. 9 Não desafogarei o furor da minha 
ira, não destruirei mais Efraim, porque sou Deus e não 
um homem; sou o Santo no meio de ti, não gosto de 
destruir. 10 Eles seguirão o Senhor que rugirá como 
um leão; quando ele rugir, os filhos do ocidente treme 
rão. 11 Voarão do Egipto como uma ave, e da terra 
dos Assírios como uma pomba, e estabelecê-los-ei em 
suas casas diz o Senhor.

Os pecadores são convidados à penitência

12 Efraim cercou-me de mentira, e a casa de Israel, 
de eogano; Judá, porém, conduziu-se com Deus e com 
os santos como uma testemunha fiel.

12 —  1 Efraim apascenta-se de vento, vai atrás do Os Judeus 
vento do oriente. Todos os dias multiplica a mentira 
e a violência; faz aliança com os Assírios e leva o seu jacob, 
(excelente) azeite ao Egipto. 2 O Senhor virá, pois, a 
juízo com Judá; castigará Jacob pelo seu proceder, 
dar-lhe-á o pago que merecem as suas obras. 3 Jacob 
suplantou seu irmão no ventre de sua mãe, e com a 
sua fortaleza lutou com Deus; 4 lutou com o anjo e 
ficou vencedor, chorou e suplicou-lhe; encontrou-o em 
Betei, onde l(o Senhor) falou connosco, 5 ele, o Senhor 
Deus dos exércitos, cujo nome é lavé 6 Converte-te 
pois, ao teu Deus; guarda a misericórdia e a justiça, e 
espera sempre no teu Deus.

7 Canaan, que tem na mão uma baiança enganosa, 
ama a fraude. 8 Efraim disse; Em verdade tornei-me 
rico, adquiri fortuna; em todos os meus ganhos, 
não se encontrará que eu tenha cometido injustiça
alguma. 9 Eu, que sou o Senhor teu Deus, desde a
terra do Egipto, far-te-ei repousar ainda nas tuas ten 
das, (apesar ãa tua obstinação), como nos dias da festa 
(dos Taberndeülos).

10 Também falei aos profetas e multipliquei as e corres-
visões; por meio dos mesmos profetas apresentei-vos ponderam

parábolas. 11 Se os galaaditas são ímpios, serão redu- “ d?s*aos'
benefi-

10-11. O Senhor, com voz forte como a de um leão, cios de
chamará os exilados, os quais acorrerão de todos os lados. Deus.

12, 3-4. «Episódios da vida de Jacob, para mostrar o
zelo que este patriarca teve em obter a bênção divina, e para
estabelecer um contraste entre ele e os seus descendentes».
(Crampon).

7. Canaan «significa mercador, nome que é dado aqui a 
Efraim, o qual, como tun mercador astuto, procura enriquecer 
por meio da fraude e da violência». (Cçampon).



Castigo
dos

ingratos.

zidos a nada, em Galgala, onde imolam touros; além 
disso os seus altares se transformarão em montões de 
escombros sobre os sulcos dos campos. 12 Jacob fugiu 
para a planície de Aram, Israel serviu (a  Lahão) para 
adquirir uma esposa, para adquirir uma mulher guardou 
o gado. 13 O Senhor fez sair Israel do Egipto por meio 
dum profeta, e por melo dum profeta o povo foi guar 
dado. 14 (Não obstante) Efraim provocou a ira (divina) 
mas o sangue que derramou recairá sobre ele, e o seu 
Senhor lhe dará (a  paga) do seu ultraje.

13 —  1 Quando Efraim, terrível pelas suas palavras, 
se tornava forte em Israel, delinquiu, adorando Baal e 
morreu. 2 Agora continuam a pecar; fizeram para si. 
com sua prata, estátuas fundidas, ídolos de sua inven 
ção, o que tudo é obra de artistas. A  estes (idolos) é 
que se dirigem, oferecem-lhes sacrifícios humanos, e 
dão beijos nos bezerros. 3 Por isso serão como a 
nuvem da manhã, como o orvalho matinal, que logo 
passa, como o pó arrebatado da eira pelo torvelinho, 
como o fumo que sai pela janela. 4 Todavia eu sou 
o iSenhor teu Deus desde (que saiste da) terra do 
Egipto; tu não conhecerás outro Deus fora de m im; 
não há Salvador senão eu. 5 Conheci-te (tratando-tc 
como filho ) no deserto, numa terra estéril. 6 Eles 
fartaram-se quando tiveram a sua pastagem; uma vez 
saciados, levantaram o sen coração e esqueceram-se de 
mim. 7 Serei para eles como uim leão, como uma pan 
tera no caminho, a espreitar. 8 Sair-lhes-ei ao encontro 
como uma ursa a quem roubaram os seus cachorros, 
dilacerarei o seu coração, como um leão os devorarei, e 
despedaçá-ios-ei como uma fera do campo.

9 Estás perdido, Ó Israel, só em mim está o teu auxí 
lio. 10 Onde está o teu rei para te salvar em todas as 
tuas cidades? Onde os teus juizes de quem (me) dis- 
seste: Dá-me um rei e príncipes (que me governem)? 
11 Dei-te um rei no meu furor, e retiro-to na minha in 
dignação. 12 As iniquidades de Efraim, estão atadas 
juntas, o seu pecado está posto em reserva. 13 Sobre 
ele virão as dores, como de uma mulher que está de 
parto; seu filho é insensato, o qual, na hora devida, não 
se põe em termos de sair do seio materno. 14 (Não 
obstante) livrá-los-ei do poder do sepulcro, resgatá-los-ei 
da morte? ó  morte, onde está o teu flagelo? ó inferno,

12. O profeta retoma a história de Jacob, interrompida 
no versículo 4, para mostrar que Israel fo i tratado com 
mais dofiura que o seu antepassado.



os seus 
erros,

onde a tua destruição? O arrependimento está escondido 
a meus oUios. 15 Entretanto que '(E fra im ) frutificar 
entre seus irmãos, virá o vento do oriente, o vento do 
Senhor, que se levanta do deserto, o qual secará a sua 
nascente, estancará a sua fonte, roubará o tesouro de 
todos os objectos preciosos.

14 —  1 A  Samaria será castigada, porqjie se revol 
tou contra o seu Deus. (Os sem habitantes) cairão ao 
fio  da espada, serão esmagados os seus meninos, e aber 
tos os ventres das mulheres grávidas. -

2 Converte-te, 6 Israel, ao Senhor teu Deus, porque Reconheça 
pela iniqüidade é que caiste. 8 Tomai convosco pala- Israel 
vras (de arrependimento), convertei-vos ao Senhor, di- 
zei-lhe; Tira-nos todas as nossas iniquidades, aceita este 
bem (ou bom desejo que temo>s);  queremos oferecer-te, 
como sacrifício, os louvores dos nossos lábios. 4 Assur 
não nos salvará (mas sim tu. Senhor);  não montaremos 
(arrogantes) em cavalos e  nunca mais chamaremos Deus 
à obra das nossas mãos. (Fazemos esta súplica) poique 
em ti o órfão encontra compaixão,

5 Curarei a sua infidelidade (responde o Senhor), 
amá4os-ei espontâneamente, porque já  o meu furor se ° 
afastou deles. 6 Serei como o orvalho para Israel; dará a 
crescerá como um lírio, e deitará raízes como o Líbano.
7 Estender-se-ão os seus ramos, a sua glória será 
como a da oliveira, o seu perfume como o do Líbano.
8 Virão repousar debaixo da sua sombra; viverão 
de trigo e propagar-se-ão como a vinha; a sua nomeada 
será como a do vinho do Líbano. 9 (Depois disto) 
que terá Efraim de comum com os ídolos? Fui eu que 
o afligi e que o tornei fe l iz ; sou como um cipreste 
sempre verdejante; em mim terão origem os teus frutos 
(ó Israel).

10 Quem é  o sábio que compreenderá estas coisas 
(que escrevi)? Quem' tem inteligência para as conhe 
cer? Porque os caminhos do Senhor são reotos; por eles 
andarão os justos, mas neles cairão os prevaricadores.

e Deus

prospe 
ridade.

Conclu 
são do 
livro.

10. Quem é o sábio... Proclamação final para chamar a 
atenção sobre todo o livro.



PROFECIA DE JOEL
É provdvel que Joel tenha profetizado no meio 

de JuãS, depois da ruína de Israel, cerca do ano 
610 antes de Jesics Cristo. Anunciou a destruição 
do reino de JudS, e a liberdade que Deus conce 
deria ao sei£ povo depois do cativeiro. Profetizou  
a descida do Eapirito-Santo sobre a Igre ja . Descreve 
com uma incomparável magnificência o julzo final.

Exortação à penilôncia por ocasião de duas 
calamidades

Titulo.

Uma 
terrível 
invasão 
de gafa 
nhotos.

espalha o 
íuto por 
toda a 
parte.

1 —  1 Palavra .do Senlior dirigida a Joel, filho de 
Fatuel.

2 Ouvi isto, velhos! Vós todos habitantes da terra 
(de Judá), aplicai os vossos ouvidos! Aconteceu uma 
coisa como esta em vossos dias, ou nos dias de vossos 
pais? 3 Contal-a a vossos filhos, e  contem-na vossos 
filhos a seus filhos, e os filhos destes à geração se 
guinte. 4 O gafanhoto (arbê) comeu o que tinha ficado 
do gazam; o yeleg comeu o que tinha ficado do gafa 
nhoto ; o hasil comeu o que tinha ficado do yeleq.

5 Despertai, ó ébrios, e chorai; lamentai-vos, vós 
que bebeis vinho, porque ele fo i tirado da vossa boca. 
6 Um povo forte e Inumerável veio sobre a minha terra ; 
os seus dentes são como os dentes de leão, e as man- 
dlbulas como de leoa. 7 Reduziu a minha vinha a um 
deserto, devastou as minhas figueiras, descascou-as 
completamente e lançou-as por terra; os seus ramos 
(roidos e secos) tomaram-se brancos.

8 Chora (ó Israel) como uma donzela, cingida de 
ciUcio, pelo prometido da sua juventude. 9 Desapare 
ceram da casa do Senhor as oferendas e as libações; os 
sacerdotes, ministros do Senhor, estão de luto. 10 Os 
campos estao devastados, a terra enlutada, porque o trigo 
fo i destruído, o vinho perdido, e o azeite falhou. 11 Os 
lavradores estão confusos, os vinhateiros soltam gritos, 
por causa do trigo e  da cevada, pois se perdeu a colheita 
dos campos. 12 A  vinha não vingou, a figueira secou;

1, 4. Gazam, yeleq, hasil, arbé, são nomes hebreus que 
designam quatro espécies de gafanhotos, ou, possivelmente, 
quatro fases da evolugão deste insecto.

8. Um povo, isto é, uma grande multidão de gafanhotos.



as romanzelras, as palmeiras e as macieiras, todas as 
árvores do campo secaram; (por cujo motivo) a alegria, 
envergonhada, foi para tenge dos filhos dos homens.

13 Cingi-vos, sacerdotes, e  chorai ;  soltai gritos, mi- Que os 
nlstros do altar 1 Vinde, passai a noite vestidos de saco, 
ministros do meu Deus, porque da casa do vosso Deus o povo 
desapareceram a oferenda e a llbação. 14 Ordenai à peni- 
um jejum sagrado, convocai a assemhleia, congregai os 
anciães e todos os habitantes do país, para a casa do 
vosso Deus, e clamai ao Senhor. 15 Al, que dia (te rr í 
vel) I O dia do Senhor está perto! Virá como uma asso- 
lação da parte do Todo-Poderoso.

16 Porventura não desapareceram diante dos vossos Praga da 
olhos os alimentos, e, da casa do nosso Deus, a alegria ®®<iuelra. 
e o regozijo? 17 As sementes apodreceram debaixo dos 
torrões, os celeiros estão vazios, os armazéns arruina 
dos, porque se perdeu o trigo. 18 Por que gemem os 
animais, porque andam errantes manadas de bois, des- 
vairadamente? Porque não têm pastos; até os rebanhos 
das ovelhas perecem.

19 Ciamo a ti. Senhor, porque o fogo (da sequeira) 
devorou toda a verdura do deserto, a chama queimou 
todas as árvores dos campos. 20 Os próprios animais 
levantam a cabeça para ti, porque as correntes de água 
secaram e o fogo (da sequeira) devorou tudo o que havia 
de verde no deserto.

2 —  1 Tocai a trombeta em Sião, soltai gritos sobre O exér- 
o meu santo monte! Estremeçam todos os habitantes da
terra, ponjue se aproxima o dia do Senhor, está perto, tos ao" 
2 Dia de trevas e de escuridão, dia de nublados e de serviço
sombras! Como a luz da aurora se espalha sobre os 'i®i^®us-
montes, assim um povo numeroso e possante Jse difun 
dirá por toda a vossa terra de Israel), semelhante ao
qual não houve desde o princípio, nem depois haverá
outro no -decorrer dos séculos.

3 Diante dele (v irá ) um fogo devorador, e atrás A  inva- 
uma chama abrasadora; a terra que, antes dele (ohe-
gar), era um jardim de Eden, depois dele ficará sendo 
a desolação dum deserto, sem haver nada que Ibe escape.
4 O seu aspecto é como o aspecto de cavalos; avançam 
como corcéis. 5 (0  seu ruião é) como o estrondo de 
carros a saltar sobre os cumes dos montes, como o cre- 
pltar da chama que queima a palha seca; dir-se-ia uma 
multidão de gente armada para o combate.

i6 A  sua vista ficam atormentadc® os povos; todos ^sMto 
09 rostos empalidecem, 7 Correm como valentes, esca-



A  natu 
reza asso 
cia-se ao 

terror 
universal.

Todavia 
pela peni 

tência, 
pode-se 

ainda apa 
ziguar o 
Senhor.

Façam
todos

penitên 
cia.

Iam as muralhas como homens de guerra; cada um 
segue a sua via, sem confusão de caminhos. 8 Nâo se 
embaraçam uns aos outros, c a ^  um marcha no seu 
lugar; ainda mesmo quando atmgidos por golpes, não 
cessam de avançar. 9 Entram nas cidades, correm por 
cima dos muros, sobem 'às casas, entram pelas janelas 
como um ladrão.

10 A  terra treme diante deles, os céus se abalam, 
o sol e  a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu 
resplendor. 11 Porque o Senhor faz ouvir a sua voz 
ante a face do seu exército; são inúmeros e fortes os 
seus batalhões, poderoso o executor da sua palavra. 
O dia do Senhor é grande e sobremaneira terrível, Quem 
0 poderá suportar?

12 Mas agora ainda, diz o Senhor, convertel-vos a 
mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas 
e com gemidos. 13 Rasgai os vossos corações, e não as 
vossas vestes, e (contritos no vorsso inferior) convertei- 
-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é benigno e com 
passivo, paciente e de muita misericórdia. Inclinado a 
arrepender-se do castigo que Inflige. 14 Quem sabe se 
ele quererá voltar atrás, mudando de conselho, e deixar 
após si alguma bênção, (alguma, coisa de que possais 
fazer) oferenda e libação ao 'Senhor vosso Deus?

15 Tocai a trombeta em iSIão, ordenai um jejum 
sagrado,' convocai uma assembleia, 16 fazei v ir o povo, 
determinai uma santa reunião, juntai os velhos, congre 
gai os pequeninos e  os meninos de peito; saia o esposo 
da sua éâmara, e a  esposa do seu leito. 17 Chorem os 
sacerdotes, ministros do Senhor, postos entre o pórtico 
e o altar, e  digam; Perdoa, Senhor, ao teu povo, e 
não deixes cair a tua herança em opróbrio, de sorte 
que as nações a escarneçam. Porque os povos diriam; 
Onde está o seu Deus?

Frutos da penitência dos Israelitas

o  Senhor 
vãi afas 

tar o 
flagelo.

'18 O Senhor, tomado de zelo pela sua terra, perdoou 
ao seu povo. 19 O Senhor, respondendo, disse ao seu 
povo; Vou enviar-vos trigo, vinho novo e azeite, e flca 
reis saciados destes gêneros; não vos entregarei mais 
ao insulto das nações. 20 Afastarei de vós aquele (in i- 
mingo) que vem da parte do Aquilão, e lançá-lo-ei para 
uma terra árida e deserta; a sua vanguarda para a 
banda do mar oriental, e a sua rectaguarda para o mar 
ocidental; (a li) exalar-se-á um cheiro infecto um cheiro



de podridão, porque (o  Senhor, castigando) fez grandea 
coisas.

21 Não temas, terrji (de Judá), exulta e alegra-te, e resta- 
porque o Senhor fez grandes coisas Jem teu favor). 22 beiecer 

Não temais, animais do campo, porque as pastagens pgi.fJadê, 
do deserto reverdecerão, porque toda a árvore dará o 
seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundante 
mente. 23 Filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no 
Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a primeira 
chuva, mandar-vos-á chuvas copiosas, fará descer sobre 
vds, como no princípio, chuvas do outono e da primavera.
24 As vossas eiras se encherão de trigo, e os vossos laga- 
res trasbordarão de vinho e de azeite. 25 Recompensa r- 
-vos-ei dos anos, cujos frutos foram devorados pelo gafa 
nhoto, pelo yeleg, pelo hasil e pelo gazam, esse pode 
roso exército que mandei contra vds. 26 Comereis e 
saciar-vos-eis destes bens, e louvareis o nome do Senhor 
vosso Deus, que fez em vosso favor maravilhas; e o 
meu povo jamais tornará a cair na confusão.

27 Saberels então que estou no meio de Israel, que como 
sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. E o meu
povo jamais tornará a cair na confusão. presença

28 Depois disto, acontecerá que derramarei o meu em Israel, 
espirito sobre toda a carne; os vossos filhos e as vossas
filhas profetizarão, os vossos velhos terão (comunica- santo 
Qões por melo de) sonhos, e os vossos jovens terão visões, sobre 
29 Derramarei também naqueles dias o meu espirito 
sobre os escravos e as escravas.

80 Farei aparecer prodígios no céu e na terra, san- Sinais 
gue, fogo é  turbilhões de fumo. 31 O sol converter-se-á ^Vcs^do°' 
em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande juízo 
e terrível dia do Senhor. 32 Todo o que invocar o nome 
do 'Senhor será salvo, porque um resto escapado se 
achará, como o Senhor disse, sobre o monte Sião e em 
Jerusalém; e entre os sobreviventes, estarão os que o 
Senhor tiver chamado.

3 —  1 Porquanto eis que nesses dias, nesse tempo, Séntença 
em que eu restaurar Judá e Jerusalém, 2 juntarei 
todas as nações, conduzi-las-ei ao vale de Josafat, e contra

2, 28. Deus falará por meio de sonhos e visões, isto é, 
por meio de duas formas principais de revelações proféticas, 
que antes sòmente eram concedidas a um pequeno número de 
homens. — S. Pedro (Act, 2, 14-21) dá interpretação desta 
belíssima profecia.

32. Sobre o monte Sião... isto é, na Igre ja  de Jesus Cristo.
3, 2. Ta!e de Josafat. Esta denominação é simbólica, e 

designa o teatro da última derrota do paganismo em luta 
com os servos de Deus.

os maus.



03 pecado 
res serão 
feridos 

com 
horríveis 
castigos.

Prosperi 
dade do 
povo de 
Deus.

ali entrarei com elas em juízo acerca de Israel, meu 
povo e minha herança, a quem eles espalharam por 
entre as nações, e  acerca da mlpha terra, que eles divi 
diram entre si. 3 Dividiram por sortes o meu povo; 
davam uma criança para pagar uma cortesi. e vendiam 
uma donzela por vLnho para beberem. 4 Mas que sois 
também para mim, võs, õ Tiro e Sidónia, e todo o ter 
ritório dos Filisteus? Porventura quereis tirar vingança 
de mim? Mas, se vos quereis vingar de mim (destruindo 
0 meu povo), íarei cair imediatamente a vossa vingança 
sobre a vossa cabeça. 5 Porque vós levastes a minha 
prata e o meu ouro, e metestes nos vossos templos o que 
eu tinha de mais precioso. 6 Vendestes os filhos de 
Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos Gregos, 
para os pordes longe da sua pátria. 7 Eis que eu os 
tirarei do lugar em que vós os vendestes, e farei recair 
sobre a vossa cabeça a v-ossa própria vingança. 8 Ven 
derei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de 
Judá, que os venderão aos Sabeus, povo remoto, é o 
Senhor que o declara.

9 Publicai isto entre as nações, declarai a  guerra! 
Chamai os valorosos! Venham, ponham-se em marcha 
todos os homens de guerra. 10 Forjai espadas das 
relhas dos vossos arados, e lanças d-as vossas foucinhas. 
Diga (mesmo) o fraco: Eu sou um guerreiro! 11 De 
pressa! Vinde todas as nações d-os contornos, e  juntai- 
-vos I Senhor, os teus valentes. 12 Levantem-se as nações 
e vão ao vale de JosafatI AU me sentarei para julgar 
todas as nações em circuito. 13 Metei as fpuces, por 
que já  está madura a messe; vinde pisar, porque o lagar 
está cheio; as cubas deitam por fora, porque a sua 
malícia chegou ao cúmulo. 14 Povos, povos, (comparecei) 
no vale do julgamento, porque o dia do Senhor está perto, 
(comparecei) no vale do julgamento. 15 O Sol e a lua 
obscureeer-se-â-o, e as estrelas retirarão o seu resplendor. 
16 O 'Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém fará ouvir 
a sua voz; os céus e a terra serSo abalados. Todavia o 
Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza 
para os filhos de Israel.

17 Sabereis então que eu sou o Senhor vosso Deus, 
que habito no meu santo monte de Sião; Jerusalém

3. D ivid iram  por sortes. Os vencedores dividiam entre 
si 03 prisioneiros de guerra, tirando-os à sorte.

13. O profeta compara os pagãos reunidos no vale do 
juizo, ao trigo já  maduro que é preciso cortar, e a um lagar 
cheio de uvas que é preciso pisar.



será um lugar santo, onde os estrangeiros não tornarão 
mala a passar. 18 Acontecerá naquele dia que os montes 
destilarão vinho doce, os outeiros manarão leite, e as 
águas Jorrarão em todas as correntes de Judá. Da casa 
do Senhor sairá uma fonte (maravilhosa) que regará 
o vale das Acácias. 19 O Egipto será todo assolado, e 
a Idumeia ficará sendo um deserto de devastação, por 
que oprimiram injustamente os filhos de Judá, e der 
ramaram na sua terra o sangue inocente. 20 Pelo con 
trário a Judeia será habitada eternamente, e Jerusalém 
de geração em geração. 21 Lavarei o seu sangue, que 
não tinha ainda lavado; e  o Senhor habitará em Sião.



PROFECIA DE AMÓS

Título do 
livro.

Deus
há-de
ju lgar

Damasco,

03 Filis 
teus.

Amós era pastor em Tecuê, povoação do reino 
de Judá. Em bora de condição humilde, mostra no 
seu livro que conhecia bem as sagradas Escrituras. 
O seu estilo distingue-se pela simplicidade e ener 
gia, e pelas imagens que emprega, tiradas da na 
tureza e da vida pastoril. A  missão principal deste 
profeta fo i anunciar, em nome do Senhor, às dez 
tribos de Israel as calamidades com que seriam 
castigadas, por causa da sua idolatria e corrupção 
moral.

Julgamento de Israel e das nações vizinhas

1 —• 1 Palavras de Amós, que foi um dos pastores 
de Tecué. (Contêm) a revelação que teve acerca de 
Israel, nos dias de Oziae, rei de Judá, e  nos dias de 
Jeroboão, fiUio de Joás, rei de Israel, dois anos antes 
do terramoto.

2 D isse: O Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém 
fará ouvir a sua voz; os prados dos pastores estarão 
de luto, o cume do Oármelo secará.

3 Isto diz 0 Senhor: Por causa do triplo e do quá 
druplo crime de Damasco, não mudarei o meu decreto 
(de justiça). Porque eles, com carros armados de ferro, 
despedaçaram [(os Israelitas de) Galaad, 4 por isso 
porei fogo á casa (real) de Azael, e esse fogo devorará 
os palácios de Benadad. 5 Quebrarei o ferrolho (ou 
poder) de Damasco; exterminarei de Bigath-Aven os 
que lá habitam, e de Beth-Eden o que tem na mão o 
eeptro; e o povo da Síria será transferido a Quir, 
diz o Senhor.

6 Isto diz o Senhor: Pelos três crimes de Gaza, e 
pelos quatro, não mudarei o meu decreto (de castigo). 
Porque deportaram uma multidão de cativos para a 
entregarem à Idumeia, 7 por isso porei fogo aos muros 
de Gaza, e ele reduzirá a cinza os seus edifícios. 8 
Exterminarei de Azoto os que a habitam, e de Ascalon 

 o que tem o eeptro; descarregarei a minha mão sobre

1, 3. Por causa do trip lo  e do quádruplo crim e, ou então, 
pelos três crimes, e pelos quatro... é uma expressão que signi 
fica um número considerável.

6. Gaza, a cidade mala forte dos Filisteus, representa 
'aqui toda a nação.



Acaron, e perecerão os resítos dos Filisteus, diz o Senhor 
Deus.

5 Isto diz o Senhor: Pelos três crimes de Tiro, e Tiro. 
pelos quatro, não mudarei o meu decreto (de castigo)- 
Porque entregaram uma multidão de cativos à Idumeia,
e não se lembraram da (antiga) aliança fraternal, 10 
por isso porei fogo aos muros de Tiro, e ele devorará 
os seus edifícios.

U  Isto diz o Senhor: Pelos três crimes da Idu- os Idu- 
meia e ijelos quatro, não mudarei o meu decreto (de 
castigo). Porque perseguiu a (Israel) seu irmão com a 
espada, abafando a compaixão (qw  lhe devia), porque 
0 seu furor não cessa de despedaçar, e persiste até ao 
fim  a sua indignação, 12 porei fogo a Teman, e ele 
reduzirá a cinza os edifícios de Bosra.

13 Isto diz o Senhor: Pelos três crimes dos filhos®® Amoni- 
de Amon, e  pelos quatro, não mudarei o meu decreto 
(de castigo). Visto que desventraram as mulheres grá 
vidas de Galaad, para, por este meio, dilatar os seus 
domínios; 14 por isso porei fogo aos muros de Baba. 
e ele devorará os seus edifícios, no meio dos gritos de 
guerra dum dia de batalha, no meio do turbilhão dum 
dia de tempestade. 15 O seu rei irá para o exílio,, jun 
tamente com os seus príncipes, diz o Senhor.

2 —  1 Assim fa la  o Senhor: Pelos três crimes de 
Moab, e pelos quatro, não mudarei o meu decreto (de 
castigo). Porque queimou os ossos do rei da Idumeia 
até os reduzir a cinza 2 por isso porei fogo a Moab, 
e ele consumirá os edifícios de Cariot; Moab perecerá 
no meio do tumulto, entre gritos de guerra e sons das 
trombetas. 3 Exterminarei o juiz (ou re i) do seu seio, 
e farei morrer com ele todos os seus príncipes, diz o 
Senhor.

4 Assim fa la  o Senhor: Pelos três crimes de Judá. janteŝ d̂o 
e pelos quatro, não mudarei o meu decreto (de castigo), reino de 
Porque (os filhos de Judá) rejeitaram a lei do Senhor, Judá. 
não guardaram os seus mandamentos, porque se deixa 
ram transvlar pelos seus ídolos, (esses idolos) após os 
quais tinham corrido seus pais, 5 por isso porei fogo 
a Judá, e ele devorará os edifícios de Jerusalém.

6 Assim fala o Senhor: Pelos três crimes de Israel os habi 
tantes do 
reino de

9. Aliança fraternal, que Hirão contraiu com Salomão, Israel, 
a quem dava o nome de irmão.

2, 6. \eniem, o justo... Os juizes recebiam dinheiro 
para condenar o inocente e absolver o culpado. —  P o r  um  
par... locugão proverbial: por uma dívida insignificante.



e pelos quatro, não mudarei o meu decreto (de castigo). 
Porque vendem o justo por dinheiro, e o pobre por tim 
par de s^dálias, 7 esmagam sobre o pó da terra a 
cabeça do pobre, confundem os pequenos, porque o filho 
e o pai dormem com a mesma jovem, desonrando o meu 
santo nome, 8 porque sobre as roupas, que lhes tinham 
sido dadas (pelo pobre) em penhor, se estendem (a  ban- 
quetear-se) junto de toda a casta de altares, e bebem 
na casa do seu Deus o vinho proveniente de penas im 
postas.

9 Apesar disso fui éu que exterminei diante deles 
os Amorreus, cuja altura era como a altura dos cedros, 
e que eram fortes como carvalhos; destruí o seu fruto 
por ciina, e as suas raízes por baixo. 10 Eu sou o que 
vos fiz  sair da terra do Egipto e vos conduzi no deserto 
durante quarenta anos, a fim  de que possuíssels a terra 
dos Amorreus. 11 Entre os vossos filhos, suscitei pro 
fetas, e, entre os vossos jovens, suscitei nazarenos. Nfio 
é assim, íilhos de Israel? —  diz o Senhor. 12 Mas vós 
fizestes com que os nazarenos bebessem vinho (o que 
lhes era proibido) e mandastes aos profetas: Não pro 
fetizeis.

13 Eis que vou calcar-vos, como calca (a  terra) um 
carro carregado de feno. 14 O homem ágil náo poderá 
fugir, o forte debalde fará os seus esforços, o valente 
não salvará a sua vida, 15 o que maneja o arco não 
resistirá, nem escapará o ligeiro de pés, nem o cava 
leiro preservará, a sua vida, 16 e o mais corajoso entre 
os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor.

Profecia contra Israel

Tema do 
discurso.

Certeza 
do cas 
tigo de 
Israel,

3 —  1 Ouvi a palavra que o Senhor pronunciou a 
respeito de vós, filhos de Israel —  a respeito de todo 
o povo, diz o Senhor, que tirei da terra do Egipto—  : 
2 De todas as raças da terra, só a vós vos reconheci 
(como meu povo ); por isso vos castigarei por todas as 
vossas iniquidades.

8 Porventura andarão dois homens juntos, sem que 
estejam de acordo? 4 Porventura rugirá o leão nos

8. Sobre aa roupas... Não era permitido utilizar os objec 
tos recebidos como penhor duma d ivida

S, 3-8. «Antes de anunciar detalhadamente o castigo de 
Israel, o profeta emprega sete imagens, tiradas da vida 
comum, as quais têm por fim  demonstrar que os seus orá 
culos vêm de Deus, de acordo com o qual procede e fala». 
(Crampon).



bosques, sem que tenha achado alguma presa? Porven 
tura fará 0 leãozinho soar a sua voz no covil, sem que 
tenha lançado a garra a alguma coisa? 5 Porventura 
cairá nma ave no laço posto na terra, sem que haja 
quem lho arme? Porventura levantar-se-á da terra o 
laço, antes que tenha apanhado alguma coisa? 6 Soará 
a trombeta (ãe guerra) numa cidade, sem que o povo 
se assuste? Acontecerá alguma calamidade numa cidade, 
que nSo seja por disposição do Senhor? 7 Porque o 
Senhor Deus não faz nada sem revelar o seu segredo 
aos seus servos, os profetas. 8 O leão ruge; quem não 
temerá? O Senhor Deus íalou; quem não profetizará?

Q Fazei ouvir isto nos palácios (ãos Filisteus) de 
Azot e nos palácios da terra do Egipto. D ize i: 'Juntai- iniquida- 
-vos sobre os montes de Samaria e vede quantas desor- des. 
dens há no meio dela, que violências se praticam no seu 
interior. 10 Não sabem agir rectamente, diz o Senhor, 
eles que amontoam em suas casas tesouros de violências 
e de rapinas. 11 Portanto isto diz o Senhor Deus: Eis 
o inimigo a cercar o país. Tlrar-te-á a tua força (ó 
Samaria), e os teus palácios serão saqueados.

12 Isto diz o Senhor: Como acontece quando um 
pastor chega a arrancar da boca do leão as duas pernas, silvos, 
ou a ponta de uma orelha (da rês que devora), assim
serão livrados (dos Assirios) os filhos de Israel que 
habitam em Samaria. descansados uo ângulo dum leito, 
ou numa cama em Damasco.

13 Ouvi isto e deelaral-o à casa de Jacob, diz o O® 
Senhor Deus dos exércitos: 14 No dia em que eu punir ^l^álios 
as prevaricações de Israel, carregarei sobre os altares serão 
de Betei: os ângulos do altar serão partidos e cairão
por terra. 15 Deitarei abaixo a residência de inverno 
e a residência de verão; as casas de marfim serão arrui 
nadas, muitos edifícios serão destruídos, diz o Senhor.

4 —  1 Ouvi esta palavra, vacas de Basan, que estais Luxo e 
sobre a montanha de Samaria, vós que opriínls os fra- 
COS, que vexaia os pobres, vós que dizeis a vossos mari-mulheres, 
dos: Trazei, e bebamos. 2 O Senhor Deus jurou pela 
sua santidade: Bis que virão dias para vós, em que 
vos arrastarão com ganchos, e à vossa posteridade com

8. Quem não profetizará, tendo recebido, como eu, a 
missão para isso? — Os Judeus não queriam que Amós pro 
fetizasse.

IS. Os grandes tinham diferentes residências segundo as 
estações.
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 arpSes. 8 Saireis pelas brechas, todas a direito, e sereis 
lançadas para Armon, diz o Senhor.

4 Ide a Betei e  cometei impiedades: (lã e ) a Gálgala
e amontoai prevaricações. Levai lá as vossas vítimas
(para os idolos) cada manhS, e os vossos dízimos 
todos os três dias. 5 Queimai com pão lêvedo, as vossas 
oferendas de acção de graças, proclamai e publicai obla- 
ções voluntárias, porque isto é o que amais, filhos de 
Israel, diz o Senhor Deus.

6 Por esta causa deixei-vos ficar os dentes sem 
nada, em todas as vossas cidades, e  minguados de pão 
em, todas as vossas localidades. (Contudo) não vos vol- 
tastes para mim, diz o Senhor.

7 Também vos suspendi a chuva, quando ainda fa l 
tavam três meses para a colheita; fiz gue chovesse 
sobre uma cidade, e sobre outra cidade não chovesse; 
uma região ficou regada com a chuva, e outra sobre
a qual mão caiu chuva, secoa 8 Duas e três (e  mais)
cidades foram a uma outra cidade para beber água, e 
não apagaram a sede; (apesar disso) não voltaslfes a 
mim, diz o Senhor. 9 Eu vos feri com ferrugem e 
arejo; o gafanhoto devorou grande número dos vossos 
jardins e  das vossas vinhas, dos vossos olivais e dos 
vossos figueirais, • mas (apesar disso) não voltastes para 
mim, diz o Senhor. 10 Enviei a mortandade contra vós 
semelhante à (de outrora) do Egipto, feri com a espada 
os vossos jovens e deixei tomar os vossos cavalos; 
fiz  chegar ao vosso nariz o cheiro infecto dos cadá 
veres do vosso exército, mas (apesar disso) não vol 
tastes para mim, diz o Senhoi-. 11 Destrui-vos como 
Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e ficastes como um 
tição que se tira dum incêndio, mas (apesar disso) 
não voltastes para mim, diz o Senhor.

12 Portanto executarei contia t l estas coisas (que 
eu predisse) , ó Israel. Visto que, pois, te tratarei assim, 
prepara-te, ó Israel, para sair ao encontro do teu Deus. 
13 lÊ ele (Deus) que forma os montes e cria o vento, que 
descobre ao homem o seu próprio pensamento, que faz 
trevas da aurora e anda por cima das alturas da terra! 
O seu nome é Senhor Deus dos exércitos.

5 —  1 Ouvi esta palavra, que é a lamentação que 
faço sobre vós, ó casa de Israel! E la caiu e não tornará 
mais a ievantar-se, 2 a virgem de Israe l! Está deitada

1, 4-6. O profeta, falando com ironia, convida os Israeli 
tas a multiplicar os seus actos Idolátricos.



sobre a sua ferra, e ninguém a levanta. 3 Porque isto 
diz 0 Senhor Deus: A  cidade que punha em pé de guerra 
mil homens, ficará reduzida a cem; e aquela que punha 
cem, ficará reduzida a dez; (isto sucederá) na casa de 
Israel.

4 Porquanto isto diz o Senlior à casa de Israel: que está 
Buscai-me e vivereis. 5 Não busqueis a Betei, nem 
entreis em Gálgala, nem passeis por Bersabé, porque rando o 
Gálgala será levada cativa, e Betei ficará reduzida a Senhor 
nada. 6 Buscai o Senhor e vivereis, não suceda que " u á ^ ' 
venha sobre a casa de José, como um fogo, e a aitrase, 
sem haver em Betei quem o apague. 7 Convertem o 
direito em absinto, e  abandonam a justiça na terra! 8 
Aquele que criou as Plêiades e o Orião, qne transforma 
as trevas em luz da aurora e muda o dia eni noite, 
que chama as águas do mar e as derrama sobre a face 
da terra, o seu noine é : O 'Senhor. 9 Ele derriba os 
fortes e atira a ruína sobre a fortaleza.

10 Eles aborrecem o que repreende à porta <(da e prati- 
cidaãe, nos julgamentos), abominam o que fala com 
integridade. 11 Portanto, já  que esmagais o pobre e tempo a 
lhe impondes tributos de trigo., não habitareis nas casas injustiça; 
de pedra de silharia, que edificastes; das excelentes 
vinhas que plaatastes, não bebereis o vinho. 12 Porque 
eu conheço as vossas muitas maldades e os vossos gra 
ves pecados; sois inimigos do justo, aceitais dádivas e 
oprimis os pobres à porta (da cidade, nos julgamentos).
13 Por Isso o prudente se cala neste tempo, porque é 
tempo mau.

14 Buscai o bem, e não o mal, para que vivais e o quando o 
Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como vós e"a p?a- 
dizeis (que está). 15 Aborrecei o mal, amai o bem, ticar o 
fazei reinar a justiça na porta (da cidade, nos julga- 
mentos); èntão, talvez o Senhor Deus dos exércitos se 
compadecerá dos restos de José.

16 Por cuja causa isto diz lavé, o Senhor Deus iminên- 
dos exércitos: Por todas as praças soarão gritos: em g^tigo 
todas as ruas se ouvirá d izer: Ai, a i ! Serão convidados 
para este luto os lavradores, e para este pranto os que 
sabem carpir. 17 Em todas as vinhas haverá pranto, • 
porque eu hei-de passar pelo meio de ti, diz o iSenhor.

18 Ai dos que desejam o dia do Senhor! Que será O dia do 
de vós? O dia do iSenhor é um dia de trevas e não de

calami-

5, 7. Absinto, símbolo da amargura da injustiça. catiifefro.
17. Naverá pranto, em vez de alegres canções.
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luz. 19 Como se um homem fugisse dum l^ o  e lhe 
saísse ao encontro um urso, ou como se, tendo entrado 
em casa e seguraodo-se com a sua mSo à pai^ede, o 
mordesse uma cobra (assim sereis vós perante o inevi 
tável castigo de Deus). 20 Que será, pois, o dia do 
Senhor senáo trevas, e não claridade, escuridão, e  não 
luz? 21 Eu aborreço e rejeito as vossas festas; não 
sinto gosto nos vossos ajuntamentos. 22 Se me ofereceis 
os vossos holocaustos e os vossos presentes, não os aceito ; 
não ponho os olhos nas vítimas gordas, que me ofereceis 
nos vossos sacrifícios pacíficos. 23 Aparta de mim o 
ruído dos teus cânticos; não quero ouvir a música das 
tuas harpas. 24 Antes (o que quero é que) corra o 
direito como água (abundante) e a justiça como torrente 
que não seca. 25 Porventura, ó casa de Israel, ofere- 
cestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto, onde 
estivestes quarenta anos? 26 'Vós sim, 'levastes o taher- 
náculo de Saiut, vosso rei, e Kevan, vosso ídolo, a 
estrela do vosso deus (Saturno), coisas que fizestes por 
vossas mãos. 27 Eu vos deportarei para além de 
Damasco (para a Assiiria), diz o Senhor, cujo nome é 
Deus dos exércitos.

6 —  1 A i de vós que viveis em Sião, na abundância, 
e que viveis sem receio no monte de ,;Samaria; ai de 
vós, ó chefes do primeiro povo, aos quais acorre a 
casa de Israel! 2 Passai a Calne e contemplai; e ide 
de lá a Hamat, a grande; descei a Get dos Filisteus. 
Vaieis mais que estes reinos, ou o seu território é mais 
extenso que o vosso? 3 Julgais distante o dia mau, e 
estais a aproximar-vos do reino da violência. 4 Deita 
dos em leitos de marfim, estendidos com mo.leza nos 
seus divãs, comem os melhores cordeiros do rebanho e 
os mais escolhidos novilhos do estábulo. 5 Folgam ao 
som da harpa e inventam, como Davide, instrumentos 
músicos; 6 bebem vinho por grandes copos, perfumam-se 
eom óleos preciosos, sem se compadecerem da ruína de 
José. 7 Por isso Irão deportados à frente dos cativos, 
e, será disperso esse bando de voluptuosos.

'8 O Senhor Deus jurou por sua v ida— oráculo do 
Senhor Deus dos exércitos: Detesto a soberba de Jacob. 
aborreço os seus palácios, e entregarei \(ac ãominio ãe 
outros) a cidade com tudo o que encerra. 9 Se numa 
casa ficarem dez homens, também esses mesmos morre 
rão. 10 Um parente, com um queimador (ãe aromas), 
virá para tirar de casa os ossos e dirá ao qne está no 
mais interior da casa: Há mais alguém contigo? 11 Ele



responderá: Não há mais. Então o outro lhe d irá : Silên 
cio ! Não é ocasião de pronunciar o nome do Senhor.

12 Porque eis que o Senhor decreta: fará cair em Conclu- 
ruínas a casa grande, e em destroços a casa pequena.

13 Porventura podem os cavalos correr entre roche 
dos, ou pode-se lavrar o mar com bois? Entretanto pre- 
tendeis converter o (justo) julzo em amargura, e em 
absinto o fruto da justiça. 14 Vós alegrai-vos por causa 
de Lodabar, dizeis: Não foi por nossa própria fortaleza 
que tomámos Oarnaim? 15 Pois, casa de Israel, diz o 
Senhor Deus dos exércitos, vou suscitar contra vós uma 
nação que vos oprimirá desde a entrada de Hamat até â 
torrente do deserto.

Visões simbólicas de Amós relativas à 
ruina de Israel

7 —  1 Isto me mostrou o Senhor Deus: Apareceu Os gafa- 
uma nuvem de' gafanhotos que ele formava, quando nhotos. 
começava outra vez a crescer a forragem, depois de a 
primeira camada ter sido segada para o rei. 2 Quando 
os gafanhotos tinham acabado de comer a erva da terra, 
disse eu : iSenhor Deus, tem misericórdia! Como poderá 
resistir Jacob, estando tão fraco? 3 O Senhor arrepen 
deu-se. Não há-de acontecer tal, disse o iScnhor.

4 O Senhor Deus mostrou-me (tombém) o seguinte: o  fogo 
O Senhor Deus chamava o fogo para exercer o seu cas- 
tigo ; este fogo, tendo devorado o grande abismo, con 
sumia também os campos. 5 Então, disse eu : Senhor 
Deus, aplaca-te! Como poderá resistir Jacob, estando 
tão fraco? 6 O .Senhor arrependeu-se. Pois também isto 
não há-de acontecer, disse o Senhor Deus.

7 O Senhor mostrou-me ainda isto: O Senhor estava 
em cima dum muro rebocado, e tinha na sua mão um 
nivel. 8 O Senhor disse-me: Que vês tu, Amós? E eu 
lhe respondi; Um nível. Então disse o Senhor: Eis que 
vou nivelar o meu povo de Israel, e não lhe perdoarei 
mais. 9 Os altos lugares de Isaac serão destruídos, os

12. A  casa grande, as habitações dos ricos. — A casa 
•pequena, as habitações dos pobres.

13. É loucura pretender obrigar os cavalos a correr entre 
rochedos, ou os bois a  lavrar o mar; mas é maior ainda a 
loucura dos Israelitas, que violaram a lei de Deus, e transfor 
maram a justiça em meio de opressão, e esperam, apesar disso, 
escapar ao castigo.

14 L iO ã a ba r... Camaint: cidades conquistadas na Trans- 
Jordânla.
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santuários (iãoláirieos) de Israel serão derrubados; 
levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jero-boão.

10 Então Amasias, sacerdote de Betei, enviou este 
aviso a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra 
ti no meio da casa de Israel; a terra não pode mais 
sofrer todos os seus discursos. 11 Porque isto disse 
Amós: Jeroboão morrerá à  espada, e Israel será levado 
cativo para fora do seu país. 12 Amasias disse a Amós; 
Sai daqui, bomem de visões, foge para a terra de Judá e 
come lá o teu pão, fazendo de profeta. 13 Mas não con 
tinues a profetizar eni Betei, porque aqui ó o, santuário 
do rei e a corte real. 14 Amós respondeu a Amasias: 
Eu não sou profeta (de profissão), nem filho de profeta; 
sou pastor de, gado e cultivo sicómoros. 15 O Senhor 
pegou çm mim, quando eu andava atrás do meu lebanho, 
e disse-me: Vai, profetiza ao meu povo de Israel, 
16 Ouve, pois, agora, (ó Amasias) a palavra do Senlior: 
Tu dizes-me: Não profetizes contra Israel, nem profiras 
oráculos contra a casa de Isaac. 17 Por esta causa isto 
diz o Senhor: Tua mulber será desonrada na cidade, os 
teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra 
será repartida a cordel (entre os vencedores); quanto 
a ti, morrerás numa terra impura (ou idólatra), e Israel 
será levado cativo para fora do seu país.

8 — 1 O Senhor Deus mostrou-me ainda outra visão : 
Vi uma cesta de frutos maduros. 2 O Senhor disse-me; 
Que vês tu, Amós? Respondi: Uma cesta de frutos madu 
ros. B o Senlior disse-me: Chegou o fim  do meu povo 
de Israel; não o deixarei impune por mais tempo. 3 
Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cantos do palácio 
serão gritos de aflição. Cadáveres lançados em qualquer 
parte! Silêncio!

4 Ouvi isto, vós, que pisais os. pobres e fazeis pere 
cer os des validos da terra õ dizendo; Quando passará 
a lua nova, para vendermos o nosso trigo, e  o sábado 
para abrirmos os celeiros, diminuindo o efa, aumentando 
o siclo e falseando a balança pai-a defraudar (o pró 
ximo) f  6 Tornar-nos-emos senhores dos necessitados 
por dinheiro, e dos pobi-es por um par de sandálias, e 
venderemos /por bom preço) até as alimpas do nosso 
trigo.

7 O Senhor fez este juramento pela soberba de 
Jacob: Juro que me não esqneeerel jamais de qualquer 
das suas obras. 8 Depois disto, não estremecerá a terra 
(de Israel), e não chorará todo o seu habitante? Todo 
o solo crescerá como o Nilo, agitar-se-á e abaixar-se-á



como 0 i-io do Egipto (ao chegwr ao mar). 9 Naquele 
dia íarei, diz o Senhor Deus, que o sol se ponha ao 
meio-dia, e em pleno dia farei cobrir a terra de trevas.
10 Converterei as vossas festas em luto, e todos os vos 
sos cânticos em pranto; porei um clUcio sobre todos os 
rins. e  tornarei calva toda a cabeça; o luto será como 
o que se faz por um filho único, e o seu fim um dia de 
amargura. 11 Eis que vem o tempo, diz o Senhor, em 
que enviarei fome sobre a terra; oão fome de pão, nem 
sede 'de água, mas de ouvir a palavra do  Senhor. 12 
Vaguearão desde um mar até ao outro mar, desde o 
AqiUlão até o oriente; andarão por toda a parte bus 
cando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. 13 
Naquele dia desfalecerão à sede us formosas donzelas 
e os jovens. 14 Os que juram pelo pecado (i. e. o bezerro 
de ouro) de Samaria e dizem: ló Dan, viva o teu 'Deus!
—  e: viva o caminho (ou idolatria) de Bersabée! — 
esses cairão e  nunca mais se levantarão.

9 —  1 Vi o Senhor, em pé, sobre o altar (idolátrico o  Senhor, 
de Betei). Disse: Fere o capi|el, e abalem-se os umbrais estado 
da porta! Parte-os sobre a cabeça de todos! Matarei à o®altor, 
espada o que i-estar. Nenhum escai>ará, nenhum se sal- prediz’ 
vará. 2 Ainda que eles d ^ a m  até à morada dos mor- os seus 
tos, a minha mão os tirará de lá ; ainda que subam até 
ao céu, de lá os farei descer; 3 se se esconderem no 
cume do Oarmelo, eu os irei buscar e de lá os tirarei; 
se se esconderem de meus olhos no profundo do uiar. 
ordenarei à  serpente que os morda; 4 se forem para
o cativeiro diante dos seus inimigos, aí ordenarei à 
espada que os mate. Terei os meus olhos sobre eles 
para seu mal, não para seu bem. õ (.Assim falou) o 
Senhor Deus dos exércitos, (esse gue) ao tocar a terra, 
ela se funde e todos os seus habitantes ficam de luto; 
todo o solo aumenta de volume, como o Nilo, e decresce 
como o lio  do Egipto (ao chegar ao mar). 6 Construiu 
a morada no céu, e fundou a sua abóbada sobre a terra ; 
chama as águas do niar «  derrama-as sobre a face da 
terra. O seu mome ê: O Senhor. 7 Porventura vós, ó 
filhos de Israel, diz o Senhor, não sois para comigo

8, 14. O teu deus. Era um bezerro de ouro, ao qual se 
prestava culto em Dan.

9, 8. Fundou a sua abóbada... A  abóbada celeste parece 
repousar de todos os lados sobre a terra, nas extremidades 
do horizonte.

7. «Israel, desde que se tornou indigno dos seus privilé 
gios, é aos olhos de Deus como os outros povos, a cuja origem 
também o Senhor presidiu». (Crampon).
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como os fillios dos Btfopes? Porventura nao fiz sair 
Israel da terra do Egipto, como os Filisteus de Oaftor, 
e os Sírios de Qnir? 8 Eis que os olhos do Senhor Deus 
estâo abertos sobre este reino que peca; exterminá-lo-ei 
da face da terra; todavia nSo destruirei inteiramente a 
casa de Jacob, diz o Senhor. 9 Porque vou dar ordens, 
vou fazer que a casa de Israel seja agitada entre as 
nafiões, como o trigo se sacode no crivo, mas sem cair 
por terra um só gráo. 10 Todos os pecadores do meu 
povo morrerão ã espada, eles que dizem ; Não nos atin 
girá, não virá sobre nós o mal.

11 Naquele dia levantarei a cabana (ou reino) de 
Davide, que havia caído, repararei as brechas dos seus 
muros, restaurarei o que se tinha arruinado, e reedifi- 
cá-la-el como nos dias antigos, 12 para que possuam 
os restos da Idumeia e  todas as nações, sobre que o meu 
nome fo i invocado, diz o Senhor, que é  o que faz estas 
coisas. 13 Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o 
ceifeiro seguirá de perto o que lavra, e o que pisa as 
uvas '(seguirá ãe perto) o semeador; os montes des 
tilarão mosto, todos os outeiros se derreterão em sumo 
de uva. 14 Restaurarei o meu povo de Israe l; reedifica- 
râo as cidades desertas e habitá-las-ão; plantarão vinhas 
e 'beberão o seu vinho; cultivarão jardins e comer-lhes-ão 
03 frutos. 16 Plantá-los-ei no seu país e  não os tornarei 
mais a arrancar da terra que lhes dei, diz o Senhor 
teu Deus.

13. Hlpêrbole para indicar a abundância de frutos.



PROFECIA DE ABDIAS
Não se sabe ao certo a época em que viveu o 

projeta  Abdioa. Anunciou aos Idumeus os castigos 
que Deus lhes enviaria, por causa do modo desu 
mano com que tinham tratado o povo de Judá e de 
Jacob, seu irmão. Profetiza  a ruina da idolatria  e o 
estabelecimento do reino de Jesus Cristo.

C a p . -ú n i c o  —  1 Visão de Abdias. Isto diz o Senhor Título 
Deus a Edom; Eis o que ouvimos do Senhor, que um 
mensageiro foi enviado a dizer -às nações: Levantai-vos rão com- 
e partamos todos contra Edom, para o combater. 2 Tupietamente 
vês ( i ig  o Senhor a Edom) que te fiz  pequenino entre 
as nações; és desprezível em extremo. 3 A  soberba 
do teu coração transvlou-te, a ti que habitas nas fendas 
dos 'rochedos, que fazes das alturas -a tua morada, que 
dizes dentro do teu coração: Quem me fará cair por 
terra? 4 Ainda que te eleves, como a águia, e ponhas 
o teu ninho entre os astros, precipltar-te-ei de lá, diz o 
Senhor. 5 Se -ladrões entrassem em tua casa—ou saltea 
dores de noite, —  não se teriam contentado com roubar 
o preciso (deixando o resto)? Se viessem a ti vlndi- 
madores (à  tua vinha), não deixariam nada de 
rebusco? 6 Como esquadrinharam a Esaú \(ou os 
Idumeus), investigaram os seus esconderijos! 7 Expul 
saram-te até à fronteira; todos os teus aliados zom 
baram de t i; os (que se diziam) teus amigos subjuga 
ram-te; os que comiam o teu pão, armaram-te laços à 
falsa fé. Edom não tem inteligência! 8 Acaso naquele 
dia não farei desaparecer os sábios da Idumeia, diz o 
Senhor, e a inteligência do monte de Esaú? 9 Os teus 
valentes, d Teman, serão tomados de medo, de maneira 
que morrerá t-odo o varão sobre o monte de Esaú.

10 Por causa da mortandade, da violência que come- por 
teste contra e teu irmão Jacob, cobrir-te-á a confusão, causa da 
e perecerás para sempre. 11 No dia em que, diante tiítdtóV 
de ti (sem te invportares com isso), bárbaros faziam contra 
prisioneiro o seu exército, em que estrangeiros entra- os israe- 
vam pelas snas portas e deitavam sortes sobre Jerusa- 
lém, tu também eras como um deles. 12 Não te deleites 
contemplando teu Irmão, no dia do seu Infortúnio; não 
te alegres sobre os filhos de Judá no dia da sua perdi 
ção; oã « te portes com insolência no dia da angústia.



13 Não entres pela-s portas t(oii cidades) do meu povo
no dia úa sua ruína (para recolher despojos); não te 
alegres com os seus males no dia da sua desgraça; 
não deites a mão às suas riquezas, no dia da sua cala 
midade ; 14 não te ponhas nas encruzilhadas para matar 
os (Hebreus) que fugirem; não entregues os restos dos
seus habitantes no dia da tribulação. 15 Porque o dia
(do castigo) do Senhor esftá perto para todas as nações, 
far-se-á contigo como tu fizeste (com o meu povo ): 
(Deus) fará cair sobre a tua cabeça as tuas obras. M 
Assim como vós bebestes (sacrilegamente) sobre o meu 
santo monte, assim também beberão de continuo (do 
cálice da cólera divina) todas as (outras) nações (idó 
la tras); beberão, sorverão, e virão a ser como se nunca 
tivessem sido.

os quais 17 Mas sobre o monte de Sião haverá escapados,
serão lugar) santo e a casa de Jacob despojará

savos. aqueles que a despojaram. 18 A  casa de Jacob será um 
fogo, a casa de José uma chama, e a  casa de Esaú 
palha seca, a qual será abrasada e devorada por aquelas, 
sem ficar resto algum da casa de Esaü, porque o Senhor 
assim o disse. 19 Os que habitam ao meio-dia ocuparão 
o monte (ou pais) de Esaú, e os que habitam na pla 
nície (tomarão) o país dos Eilisteus; serão senhores 
do país de Efraim e do território de Samaria, e Ben 
jamim possuirá Galaad. 20 Os dispersos (afó então) do 
exército dos filhos de Israel ocuparão todas as terras 
dos Cananeus até Sarepta, e os deportados de Jerusa 
lém, que estão em Sefarad, possuirão as cidades do 
meio-dia. 21 Subirão salvadores ao monte de Sião 
para julgar o monte de Esaii, e o império pertencerá 
ao Senhor.



PROFECIA DE JONAS
Jonas viveu e profetizou o reinado de Jeroboão 

I I ,  entre os anos S í i  e 772 antes de Jesus Cristo. 
O seu livro, que parece um simples livro histórico, 
encerra verdades proféticas, que o próprio Salvador 
nos ensinou a descobrir nele. A  conversão dos N in i- 
vitas fo i um sinal e uma lição para os Judeus de 
todos os tempos (Luc. 11, 29-32). A estada de Jonas 
no ventre do animal marinho fo i um símbolo da 
ressurreição de Jesus (Math. 11, ifO).

1 —  1 Foi dirigida a palavra do Senhor a Jonas, 
filho de Amati, a qual dizia: 2 Levanta-te, vai a
Nínive, a grande eidade, e prega nela, porque a sua ma- 
Ucia subiu até à minha presença. 3 Jonas, porém, 
pôs-se a camiiuho, resolvido a ir para Tarsis, para fugir 
da faee do Senhor. Chegou a Jope, onde encontrou um 
navio que ia para Tarsis; pagou a sua passagem e 
entrou nele para ir com os outros passageiros a Tarsis, 
fugindo da face do Senlior.

4 Porém o Senhor enviou sobre o mar nm vento 
furioso, levantou no mar uma tão grande tempestade, 
que estava o navio em perigo de se fazer era pedaços, 
õ Então os marinheiros temeram, clamando cada um 
ao seu deus, e alijaram ao mar toda a carga que tra 
ziam uo navio para o aliviai-em. Entretanto Jonas tinha 
descido ao porâo do navio e lá dormia um profundo 
sono. 6 Poi ter cora ele o capitão e disse-llie: Como 
é que estás aqui a dormir? Levanta-te, invoca o teu 
Deus, a vèr se porventura se lembra de nós e nos livra 
da morte. 7 'Em seguida disseram uns para os outros: 
Vinde e deitemos sortes, para sabermos por que nos 
acontece este mal. Lançaram sortes, e caiu a sorte 
sobre Jona's. 8 Então disseram-lhe: Declara-nos qual 
é a  causa deste perigo em que estamos. Qual a tua 
ocupação? Donde vens? Qual a tua terra? A  que povo 
pertences? S Jonas respoudeu-lhes: Sou Hebreu e adoro 
o 'Senhor, Deus dc céu, que fez o mar e a terra. 10 
'Então os homens 'ficaram possuídos de grande medo e 
disseram-lhe: Por que fizeste isto? Com efeito com 
preenderam que ele ia fugindo da faee do 'Senhor, pois, 
lho havia declarada 11 Disseram-lhe: Que te havemos 
de fazer, para que consigamos calar o mar? Porque 
o mar se elevava' e embravecia cada vez mais. 12
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e por 
isso é 

lançado 
ao mar.

(Jonas) respondeu-lhes: Pegai em mim e lauçai-me ao 
mar, e o mar se calará, porque sei que por minha causa 
é que TOS sohreveio esta grande tempestade.

13 Entretanto remavam os marinheiros para ver se 
conseguiam ganhar terra ; mas não podiam, porque o 
mar cada vez mais se empolava e se embravecia contra 
eles. 14 Então clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, 
que este homem não seja causa da nossa perdigão; 
não faças cair sobre nós um sangue inocente, porque 
foste tu. Senhor, que Isto fizeste como te aprouve. 
15 Depois pegaram em Jonas e lançaram-no ao mar; no 
mesmo ponto cessou a fúria do mar. 16 Então conce 
beram estes homens um grande temor ao Senhor, ofere 
ceram-lhe um sacrifício e fizeram-lh^ votos.

Engolido 
por um 
peixe.

clama ao 
Senhor

Jonas no ventre dum peixe

2 —  1 Ao mesmo tempo o Senhor fez que ali hou 
vesse um grande peixe para engolir Jonas; e Jonas 
esteve no ventre do peixe três dias e três noites. 2 
Jonas fez oração ao Senhor seu Deus, do ventre do 
peixe.
3 D isse:

Clamei ao iSenhor no meio da minha tribulação, 
e ele ouviu-me.

Clamei do ventre do sepulcro, e tu ouvlste a 
minha voz.

4 Langaste-me ao abisme, ao coração dos mares, 
e  as correntes das águas me cercaram;
todas as tuas vagas e todas as tuas ond^  passa 

ram por cima de mim.
5 E eu já  d izia : Fui rejeitado de diante dos teus

olhos;
acaso verei ainda novamente o teu santo templo?

6 As águas me cercaram até ao pescoço,
o abismo encerrou-me em si, as algas eercavam-me 

a cabeça.
7 Desci até às raizes dos montes;

os ferrolhos da terra encerraram-me para sempre; 
tu, contudo. Senhor Deus meu, retiraste a minha 

vida da cova.
S iQuando em mim desifalecia a minha alma, 

lembrei-me do Senhor;

Z, 1. O milagre da conaervaçao de Jonas no ventre do 
peixe, donde saiu ileso ao cabo de três dias e trta  noites, é 
um símbolo da resaurreiçSo de Jesus Cristo.



a minha oração chegou a ti,
subindo até ao teu santo templo.

9 Os que se entregam aos Idolos vãos,
abandonam a misericórdia (daquele que os teria 

livrado).
10 Bu, porém, te oferecerei sacrifícios com cânticos de

louvor,
cumprirei todos os votos que fiz. Do Senhor vem 

a salvação.
11 Então o Senhor mandou ao peixe, e este vomitou e é vomi-

Jonas na praia. °'

Jonas prega em Nínive

3 —  1 Foi dirigida segunda vez a Jonas a palavra 
do 'Senhor, nestes termos: 2 Levanta-te e vai a Nínive, ç|o de" 
a grande cidade, e faze nela a pregação que eu te orde- Ninive. 
nar. 3 Jonas levantou-se e foi a Nínive,- segundo a 
ordem do Senhor. Ora Nínive era uma cidade grande, 
diante de Deus, que tinha três dias de caminho. 4 
Jonas começou a entrar na cidade, andando por ela um 
dia. Clamava assim: Daqui a quarenta dias será Nínive 
destruída.

5 Os Nlnivitas creram em Deus, ordenaram um jejum Nini- 
púhlico e vestiram-se de saco, desdé o maior ao menor, fazenf^ie- 
6 Chegada esta nova ao rei de Nínive, ele levantou-se nitência. 
do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de saco e 
sentou-se sobre a cinza. 7 Depois fez-se clamar por 
seus príncipes; Os homens e os animais, os bois e as ove- 
IhEis mão eomam nada, não sejam levados a pastar, nem 
bebam água. 8 Os homens e os animais cubram-se de 
saco e clamem ao Senhor com força; cada um se con 
verta do seu mau caminho e da violência que há nas 
snas mãos. 9 Quem sabe se Deus se virá a arrepender, 
se aplacará o ardór da sua ira, de sorte que não pere 
çamos?

10 Deus viu as suas obras (de penitência), como se ueus 
convertiam do seu mau caminho, e, arrependendo-se do 
mal que tinha resolvido fazer-lhes, não lho fez. deles.

3, 3. ZKaníe de Deus... hebraismo com gue se acentuava 
a extraordinária extensão da cidade, para aqueles tempos.

Tinha trta dias ãe caminho, isto é, precisou de três dias 
para percorrer os seus diferentes bairros, no exercício da 
sua missão.



JONAS, 4, 1 —  11 

Descontentamento de Jonas

O proteta 
aflige-se 

por 
causa de 
N ínive 
não ter 

sido des 
truída.

e de ter 
secado 
a hera 
que lhe 

fazia 
sombra.

Deus re 
preende-o.

4 —  1 Jonas ficou muito siborrecido com isto e for 
temente irritado. 2 Orou ao Senhor nestes termos; A h ! 
Senhor! Porventura não é isto o que eu dizia, quando 
ainda estava na minha terra? Por isso é que procurei 
fugir para Tarsis, porque sabia que és um Deus cle 
mente e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e 
que te arrependes do mal (ou castigo anunciado). 3 Eu 
pois te rogo. Senhor, que tires agora a minha alma do 
meu corpo, porque é melhor para mim a morte que a 
vida. 4 O Senhor disse-lhe: Julgas que tens razão para 
te afligires assim?

0 Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oiãente da 
mesma cidade; ali fez para si uma cabana, e debaixo 
dela repousava à sombra, para ver o que aconteceria na 
cidade. C> O Senhor Deus fez nascer um rícino que se 
levantou por cima da cabeça de Jonas, para fazer som 
bra :à sna cabeça e o livrar da sua má disposição; e 
Jonas, por aquele rícino ficou cheio de grande alegria.
7 -\o outro dia, porém, ao romper da manhã, enviou 
Deus um bicho, que roeu as raízes ao rícino, e ele secou.
8 Quando o sol apareceu, o Senhor mandou um vento 
quente do oriente, e deram os raios de sol na cabeça 
a Jonas, de forma que ele, desfalecido, desejou a morte 
e disse : Melhor é para mim mori-er do que viver.

9 Então o Senhor disse a Jonas: Julgas tu qiie tens 
razão para te enfadares por causa do rícino? Jonas 
respondeu-lhe: Tenlio razão de me .enfadar até ao ponto 
de desejai' a morte. 10 Disse pois o 'S-enhor: Sentes 
pena dum rícino que te uão custou trabalho algum, 
que não fizeste crescer, que nasceu cnuma noite e numa 
noite feneceu; 11 e então não heL-'de compadecer-me 
de Nínive, a grande cidade onde hâ mais de cento e 
vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a 
sua mão direita e a sua mão esquerda, e um grande 
número de animais?

4, 9. Tenho razão... Ã estreiteza do espírito de Jonas, 
opõe Deus a sua largueza universalista. gue não exclui os 
animais, saídos das mãos diviuas e também sensíveis ao sofri 
mento.

11. Qu-e não sabem discernir... Deus refere-se às crianças, 
que são inocentes e irresponsáveis.

«O fim  principal desta narração é mostrar que o Senhor ê 
Deus não só de Israel, mas também de todas as outras nações, 
e pôr em relevo o chamamento de todas as nações à salva 
ção. Para salvar Ninive, Deus não hesitou em lhe enviar o 
seu profeta». (Crampon).



PROFECIA DE MIQUEIAS
Miqueias era natural de Moreseth, povoação 

vizinha de Get, no reino de Judá. Profetizou  aob os 
reinados de Joatan, Acaz e Ezequiaa. Não se deve 
confundir com um outro profeta do mesmo nome, 
gue profetizou aob o reinado de Acab, cerca de um 
século antes ( I  Reis, 22, 8 e seg.).

Predisse o estabelecimento da Ig re ja  e deter 
minou claramente o lugar em que havia de nascer o 
Messias, bem como a extensão do seu reinado por 
todo o mundo. Esta profecia era m uito conhecida 
entre os Judeus quando Jesus Cristo nasceu 
(Mat. 2, 5).

Os reinos de Israel e de Judá serão castigados. 
Causas deste castigo

o  Juiz 
terrível 
descerá.

1 —  1 Palavra do Senhor, que foi dirigida a Mi- Título 
queias de Moreseth, nos dias de Joatan, de -Ácaz e de 
Ezequias, reis de Judá, que lhe foi revelada sobre a 
Samaria e Jerusalém.

2 Povos, ouvi todos! Esteja atenta a terra e tudo 
o que ela contém I O Senhor lavé vai ser testemunha 
eontra vós, o Senhor (que tudo vê) do seu santo templo.
8 Porque o Senhor vai sair da sua morada; descerá e 
pisará as alturas da terra. 4 Debaixo dele os montes 
derreter-se-ão, os vales se fundirão como a cera diante 
do fogo, como as águas que escorrem por uma vertente.

5 E tudo isto por causa da maldade de Jacob e dos e casti- 
peeados da casa de Israel. Qual é a maldade de J a c o b V S ^ ^ á  a Sa- 

Não é a Samaria (com os seus idolos) ? E quais os j^rusa- 
lugares altos de Judá? Não são t(os que se encontram) lém. 
em Jerusalém? 6 Tornarei a Samaria como um montão 
de pedras no camim, quando se planta uma vinha; farei 
rolar as suas pedras no vale, e descobrirei (até) os seus 
fundamentos. 7 Todas as suas estátuas serão quebra 
das, todos os seus ganlios imundos serão queimados pelo 
fogo; reduzirei a pó todos os seus idolos, porque tudo

1, S, Vai sair... Expressão metafórica para indicar que o 
Senhor vai operar alguma maravilha extraordinária.

7. Porque tudo isso fo i adquirido à custa dos dons depo 
sitados nos santuários pelos adoradores dos bezerros de ouro 
e ãe Baal (com  o preço da sua prostituição aos idolos). tais 
riquezas, pilhadas pelos pagãos, servirão de novo a um culto 
idolátrico.



O  profeta 
chora o 

cativeiro 
do P O T O ,

e convida 
0 mesmo 
povo ao 
pranto.

Injusti 
ças dos 
grandes 

e seu 
castigo.

Perversi 
dade do 

povo.

isso foi ganho com o prego da sua prostituição, e em 
salário de prostituição será convertido.

8 Por causa disto prantearei e soltarei gritos, anda 
rei descalço e  nu; gritarei como os chacais, soltarei 
lamentos como as avestruzes. 9 Com efeito o golpe 
(da idolatria) da Samaria é incuTável, chegou até Judá, 
penetrou até á porta do meu povo, até Jerusalém.

10 Não o deis a  saber em Get, não derrameis lágri 
mas em Aco. Kevolve-te no pé em Bet-!Afra. 11 Passa 
numa vergonhosa nudez, habitante de Sa fir ! Não ousam 
sair os habitantes de Saanan. O luto de Beth-Haesel 
tira-vos o seu apoio. 12 O habitante de Marot treme 
pela sua felicidade, porque a desgraça enviada pelo 
Senhor atinge as portas (ou cidade) de Jerusalém. 
13 Atrela o corcel ao carro, habitante de Laquis! Foste 
origem de pecado para a filha de 'Sião; em tl se acha 
ram (imitadas) as maldades de Israel. 14 Por isso 
darás como dote (ao inimigo) Moreseth-Geth; as casas 
de Aczib foram uma decepção para os reis de Israel.
15 Eu te mandarei um conquistador, <5 habitante de 
Maresa; a glória de Israel estender-se-á até Odolão.
16 Corta os cabelos, rapa (a  cabeça) por causa dos teus 
filhos que eram as tuas delicias; torna-te calva como 
o abutre (que está na muda), porque foram levados 
cativos para longe de tl.

2 —  1 Ai dos que planeiam a iniqüidade, dos que 
maquinam o mal em seus leitos e o executam logo que 
amanhece, porque têm o poder em sua mão. 2 Cobiçam 
as terras Jdos seus vizinhos) e roubam-nas, as casas, e 
apoderam-se delas; lançam a mão ao homem e  à sua 
casa, aos donos e aos seus bens. 3 Portanto Isto diz o 
Senhor: Bis que faço tenção de enviar sobre este povo 
uma calamidade, de que não livjareis o vosso pescoço; 
não andareis mais com um passo soberbo, porque o 
tempo será calamitoso. 4 Naquele dia será composta 
sobre vós uma sátira e cantar-se-á uma elegia: Estamos 
inteiramente devastados; a parte do meu pwvo passa a 
outros! Como ma arrebatam? Os nossos campos foram 
repartidos entre os infiéis. 5 Por isso dão terás (6 
Israel) quem meça com cordel as porções na assembleia 
do Senhor.

6 Não profetizeis, dizem eles, não se profetize mais 
assim; isto não afastará o opróbrio porque não rece-

15. A g ló ria  ãe Israel... isto é, a nobreza de Israel será 
obrigada, como outrora Davide. a  esconder-se nas grutas de 
Odolâo.



berão, nem lhes causarSo confusão alguma. 7 A  casa de 
Jacob d iz : Acaso o Senhor é pronto para a c<Wera? E  esta 
a sua forma de agir? Nao s io  as minhas palavras (res 
ponde o Senhor) cheias de bondade para com aquele que 
caminha com rectidâo?

8 O meu povo, pelo contrário, levanta-se como Ini 
migo; com a túnica (ó Israelitas) tirais a  capa, e tra 
tais como inimigos aqueles que passam (ou viviam) em 
paz. 9 Lançais fora dos seus amados lares as mulhe 
res do meu povo; tirais para sempre a minha glória 
aos seus filhinhos. 10 Levantal-vos e parti (para o 
exüio), porque u&o terels aqui descanso. Por causa da 
vossa imundície, ser-vos-á infligido um cruel tormento.
11 'Se houvesse um homem que lançasse palavras ao 
vento e dissesse mentiras (assim ): Vou profetizar-te 
vinho e cerveja— tal homem seria o profeta deste povo.

12 (Porém, por fim ) eu te congregarei, ó Jacob, todo Promessas 
inteiro; reunirei as relíquias de IsraeL Porei tudo junto ôe res- 
como ovelhas no aprisco, como rebanho no seu red il: 
será uma ruidosa multidão de homens. 13 Aquele (bom 
Pastor) que lhes há-de abrir o caminho Irá adiante 
deles; forçarão e passarão em turmas a porta e sairão 
por ela; o seu rei passará diante deles, e o Senhor 
estará à sua frente.

3 —  1 Eu disse: Ouvi, príncipes de Jacob e chefes injustiça 
da casa de Israel: Porventura não >6 a vós que per- 
tenee saber o que é justo? 2 Não obstante isso, abor- 
receis o bem e achais o mal; arrancais a i>ele (ao povo) 
e a carne de cima dos seus ossos. 3 Gomem a carne do 
meu povo, arrancam-lhe a i>ele, quebram-lhe os ossos, 
partem-no como (carne) para pOr num tacho como carne 
para dentro duma panela. 4 Um dia clamarão ao 
Senhor, e  ele não os ouvirá; esconder-lhes-á a sua face 
nesse tempo, como o merece a iniqüidade das suas 
acçóes.

5 Isto diz 0 Senhor acerca dos (falsos) profetas que Sedução 
seduzem o meu povo, que, quando têm alguma coisa para "^profri^f 
mastigar, pregam a paz, e, àquele que não lhes põe 
na boca coisa alguma, declaram a guerra. 6 Por Isso, 
em lugar de visões, tereis a noite, e as trevas em vez 
de revelação; põr-se-á o sol para estes profetas, para

2, 8. o  profeta dlrige-se dlrectamente aos ricos, que pro 
vocavam o Senhor, despojando injustamente os fracos.

3, 6. Que não Ihea põe... que lhes não dá qualquer pre 
sente. — Declaram a guerra... ameaçam com as vinganças do 
cêa
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eles se obscurecerá o dia. 7 Serão confundidos os viden 
tes, cobrir-se-ão de vergonha os adivinhos; todos escon 
derão a barba, porque não haverá resposta de Deus 
(para eles).

8 Pelo que toca a mim, contudo, estou cheio da 
forca do espírito do Senhor, da justiça e do vigor, 
para anunciar a Jacoh a sua maldade, e a Israel o seu 
pecado.

9 Ouvi isto, príncipes da casa de Jacob e juizes da 
casa de Israel, vós que abominais a justiça e perverteis 
tudo o que ó recto, 10 edificando Sião com sangue, e 
Jerusalém com a iniqüidade. 11 Os seus príncipes dão 
as sentenças por presentes, os seus sacerdotes decidem 
por interesse, os seus profetas adirinham por dinheiro; 
e (não obstante) apolam-se no Senhor, dizendo: Não 
está o Senhor no meio de nós? A desgraça não virá 
sobre nós. — 12 -Em conseqüência disto, por vossa causa 
será lavrada Sião como um campo, Jerusalém será 
reduzida a um montão de pedras, e o monte do templo 
tornar-se-á como um cume brenhoso.

Promessas e esperanças messiânicas

Na futura 4 —  1 Acontecerá que, nos últimos tempos, o monte
Jerusa; casa do Senhor será estabelecido A cabeça dos
Slize?^° (outros) montes e se elevará sobre os outeiros. Os povos 
muitos concorrerão a ele, 2 muitas nações ali afluirão, dizendo; 
povoé. viude, subamos ao monte do 'Senhor,' à casa do Deus 

de Jacob, e ele nos ensinará os seus caminhos, e nós 
andaremos pelas suas veredas. Porque a doutrina sairá 
de 'Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. 3 (O Se 
nhor) será árbitro de numerosos povos e julgará pode 
rosas nações, até aos lugares mais remotos; eles con 
verterão as suas espadas  em relhas de arados, e as 
suas lanças em fouces; um povo não tirará mais da 
espada contra outro, e não se aprenderá mais a pelejar.
4 Cada um repousará debaixo da sua parreira e  debaixo 
da sua figueira, sem que ninguém o intimide, porque 
assim o disse, pela sua boca, o Senhor dos exércitos.
5 A o  passo que todos os povos andam, cada um em 
nome do seu deus, nós andamos em nome do Senhor 
nosso Deus, por todos os séculos dos séculos. 6 Naquele 
dia, diz o Senhor, congregarei as (ovelhas) que coxeiam
(no' meu serviço), recolherei as dispersas e as gue eu

10. 'Tóí que eiijica ia  em Jerusaiém palácios sumptuosos 
com o fruto das vossas carnificinas e das vossas rapinas.



tinha afligido; 7 salvarei os restos das que, coxeiam
e formarei um povo possante das que estão longe.
O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde 
entáo e para sempre.

8 E .tu, torre do rebanho, monte da filha de Sião, Nela aerá 
virá até junto de ti o império de outrora, a realeza da 
filha de Jerusalém. 9 Por que soltas gritos, agora? império 
Porventura não tens rei, ou pereceu o teu conselheiro, d® outrora 
para que se haja apoderado de ti a dor, como da que
está de parto? 10 Afllge-te e atormenta-te, filha de
Sião, como uma mulher que está de parto, porque agora 
sairás da tua cidade e habitarás nos descampados; irás 
até Babilônia, (m a s ) lá serás livre; lá te resgatará o 
Senhor da mão dos teus inimigos. 11 Agora se congre 
garam contra ti muitos povos, os quais dizem : Seja 
profanada, e os nossos olhos vejam .(a  ru ín a  de) Sião.
12 Porém eles não conhecem os pensamentos do Senhor, 
não entendem o seu desígnio, que é de os ajuntar como 
feixes na eira. 13 Levanta-te, filha de Siãoi Calca a 
palha, porque eu te darei uma haste (ou força) de ferro 
e cascos de bronze; esmagarás muitos povos, oferecerás 
ao 'Senhor o que eles roubaram e consagrarás ao Senhor 
de toda a  terra as suas riquezas.

5 — 1 Agora junta as tropas, 6 filha de guerreiros! 
Sltiar-nos-ão, ferirão com a vara a face do juiz (o u  r e i )  
de Israel.

2 Mas tu, Belém (chamada) Efrata, (apesar de O Messias 
seres) a mais pequenina entre os milhares de Judá, 
de t i  é que me há-de sair (o  Messias) aquele que há-de Belém, 
reinar em Israel, cujas origens remontam àos tempos 
antigos, aos dias do longínquo passado. 3 Por isso Deus 
os ahandonará, até ao tempo em que der à luz, aquela 
que há-de dar à luz (o  Dominador), e em que as relí 
quias dos seus irmãos se juntarão aos filhos de Israel.

4 E le permanecerá firme e apascentará o seu reba- ç  seu 
nho com a fortaleza do .Senhor, com a majestade do 
nome do Senhor seu Deus; haverá segurança porque glorioso, 
agora será exaltado até ès extremidades da terra. 5 
Assim será a paz: quando o Assírio vier à  nossa terra 
e calcar os nossos palácios suscitaremos contra ele 
sete pastores e oito (ou muitos) príncipes. 6 Apascen 
tarão com a espada a terra de Assur, e com as suas 
lanças a terra de Nemrod; ele nos livrará de Assur,

6, 2. D e ti... O Messias, como homem, nascerá em Belém, 
mas, como filho de Deus, existe desde toda a eternidade, con 
substanciai ao eterno Padre que o gerou.



quando (Assur) vier A nossa terra e puser os pés sobre 
o nosso território. 7 Então os restos de Jacob estarão 
no meio de muitos povos, como um orvalho que vem 
do 'Senhor, como gotas de água que caem sobre as 
ervas, que nada têm a esperar do homem e que não 
contam com nada dos filhos dos homens. 8 Os restos 
de Jacob estarão entre as nações, no melo de muitos 
povos, como um leão no meio dos outros animais dos 
bosques, como um cachorro de" leão entre os rebanhos 
de ovelhas, o qual, quando passa, pisa aos pés e despe 
daça (a  sua presa) sem haver guem lha tire (das gar 
ras). 9 A  tua mão se levantará sobre os teus inimigos, 
e todos os teus inimigos perecerão.

10 Naquele dia, diz o Senhor, tirarei os teus cava- 
ilos do meio de tl e destroçarei os teus carros de guerra. 
11 Arruinarei as cidades da tua terra, destruirei todas 
as tuas fortificações, arrancar-te-ei das mãos os teus 
sortilégios, e não haverá mais adivinhos em t i ; 12
exterminarei do meio de ti os teus ídolos e as tuas este 
ias, e nunca mais adorarás as obras das tuas mãos. 
18 Arrancarei os teus ascherás do melo de tl e reduzirei 
a pó as tuas cidades. 14 Tomarei, com furor e indigna 
ção, vingança de todas as nações que (me) não ouviram.

Ceuninho da salvação

o  Senhor 
disputa 
com o 
povo 

ingrato.

6 —  1 Ouvi o que (me) diz o Senhor: Levanta-te 
(ô profeta), expõe o teu processo diante das montanhas, 
e ouçam as colinas a tua voz. 2 Ouvi, montanhas e sóli 
dos fudamentos da terra, o processo do Senhor, porque o 
Senhor quer entrar em juízo com o seu povo, vai plei 
tear com Israel. 3 Povo meu, que é que te fiz, ou em 
que te fui molesto? Responde-me. 4 Tirei-te da terra 
do Egipto, livrei-te da casa da escravidão e  enviei 
diante de t i Moisés, Aarão e  Maria. 5 Povo meu, peço-te 
que te lembres do desígnio (contra t i )  de Balac, rei 
de Moab, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, 
(em teu favor, obrigado por m im ); (lembrorte ãe eomo

10. E  naquele dia, quando os inimigos de Israel mistico 
tiverem sido aniquilados, o Senhor tirará os seus cavalos, 
todos 03 meios guerreiros, por aerem inúteis sob o reinado do 
Messias, Príncipe da paz.

13. Sobre ascherás, ver nota ao cap. 34, 33 do üxodo.
6, 1. Os montes e as colinas, com a sua solidez, no meio 

da instabilidade universal, sSo tomados aqui como simbolos 
das mais liéis testemunhas dos benefícios de Deus para com 
os seus lilhos, e das Ingratldões destes.



te protegi) deade SetLm até Gálgala, para reconheceres 
as mercês do Senhor.

6 Com que (ofertais) me apresentarei ao Senhor (res- ao qual 
ponde o povo) e me prostrarei diante do Deus excelso? indica 
Oferecer-lhe^i porventura holocaustos, novilhos de um q^e leve 
ano? 7 Porventura o Senhor receherá com agrado mi- fazer, 
lhares de carneiros ou miriades de tori^entes de azeite? 
Porventura sacrificar-lhe-ei pela minha maldade o meu
filho primogênito, o fruto das minhas entranhas pelo 
pecado da minha alma? 8 Já te foi mostrado, ó homem,
(responde o prtífeta) o que te é hom, o que o Senhor 
requer de t i:  que pratiques a justiça, que ames a bon 
dade e que andes humildemente diante do teu Deus.

0 A  voz do Senhor clama à cidade. É sabedoria Sentença

(ó Deus) temer o teu nome. Ouve, tribo; ouve, assemhleia c|] t̂ra
da eidade! 10 Ainda estão na casa do ímpio tesouros Israel, 
de iniqüidade e um efa desfalcado e maldito! 11 Por 
ventura poderei eu aprovar a balança injusta e o saqul- 
tel de pesos enganosos? 12 Visto que os ricos desta 
(cidade) estão cheios de iniquidades, os seus habitantes 
proferem a mentira e a sua Ungua é enganadora na 
sua boca, 13 por isso vou começar a ferir-te, a devas 
tar-te, por causa dos teus pecados. 14 Comerás e não 
te fartarás; a fome reinará no meio de t i ;  procurarás 
resguardar (os teus bens) mas não os salvarás, e os 
que salvares, eu os entregarei ao fio  da espada. 15 
Semearás e não segarás; espremerás a azeitona e não 
terás azeite com que te ungir; (pisarás) os cachos e 
não lhes beberás o vinho. 16 Observaste os preceitos 
(idolátricos) de Amri e todas as práticas da casa de 
Acab, seguiste os seus (maus) conselhos, para que eu te 
entregue á  devastação, e os teus moradores (ó Jerusa 
lém) ao escárnio, e a fim de que suporteis o opróbrio 
do meu povo.

7 —  1 A i 'de mim, porque me tornei como o que Sião con- 
resta depois de colhidos os frutos no outono, como o que
resta depois de feita a vlndima! Não há sequer um daledos 
cacho para comer; em vão deseja a minha alma alguns seus 
figos temporãos. 2 Não 'há um santo sobre a terra, fdhos, 
entre os homens não há um justo; todos armam traições 
para derramarem sangue, cada um anda à procura do 
seu irmão para lhe lançar laços. 3 O mal é o que as 
suag mãos fazem bem; o príncii>e exige, o juiz decide

7, 1. O pTofela la ia em nome da parte sã da nação. P ro  
curar justos em Israel era proceder como aquele que procura 
frutos depois de estar feita a sua colheita.



conforme o que lhe dão, o grande manifesta (descarada 
mente) 0 desejo da sua alma, e assim perturbam o 
pais. 4 O melhor dentre eles é como um tojo, o mais 
justo como uma sebe de espinhos. (Mas eis) o dia que 
viram os teus [(profetas), o teu castigo chega: agora 
será a destruição deles. 5 Não acrediteis no amigo, 
não confieis num íntimo; não abras a tua boca mesmo 
àquela que dorme no teu seio. 6 Porque o filho trata 
o seu pai como doido, a ifilhá levanta-se contra sua 
mãe, a nora contra a sua sogra, e  o homem tem por ini 
migo os seus próprios domésticos, 

t^d ^d" ^ oRisrel para o Senhor, esperarei em
quM le- salvador; o meu Deus me ouvirá. 8 Não

vará com te alegres, inimiga minha, a meu respeito: se cai, 
o ^ ü g o  tornar a levantar-me; depois de ter estado sen 

do Se- tada nas trevas, o 'Senhor será a minha luz. 9 Sofrerei 
nhor. o castigo do Senhor, porque tenho pecado contra ele, 

até que ele julgue a minha causa e me faça justiça. 
Ele me conduzirá para a luz; verei a sua Justiça. 10 
A  minha inimiga verá isto e ficará coberta de confusão, 
ela que me dizia: Onde está o Senhor teu Deus? Os 
meus olhos olharão para ela; agora será pisada aos 
pés, como a lama das ruas. 11 (Chega) o dia em que 
os teus muros serão reedlficados; nesse dia será reti 
rada de tl a lei. 12 Nesse dia virão a bi da Assíria e 
das cidades do Egipto, do Egipto até ao rio, dum mar 
até outro mar, e dum monte até outro monte. 13 A  terra 
será desolada por causa dos seus habitantes, por causa 
do fruto das suas obras.

Deus com- 14 Apascenta (ó Senhor) eom a tua vara o teu povo, 
^e-l*^de ° rebanho da tua herança, os que habitam sós no bos- 
Siâo dum que, no melo do Carmelo. (Vm  dia) se apascentarão em 

íferrifórios férteis, como) Basah e Galaad, como nos dias 
  antigos. 15 (Sim, diz o Senhor) como no dia da tua 

saída da terra do Egipto, eu te farei ver maravilhas. 
16 As nações as verão e  serão confundidas, apesar da 
sua fortaleza: porão a mão sobre a sua boca, e  os seus 
ouvidos ficarão surdos. 17 Lamberão o pó como as ser 
pentes; sairão com terror dos seus retiros, como os rép 
teis da terra; virão a tremer para o -Senhor nosso Deus 
e terão medo diante de t l (6 Israel).

5. Aquela gue... isto é, à tua esposa.
14. Os que habitam sós. Isolados dos pagãos, como Deus 

lhes tiaha ordenado.
17. Lamberão o pó. Imagem da mais completa aujeição.



18 Qual o Deus que, semelhante a ti, apaga a ini 
qüidade e perdoa os pecados dos restos da sua herança? 
Não permanece sempre obstinado na sua cólera, porque 
é amante da misericórdia. 19 Uma vez mais terá com 
paixão de nós, sepultará (no esquecimento) as nossas 
iniquidades. Lançarás (Senhor) todos os nossos pecados 
ao fundo do mar, 20 mostrarás a verdade da tua pro 
messa a Jacob, farás misericórdia a Abraão, como 
juraste a nossos pais desde os dias antigos.



Título 
do livro.

O Senhor, 
irado 

contra 09 
inimigos, 
mas bom 
com os 
amigos.

há-de 
destruir 
Nfnive 

e  salvar 
Judá.

PROFECIA DE NAUM
Naum era natural de Elcos, na Oalileia. Nada 

se sabe da aua vida; profetizou a segunda ruína de 
Nínive.

Ninive perecerá, e Israel será salvo

1 —  1 Oráculo sobre Ninive. L ivro de visSo de Naum, 
de Elcos.

2 O Senhor é um Deus zeloso e vingador: O Senhor 
é vingador e ardente na aua cólera. O Senhor toma vin 
gança dos seus adversários, ira-se contra seus inimigos. 
3 O Senhor é paciente e. grande em fortaleza, não deixa 
impune (o pecador). O Senhor auda entre a tempes 
tade e o torvelinho, e as nuvens sfio a poeira dos seus 
pés. 4 Ele ameaça o mar e torna-o seco, e extingue 
(quando quer) todos os rios. Basan e o Oarmelo fene 
ceram, e a flor do Llbauo murchou. 5 Os montes são 
por ele abalados, e as colinas dissolvidas; a terra, o 
mundo inteiro, e todos os que habitam nele tremem 
diante da sua faee. 6 Diante da sua Indignação quem 
poderá subsistir? Quem resistirá ao ardor da aua ira? 
A  sua indignação derrama-se como um fogo e destrói 
as (mesmas) pedras. 7 O Senhor é bom, é um refúgio 
(para seus filhos) no dia da trlbulação; conhece (e pro 
tege) os que esperam nele. 8 Com uma inundação im 
petuosa (de inimigos) aniquilará este lugar (de N ínive) 
e lançará os seus inimigos para as trevas.

9 Que projectos formais contra o Senhor? OÊ ele 
mesmo que aniquilará (N in ive );  esta inimiga não sur 
girá duas vezes. 10 Como espinhos entrelaçados uns 
nos outros, ébrlos do seu vinho generoso, serão consu 
midos como palha completamente seca. 11 De bi saiu 
(ó N in ive) quem pensa mal (ou invpiamente) contra o 
Senhor, quem trama desígnios perversos.

13 Isto diz o Senhor: Por mais fortes e numerosos 
que (os Assirios) sejam, ainda assim serão ceifados e 
desaparecerão. Eu te afligi (ó meu povo), mas não te 
afligirei mais (por méio deles). 13 Agora vou quebrar 
o seu jugo, que pesa sobre ti, e desfazer as tuas cadeias. 
14 Eis o que o Senhor ordenou sobre ti (ó  N in ive ): Não 
haverá mais posteridade com o teu nome; destruirei as

1, 2. Vingador das injúrias feitas ao seu povo.



estátuas esculpidas e fundidas da casp. do teu deus; 
prepararei o teu sepulcro, porque és desprezível 15 Eds 
já  sobre os montes os i>és do que traz a boa nova, do 
que anuncia a paz. Celebra, é Judá, as tuas festividades, 
cumpre os teus votos, porque o ímpio não passará mais 
por t i : está completamente destruído.

Ninive será cercada e devastada

2 —  1 Já vem (ó N lnive) contra t i um destruidor: Invasão 
guarda a fortaleza, vigia o caminho, reforça os teus jnimigo. 
rins, acrescenta as tuas forças. 2 Porque o Senhor 
restabelece o brilho de Jacob, bem como o brilho de 
Israel, depois que os (teus exércitos) destruidores 
devastaram e destruíram os seus sarmentos. 3 O escudo 
dos seus combatentes está pintado de vermelho, os guer 
reiros estão vestidos de púrpura; os carros de guerra 
avançam cintilantes no dia da preparação (para o conv- 
bate); há brandir de lanças. 4 Os carros precipitam-se 
furiosamente pelos caminhos, chocam uns com os outros 
nas ruas; o seu aspecto é como de fachos ardentes, como 
relâmpagos que discorrem duma parte para a outra.

5 (0  N in ivita ) lembra-se dos seus valentes (e man- impotên- 
ãoros ao combate); eles tropeçam pelos caminhos. Ràpi- ^èfenso- 
damente se precipitam sobre os muros e preparam abri- res; to- 
gos. 6 Enfim são abertas as portas dos rios, e o palá- mada da 
cio, abalado, vacila. 7 A  rainha é levada prisioneira, 
as suas escravas são levadas cativas, gemendo como 
pombas, ferindo os seus peitos. 8 Nínive é semelhante 
a um tanque, mas de águas que fogem. (E  por mais que 
se gritasse): P a ra i! P a ra i! —  nenhum voltou (para 
trás).

9 Saqueai a prata, saqueai o ouro; as suas riquezas Pilhagem 

são inúmeras, ela está cheia de objectos preciosos. 10 
\(Ninwe} ficou destruída, rasgada e dilacerada; nela 
encontram-se corações desmaiados, tremem os joelhos, 
estão sem tforça os rins; todos os rostos empalidecem. 11 
Onde está agora (N in ive) essa habitação dos leSes, esse 
pasto de leõezinhos, onde se iam recolher o leão e os 
seus cachorros, sem haver ninguém que os afugentasse?
12 O leão (Assirio) despedaçava o preciso para os seus 
cachorros, Qevava caça para as suas leoas; enchia as 
suas covas de presa, a sua caverna de rapinas.

13 E is que venho contra ti, diz o 'Senhor dos exér-

2, 1. Os rins, 9«gundo os Hebreus, são o centro e o em 
blema da forga.



citos; reduzirei os teus carros a fumo; a espada devo 
rará os teus leõezinhos; porei fim  às tuas rapinas na 
terra, e não se ouvirá mais a voz (imperiosa) dos teus 
embaixadores.

Desgraça de Nínive culpada

Crimes de 3 — 1 A i da cidade sanguinária, toda cheia de frau- 
Nínlve. violências, de contínuas rapinas! 2 Buído de

chicotes! Fragoroso mover de rodas! Galopar de cava 
los, carros que saltam, cavalaria que avança, 3 espadas 
que reluzem, lanças que ifuzilam! Multidão de feridos! 
Mortos em massa! Inumeráveis cadáveres, contra os 
quais se tropeça! 4 (Tudo isto) por causa das numero 
sas fornicações da meretriz formosa e encantadora, mes 
tra em feitiçarias, que enganava os povos pelas suas 
fornicações e as nações iielos seus malefícios. 5 Els-me 
contra ti, diz o Senhor dos exércitos! Vou lançar sobre 
o teu rosto o teu vestido e mostrar a tua nudez às 
nações, aos reinos a tua vergonha. 6 Cobrir-te-ei de 
imundícies e de infâmia e dar-te-ei em espectáculo. 7 
Todos os que te virem, retrocederão para longe de tl 
(horrorizados) e dirão; Nínive está destruída. Quem 
te lamentará? Aonde te irei buscar consoladores?

Ela terá 8 Porventura és tu melhor que No-Amo-n, sentada
entre os rios (ou braços do N ilo ), i-odeada de águas, 
que tinba por defesa o mar, e as águas por muralhas? 
9 A  Etiópia era a sua força, como também o Egipto de 
população ilim itada; os Lídios e  os Llbios eram seus 
auxlliares. 10 Não obstante isto, ela fo i levada cativa 
para uma terra estranha; os seus pequeninos foram 
esmagados nas esquinas de todas as ruas; sobre os 
seus nobres deitaram sortes, e todos os seus grandes 
senhores foram carregados de ferros. 11 Também tu, 
pois, (ó N inive), serás embriagada, e cairás no 'desprezo; 
também tu, (em vão) pedirás socorro contra o inimigo. 

Perecerá 12 Todas as tuas fortificações serão como a figueira
inevità- com figos temporãos: se se sacudirem, cairão na boca 

ve men e. quiser comer. 13 Bis que o teu povo é (fraco)
como mulheres no meio de t l ; as portas da tua terra

3, 4. «N in ive exercia uma espécie ãe fascinação sobre os 
povos vizinhos, atrainão-os a ela pelo prestígio do seu poder 
e pela sua política astuciosa, sujeitando-os depois sem pie 
dade, e tratando-os como escravos». (Crampon).

S. O mar designa aqui o NUo, cuja grandeza impressio 
nava os antigos.

10. Deitaram sortes para os repartir como escravos.
11. Serás embriagada com o cálice da ira do Senhor.



se abrirão de par em par aos teus inimigos; o fogo 
devorará as tuas trancas. 14 Abastece-te de água para 
o cerco, repara as tuas fortificações; pisa o barro, 
amassa a argila, pega na forma dos tijolos. 15 A li te 
consumirá o fogo; perecerás à espada, ela te devorará 
como o yeleq (devora a erva), ainda que reunas gente 
em tão grande número como o yeleq, poderoso como 
o gafanhoto. 16 Os teu negociantes eram em maior 
número do que as estrelas do céu; (mas fizeram como) 
o gafanhoto (gue) estende as suas asas e voa (para 
outra parte). 17 Os teus guardas são como gafanhotos, 
os teus empregados são como uma nuvem de gafanhotos 
que pousam sobre as sebes em tempo de fr io ; logo que 
o sol nasce, voam, e não se reconhece mais o lugar 
onde tinham estado. 18 Os teus pastores (ou capitães), 
ó rei de (Assur, adormeceram; os teus chefes sumi- 
ram-ae; o teu povo foi-se esconder nos montes, e não há 
quem o ajunte. 19 A  tua ruína é irreparável, a tua 
chaga não tem cura; todos os que souberem o que te 
aconteceu, baterão as palmas (ãe contentes) sobre ti. 
Com efeito, sobre quem não passou sempre a tua mal 
dade?

15. Ver nota no cap. J, 4, de Joel.



PROFECIA DE HABACUC
Habacuc profetizou o cativeiro do seu povo, a 

Tuina do im pério dos Caldeus, e o libertação dos 
Judeus por C iro, e ão gênero humano por Cristo.

Resposta do Senhor

Título 1 — 1 Oráculo revelado a Habacuc, profeta,
do livra 2 Até quando, Senlior, clamarei sem que me ouças?

do*profete quando levantarei a minha voz pará ti, padecendo
acercada violência, sem que me salves? 3 Por que me mostras 

iniquidades, e  eoutemplas, indiferente, a aflição. Se se 
ímpios, decide uma causa em jm'zo, a contradição é que pre 

valece. 4 Por esta causa é quebrantada a  lei, e a justiça 
não chega a triunfar, porque o ímpio prevalece contra 
o justo, 6 o direito sai falseado.

O Senhor 5 Ponde os olhos nas nações (diz o Senhor) e vede;
ádmirai-vos e pasmai, porque vou fazer uma coisa em 

“contra o? NOSSOS dias, que não acreditaríeis se vo-la contassem, 
ímpios. 6 Vou suscitar os Caldeus, esse povo cruel e Impetuoso, 

que percorre a superfície da terra, para se apoderar das 
moradas que não são suas. 7 E horrível e tremendo, 
autor do seu direito e da sua grandeza. 8 Os seus 
cavalos são mais ligeiros que leopardos, mais velozes 
que lobos durante a noite; a sua cavalaria precipita-se 
(ao ataque), os seus cavaleiros vêm de longe, voam como 
a águia que se arroja sobre a presa. 9 Acorrem todos 
à pilhagem; o seu rosto é como um vento abrasador; 
amontoam cativos como areia. 10 Ele (o  Calãeu) troça 
dos reis, ri-se dos príncipes, zomba de todas as forta 
lezas : levanta montões de terra (contra elas) e toma-as. 
11 Depois 0 furacão muda de sentido e  passa, comete 
o mal, ele cujo deus é a força.

O profeta 12 Porém não és tu, Senhor, desde o princípio o 
'oSenhor Deus, o meu Santo? Nós (por tua intervenção)
sobre a não morreremos. Tu, Senhor, destlnaste este povo para 

crueldade aplicar castigos; tí Kochedo, to o destlnaste a executor 
os maus. sanções. 13 Os teus olhos são limpos demais para

ver o mal, e não podes olhar para a trlbulação. Por que 
razão olhas para os que cometem injustiças, e te con 
servas em silêncio enquanto o ímpio devora o  que é mais 
justo que ele? 14 (Se assim fosse, parece que) trata-



rias os homens como os peixes do mar e como os répteis 
gne nSo têm dono. 15 Tudo levanta com o anzol, pesca 
com a sua nassa, recolhe com a sua rede varredoura.
Por Isso se alegra e exulta; 16 por isso oferece sacri 
fícios à sua nassa e queima oferendas à sua rede, por 
que por elas é abundante a sua porção, e o seu manjar 
escolhido. 17 Continuará ele, portanto, a esvaziar a 
sua rede, não cessando jamais de devastar as nações?

2 —  1 Estarei alerta (entretanto), fazendo a minha Espera a 
sentinela (como projeta de Israel), e permanecerei de 
pé sobre as fortificações; olbarei atentamente para ver 
o que me vai dizer o Senbor e o que bei-de responder à 
advertência recebida.

2 Então respondeu-me o Senhor, dizendo; Escreve Que lhe 
o que vês e nota-o sobre tabuinhas (de escrever), para  ̂ dada. 
que se possa ler correntemente. 3 Porque a visão é 
apenas para o tempo devido, mas enfim ela se cumprirá, 
não faltará; se tardar, espera-a, porque infalivelmente 
virá, não faltará. 4 Eis que sucumbe o que não tem a 
alma recta, mas o  justo viverá pela sua fidelidade.

5 Assim como o vinho engana quem o bebe, assim Ai do 
o homem soberbo perderá o seu brilho, ele que dilata cufpàdo! 
como o inferno a sua alma, e é insaciável como a morte,
que junta sob o seu domínio todas as nações e amontoa 
junto de sl todos os povos.

6 Porventura não virá ele a ser a fábula de todos 
estes, e o objecto dos seus (satíricos) provérbios? Dir- 
-se-á; A l daquele que acumula o que não é seu —  até 
quando? —  daquele que acumula sobre sl o peso da 
divida! 7 'Porventura (õ mau) não se levantarão de 
repente os teus credores, não despertarão os teus exacto- 
res? Serás presa deles. 8 Visto que despojaste muitas 
nações, despojar-te-ão todos os outros povos, por causa 
do sangue humano (que derramaste), das violências 
cometidas contra a terra, contra a cidade e eontra 
todos 03 seus habitantes.

9 A i daquele que ajunta ganhos criminosos para 
(estabelecer a) sua casa, a fim de colocar em lugar 
muito alto 0 seu ninho, pensando livrar-se da mão do 
mal! 10 Tu medltaste, cobrindo de vergonha a tua 
casa, arruinar muitos povos, comprometendo a tua pró-

1, 15. Anzol... rede varredoura... Modos metafóricos de 
exprimir o poder dos Caldeus.

2, 5. Como 0 inferno, isto é, como a habitação dos mor 
tos, qne nunca se sacia.

9. Colocar em lugar alto o seu ninho, isto é, firmar o seu 
tmpério contra todos os ataques.



pria viida. 11 Porque a pedra clamará da parede ("con- 
tra t i ) ,  e  o madeiramento que serve de travação ao 
edifício, lhe responderá.

12 A l daquele que edifica uma cidade com sangue 
e que funda as suas bases na iniqüidade! 13 Porven 
tura o ISenhor dos exércitos não fará (como castigo) isto 
(gue se segue) f  Os povos trabalharão para o fogo, e as 
nações faitigar-se-ão para nada. 14 Porque a terra se 
encherá do conhecimento da glória dô Senhor, como o 
mar está coberto das suas águas. 15 A l daquele que 
dá de beber ao seu próximo, misturando fe l (na bebida) 
até o embriagar, para ver a sua nudez! 16 Tu (que 
assim procedes) serás cheio de ignomínia, em lugar de 
glória; bebe também até íicares ébrio; voltai--se-á sobre 
ti o cálice da direita do Senhor, e a abjecção cairá sobre 
a tua glória. 17 Porque a violência executada contra 
o liíbano recairá sobre ti, e os estragos dos animais 
ferozes far-te-âo tremer, por causa do sangue bumano 
(que derramaste) e das Injustiças cometidas contra a 
terra, contra a cidade e contra todos os seus habitantes.

18 De que serve a escultura para que o escultor 
a faça? O ídolo fundido que só ensina mentiras, para 
que o artista nele ponha a sua confiança, fabricando 
divindades mudas? 19 A i daquele que diz ao pau; 
Desperta! —  e à pedra muda: Levanta-te! Porventura 
poder-lhe-á ela ensinar alguma coisa? Vê que ela está 
coberta de ouro e de prata, mas nas suas entranhas 
não há espírito algum. 20 Porém o Senhor está nó seu 
santo templo; cale-se toda a terra diante dele!

Oração do profeta

O profeta 3 —  1 Oração do proíeta Habaeuc. No tom das la- 
temendo e mentações.
eaperan o, ^ Senhor, ouvi a tua mensagem e temi perante as tuas 

obras.
Senhor, faze reviver a tua obra, agora que os anos 

se aproximam;
agora que os anos se aproximam, torna-a manifesta!
Quando estiveres irado, tu te lembraráa da (tua) 

misericórdia.

13. Os povos, vencidos e condenados pelos Caldeus ao 
trabalho das suas grandiosas construções, fatlgar-se-Ao inutil 
mente, porque há-de v ir  um dia em que o fogo devorará estes 
edifícios.



3 'Deus vem de'Teman, descreve 
o Santo do Monte de Faran.
A  sua majestade cobre os céus, 
e  a terra está cheia do seu louvor.

4 O seu resplendor é como a lu z; 
das suas mãos brotam raios;
é lá que está escondida a sua fortaleza.

5 A  calamidade vai diante da sua face, 
a febre caminha sobre os seus passos.

6 Pára e mede a terra, 
olha e abala as nações;
sSo reduzidas a pó as montanhas eternas, 
os outeiros antigos desfazem-se, 
seus caminhos de sempre.

7 Eu v l na aflição as tendas da Etiópia;
os pavilhões da terra de Madian estão turbados.

8 Porventura é contra os rios, Senhor, que estás Irado? investiga 
CÉ contra os rios o teu furor?
Ou é contra o mar a tua indignação, vinda,
quando montas sobre os teus cavalos,
Bobre teus carros triunfantes?

9 Mostra-se desnudado o teu arco;
os juramentos são flechas da tua palavra.
Tu fendes a terra, e dela saem torrentes.

10 Os montes, ao verem-te, ficam traspassados de dor: 
uma tromba de água passa,
o abismo faz ouvir a sua voz, 
levanta as suas mãos ao alto.

11 O sol e a lua pararam na sua morada, 
avanga-se à luz das tuas setas,
ao resplendor da tua fulgurante lança.

12 Na tua cólera pisas aos pés a terra ; 
com o teu furor esmagas as nações.

13 Tu saiste para salvação do teu povo, anuncia
para salvar o teu Ungido. que o
Abateste a casa do ímpio, v^"para
descobiiste os seus alicerces até baixo. salvação

14 Atravessaste com os teus dardos ôo seu
o chefe dos seus guerreiros, povo,

que vinham como um torvelinho para me destruí 
rem, eom gritos de alegria, como se fossem devo 
rar um infeliz no seu esconderijo.

3, 3. O meio-dia, que significa aqui a região do Sinai, e 
Faran, que fica perto, foram  teatro das grandes manifestações 
divinas em favor de Israel.

10. As suas mãoa... isto é, as suas vagas. Imagem poética.



e> 1® Lançaste os teus cavalos atravé» do' mar,
turbilhão de grandes (massas de) águas, 

no seu 16 Ouvi (a  tua voz), e as minhas entranhas comove- 
Heus. ram-se;

os meus lábios tremeram a essa voz. 
iPenetra a podridão até aos meus ossos, 
os meus passos vacilam ao meu peso.
Espero silencioso o dia da tribulação,
que se deve levantar contra o povo que nos assalta.

17 Porque a figueira não rebentará
e as vinhas não deitarão os seus gomos.
Faltará o fruto da oliveira, 
e os campos não darão de comer.
As ovelhas desaparecerão do aprlseo, 
e não haverá bois nos estábulos.

18 Eu, porém, me regozijarei no Senhor, 
e exultarei no Deus, meu salvador.

19 lavé, meu Senhor, é a minha fortaleza,
ele que torna os meus pés (velozes) «omo os dos 

veados e me faz andar sobre as cumeadas.

.4.0 regente do canto. Para instrumentos de corda.

19. Literalmente o profeta íala do cativeiro de Babilôn ia; 
porém a liberdade que Ciro deu aos Judeus era uma figura da 
que nas trouxe o Messias, a  qual se completará quando che 
garmos à celeste JerusEdém, à montanha sobre a qual estare 
mos livres da tribulação e onde cantaremos salmos.



PROFECIA DE SOFONIAS
Sofonias era descendente duma fam ília ilustre.

Começou a profetizar sob o reinado de Josias. Exorta  
os Judeus à penitência, prediz a ruina de N ín ive, 
ameaça Jerusalém, e conclui com a promessa da 
libertação, da conversão dos gentios e dos pro  
gressos da Ig re ja  de Jesus.

Castigo do Senhor

1 — 1 Palavra do Senhor, que fo i dirigida a Sofo- Título 
nias, filho de Cusi, filho de Godollas, filho de Amarias,
filho de Bzequias, no tempo de Joslas, filho de Amon, 
rei de Judá.

2 Destruirei tudo sobre a face da terra, diz o 
Senhor; 3 destruirei os homens e os animais, desftrui- *^ogo,° 
rei as aves do céu e os peixes do mar; farei desapa 
recer os escândalos com os Ímpios; exterminarei da
terra os homens, diz o Senhor. 4 Estenderei a minha 
mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jeru 
saiém ; exterminarei deste lugar os restos (da idolatria) 
de Baal, até os nomes (ou a memória) dos seus minis 
tros e saceidotes; 5 (exterminarei) os que adoram a 
milícia (ou  os astros) do céu sobre os telhados, os que 
adoram o Senhor e Juram pelo seu nome, mas ao mesmo 
tempo juram (realmente) pelo nome de Melcom; 6 e
os que deixam de seguir o Senhor, os que não buscam 
o Senhor, nem procuram encontrá-lo.

7 Silêncio diante da face do Senhor Deus, porque e sua pro- 
o dia (terrível) do Senbor está perto, porque o Senhor vimidade. 
preparou um sacrifício, santlficou os convidados. 8 No 
dia do sacrifício do Senhor castigarei (diz Deus) os 
chefes e  os príncipes reais (de Jerusalém) e  todos os 
que se vestem de trajes estrangeiros; 9 castigarei nesse 
dia todos o<3 que entram com arrogância x>elo limiar (do 
templo) e que enchem de violência e de fraude a casa 
do seu senhor.

10 Naquele dia haverá, diz o Senhor, muitos ela- O dia do 
mores A Porta dos Peixes, gemidos das bandas da cidade

Judá.
1, 8. Todos os que se vestem... todos os que imitam 

os pagãos.
10. Cidade nova era um bairro novo de Jerusalém, cons 

truído poT líanassis.



nova, giande tumulto do lado das colinas. 11 Habitan 
tes do Maktesh lamentai-vos, porque todo o povo dos 
mercadores foi aniquilado, todos os que traziam cargas 
de prata pereceram. 12 Naquele tempo acontecerá Isto: 
esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os 
homens que estão sentados sobre as suas fezes, que 
dizem nos seus corações: O Senhor não faz bem nem 
mal (a  ninguém). 13 As suas riquezas serão saquea 
das, as suas casas devastadas; edificarão casas, mas 
uão as habitarão; plantarão vinhas, mas uão lhes behe- 
rão o vinho.

Terrores 14 O dia grande do Senhor está próximo; está pró-
deste dia. ximo, vai chegando com velocidade! Tremendo é o ruído 

do dia do Senhor; o forte se verá nele em grande aperto.
15 Esse dia será um dia de ira, um dia de tribulaçao 
e angiiStia, um dia de calamidade e  miséria, um dia de 
trevas e escuridão, um dia de nuvens e espesso nevoeiro,
16 um dia de trombeta e de gritos guerreiros contra as 
cidades fortificadas e contra as torres elevadas. 17 
Atribularei os homens, e eles andarão como cegos, por 
quê" pecaram contra o Senhor; o seu sangue será espa 
lhado eomo poeira, e os seus corpos serão (tratados) 
como esterco. 18 Nem a sna prata, nem o seu ouro os 
poderão livrar no dia da ira do Senhor; no fogo do 
seu zelo será devorada toda a terra, porque «le  se 
apressará a exterminar completamente todos os habitan 
tes da mesma terra.

Exortação 2 — 1 Vinde todos, Juntai-vos (ó Israelitas), nação
têncfa" despudorada, 2 antes que o decreto (do Senhor) pro 

duza esse dia que passará como (u m  turbilhão de) pó, 
antes que venha sobre võs a ira do furor do Senhor, 
antes que venha sobre vós o dia da indignação do Senhor. 
3 Buscai o Senhor todos vós, os humildes nesta terra, 
vós os que guardais os seus preceitos; buscai a justiça, 
buscai a mansidão, para ver se podeis achar um abrigo 
no dia do furor do Senhor.

Juizo 4 Com efeito. Gaza será abandonada e Ascalon
de Deus virá a ser um deserto. Azot será assolada em pleno
contra os
Filisteus,

11. Málctesh era um bairro da cidade ocupado principal- 
mente por comerciantes.

12. Que estão sentadoa... «Locução proverbial que signi 
fica um profundo entorpecimento moral e religioso». (Cram- 
pon).

16. D e trombeta e de gritos. O ruído das trombetas do 
exército inimigo, e os gritos dos soldados, quando assalta 
rem as praças fortes de Judá.



melodia, e lAcaron arrancada pela raiz. 5 A i de vós, 
os qne habitais a costa do mar, ai do povo dos cretenses I 
Canaan, terra, dos EMlisteus, uma palavra do Senhor 
está para cair sobre vós: Exterminar-te-ei, sem que fique 
um só dos teus habitantes. 6 A  icosta do mar será 
entâo lugar de repouso para os pastores e aprisco para 
as ovelhas. 7 Esta regláo será daqueles que tiverem 
ficado da casa de Judá; eles encontraráo pastagens e 
descansarão durante a noite nas casas de Ascalon, por 
que o Senhor seu Deus os visitará e os restaurará.

8 Ouvi as afrontas de Moab e os insultos dos filhos 
de Amon, que ultrajaram o meu povo e se ensoherbece- 
ram com o sen território. 9 Por isso, juro por vida 
minha, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, 
que Moab virá a ser como Sodoma, e os filhos de 
Amon como Gomorra: lugar de urtigas, região de sal, 
um deserto eterno. Os restos do men povo os saquearão, 
os que restarem da minha gente serão os seus donos. 
10 Isto lhes há-de acontecer por castigo da sua soberba, 
porque insultaram e trataram icom arrogância o povo 
do iSenhor dos exércitos. 11 O Senhor se mostrará ter 
rível contra eles, e aniquilará todos os deuses da terra. 
E adorádo-ão, cada um no seu país, todos os habitantes 
das âlhas das nações.

12 Também vós, ó Etíopes, sereis mortos pela minha 
espada.

13 Estenderá a sua mão contra o aqullão, destruirá 
Assur, reduzirá Nínive a uma solidão, árida como um 
deserto. 14 Rebanhos descansarão no melo dela, e ban 
dos 'de animais de toda a espécie; o pelicano e o ouriço 
terão por morada os seus capitéis; ouvir-se-á o canto 
das aves por cima das janelas, o corvo por cima das 
portas, porque aniquilarei a cidade. 15 Esta é aquela 
cidade alegre, que nada temia, que dizia no seu coração: 
Eu, e nada mais senão eu! Oomo se mudou ela num 
deserto, num covil de feras? Todo o que passar por ela, 
insultâ-la-á com assobios e agitará a mão (em sinal de 
desprezo}.

3 —  1 Ai da (cidade) rebelde e imunda, da cidade 
opressora! 2 Bla não ouviu a voz (que a admoestava) ,

2, 5. Cretenses... O profeta refere-se aos Filisteus que, 
segundo antigas tradições, eram originários de Creta.

7. Será daqueles... Assim se verificou quando os Maca 
beus se apoderaram desta região e a destinaram para o gado 
lá pastar.

U . T o ía s  os ilhas... isto é, os habitantes da costa do 
Mediterrâneo.

contra os 
Moabitas 
e os Amo- 

nitas.

contra os 
Etíopes 

e os 
Assírios,

contra
Jerusa 

lém.



nem recebeu o aviso; não confiou no Senhor, nao se 
aproximou do seu Deus. 3 Os seus chefes são no meio 
dela como leões rugindo; os seus juizes como lobos noc 
turnos, que nao deixam nada (ãa presa) para a manhã 
seguinte. 4 Os seus profetas são impostores e pérfidos, 
os seus sacerdotes profanam as coisas «antas, proce 
dem contra a 'lei.

5 O Senhor, que é justo e  que está no imeio dela, não 
faz iniqüidade; de manhã estabelece à luz o seu juízo, 
sem fa lta ; o ímpio, porém, não sabe que coisa é ter 
vergonha. 6 Exterminei as nações Jtuas mimigos, diz 
D eu s ); as suas torres foram deitadas abaixo; tornei 
os seus caminhos desertos, sem haver mais quem por 
eles passe; as suas cidades foram saqueadas, não ha 
vendo já  um homem nelas, (não havendo) habitante 
algum. 7 Eu disse: Ao menos depois disto (6 Israel) 
temer-me-ás, aproveitar-te-ás dos meus a'visos; a tua 
casa não será arruinada por causa de todos os crimes, 
pelos quais eu já  a castiguei. Todavia (oa teus filhos), 
apressaram-se a tornar ainda mais detestáveis as suas 
obras.

8 Portanto, esperai-me, diz o Senhor, para o dia em 
que me hei-de levantar como testemunha, po.rque resolvi 
congregar as nações e  reunir os reinos; (então) derra 
marei sobre eles a minha indignação, toda a ira do meu 
furor, porque toda a terra será devorada pelo fogo do 
meu zelo.

Promessas de salvação

Conver 
são dos 
pagãos.

Purlflca-
São

9 Então darei aos povos lábios puros, para que todos 
invoquem o nome do Senhor e  o sirvam de comum acordo. 
10 Da outra banda dos rios da Etiópia virão os meus 
adoradores, os meus filhos dispersos, trazer-me os seus 
presentes.

11 Naquele dia (ó  Jerusalém) não serás confundida 
por causa de todos os teus pecados cometidos contra mim, 
porque então exterminarei do meio de tl aqueles que, 
com as suas palavras faustosas, excitavam a tua soberba, 
e  tu, para o futuro, não te orgulharás mais por possuires 
o meu santo monte {(de Sido). 12 Deixarei subsistir 
no meio de ti um povo pobre e humilde, que esperará no 
Dome do Senhor. 13 Os que restarem de Israel não come 
terão laiqnidades, não proferirão a mentira; não se

S, 9. Aos pooos pagãos e Judeus.



achará na sua boca língua enganosa, porquanto serSo 
apascentados e repousarão, sem haver quem lhes canse 
medo.

14 iSolta gritos de jiíbllo, filha de S ião ! Solta gritos e g lorifl- 
de alegria, <5 Israel! Alegra-te e exulta de todo o cora- 
ção, filha de Jerusalém! 15 O Senhor apagou a sen 
tença da tua condenação, afastou de ti os teus inimigos; 
o Senhor que é o rei de Israel, está no meio de t i ; não 
temerás mais a desgraça. 16 Naquele dia dlr-se-á a 
Jerusalém: Não temas; não se enfraqueçam as tuas 
mãos, ó Sião. 17 O Senhor teu Deus, herói salvador, 
está no meio de t i ! Por causa de ti anda em transpor 
tes de alegria, cala-se no seu amor, exulta jubiloso a teu 
respeito. 18 Eu congregarei esses homens vãos, que se 
tinham afastado da lei, visto que eles te pertenciam, a 
fim  de que tenhas mais vergonha por causa deles, 19 
Eis que, naquele tempo, matarei todos os que te a fli 
girem, salvarei os coxos, recolherei os dispersos e fá-los-ei 
gloriosos e afamados em todos os paises onde sofreram 
ignomínia. 20 Naquele tempo em que vos fizer tornar, 
no tempo em que vos juntar todos, tornar-vos-ei célebres 
e gloriosos entre todos os povos da terra, quando tiver 
realizado, diante dos vossos olhos, a vossa restauração, 
diz o Senhor.

17. Cala-se... O amor intenso muitas vezes guarda silên 
cio junto do objecto amado.



PROFECIA DE AGEU
Ageu, segundo a opinião mais provável nasceu 

em Babilônia durante o cativeiro. Exortou  Zoroba- 
bel e o povo a reedificar o templo, prometendo-lhes 
que Deus o tom aria  mais célebre e glorioso que o 
primeiro.

Exortagão à reedificação do templo

Os negii- 1 —  1 No segundo ano do reinado de Dario, no sexto
gentes são mês, no primeiro dia do mês, fo i dirigida a palavra do 

rados.’  Senhor, por intermédio do profeta Agen, a Zorobabel, 
filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, snmo 
sacerdote, filho de Josedec, nestes termos: 2 Assim fala 
o Senhor dos exércitos; Este povo d iz : Ainda nSo é 
chegado o tempo de reedificar a casa do Senhor. 3 B foi 
dirigida a palavra do Senhor, por intermédio do profeta 
Ageu, nestes termos: 4 Então é tempo oportuno para 
vós habitardes em casas forradas, enquanto esta casa 
(do Senhor) está em ruína?

O templo 5 Eis, pois, o qne diz o Senhor dos exércitos: Aplicai
reediff-^ OS VOSSOS coragões a considerar os vossos caminhos. 0 

cado pai-a Semeastes muito e recolhestes pouco; comestes e não 
que cesse fieastes fartos; bebestes e não matastes a sede; cobris- 
 ̂ d íd " '* ' tes-vos e não fieastes quentes; e o que ajuntou muitos 

ganhos, meteu-os num saco roto. 7 Assim fala o Senhor 
dos exércitos; Considerai atentamente os vossos cami 
nhos. 8 Subi ao monte, levai madeira e reedificai a 
minha casa; ela me será agradável, e  eu serei nela glo- 
rlficado, diz o Senhor. 9 Vós esperastes o mais, e eis 
que vos veio o menos; o que vós queríeis enceleirar, eu 
o dissipei com um sopro. E porquê? —  diz o Senhor dos 
exércitos. Porque a minha casa está destruída, enquanto 
que cada um de vós se apressa a cuidar da sua casa. 
10 Por isso é que os céus vos recusaram orvalho (ou 
chuva), e  a terra os seus produtos. 11 Chamei a seca 
sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o 
vinho, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz, 
sobre os homens, sohre os animais e sobre todo o tra 
balho das vossas mãos.

Eifeitos da 12 Etttâo Zorohabel, fiiho de Salatiel, e Josué, sumo 
exortação, sacerdote, filho de Josedec, e todcís os que tinham res 



tado do povo, ouviram a voz do Senhor seu Deus e as 
palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus lhes 
tinha enviado. E o povo temeu diante da tface do Senhor. 
13 Ageu, enviado do (Senhor, falou ao povo nestes ter 
mos: Eu sou convosco, diz o Senhor. 14 (Ao mesmo 
tempo) o Senhor suscitou o espirito de Zorobabel, filho 
de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué 
sumo sacerdote, filho de Josedec e o espírito do resto 
de todo 0 povo: puseram-se todos a trabalhar na casa 
do Senhor dos exércitos, seu Deus.

3 —  1 (Começaram) aos vinte e quatro dias do sexto 
mês, no ano segundo do reinado de Dario.

Glória futura do templo

2 No sétimo mês, aos vinte e um dias do mês, fez-se 
ouvir a palavra do Senhor, por intermédio do profeta 
Ageu, nestes termos:

3 ra la  a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de 
Judá, e  a Josué, sumo sacerdote, filho de Josedec, e ao 
resto do povo, assim: 4 Quem há dentre os que ficaram 
de vós, que visse esta casa na sua primeira glória? E em 
que estado a vedes vós agora? Não parece ela a vossos 
olhos como uma coisa de nada (comparada com o que 
fo i) T

5 Todavia ó Zorobabel, cobra força, diz o Senhor; 
cobra força, ó Josué, sumo sacerdote, filho de Josedec; 
cobra força, povo Inteiro do país, diz o Senhor dos 
exércitos! Mãos à obra, porque eu sou convosco, diz o 
Senhor dos exércitos. 6 Há o pacto que fiz  convosco, 
quando saístes da terra do Egipto; o meu espírito estará 
no meio de vós. Não temais!

7 Porque isto diz o Senhor dos exércitos: Ainda 
um pouco, e eu comoverei o céu e a terra, os mares e 
os continentes. 8 Abalarei todas as nações, afluirão 
riquezas de todos os povos, e encherei de glória esta 
casa, diz o Senhor dos exércitos. 9 Minha é a prata, 
meu o ouro, ,dlz o Senhor dos exércitos. 10 A  glória 
desta última casa será maior do que a da primeira — 
diz o Senhor dos exércitos —  e eu darei a paz neste 
iTigar, diz o Senhor dos exércitos.

Data.

Humil 
des apa 
rências.

Coragem 
a todos!

A  glória 
do novo 
templo 

será 
maior 

que a do 
antigo.

2, 9. É meu tudo o que me podeis oferecer, diz o 
Senhor.



Promessa de bênçãos

Ao povo 
impuro

nada
corre
bem.

Os traba 
lhos do 
templo 
hao-de 

provocar 
uma trans 
formação.

11 Aos vinte e quatro dias do nono mês, no segundo 
ano do reinado de Dario, fo i dirigida ao profeta Ageu 
a palavra do Senhor, nestes termos: 12 Isto diz o
Senhor dos exércitos: Propõe aos sacerdotes a questão 
seguinte: 13 Se um homem trouxer na orla do seu
vestido um pedaço de carne santificada e tocar com ele 
no pão, ou nas iguarias, ou no vinho, ou no azeite, ou 
em qualquer outra coisa de comer, porventura ficará 
santificada tal coisa? Be^ondendo os sacerdotes disse 
ram: Não.

14 Ageu prosseguiu: Se um homem, manchado por 
ter tocado num cadáver, tocar alguma de todas estas 
coisas, porventura ficará ela por Isso contaminada? Os 
sacerdotes, respondendo, disseram: Ficará coçtaminada. 
15 Então Ageu retomou a palavra e  disse: Assim é este 
povo, assim é esta gente diante da minha face, diz o 
Senhor, e assim são também todas as obras das suas 
mãos: tudo o que me oferecem neste lugar está man 
chado.

16 Agora reflecti nos vossos corações sobre o que 
tem acontecido desde este dia para trás, antes que se 
lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. 17 
Quando vos aproximáveis dum montão de trigo (que 
parecia) de vinte medidas, só tinha dez; quando leis ã 
cuba para tirar cinqüenta medidas, não tlráveis mais de 
vinte. 18 Bu vos feri com um vento abrasador, e (fe r i) 
com ferrugem e saraiva todas as ohras das vossas mãos; 
todavia não houve entre vós quem se voltasse para mim, 
diz o Senhor.

19 Gravai nos vossos corações o que há-de suceder 
desde este dia para futuro, desde este dia vinte e 
quatro do nono mês, desde este dia, em que foram lan 
çados os alicerces do templo do Senhor; gravai-o no 
vosso coração. 20 Yede se a semente falta ainda no 
celeiro, se a vinha, a figueira, a romãzeira e a oliveira 
continuam improdutivas. Com efeito, a partir deste dia 
abençoarei tudo.

21 Aos vinte e quatro dias do mês, fo i dirigida pela 
segunda vez a palavra do Senhor a Ageu, a qual d iz ia :

14-15. Aplicação: O povo é semelhante ao homem tor 
nado impuro por ter tocado um cadáver: tudo o que ele faz 
está. manchado.



22 Fala a Zorobabel, governador de Judá, nestes termos: 
Abalarei o céu e a terra, 23 farei cair o trono dos 
reinos, quebrarei a fortaleza dos reinos das gentes; des 
truirei os carros (de guerra) e os que vêo sobre eles; os 
cavalos e os seus cavaleiros cairão (m ortos ); cada um 
será passado pela espada do seu Irmão. 24 Naquele dia, 
diz o 'Senhor dos exércitos, eu te tomarei i(debaixo da 
minha protecção) 6 Zorobabel, meu servo, filho de Sala 
tiel, diz o Senhor, e te guardarei como um slnete, por 
que te escolhi, diz o Senhor dos exércitos.

24. o sinete tem grande importAncia entre os Orientais, 
que o trazem sempre consigo.



PROFECIA DE ZACARIAS

Conver 
tam-se ao 
Senhor,

que rea 
liza os 

seus de 
sígnios.

Zacarias fo i filh o  de Baraquiaa e neto de Ado. 
Exorta, como Ageu, cs Judeus a restaurar o templo. 
O que este profeta dis de Messias é tão claro que 
parece um  Evangelho. Pred iz  a conversão dos Judeus 
no fim  do mundo.

EXÓRDIO

1 —  1 No oitavo mês, no segundo ano do reinado 
de Dario, fo i dirigida ao profeta Zacarias, filho de Bara- 
quias, filho de Ado, a palavra do Senhor, nestes ter 
mos: 2 O Senhor irou-se em extremo contra vossos
pais. 3 Tu dlrás (a  estes seus filh o s ): Assim fala o 
Senhor dos exércitos: Voltai outra vez a mim, diz o 
 Senhor dos exércitos, e ou voltarei de novo a vós, diz 
o 'Senhor dos exércitos. 4 N io  sejals como vossos pais, 
aos quais os profetas qne vos precederam lançaram este 
apelo: Isto diz o iSenhor dos exércitos: Convertei-vos 
dos vossos maus caminhos, das vossas malvadas acções. 
Eles não me ouviram, não me deram atenção, diz o 
Senhor.

5 Onde es'tão já  vossos pais? E porventura vivem 
os profetas eternamente? 6 Mas as minhas palavras e 
as minhas ordens dadas aos meus servos, os profetas, 
acaso não atingiram vossos pais? (Sim, e de tal forma 
que) eles então se converteram, dizendo: Como o Senhor 
dos exércitos fez tenção de nos tratar, segundo os nossos 
caminhos e segundo as nossas obras, assim de facto 
nos tratou.

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

Visões simbólicas

Visão dos cavalos

Data. 7 No segundo ano do reinado de Dario, aos vinte e
quatro dias do mês undécimo, que é o mês (ehamado) - ãe 
Sabat, lo l dirigida ao profeta Zacarias, filho de Bara-

1, 6. Toísos poií, gue recusaram converter-se a  mim, Já 
morreram sob o golpe dos castigos divinos. Não os imiteis.

6. Eles se converteram. Os que tinham sobrevivido à 
ruína de Jerusalém couverteram-se no exílio, reconhecendo, 
apesar do tardiamente, que os seus sofrimentos eram mere 
cidos e conformes com as ameaças divinas.



qulas, filho de Ado, a palavra do 'Senhor, nestes ter 
mos:

8 T ive de noite uma vdsão: Apareceu-me um homem A vlsao. 
montado num cavalo vermelho, parado entre umas mur 
teiras, que havia no fundo do vale; atrás dele estavam 
mais cavalos, uns ruivos, outros alazões, e outros bran 
cos. 9 Eu disse: Quem são estes. Senhor meu? E o anjo 
que falava comigo dlsse-me: Vou mostrar-te quem são 
estes. 10 O homem que estava parado entre as mur 
teiras tomou a palavra e disse: Estes são os que o 
Senhor enviou a percorrer a terra. 11 Então eles dlri- 
glram-se ao anjo do 'Senhor, que estava entre as mur 
teiras, e disseram^lhe; Nós temos percorrido a terra, e 
eis que toda a terra '(vizinha de Israel) está habitada e 
em repouso.

12 O anjo do Senhor disse: Senhor dos exércitos, Pergunta 

até quando diferirás tu o compadecer-te de Jerusalém
e das cidades de Judá, contra as quais estás irritado, lém. 
há setenta anos?

13 Neste ponto o Senhor, dirigindo-se ao anjo que Resposta 
falava comigo, disse-lhe boas palavras, palavras de con- 
solação. 14 E  o anijo que falava comigo disse-me: Pro 
clama 0 seguinte: Isto diz o Senhor dos exércitos: Eu
sinto um grande zelo por Jerusalém e por Sião, 15 e 
estou sumamente irritado contra estas nações que vivem 
satisfeitas, porque eu sòmente estava um pouco agastado 
(contra Israel), mas elas excederam a medida (do cas 
tigo que eu planeava).

16 Portanto isto diz o Senhor: Volto novamente Jerusa- 
para Jerusalém com entranhas de misericórdia; a minha 
casa será nela reedificada, diz o Senhor dos exércitos, è" 
e o cordel será estendido sobre Jerusalém (para a recous-abençoada. 
tru ir ). 17 'Proclama ainda o seguinte: Assim fala o 
Senhor dos exércitos: As minhas cidades ainda hão-de 
ser Cheias de bens; o Senhor ainda consolará Sião, 
ainda escolherá Jerusalém.

8. üm  homem, um anjo, seguido de três grupos de cava 
leiros, de que ele é chefe ; sSo encarregados de reconhecer o 
estado actuaJ dos povos que cercam o país de Is rae l; (vers. 
10) sâo como que o símbolo do olhar divino que percorre a 
terra.

9. Eu disse... ao anjo que vai servir de intérprete a Zaca 
rias em todas as suas visões, e que ele vê já  presente ao 
seu lado.



Visão das quatro hastes e dos quatro ferreiros

Os inimi- 18 Em seguida levantei os meus oihos, pus-me a 
gos de olhar e vi quatro hastes. 19 Perguntei ao anjo que

falava comigo: Que é isto? Bespondeu-me: Estas são as
hastes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, 

serão des- 20 Depois o 'Senhor mostrou-me quatro ferreiros.
21 Eu perguntei: Que vêm estes fazer? Respondeu-me:
Aquelas hastes haviam dispersado Judá de forma que 
ninguém ousava levantar a cabeça; mas estes vieram 
para as deitar abaixo, para abater as hastes (ou o 
poder) das nações, qne levantaram a «ua força contra 
0 pais de Judá, para dispersar (os seus habitantes).

truídoa.

Jerusa 
lém será 

multo 
populosa 
e segura.

Os cativos 
voltarão 
para ela.

O Senhor 
habitará 

nela.

Visão do glorioso restabelecimento de Jerusalém

2 — 1  Levantei os meus olhos, pus-me a olhar e vi 
um homem que tinha na sua mão um cordel de medir. 
2 Interroguei-o: Para onde vais tu? Respondeu-me: Vou 
mêdir Jerusalém, ver quail é a sua largura e qual o seu 
comprimento. 3 E eis que apareceu o anjo que falava 
comigo, e outro anjo veio-lhe ao encontro 4 e disse-lhe: 
Corre, fala a este jovem assim: Jerusalém será habitada 
sem muros, por causa da multidão de homens e de ani 
mais qne haverá no meio dela. 5 Eu mesmo, diz o 
Senhor, serei para ela um muro de fogo, que a cercará, 
serei no meio dela a sua glória.

6 De pé! De pé! Pugi da terra do aquilão, diz o 
Senhor, iporque eu vos espalhei para os quatro ventos 
do céu, diz o Senhor, (sòmente para vos castigar). 7 
Salva-te ó Sião, qne habitas na cidade de Babilônia! 
8 Porque isto diz o Senhor dos exércitos: Para glória 
me enviou o Senhor contra as nações que vos despo 
jaram : aquele que tocar em vós, toca na menina dos 
seus olhos. 9 Eis qne von levantar a minha mão contra 
estes povos, e eles virão a ser presa daqueles que eram 
seus escravos; assim conhecerels que o Senhor dos exér 
citos é que me enviou.

10 Filha de Sião, entoa eânbicos, alegra-te, porque 
eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. 
11 Naquele dia se chegarão muitas nações ao Senhor, 
e serão o meu povo; habitarei no meio de ti, e saberás

2, 6. «Chamamento dirigido aos Judeus, que estavam 
cm Babilônia, para que vão. ter com os seus irmãos que tinham 
voltado para a sua pátria>. (Crampon).

11. Conversão dos pagãos ao Deus de Israel.



que o Senhor dos exércitos é que me enviou a ti. 12 
O Senhor possuirá Judá, como sua porçSo na terra santa, 
e escolherá outra vez Jerusalém. 13 Toda a carne esteja 
em silêncio diante da face do Senhor, porque ele se 
levantou da sua santa habitação.

Visão da reabilitação do sacerdócio

3 —  1 Depois 0 Senhor mostrou-me o sumo sacer- O sumo 
dote Josué, que estava em pé diante do anjo do Senhor;
Satanás estava à sua direita para se lhe opôr. 2 presença
O (anjo ão) Senhor disse a Satanás: O Senhor te re- do anjo
prima, ó Satanás; reprlma-te o Senhor que escolheu Senhor. 
(para si) Jerusalém. Porventura não é este (Josué, como 
que) um tiçâo qne fo i tirado do fogo? 3 Ora Josué 
estava revestido de hábitos sujos, e posto em pé diante 
do anjo. 4 Este tomou a palavra e falou (àqueles que 
estavam diante dele, dizendo; Tirai-lbe esses hábitos 
sujos. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua
iniqüidade e te revesti de roupas de gala. 5 E acres 
centou: Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. E puse- 
ram-lhe na cabeça uma tiara limpa e revestlram-no de 
preciosos vestidos. Entretanto o anjo do Senhor estava 
de pé. 6 Em seguida, o anjo do Senhor fez esta decla 
ração a Josué; 7 Isto diz o Senhor dos exércitos:
Se andares nos meus caminhos, se observares tudo o que 
tenho mandado que se observe, governarás a minha casa, 
guardarás os mêus átrios, e eu te darei lugar entre estes 
qne estão aqui presentes.

8 Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus cole 
gas, que se sentam junto de t i —  porque são homens que 
simbolizam o futuro —  Bis que farei vir o meu servo 
Germen. 9 Eis a pedra que pus diante de Josué; sobre 
esta pedra única estão sete olhos; eis que eu mesmo a 
lavrarei eom o cinzel, diz o Senhor dos exércitos, e num 
só dia tirarei a iniqüidade desta terra. 10 Naquele dia, 
diz o Senhor dos exércitos, cada um chamará o seu 
amigo para debaixo da sua videira e da sua figueira.

3, 2. Não é este como que um ticão... O sumo sacerdote 
acabava de ser tirado do fogo da prova para não ser lançado 
novamente nele, como queria Satanás.

8. O meu servo Germen. Este nome caracteriza o Mes 
sias, que havia de ser o germen, o rebento por excelência da 
fam ília de Davide, cuja reabilitação havia de operar.

9. Este versículo é obscuro. Segundo alguns comentado 
res, esta pedra é o símbolo de Jesus Cristo. —  Os sete olhos 
são uma figura do cuidado de Deus d irigido sobre esta pedra, 
na qual imprimiu as sueis perfeições (a lavrarei com o cinzeV).



A  visSo.

Simbo 
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padas.
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Visão do candelabro e das duas oliveiras

4 — 1 0  anjo que falava comigo voltou e desper 
tou-me, como a um homem a quem despertam do seu 
sono. 2 Perguntou-me: Que vês tu? Beepondl: Vejo 
um candeeiro todo de ouro, que tem um depósito no 
alto, sete lâmpadas sobre os seus braços e sete canais 
para (fazer correr .o azeite para) as lâmpadas que estâo 
 no alto do candeeiro. 8 Há também por cima dele duas 
o liveiras: uma à direita do depósito e  outra à sua 
esquerda.

4 Então retomei a palavra e disse ao anjo que falava 
comigo: Meu Senhor, que quer isto dizer? 5 O anjo que 
falava comigo respondeu: Não sabes o que Isto é? Res 
pondi: Não, meu Senhor. 6 Então ele explicou: Esta é 
a palavra que o Senhor dirige a Zorobabel: Nem por 
meio dum exército, nem pela força, mas sim pelo meu 
Espírito, diz o iSenhor dos exércitos. 7 Quem és tu, ó 
grande monte (ã e  d ificu ld ad es ) t  Diante de Zorobabel, 
torna-te uma planície. E le porá a pedra de remate, em 
meio de aclamações: Graça, graça a e la ! 8 Foi-me 
dirigida a palavra do Senhor, nestes termos: 9 As mãos 
de Zorobabel puseram os fundamentos desta casa, as 
suas mãos a hão-de acabar. Assim saberãs que o Senhor 
dos exércitos me enviou a vós. 10 Porque, quem des 
prezaria este dia de pequenas coisas? Alegrar-se-ão 
quando virem o fio de prumo na mão de Zorobabel. Estes 
sete olhos são os olhos do Senhor, que discorrem por 
toda a terra.

11 Retomei a palavra e disse-lhe: Que significam 
estas duas oliveiras, uma à direita do candeeiro, e outra 
à sua esquerda? 12 De novo interroguei; Que signifi 
cam estes dois ramos de «RvelTa, que, por dois tubos 
de ouro, deixam correr o ouro ( is to  é, aze ite  dou ra d o ) T' 
13 Ble respondeu-me: Não sabes o que Isto significa? 
Eu disse; Não, meu Senhor. 14 Ele explicou: Bstaa 
duas oliveiras são os dois ungidos que asslstem diante 
do Senhor de toda a terra (c o m o  s e m  m in is tro s ).

4, 6. Nem por meio dum exército... «Zorobabel conse 
guirá reconstruir o templo, apesar de todos os obstáculos, 
graças sòmente ao auxilio dlvlno. Há também nestas palavras 
uma indicação clara de que a prosperidade prometida ao povo 
de Deus para o futuro é de carácter completamente espiritual».

10. D ia  de pequenas coisas: o dia do lançamento doa 
novos fundamentos do templo, por Zorobabel, em meio de 
circunstâncias dlflcels.

14. Os dois ungidos são os dois representantes do sacer 
dócio e do poder civil, Jesus e Zorobabel.



Visão do livro volante

5 —  1 (Em  seguida) levantei os olbos, pus-me a pecado- 
olhar e  vi um livro que voava. 2 (0  anjo) disse-me; "dlstrut” 
Que vês tu? Respondi: Vejo um livro que voa, o qual dos.
tem T in te  côvados de comprido e dez côvados de largo.
3 Então disse-me (o a n jo ): Esta é a maidição que vai 
diifundir-se sobre a face de todo o país; todo o ladrão 
será expulso por ela, e todo o que jura Jfalso) será, da 
mesma sorte, lançado fora por ela. 4 Eu a deixarei 
^a ihar-se , diz o Senhor dos exércitos, e ela irá à casa 
do ladrão, e  à casa do qne jura (falsamente em meu 
nome; ficará no meio. da casa (de cada um) deles e a 
consumirá com a sua madeira e as suas pedras.

5 O anjo que falava comigo, aproximou-se e disse- O ei® 
-me; Levanta os oUios e vê o que aparece. 6 Eu disse: simbo- 
Que é isto? Ele respondeu-me: É um efa que aparece, lismo.
E acrescentou; Ê a iniqüidade deles em toda a terra.

7 Depois vi que era levantado um disco de chumbo 
e reparei que uma mulher estava sentada no efa. 8 ggu gim- 
Então disse (o a n jo ): Eis a iniqüidade. E precipitou-a boiismo. 
no fundo do efa e tapou a boca do efa com o disco de 
chumbo.

9 Depois levantei os olbos e olhei: apareceram duas O. efa 
mulheres, e o vento soprava nas suas asas; tinham asas de^Sen^. 
como as duma cegonha. B levantaram o efa entre a 
terra e o céu. 10 Eu disse ao anjo que falava comigo:
Para onde levam elas o efa? 11 O anjo respondeu-me:
Para a terra de Senaar a fim de que lhe seja edificada 
uma casa, e  fique ali colocada e posta sobre a sua base 
(a iniqüidade).

Visão dos quatro carros

6 —  1 De novo levantei os olhoe e olhei : vi quatro Os pagãos 
carros que saíam dentre dnas montanhas, e estas duas ve^g^dos 
montanhas eram montanhas de bronze. 2 No primeiro
carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro havia 
cavalos negros, 3 no terceiro carro havia cavalos bran 
cos, e no quarto carro havia cavalos malhados, fortes.

5, 3. Esta é a maldição... O pergaminho simbolizava as 
maldições de Deus contra os pecadores, e as suas consideráveis 
dimensões tinham por fim  mostrar quanto estas maldições 
eram nnmerosas e teiriveis.

7. Um disco de chumbo, que servia de cobertura ao efa.
6, 1. Elontanhas de bronse, símbolos da imortalidade dos 

decretos do Senhor contra os seus inimigos.



o  pon tí 
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sím bolo 
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4 Tomei a palavra e  disse ao anjo qne faiava co-migo: 
Que signifleam estas coisas, meu Senhor? 5 O anjo 
respondeu-me: Estes são os quatro ventos do céu, que 
sa-em papa estar diante do Senhor de toda a terra {a 
fim  de execwtar as suas ordens). 6 Os cavalos negros, 
seguem para a  terra do aqullão, os brancos para oriente, 
os baios para a terra do meio-dia. 7 Os (cavalos) vigo 
roso, logo que saíram, pediram para percorrer toda a 
terra. E (o  anjo) dlsse-'Ihes: Ide, percorrei a terra. 
E eles percorreram a terra. 8 Depois chamou-me e disse: 
Os que se dirigiram para a terra do aqullão, fizeram 
repousar o meu espírito na terra do aqullão.

Acção simbólica

9 Foi-me dirigida a palavra -do Senhor, nestes ter 
mos : 10 Recebe o que te derem os exilados, as ofertas
de Holdai, Tobias e Idaia; irás neste m®mo dia e 
entrarás em casa de Josias, filho de Sofonlas, os quais 
vieram de Babilônia. 11 Tomarás prata e ouro, e farás 
coroas, que porás sobre a cabega do sumo sacerdote 
Josué, filho de Josedec. 12 Palar-lhe-ás deSta maneira: 
Assim fala o Senhor dos exércitos: Eis o homem cujo 
nome é Germen: onde ele está, alguma coisa há-de ger 
minar. Ele é que há-de edifiear o templo do Senhor. 13 
Reconstruirá o templo do Senhor, usará insígnias reais, 
sentar-se-á e dominará sobre o seu trono; será sacer 
dote sobre o seu trono, e  haverá entre os dois uma 
perfeita paz. 14 Estas coroas serão para Helem, Tobias, 
Idaia e Hen, filho de Sofonlas, como um monumento no 
templo do Semhor. 15 Homens que estão longe, virão e 
trabalharão na fábrica do templo do Senhor, e vós sabe- 
reis que o Senhor do® exércitos é que me enviou a vós. 
Isto acontecerá, se ouvirdes com submissão a voz do 
Senhor vosso Deus.

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

Condição da salvação

U m a 7 —  1 No ano quarto do reinado de Dario, foi diri-
pergunta. gida a palavra do Senhor a Zacarias, no dia quarto do 

nono mês, que é o de Casleu. 2 Betei enviou Sarasar,

5. Os carros sim bolizavam  o vento, cu ja  ca rre ira  ráp ida 
im itavam .

13. H a veri entre os dois... E x is tirá  um a perfe ita  harm o 
nia en tre  as duas m issões de sacerdote e de re i, atribu ídas ao 
Messias. Outros autores dão in terpretação diferen te.



Rogomelec e os homens que estavam com ele para apre 
sentar as suas orações diante do Senhor 3 e fazer aos 
sacerdotes da casa do Senhor dos exércitos e aos profe 
tas esta pergunta: Porventura devo eu chorar no quinto 
mês, jejuando, como já  o fiz  durante muitos anos (Que 
durou 0 cativeiro) f

4 Fol-me dirigida a palavra do Senhor dos exércitos. Deus pre- 
nestes termos: 5 Dize a todo o povo do pais e aos
sacerdotes o seguinte: Quando vós jejuávels e choráveis boas dis- 
no quinto e sétimo mês, durante estes setenta anos, posições 
foi por meu respeito que jejuastes? 6 Quando comestes ^ '
e bebestes, não fo i para vós que comestes e bebestesV 
7 Porventura não são estas as coisas que disse o Senhor 
por meio dos profetas qne nos precederam, quando Jeru 
salém era ainda habitada e estava Cheia de riquezas, 
ela e as cidades circunvlzlohas, e quando havia popu 
lação em Negueb e Sefeíah?

8 Foi dirigida a Zacarias a palavra do Senhor, nes- Os Judeus 

tes termos: 9 Assim fala o Senhor dos exércitos: Jul- 
gai segundo a verdadeira justiça, e cada um de vós cau sada 
exerça com seu irmão obras de amor e  de misericórdia, desobe- 
10 Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estran- “ lência. 
geiro, nem o pobre; nenhum forme no seu coração maus 
desígnios contra os outros. 11 Porém eles não quiseram 
atender (à  minha voz), antes se retiraram voltan 
do-me as costas, e taparam os seus ouvidos para não 
ouvirem. 12 Tornaram o seu coração \(ãuro) como um 
diamante, para não ouvirem o ensinamento e as palavras 
que o Senhor dos exércitos ihes dirigia pelo seu Espírito, 
por meio dos profetas do passado. Por isso se acendeu 
contra eles uma grande indignação do Senhor dos exér 
citos. 13 Sucedeu que (o  Senhor) os chamou e que eles 
não D ouviram. Assim, quando eles gritarem, eu não os 
ouvirei, diz o Seubor dos exércitos. 14 Dispersei-os por 
todos os reinos que lhes eram desconhecidos; atrás 
deles flcoii o país desolado, não havendo quem por ele 
transitasse. Transformaram num deserto uma terra de 
delícias.

7, 3. Devo eu chorar, jejuando... Os Judeus jejuavam  
naqueles meses em que tinha acontecido algum a calamidade 
ao povo de Israel.

4-7. Já  antes do cativeiro , Deus tinha fe ito  observações 
sem elhantes declarando que p re fe r ia  ao cu lto puramente 
ex tern o as boas disposições in teriores da  alma.

7. Negueb, reg ião  ao su l de Hebron.
Sejelah, reg iã o  a oeste da m ontanha de Judá.



Prom essa 
de resta  

belec i 
m ento e 
p e r íe l-  
gão da 

Allanga.

8 —  1 A  palavra do Senhor dos exércitos fez-se 
ouvir, nestes termos: 2 Isto diz o Senhor dos exércitos; 
Tenho grande zelo por Siáo, zelo-a com grande cólera 
(contra os seus inimigos). 3 lato diz o Senhor dos 
exércitos: Volto para Sião, venho habitar no meio de 
Jerusalém; Jerusalém chamar-se-á a cidade da fideli 
dade, e o monte do Senhor dos exércitos monte santo.

4 Isto diz o Senhor dos exércitos: Ainda nas praças 
de Jerusalém se verão velhos e velhas, tendo cada um 
na mão um cajado por causa da sua muita idade; 5 
os largos da cidade estarão cheios de meninos e meni 
nas, que brincarão nas suas pragas.

6 Isto diz o Senhor dos exércitos: Se o que eu pre 
digo para esse tempo parecer impossível aos olhos dos 
que resitarem deste povo, acaso será .isso impossível a 
meus olhos?— diz o Senhor dos exércitos.

7 Assiin fala o Senhor dos exércitos: Bis que vou 
livrar o meu povo, tirando-o da terra do oriente e da 
terra do ocidente. 8 Eu os trarei, e eles habitarão no 
meio de Jerusalém; serão o meu povo, e eu serei o eeu 
Dens na fidelidade s na justiça.

9 Isto diz o Senhor dos exércitos: Confortem-se as 
vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouvis estas pala 
vras da boca dos profetas, agora que foram lançados os 
fundamentos da casa do 'Senhor dos exércitos, para que 
o templo seja reedjificado. 10 Antes destes dias, não 
havia salário para os homens, nem tinham paga os ani 
mais, nem havia paz para o que entrava nem para o 
que saía, por causa do inimigo; eu tinha deixado todos 
os homens uns contra os outròs. 11 Agora, porém, não 
tratarei os restos deste povo como nos dias antigos, diz 
o Senhor dos exércitos. 12 A  sementeira é de paz: a 
vinha dará o seu fruto, a terra os sens produtos, os 
céus darão o seu orvalho, e eu farei que os restos deste 
povo possuam todos estes bens. 13 Acontecerá que, 
assim como vós éreis uma  maldição entre as naçóes, 6 
casa de Judá e casa de Israel, ‘assim vos salvarei, e 
vós sereis nma bênção. Não temais, armem-se as vossas 
mãos de fortaleza.

14 Isto diz o Senhor dos exércitos: Assim como 
resolvi afligir-vos, quando vossos pais me provocaram 
a ira, diz o Senhor, 15 e não voltei atrás, assim, resolvo, 
pelo contrário, nestes dias fazer bem à casa de Judá e 
a Jerusalém. Não temais. 16 'Eis o que deveis fazer: 
Palai verdade, uns aos outros', julgai às vossas portas 
segundo a verdade e para a paz. 17 Nenhum forme no



seu coração maus desígnios contra os outros; não gos 
teis de fazer juramentos falsos, porque todas estas coisas 
eu as aborreço, diz o Senhor.

18 Foinine dirigida a palavra do Senhor dos ex é r -  Jerusa- 

citos, nestes termos: 19 Isto diz o Senhor dos exércitos; ^  todos° 
O jejum do quarto (mês), o jejum do quinto, o jejum os povos, 

do sétimo e o jejnm do décimo mês convei'ter-se-ão para 
a casa de Judá em gozo e alegria, em festivas solenida- 
des. Mas amai a verdade e a paz. 20 Isto diz o Senhor 
dos exércitos: Virão povos e habitantes de grandes cida 
des. 21 Os seus habitantes irão ter uns com os outros, 
dizendo: Vamos e apresenitemos as nossas preces na 
presença do Senhor, busquemos o Senhor dos exércitos.
Pela minha parte (dirá cada um), irei. 22 Então virão 
muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos 
exércitos em Jerusalém, fazer as suas orações na pre 
sença do Senhor.

23 Isto diz o Senhor dos exércitos: Naqueles dias, 
dez homens de todas as línguas das nações lançarão 
mão de um judeu, agarrarão a flmbria do seu vestido, 
dizendo: Iremos convosco, jiorque soubemos que (o ver 
dadeiro) Deus está convosco.

T E R C E I R A  P A R T E

Futuro das potências do inundo e do reino de Deus

9 —  1 Oráculo. A  palavra do Senhor (pesa) sobre Caatigo 
 a terra de Hadrac, repousa em Damasco, porque ao 
Spubor pertencem as cidades de Aram, assim como todas vizinhas 
as tribos de Israel. 2 (Este oráculo é) também contra de Israel. 
Hamat, que confina com Damasco e contra Tiro e Sldó- 
nia, apesar da sua sabedoria. 3 Tiro levantou as suas 
fortificações, amontoou prata como terra, e ouro como 
lama das ruas. 4 Eis que. o Senhor se apoderará dela, 
precipitará a sua fortaleza no mar, e será devorada pelo 
fogo. 5 Ascalon verá isto e ficará a tremer; vê-lo-á 
também Gaza e ficará possuída de intensa dor; Acaron 
se afligirá, porque foi enganada a sua esperança; em 
Gaza não haverá mais rei, e Ascalon ficará despovoada.
6 O estrangeiro (conquistador) terá a sua residência

8, 20-23. Conversão fu tu ra  das nações pagãs.
9, 6. A sua esperança, a  cidade de T iro , protecção e 

fonte de riquezas para estas pequenas cidades.
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em Aaot, e eu destruirei a soberba d.os Filisteus. 7 T ira 
rei da boca deste povo o sangue, e as su'as abomlnações 
dentre os seus dentes; ele também será um resto para 
o nosso Deus, será como uma fam ília em Judá; Acaron 
será tratado como um Jebuseu.

8 Acamparei em volta da minha casa, guardando-a 
das idas e  vindas (ão inimigo) ;  o  opressor não passará 
mais por aí, porque eu olho agora para ela com plbos 
favoráveis.

9 Salta de alegria, õ fiJlha de Sião, enche-te de 
júbilo, 6 filha de Jerusalém. BLs que o teu rei vem a ti, 
justo e vitorioso; ele é humilde e  vem montado sobre 
um jumento, sobre o potrinho duma jumenta. 10 Então 
exterminarei os carros de guerra de Efraim e os cava 
los de Jerusalém; os arcos que servem na guerra serão 
quebrados. Ele anuuciará a paz às nações; o seu poder 
se estenderá de um mar até aò outro mar, desde o rio 
até às extremidades da terra.

11 Quanto a ti, também, por causa do sangue da tua 
aliança, farei sair os teus cativos da fossa em que não 
há água. 12 Tornai para a vossa praça forte, 6 cativos 
(cheios) de esperança: hoje também vos anuncio que 
vos darei dobrados bens. 13 Porque reteso Judá como 
um arco, ponho Efraim como flecha; suscitarei os teus 
filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia; e te farei 
(irresistível) como a espada dos vaientes. 14 O Senhor 
Deus aparecerá sobre eles (os Judeus), e a sua flecha 
partirá como relâmpago; O Senhor Deus os- animará 
pelo som da trombeta e marchará entre as borrascas do 
meio-dia. 15 O Senhor dos exércitos os protegerá; eles 
devorarão (os seus inimigos) e os sujeitarão com as

7. O sangue... as suas abominações. P o r  estas palavras 
são designados os sacrifíc ios Idolátricos, nos quais era  comida 
uma parte da carne, e  bebido o sangue. —  Como um Jebuseu. 
Os Jebuseus, depois de terem  perd ido a  sua nacionalidade, 
fo ram  incorporados aos Hebreus.

9. O P ro fe ta  vê  que se aproxim a o tem po da realização 
da grande prom essa fe ita  a Is ra e l e  convida os seus irm ãos 
a  a legrarem -se com  a  esperança do Messias. — Tem  montado... 
V e r  Math, 21, 4-5 sobre a  realização deste oráculo em Jesus 
Cristo.

11. Da álianea, contraída no Sinai en tre Deus e Israel,
e selada com o sangue das vítim as Im oladas (P o r  causa do
sangue). — Da Jossa, isto  é. do pais do cativeiro.

13. Deus servir-se-á  de Judá e de E fra im  para vencer os
pagãos.

14-15. Descrição figu rad a  dum  com bate travado pelos 
Judeus contra os G regos. —  Entre as borrascas... Expressão 
sim bólica para  p in tar o ardor dmn herói, avançando sobre o 
campo de ba ta lha



pedras das suas fundas; bebendo (o seu sangue), se 
embriagarão como com vinho, ficarão cheios como os 
copos e como os ângulos do altar. 16 O Senhor seu Deus 
os salvará naquele dia, como rebanho do seu povo; à 
maneira de pedras santas, brilharão sobre a sua terra.

17 Que felicidade, que beleza a dele! O trigo dará e u.p™®" 
crescimento aos jovens, e o vinho novo às virgens. pendade.

10 —  1 Pedi ao Senhor chuvas serôdias, e o Senhor 
fará brilhar o relâmpago, dar-vos-á chuvas em abundân 
cia, a cada um ervá no campo.

2 (Gomo já vistes) os terafins deram respostas vãs. Completa 

os adivinhos tiveram visões mentirosas; os sonhos apre- 
sentados são vãos, as consolações são consolações falsas; 
por isso (os vossos crédulos pais) foram levados como um 
rebanho, foram afligidos, porque não tinham pastor. 3 
O meu furor acende-se contra os pastores, eastigárei os 
bodes. Sim, o Senhor dos exércitos terá cuidado do seu 
rebanho, da casa de Judá, e fará dela como que o seu 
cavalo de glória na guerra. 4 De Judá sairá o ângulo, 
dele a estaca, dele o arco de guerra, dele todos os chefes.
5 Serão como heróis que, nas refregas, pisarão aos pés 
o inimigo, como a lama das ruas; pelejarão valorosa 
mente, porque o Senhor está com eles; e por eles serão 
confundidos os cavaleiros (ãos seus adversários). 6 
Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José; 
restabelecê-los-ei porque me compadecerei deles; serão 
como se os não tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor 
seu Deus: ouvi-ios-ei. 7 (Os de) Efraim serão como 
heróis, e o seu coração se alegrará como (com) o  vinho; 
os seus (filhos os verão e se alegrarão, e o seu coração 
exultará no Senhor.

8 Bu lhes assobiarei e os congregarei, porque os 
resgatei; multiplicá-los-ei, como antes se tinham multi 
plicado. 9 Semeá-los-ei por entre os povos, e  eles de 
longe ee recordarão de mim; instruirão seus filhos, e 
tomarão a vir. 10 Reconduzi-los-ei da terra do Egipto, 
congregá-los-ei da Assíria, introduzi-los-ei na terra de 
Galaad e no Líbano, e  não se achará lá Ingar (bastante) 
para eles (por serem numerosos). 11 Israel passará o 
mar, do Egipto, (o Senhor) ferirá as ondas do mar, 
todas as profundidades do Nilo ficarão descobertas. A  sot

17. O trigo... o vinho... Estas palavras costumam ser ap li 
cadas â Eucaristia. O corpo e o sangue de Jesus Cristo são o 
m anancial de toda  a virtude, e a  o rigem  da nossa fo rça  espi 
ritual, e o princíp io  da  castidade.

10, 3. Pastores, maus chefes de Israe l.—Bodes, os grandes.
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berba de Assur será bumilhada, e o ceptro do Egipto 
será tirado. 12 Fortificá-dos-ei no Senbor, e  eles anda 
rão no seu nome — oráculo do Senhor.

11 —  1 Abre, ó Líbano, as tuas portas, e devore o 
fogo os teus cedros. 2 Lameuta-te, cipreste, porque os 
cedros caíram, porque as (árvores) magníficas foram 
destruídas; gemei, carvalhos de Basan, porque o espesso 
bosque foi cortado. 3 Ouve-se a lamentação dos pastores 
(ou ohefeis), porque a sua grandeza foi destruída; 
ouvem-se os rugidos dos leões, porque a soberba do Jor 
dão fo i aniquilada.

4 Isto diz o Senhor meu Deus: Apascenta esitas 
ovelhas destinadas para o matadouro, 5 as quais os 
seus donos matam sem se compadecerem delas, cujos 
vendedores dizem; Bem-dito seja o Senbor, que estou 
r ic o !— sem que os seus prõprios pastores tenham com 
paixão delas. 6 Eu, pois, não perdoarei mais aes habi 
tantes desta terra, diz o Senhor; entregarei os homens 
uns aos outros, e nas mãos do seu rei; arruinarão o 
país, e não livrarei ninguém da sua mão. 7 Então 
pus-me a apascentar as ovelhas destinadas ao mata 
douro para os mercadores. 'Então (ãis: o profeta) tomei 
dois cajados, a um dos quais chamei Graça, e a outro 
União, e  levei o rebanho a pastar. 8 Suprimi três pas 
tores num mês. Depois perdi a paciência com as ovelhas, 
e também elas se aborreceram de mim. 9 Eu disse: 
Não vos apascentarei mais; o que morre, morra; o que 
se corta, corte-se; e os que escaparam, que se devorem 
uns aos outros. 10 Eu então tomei o cajado que se 
chamava Graça, e quebrei-o para assim desfazer a 
aliança que tinha feito com todos os povos. 11 Ficou 
quebrado naquele dia,, e os mercadores do rebanho, que 
me 'Observavam, reconheceram assim que isto era pala 
vra do Senhor.

12 Eu disse-lhes: Se vos parece bem, dai-me o 
salário que me é devido (já  que não me quereis por 
pastor); se não, guardal-o. Então pagaram-me pelo meu 
salário trinta moedas de prata. 18 O Senhor disse-me: 
Arroja ao oleiro esse dilnheiro, essa bela soma pela qual 
me apreciaram. Tomei as trinta moedas de prata e lan 
cei-as -nx casa do Senhor para o oleiro. 14 Depois que-

11, 7. Tom ei dois cajados... A  dupla m issão do profeta, 
gue procedia como representante do hom e supremo pastor, 
é indicada pelos nomes que den aos dois ca jados: Graça ou 
Benevolência e União.



brei o meu segundo cajado que se cbamava União, para 
dissolver a fraternidade entre Judá e Israel.

15 O Senhor disse-me: Aparelha-te agora como um 
pastor insensato. 16 Com efeito, eis que vou suscitar 
na terra um pastor que não visitará as ovelhas aban 
donadas, que não buscará as que se desgarram, que 
não curará a doente, que não sustentará a sã, mas que 
comerá a carne das gordas e quebrará as suas unhas. 
17 A i do mau pastor, que abandona o rebanho! Que a 
espada caia sobre o seu braço e sobré o seu olho direito! 
Que se seque o seu braço e que o seu olho direito seja 
coberto de trevas.

12 —• 1 Oráculo. Palavra do Senhor contra Israel. 
Palavra do Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra 
e formou o espírito que o homem tem dentro de s i : 
2 Eis quê farei de Jerusalém um copo inebriante para 
todos os povos circunvizinhos. Esta palavra é também 
para Judá, quando se cercar Jerusalém. 3 Naquele dia 
farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os 
povos; todos aqueles que a levantarem, ficarão magO‘a- 
dos; coligar-se-ão contra ela todos os reinos da terra. 
4 Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de pasmo todos os 
cavalos, e de delírio os que montam neles; abrirei os 
meus olhos sobre a casa de Judá, mas ferirei de cegueira 
os cavalos de todos os povos.

5 Então dirão os chefes de Judá no seu coração; 
A  força dos habitantes de Jerusalém reside no Senhor 
dos exércitos, seu Deus. 6 Naquele dia farei que os 
chefes de Judá sejam como um tição de fogo, que se 
mete debaixo da lenha, como um facho aceso entre a 
palha; devorarão à direita e à esqueida todos os povos 
circunvizinhos, e Jerusalém permanecerá firme no seu 
lugar. 7 O Senhor salvará as tendas de Judá, para 
que a altivez da casa de Davide e a dos habitantes de 
Jerusalém não se elevem em detrimento de Judá. 8 

 ̂Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jeru 
salém: o mais fraco dentre eles será (tão valente) 
como Davide, e a casa de Davide surgirá aos olhos 
deles como Deus, como um anjo do Senhor.

9 Naquele dia procurarei esmagar todas as nações 
que vierem contra Jerusalém. 10 Derramarei sobre a 
casa dè Davide e sobre os habitantes de Jerusalém um 
espírito de graça e de preces, e eles porão os olhos em

será 
entregue 
ao mau 
pastor.

O Senhor 
defen  
derá 

Israel.

Os con 
vertidos 
chorarão 

a m orte do 
Messias.

13, 7. Tendo a  salvação sido efectuada sòmente por 
Deus, nenhuma parte da  nação terá  o d ire ito  de se elevar 
acima d a  outra.
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mim. Quanto àquele que traspassaram, ehorâ-lo-ão com 
pranto, como se chora um filho único, terão dele um 
sentimento, como se costuma ter na morte de. um pri 
mogênito. 11 Naquele dia haverá um grande pranto em 
Jerusalém, como o pranto de Adadremmon, no campo 
de Magedon. 12 A  terra chorará, família por fam ília : 
a ifamília da casa de Davide 'à parte, com suas mulheres 
è parte; 13 a família da casa de Natan à parte, com 
suas mulheres à parte; a famllla da casa de Levi à parte, 
com suas mulheres à parte; a família de Semei à parte, 
com suas mulheres à parte; 14 todas as outras famí 
lias (se lamentarão), família por família, com suas 
mulheres .à parte.

13 —  1 Naquele dia haverá uma fonte aberta para 
a casa de Davide e para os habitantes de Jerusalém, 
para se lavarem as manchas do pecado e da impureza.

2 Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, exter 
minarei do pais (até) os nomes dos idolos, de forma que 
deles não haverá mais memória; tirarei dele os falsos 
profetas e o espírito de impureza. 3 Se alguém intentar 
ainda inculcar-se por profeta, seu pai ê sua mãe, que 
os geraram, lhe dirão: Tu não viverás, pois que disseste 
mentira em nome do Senhor.— E «eu pai e sua mãe, 
que 0 geraram, o traspassarão, quando se tiver metido 
a profetizar. 4 Naquele dia serão confundidos os (fa l 
sos) profetas, cada um pela sua visão, quando profeti 
zarem ; não mais se cobrirão (hipócritamente) com o 
 manto de pêlos para mentirem, 5 mas (cada nm deles) 
d irá: Eu não sou profeta, sou um agricultor, emprego 
em qne me ocupo desde a minha mocidade. 6 Se alguém 
lhe disser: Que ferimentos São esses entres os teus 
braços?— responderá; Recebi estes ferimentos na casa 
dos meus amigos.

7 ó  gládio, levanta-te contra o meu pastor, contra 
o homem da minha intimidade, diz o Senhor dos exér 
citos 1 Fere o pastor, e serão disi»ersas as ovelhas;, 
voltarei a minha mão mesmo contra os pequeninos. 8

11. A lusão ã m orte e derrota  do r e i Josias na batalha 
contra  Necão, re i do E g ip to , na p lan íc ie de Esdrelon, perto 
de M agedon.

12 Fam ília  por família... «N ão  será um luto sòmente 
nacional, mas um luto de cada fam ília ». (C ram pon).

13, 6. Qne ferimentos... A lusão ãs incisões que faziam  
sobre o  seu corpo, no pe ito  ienire os irraços), os falsos p ro  
fetas, os quais, sendo in terrogados sobre a  causa de tais 
Incisões, mentiam, dizendo que as tinham  recebido em lutas 
com  os companheiros.



Em todo o país, diz o Senhor, haverá dois terços que 
serão exterminados, que perecerão, e um terço que ficará 
nele. 9 Farei passar este terço pelo fogo e purificá-lo-ei 
como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o 
ouro. Ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei. Dir- 
-ilhe-ei: Tn és o meu povo —  e ele d irá: lavé é o meu 
Deus.

14 —  1 Eis 'que está a chegar um dia do Senhor, Contra os
em que os teus despojos serão divididos, no meio de ti.
2 Juntarei todas as nações para darem batalha contra salém" 
Jerusalém: a cidade será tomada,' as casas serão des- 
tniídas, as mulheres violadas; metade da cidade irá 
para o cativeiro, mas o resto do povo não será lançado 
fora da cidade.

3 Depois sairá o Senhor e pelejará contra aquelas o Senhor 

nações, como peleja no dia do combate. 4 Nesse dia
os seus pés pausarão sobre o monte das Oliveiras, que ® '
está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte 
das Oliveiras dividir-se-á em dois pelo meio, ao oriente 
e ao ocidente, formando uma muito grande abertura: 
uma metade do monte se separará para o setentrião, e 
a outra metade para o meio-dia. 5 Fugireis para o 
vale das minhas montanhas, porque o vale das monta 
nhas chegará até Asai; fugireis como fugistes do ter- 
ramoto nos dias de Ozias, rei de Judá. E virá o Senhor 
meu Deus, com todos os santos (para punir os inimigos 
do seu povo). 6 E  naquele dia não haverá luz, nem 
frio  nem gelo. 7 Será um dia contínuo, conhecido 
(sòmente) do Senhor, sem alternativas de dia e de noite: 
pela tarde não cessará a luz.

8 Nesse dia sairão de Jerüsalém águas vivas, me- 
tade das quais correrá para o mar do oriente, e a outra ^ terra^ 
metade para o mar do ocidente; correrão durante o 
estio e -durante o inverno. 9 E  o Senhor será o rei de 
toda a terra; naquele dia, lavé será o único e o seu 
nome será único. 10 Toda a l;erra (de Judá) será trans 
formada -numa planície, desde Gabaa até Rimmon, ao 
meio-dia de Jerusalém. (Jerusalém) será exaltada e 
ocupará o seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao 
sítio da antiga porta, até là porta do Angulo, e desde 
a torre de Hananeel até aos lagares do rei. 11 Será

9. E le invocará... Is rae l aprove itará  m uito com o castigo, 
o qual estre itará  as suas relações com Deus.

14, 3. Como peleja... como sabe pelejar.
8. Sgiuxa vivas, s im bolizam  as graças abundantes e per 

pétuas que Deus espalhará sobre o  seu povo regenerado.
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habitada e não tornará mais a ser ferida de anátema; 
Jerusalém será habitada com segurança.

12 A  praga com que o Senhor ferirá todas as nações 
que combaterem contra Jerusalém será esta : Apodre 
cerá a sua carne, enquanto (ainda) andarem de pé, apo- 
drecer-lhes-ão os olhos dentro das suas õrhitas, e apodre- 
cer-lhes-á a língua dentro da boca. 13 Naquele dia 
haverá grande pânico entre eles excitado pelo Senhor; 
cada um pegará na mão do seu prõximo, levantarão 
a mão uas contra os outros. 14 Também Judá pelejará 
em Jerusalém; juntar-se-ão as riquezas de todas as 
nações circunvizinhas: ouro, prata e roupa em grande 
abundância. 15 Os cavalos, os maclios, os camelos, os 
asnos e todos os animais que se acharem naqueles 
arraiais, sofrerão a mesma ruína.

16 Todos os que restarem de todas as nações que 
vierem contra Jerusalém, irão (a  ela) todos os anos 
adorar o Rei, Senhor dos exércitos, e celebrar a festa 
dos tabernáculos. 17 Qualquer das famílias da terra, 
que não for a Jerusalém adorar o Rei, Senhor dos 
exércitos, não receberá chuva. 18 Se a fam ília do 
Egipto não subir nem vier, não cairá sobre ela (a  
chuva), mas será ferida da ruína, com que o Senhor 
atingirá todas as nações que não subirem a celebrar a 
festa dos tabernáculos. 19 Este será o (castigo do) 
pecado do Egipto, este o (caistigo do) pecado de todas 
as nações que não subirem para celebrar a festa dos 
tabernáculos.

20 Naquele dia se verá (escrito) nas campainhas 
dos cavalos: Consagrado ao Senhor. .As marmitas na 
casa do Senhor serão -como vasos de aspersSo diante 
do altar. 21 Todas as caldeiras que houver em Jerusa 
lém e  em Judá serão consagradas ao Senhor dos exér 
citos; virão todos os sacrificadores e se servirão delas 
para nelas cozerem (as carnes consagradas); naquele 
dia não tornará mais a haver mercador na casa do 
Senhor dos exércitos.

14. Judá pelejará em Jerusalém, em fa vo r da capital 
ameaçada.

18. O E g ip to  é nomeado por causa da saa ve lha  in im izade 
contra  o povo de Deus.

21. Não tom ará mais a haver... Não se o ferecerão an i 
mais nem  outras coisas das que se vendiam  no átrio  do tem  
plo. A  v itim a  será  Jesus Cristo, cordeiro  im aculado que tira  
os pecados do mundo.



PROFECIA DE MALAQUIAS
Malaquias, o ú ltim o dos profetas exerceu o seu 

m inistério depois do cativeiro de Babilônia, e quando 
o templo já  estava restaurado. Refere-se à ingra 
tidão dos Judeus para com o Senhor, que os casti 
gará, mas que, castigando-os, os purificará para 
receberem o Messias. São admiráveis as suas profe 
cias messiânicas.

EXÓRDIO

1— 1 Oráculo. Palavra do Senhor contra Israel, por T ítu lo  
intermédio de Malaquias. do livro.

2 Eu vos amei, diz o Senhor. Entretanto dizeis; Em Am or de 
que nos amaste? —  Porventura não era Esaú irmão de Deus 

Jacob? —  diz o Senhor? Contudo amei Jacob 3 e abor- 
reei Esaú, reduzi os seus montes a uma solidão e deixei povo. 

a sua herança aos chacais do deserto. 4 Se a Idumeia 
disser: Fomos destruídos, mas voltaremos para edificar 
o que fo i destruído —  isto diz o Senhor dos exércitos:
Eles edificarão, e eu destruirei; serão chamados país 
de impiedade, povo contra o qual se iron o Senhor para 
sempre. 5 Os vossos olhos o verão e vós d ireis: Glo- 
riíicado seja o iSenhor, mesmo para além da terra de 
Israel.

Pecados dos sacerdotes

6 O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. O ferecem  

Se eu, pois, sou vosso pai, onde está a minha honra?
B se eu sou vosso Senhor, onde está o temor que se 
me deve? —  diz o Senhor dos exércitos. A  vós, sacer 
dotes, (é  isto dirigido, a vós) que desprezais o meu nome 
e que dizeis; Em que desprezámos o teu nome? 7 —
(N is to :) Ofereceis sobre o meu altar nm pão imundo.
Também dizeis: Em que te profanámos? —  Nisso que 
dizeis: A  mesa do Senhor é desprezível. 8 Se ofereceis 
um (animal) cego para ser imolado, não é isto mau?

1, 2. Am ei Jacob... O povo de Israel, ingrato a tantos 
benefícios receb idos de Deus, não se lem bra que fo i desde o 
princíp io  p re ferido  ao povo descendente de Esaú. S. Pau lo 
apLica este tex to  no sentido espiritual ao m istério da predes 
tinação (Rom . 10, 6-16).

7. Vm  pão. E s ta  expressão designa aqui todo o gênero 
de O fertas.
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E se ofereceis um coxo e doente, não ê isto mau? Ofe 
rece ifiseoj ao teu governador e verás se lhe agradará, 
se te receberá com agrado, diz o Senhor dos exércitos. 
9 E  agora rogaia a Deus que se compadeça de vés! 
Tudo Isto fo i feito por vossas mãos. (Regias circuns 
tâncias} xeceber-TOS-á favoràvelmente?— diz o Senhor 
dos exércitos.

10 Quem há entre vós que feche as portas, para 
que se não acenda o lume inütilmente sobre o meu 
altar? O meu afecto não está em vós, diz o Senhor dos 
exércitos, nem aceitarei oferenda alguma da vossa mão. 
11 Desde o nascente ao poente, o meu nome é grande 
entre as nações, e em todo o iugar se oferece ao meu 
nome um sacrifício fumegante e  nma oblação pura, 
porque o meu nome 'é grande entre as nações, diz o 
Senhor dos exércitos.

12 Entretanto vós o profanais, dizendo: A  mesa do 
Senhor está contaminada; e aquilo que se oferece em 
cima dela é alimento desprezível 13 Dizeis ainda: Al, 
que fastio ! —  e só mostrais desprezo pelo altar —  diz o 
Senhor dos exércitos. Trazeis o animal roubado, o coxo, 
o doente, como oferta para mim. Julgais que receberei 
um tal presente da vossa mão? —  diz o Senhor. 14 Mah 
dito seja o homem enganador, que tem no seu rebanho 
um animal iaasculino (e  -são) do qual fez voto ao Senhor, 
e ihe sacrifica um doente. Porque eu sou o grande Rei, 
diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temido entre 
as nações.

2 —  1 Agora esta é, ó sacerdotes, a ordem que se vos 
intima. 2 Se me não ouvirdes, se não tomardes a peito 
dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, eu 
 vos mandarei a maldição e amaldiçoarei as vossas bên 
çãos. Sim, e (até) já  amaldiçoei, porque não pusestes as 
minhas palavras sobre o vosso coração. 3 Bis que vos 
tirarei a espádua, e atirar-vos-ei à cara com esterco, 
—  o esterco das vossas solenidades, —  e sereis lançados 
fora coin ele.

4 Então sabereis que fui eu que vos mandei esta 
ordem, para que a minha aliança com Levi subsista, diz 
o iSenhor dos exércitos. 5 A  minha aliança com ele fo i

10. Quem, hd... Deus censura os sacerdotes por se d e ixa  
rem  leva r  pelo  lucro, a té  nas mais sagradas funções.

11. Este versícu lo  é  aplicado pela tradição ca tó lica  ao 
sacrifíc io  da le i nova, ao sacrifíc io  eucarístico.

2, 3. A espádua das vitim as era a parte reservada aos 
sacerdotes em certos sacrifícios.

5. Com ele, com L e v i



vida e paz, e  eu del-lhas; fo i temor, e ele temeu-me e 
tremeu de medo diante do meu nome. 6 A  doutrina da 
verdade estava na sua boca, e a iniqüidade não se encon 
trava nos seus lábios; andava comigo em paz e em rec- 
tidão, e afastou muitos da iniqüidade. 7 Porque os 
lábios dos sacerdotes serão os guardas da ciência, e da 
sna boca se há-de requerer a doutrina, pois ele é o 
anjo do Senhor dos exércitos. 8 Mas vós desviastes-vos 
do caminho e fizestes tropeçar muitos na (observân 
cia da) ie i; violastes a aliança que eu tinha feito com 
Levi, diz o Senhor dos exércitos.

9 Por isso, como não guardastes os meus caminhos, e por isso 
e, quando se tratava de sentenciar, segundo a minha lei, ^es-
fizestes acepção de pessoas, também vos tornei despre- °®‘
ziveis e vis aos olhos de todo o povo.

Pecados do povo

10 Porventura não é um mesmo o pai de todos nós? C a s a m e n -  

Não fo i um mesmo Deus que nos criou? Por que razão,
pois, despreza cada um de nós o seu irmão, violando a "^straií^
aQiança de nossos pais? 11 Judá prevaricou, a abomina- g e ir a s .

ção fo i cometida em Israel e em Jerusalém; com efeito,
Jndá profanou o que é consagrado ao Senhor, o que ele 
ama, e cason-se com a filha de um deus estranho. 12 
Que o Senhor extermine das tendas de Jacob o homem 
qne fizer isto, quer seja mestre, quer discípulo, quer 
seja oferente de qualquer dom ao Senhor dos exércitos.

13 Ainda fazeis outra coisa: Cobrls de lágrimas, de D iv ó r c io s ,  

prantos e de gemidos o altar do Senhor, porque não 
presta mais atenção às vossas - oferendas, não sente 
agrado no que lhe apresentam vossas mãos. 14 E per 
guntais: Por que causa? —  Porque o Senhor fo i teste 
munha entre ti e a esposa da tua juventude, à qual 
foste Infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa da 
tua aliança. 15 Porventura não fez ele (o Senhor) um 
eó ser qne tem carne e sopro de vida? E  a que tende 
este ser único senão a nma posteridade concedida por 
Deus? Guardai, pois, o vosso espírito, e não desprezeis

11. Casou-se com mulheres idólatras, o que era proibido.
12. Todos os Judeus criminosos não escaparão à sentença, 

mesmo que sejam sacerdotes.
15. <Fol 0 mesmo Deus que fes a mulher e o homem, e os 

animou. E que quer este Deus? Que do homem e da mulher 
nasça uma posteridade santa, o que é impossível com o repú 
dio das mulheres israelitas, e com o casamento com mulheres 
pagãs». (Crampon).
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n mulher que recebestes oa vossa mocidade. 16 Quando 
nlguém, por aversão, repudia fo m ulher), diz o Senhor 
Deus de Israel, cobre de injustiça as suas restes, diz o 
Senhor dos exércitos. Acautelai, pois, a rossa vida e não 
sejais pérfidos.

Oráculos relativos à instituição da nova aliança

17 Vós fatigastes o Senhor com os vossos discursos 
e dizeis: Em que o temos fatigado? —  Nisto que dizeis: 
Todo 0 que faz o mal, passa por bom aos oUios do 
Seuhor, que nele se compraz. Ou então (d izeis): Onde 
está o Deus da justiça?

3 —  1 Eis que mando o  meu anjo, o qual preimrará 
o caminho diante da minha face. B imediatamente virá 
ao seu templo o Seuhor que vós buscals, o anjo do tes 
tamento que desejais. Ei-lo, a£ vem, diz o Senhor dos 
exércitos. 2 E quem poderá suportar o dia da sua 
vinda, quem poderá ter-se à sua vista? Porque ele é 
como o fogo que derrete (os metais), como a lixívia dos 
lavandeiros.

8 Sentar-se-á para fundir e refinar a prata; (deste 
tnoão) purificará os filhos de LevL e os apurará como 
0 ouro e como a prata; (etitão) eles poderão apresentar 
as oferendas ao Senhor, em justiça. 4 E a oblação de 
Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como 
nos dias antigos, como nos anos de outrora.

5 Aproximar-me-ei de vós para exercer o julzo e 
serei uma testemunha pronta contra os feiticeiros, con 
tra •os adúlteros, contra os perjuros, contia os que 
defraudam o salário do trabalhador, que oprimem a viúva 
e o órfão, que desprezam o estrangeiro e não me temem, 
d iz o Senhor dos exércitos. 6 Porque eu sou o Senhor, 
e não mudo; por isso é que vós, 6 filhos de Jacob, não 
tendes sido ainda consumidos.

7 Desde os dias de vossos pais vos apartastes das 
minhas leis, não as guardastes. Voltai de novo para 
mim, e eu me voltarei de novo para vós, diz o Senhor 
dos exércitos. 'Porém dizeis; Como voltaremos (para t i f j  
8 — Deve um homem enganar o seu Deus? Ora vós enga 
nais-me. E  dizeis; Em que te temos enganado? — Nos 
dízimos e nas primiclas. 9 Postes amaldiçoados, e vós, 
a nação toda, procurais enganar-me.

J, 7. Como voltaremos para tl, se o nosso proceder tem 
sido sempre correcto? Com estas palavras deram uma resposta 
insolente, íingindo-se inocentes.



10 Levai todos os vossos dízimos ao (meu) celeiro, 
para que haja alimento na minha casa! Desta maneira 
ponde-me â  prova, diz o Senhor, (e ver eis) se não vos 
abro as cataratas do céu e se não derramo a minha 
'bênção sobre vós em abundância. 11 Para vos bene 
ficiar, afugentarei o insecto devorador, que não estra 
gará mais os frutos da vossa terra; nem haverá nos 
campos vinhas estéreis, diz o Senhor dos exércitos. 12 
Todas as nações vos chamarão ditosos, porque sereis 
um país de delícias, diz o Senhor dos exércitos.

13 São duras as palavras que tendes proferido Diferente 
contra mim, diz o Senhor. 14 E dizeis: Que temos dito 
contra ti? —  Tendes dito: É  em vão que se serve a aos justos 
Deus; que ganhámos em guardar os seus preceitos e eni 
andar tristes (ou penitentes) diante do Senhor dos exér 
citos? 15 Por isso nós chamamos agora ditosos aos 
homens arrogantes, pois prosperam os que cometem af 
iniqüidade; provocam a Deus, e (apesar disso) ficam 
salvos. 16 Então os que temem o Senhor falaram uns 
com os outros. E o Senhor se pôs atento e ouviu, e no ’ 
sua presença fo i escrito um divro de memória a favor 
dos que temem o Senhor e respeitam o seu nome. 17 
Bles, no dia em que eu agir, serão para mim, diz o 
Senhor dos exércitos, um bem particular; tratá4os-ei 
benignamente, como um pai trata seu filho que o serve.
18 Mudareis então de parecer e vereis a diferença entre 
o justo e 0 ímpio, entre o que serve a Deus e o que não 
o serve.

4 -— 1 Porque eis que virá uin dia ardente como no dia do 
uma fornalha acesa. Todos os soberbos, todos os que .luizo. 
cometem a impiedade serão como a palha; este dia, 
qne está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exér 
citos, sem lhes deixar nem raiz, nem ramos. 2 Mas para 
vós que temeis o meu nome, nascerá (o Messias) o sol 
da justiça, que traz a salvação sob as suas asas (ou 
ra ias); saireis então e saltareis (alegres) como novi 
lhos ao sair do estábulo. 3 Calcareis os ímpios, que 
serão como cinza debaixo da planta de vossos pés, nesse 
 dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos.

10. As cataratas do céu. No oriente a abundância das 
colheitas depende da.abundância das chuvas.

16. Os que temem o Senhor, horrorizados ao ouvir aos 
ímpios tais blasfêmias, animam-se uns aos outros a perseverar 
na lei de Deus.



4 Lembrai-Vos da lei de Moisés, meu servo, a quem 
dei em Horeb, para todo o Israel, os meus preceitos e 
mandamentos.

Elias virá 5 Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que 
ôo venha o dia grande e horrível do Senhor. 6 Ele conver- 

Julzo* o coração dos pais aos fiUnos, e o. coração dos filhos
a seus pais, para não suceder qne eu venha e fira  a 
terra com anátema.

4, s. Os pais são os piedosos antepassados dos Israelitas ; 
03 filhos  são a raça degenerada do tempo de Malaquias e dos 
séculos futuros. Elias procurará levar estes a imitar a piedade 
daqueles.



LIVRO PRIMEIRO  
DOS MACABEUS

São dois os livros dos Macábeus, que veneramos 
como sagrados. Contêm a história de Judas Macabeu 
e de seus irmãos, particularmente as lutas que tra 
varam contra os reis da Síria, em defesa da religião 
e da liberdade da pátria. Estes dois livros .são inde 
pendentes um do outro, e têm autores diferentes, 
cujos nomes se ignoram.

Os protestantes apresentam várias dificuldades 
para não admitirem estes livros como fazendo parte 
da Sagrada Escritura. Contra eles deve dizer-se que 
a Ig re ja , desde os seus prim eiros tempos, os consi 
derou como divinamente inspirados. Tertuliano, S. C i- 
priano. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, etc., sem 
pre os consideraram e citaram como tais.

Vitórias e morte de Alexandre Magno

1 —  1 Quando Alexandre, filho de Filipe da Mace- Aiexan-
dónia, que reinou primeiramente na Grécia, saído do muH^
país de Cetim, derrotou Dario, rei dos Persas e dos vitórias, 
Medos, ficando a reinar em seu lugar, 2 deu muitas, 
batalhas, tomou multas fortalezas e matou reis da 
terra (que lhe resisUram). 3 Passando até às extre 
midades do mundo, apoderou-se dos despojos de multas 
nações, e toda a terra emudeceu diante dele. 4 Reuniu 
um exército muito poderoso, e o seu coração elevou-se 
e ficou todo inchado (de soberba). 5 Tornou-se senhor 
de províncias, nações e reis, que ficaram sendo seus tri 
butários.

6  Depois disto, caiu enfermo e reconheceu que ia m o r r e  

morrer. 7 Chamou os grandes da sua corte, companhei- • 
ros da sua mocidade, e repartiu por eles o seu reino, 
estando ainda vivo. 8 Reinou Alexandre doze anos e 
morreu.

9  Os grandes da sua corte começaram a reinar, cada e  é  dividi- 
um no território designado. 10 Depois da morte de <?° 
Alexandre, puseram todos o diadema, e, após eles, seus 
filhos, durante muitos anos, multiplicando-se os males 
sobre a terra.
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11 Destes reis saiu aquela raiz do pecado, Antioco 
Epífanes, fUho do rei Antioco, que em Boma tinha já  
estado como refém e que comecou a reinar no ano 
cento e trinta e sete do reino dos Gregos.

12 Naqueles dias saíram de Israel uns filhos iní 
quos, que seduziram muitos, dizendo: Vamos e façamos 
aliança com as nações clrcunvizinhas, porque, desde 
que nos separamos delas, vieram sobre nés muitos males. 
13 B pareceu bem este conselho a seu olhos. 14 Alguns 
do povo resolveram-se e foram ter com o rei, o qual 
lhes den poder de viver segundo os costumes dos gentios. 
15 Em seguida edificaram em Jerusalém um ginásio 
conforme o uso das nações. 16 Dissimularam os sinais 
da circuncisão, separaram-se da santa aliança, jimta- 
ram-se com as nações e venderam-se para fazerem o 
mal.

17 Quando lhe pareceu hem consolidado o sen reino 
(da S iria ), Antioco começou a querer reinar no país do 
Egipto, para ser soberano dos dois reinos. 18 (Com este 
designio) entrou no Egipto à frente dum poderoso exér 
cito, com carros, elefantes, cavalaria e grande ntítnero 
de navios. 19 Fez gnerra a Ptolomeu, rei do Egipto, e 
Ptolomeu, tomado de medo diante dele, fugiu, caindo 
feridos muitos (dos sens). 20 Antioco tomon as cidades 
fortes da terra do Egipto e levou os seus despojos.

21 Depois de ter vencido o Egipto, no ano cento e 
quarenta e três, Antioco voltou e marchou contra Israel:
22 Chegado a Jerusalém com um formidável exército,
23 entrou cheio de soherba no santuário e tomou o altar 
de ouro, o candeeiro dos lumes com todos os seus uten 
sílios, a mesa da proposição, as bacias, os copos, os 
grais de onro, o véu, as coroas, e arrancou todo o 
ornamentd de ouro que cobria o templo. 24 Tomou a 
prata e o ouro, os vasos preciosos e os tesouros escon 
didos que encontrou. Tendo saqueado tudo, foi-se para 
o seu país, 25 depois de haver feito grande matança 
de homens e proferido palavras insolentes.

26 Então houve um grande pranto em Israel, em 
todo o país. 27 Os príncipes e os anciães gemeram, as

1, 15. Ginásio, era   lugar destinado aos jogos atléticos, 
muitas vezes realizados em honra dos deuses. O ginásio 
contribuiu ptira a paganizaçáo da juventude judaica.

16. Venderam-se... frase usada em vários lugares da 
Escritura para mostrar que a verdadeira liberdade esiá em 
servir a Deus.



virgens e os jovens ficaram sem forças, e a formosura 
das mulheres desbotou. 28 O desposádo entregava-se ao 
pranto, e a desposada, assentada sobre o seu leito 
nupcial, derramava lágrimas; 29 o país comoveu-se com 
a desolação dos seus habitantes, e toda a casa de Jacob 
se cobriu de confusão.

80 Depois, ao cabo de dois anos, o rei enviou por 
todas as cidades de Judá um superintendente dos tribu- ./^tíoco 
tos, 0 qual chegou a Jerusalém com muitas tropas. 31 saqueiam 
Dirigiudhes astuciosamente palavras de paz, e  eles acre- 
ditaram. 32 Então deu de repente sobre a cidade, fez eram os 
nela grande estrago e matou grande número de israe- seus habi- 
litas. 33 Tomou os despojos da cidade, pôs-lhes fogo 
e destruiu as suas casas e os muros que a cercavam.
34 (Os seus soldados) levaram cativas as mulheres e as 
crianças, e apoderaram-se dos seus gados. 85 Seguida 
mente fortificaram a cidade de Davide com um graiide 
e sólido muro e com firmes torres, fazendo dela uma 
fortaleza. 36 Guarneceram-na com uma raça de 
pecado, com homens perversos, e aí se fortificaram.
Meteram lá armas e provisões, assim como os despojos 
de Jernsailém, 37 que puseram de reserva. Deste modo 
vieram a ser uma perigosa ameaça, 38 uma armadilha 
para o santuário, inimigos mortais para Israel; 39 der 
ramaram o sangue inocente ao redor do santuário e 
profanaram-no.

40 Os habitantes de Jerusalém fugiram por causa 
deles, a cidade tornou-se morada dos estrangeiros, tor 
nou-se estranha aos seus naturais: seus próprios filhos 
a abandonaram. 41 O seu santuário ficou desolado como 
um ermo; os seus dias de festa transformaram-se em 
pranto, os seus sábados em opróbrio, a sua glória em 
desprezo. 42 À proporção da sua glória se multiplicou 
a sua ignomínia, e a sua alta elevação transformou-se 
em luto.

43 Então o rei Antioco decretou a todo o seu reino 
que todos os povos não fossem mais que um, que cada °a ŝ ubsti-° 
qual abandonasse a sua lei particular. 44 Todas as nações tuição do 
se conformaram com esta ordem do rei Antíoco; 45 culto ju-
multos de Israel submeteram-se a este culto, sacrifica- ®<̂ ito ° 
ram aos ídolos e violaram o sábado. 46 O rei enviou grego, no 
cartas, por meio de mensageiros, a Jerusalém e a todas 
as cidades de Judá, ordenando que seguissem (todas) dades. 
as leis das outras nações (pagãs) da terra; 47 que no 
templo de Deus se não fizessem holocaustos, sacrifícios' 
e ofertas em eiplação dos pecados; 48 que se profanas-



sem ©s sábados e as solenidades. 49 Mandou (aVém 
disto) que se profanassem os lugares santos e o santo 
povo de Israel. 50 Ordenou que se erigissem altares e 
templos, que se levantassem ídolos, que se oferecessem 
em sacrifício suínos (e outros) animais imundos, 51 que 
deixassem os seus filhos por circuncidar, que contami 
nassem suas almas com toda a casta de impurezas e abo- 
minações, de sorte que se esquecessem da lei de Deus 
e transtornassem todas as suas prescrições. 52 Todos 
aqueles que não procedessem conforme a ordem do rei 
seriam mortos-

5S Publicou todas estas ordens em todo o seu reino 
e nomeou inspeetores sobre, todo o povo. 54 Ordenou 
também às cidades de Judá que sacrificassem aos idolos, 
cidade por cidade.

M u it o s  55 Muitos do povo, todos aqueles que tinham aban- 
taŝ âpoã- <3®nado a lei do Senhor, juntaram-se aos ímpios; fize- 
t a t a r a m .  ram muito mal no país 56 e obrigaram o povo (fie l) 

de Israel a fugir para lugares afastados, a buscar reti 
ros, onde pudessem esconder-se na sua fuga.

E x e c u ç ã o  57 No dia quinze do mês de Caslen, no ano cento 
do édito, g quarenta e cinco, edificaram a abominação da deso 

lação sobre o altar de Deus; por toda a parte se edifi 
caram altares (aos ídolos), em todas as cidades de Judá, 
ao redor. 58 Queimavam Incenso (aos idolos) e sacri 
ficavam '(até) diante dag portas das casas e no meio 
das praças. 59 Rasgavam e queimavam todos os livros 
da lei de Deus, que podiam encontrar. 60 A  todo aquele, 
em poder de quem se achavam os livros do testamento 
do Senhor, e a qualquer que observava a lei do Senhor, 
davam a morte conforme «  édito do rei. 61 Com este 
poder que tinham (do re i) tratavam assim, cada mês, o 
povo de Israel que se encontrava nas cidades. 62 No 
dia vinte e cinco de cada mês sacrificavam sobre o altar 
(idoldtrico) que estava sobre o altar (do Senhor). 63 
As mulheres que circuneidavam seus filhos eram mortas, 
segundo a ordem do rei Antioco, 64 e os meninos pen 
durados pelo pescoço; também matavam os seus parentes 
e os que tinham realizado a operação.

C o r a g e m  65 Entretanto muitos do povo de Israel resolveram 
TgT? îit?a não comer nada impuro e preferiram morrer a man 

char-se com alimentos (im puros): 66 não quiseram vio-

61. Frase de construção um pouco obscura, mas cujo sen 
tido é o seguinte: cada mês um inspector real percorria as 
cidades submetidas e mandava executar todos os culpados.



lar a santa lei do Senhor, e foram trucidados. 67 Oalu 
sobre Israel uma grande cólera.

2 —  1 Naqueles dias Matatias, filho de Joio, fMho Matatias 
de iSlmeSo, sacerdote, dentre os filhos de Joarib, saiu 
Jerusalém e habitou sobre Modin. 2 Tinha cinco filhos: desolãcSo. 
Joio, por sobrenome Gadis; 3 Simão, por sobrenome 
Tasi; 4 Jndas, chamado Macabeu; 5 Eleázaro, por 
sobrenome Abaran; e Jónatas, por sobrenome Afos.

6 Vendo os males que se faziam entre o povo de 
Judã e em Jerusalém, 7 Matatias disse: In feliz de 
mim I Para que nasci eu para ver a ruína do meu povo 
e a destruição da cidade santa, e estar sem fazer nada, 
quando é entregue nas mãos dos seus inimigos 8 e o 
santuário está entre as mãos dos estrangeiros? O seu 
templo é (tratado) como um homem infame. 9 Os vasos, 
que contribuíam para a sua glória, foram levados como 
cativos (para terras estrangeiras), as suas crianças foram 
trucidadas nas ruas, os seus jovens caíram mortos aos 
golpes da espada dos inimigos. 10 Que nação há que 
não tenha recebido alguma coisa deste (infeliz) reino, 
obtido parte dos seus despojos? 11 Toda a sua magnifi 
cência lhe fo i roubada; ela, que era livre, está feita 
escrava. 12 Quanto tínhamos de santo, de ilustre e de 
glorioso, tudo foi destruído e profanado pelas nações.
13 De que nos serve pois o viver ainda? 14 Dito isto, 
rasgaram as suas vestes, Matatias e seus filhos, cobri- 
ram-se de cilícios e choraram amargamente.

15 Ao mesmo tempo chegaram ali os que o rei O seu zelo 
Antioco tinha enviado a constranger os da cidade de 
Modin a que apostatassero e sacrificassem (aos idolos).
16 Muitos do povo de Israêl, consentindo nisso, uni 
ram-se a eles; porém Matatias e seus filhos persevera- 
ram constantes. 17 Tomando a palavra os que tinham 
sido enviados por Antioco, disseram a Matatias: Tu és 
um notávtí, poderoso, respeitado nesta cidade, apoiado 
por filhos e irmãos. 18 Vem, pois, em primeiro lugar, 
e executa a ordem do rei, como o têm feito todas as 
nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusa 
lém ; assim tu e os teus filhos sereis do número dos ami 
gos do rei, flcareis cumulados de ouro, de prata e de mul 
tas mercês. 19 Matatias respondeu em alta voz: Ainda 
que todas as nações pertencentes ao reino do rei lhe 
obedeçam, de tal sorte que cada nm se aparte do Jugo 
da 'lei de seus pais e  se submeta às ordens do rei, 20 
eu, meus filhos e meus irmãos seremos fiéis à Aliança 
dos nossos pais. 21 Deus nos livre de abandonar a lei



e os preceitos (qtte ele nos deu). 22 Não obedeceremos 
a estas ordens <3o rei, não nos desviaremos da nossa 
religião, nem para a direita, nem para a esquerda.

23 Apenas acabou de proferir tais palavras, apre 
sentou-se à vista de todos um Judeu para sacrificar aos 
ídolos sobre o altar levantado na cidade de Modin, em 
observância à ordem do rei. 24 Viu-o Matatias e ficou 
abrasado de ze lo : as suas entranhas comoveram-se, 
inflamou-se o seu furor segundo a lei, e, arremetendo 
contra ele, matou-o sobre o altar; 25 matou também 
ao mesmo tempo o oficial, que o rei -ântíoco tinha 
enviado e que constrangia os Judeus a sacrificarem, e 
destruiu o altar. 26 Mostrou '(assim) o seu zelo pela 
lei, como tinha feito Fineias, quando matou Zamri, filho 
de Salom.

Foge para 27 Então Matatias gritou em alta voz na cidade,
os aizendo: Todo o que tem zelo pela lei e quer permanecer
seguem-no. firme na aliança, siga-me. 28 E fugiu (imediatamente) 

com seus filhos para os montes, abandonando tudo o 
que tinham na cidade. 20 Então muitos que procura 
vam viver conforme a lei e a justiça, foram para o 
deserto 30 e lá estabeleceram a -sua morada, aSsim 
eles como seus filhos, suas mulheres e seus gados, 
porque se viam inundadorde angústia.

Derrota 81 Foi anunciado aos oficiais do rei e ao exército 
ia^b^lên- Gstava em Jerusalém, na cidade de Davide, que
cia ao re- alguns homens, que tinham transgredido a ordem do 
pouso do rei, Se haviam retirado a lugares escondidos do deserto, 
sábado. ^ muilos OS tinham seguido. 32 Imediatamente 

marcharam contra eles e prepararam-se para os atacar 
em dia de sábado. 33 Disseram-lhes : Chega o acontecido 
até agora! iSaí, obedecei às ordens do rei, e vivereis.
34 Eles responderam : Não sairemos, nem obedeceremos 
k ordem 'do rei, pois seria profanar o dia de sábado.
35 Então (as tropas do rei) arrojaram-se contra eles;
36 eles não lhes resistiram, nem lhes atiraram uma só 
pedra, nem taparam as cavernas (onde estavam escon 
didos). 37 Morramos todos, disseram, na nossa simpli 
cidade (ou, inocência), e o céu e a terra serão teste 
munhas de que nos fazeis morrer injustamente. 38 .\co- 
metidos, assim, em dia de sábado, foram mortos com 
suas mulheres, seus filhos e seus gados, em número de 
cerca de mil pessoas.

Resolução 39 Souberam-no Matatias e os seus amigos, e cho-
raram por eles amargamente. 40 Todavia disseram uns 

tias  ̂ outros: 'Se todos íizerm^os como os nossos Irmãos,



se não pelejarmos contra os gentios pelas nossas vidas 
e pelas nossas leis, em bem pouco tempo nos extermi 
narão da face da terra. 41 Tomaram, pois, naquele 
dia esta resolução: Se alguém, quem quer que seja, nos 
atacar em dia de sábado, pelejaremos contra ele, não 
nos deixaremos matar todos, como nossos Irmãos nos 
esconderijos.

42 Então juntou-se a eles o grupo dos Assldeus, Princípio 
que eram dos mais valentes de Israel e todos zelosos guerra,
pela lei. 43 Todos os que fugiam dos males que os 
ameaçavam, uniram-se a eles e serviram de reforço às 
suas tropas. 44 Formaram, pois, um exército e mata 
ram os prevaricadores na sua ira, e  os homens iníquos 
na sua indignação; os qne escaparam fugiram para as 
nações, para se porem a salvo. 45 Foram por toda a 
parte, Matatias e seus amigos, destruíram os altares 
46 e circuncidaram, à fórça todos os meninos que acha 
ram por circuncidar em todo o país de Israel. 47 Per 
seguiram os (seus inimigos) filhos da soberba, e foi 
bem sucedida a empresa nas suas mãos. 48 Sustentaram 
a causa da lei contra o poder dos pagãos e contra o 
poder dos reis, e não permitiram ao pecador que pre 
valecesse.

49 Quando se aproximaram os dias da morte de Ma- ültimas 
tatias, ele disse aos seus filhos: Agora domina a soberba, 5açõ™^dê 
e é  o  tempo do castigo, da ruína e da Indignação. 50 Matatias: 
Agora, pois, ó filhos, sede zeladores da lei e dai as 
vossas vidas pela aliança feita com vossos pais; 51 
lembrai-vos das obras 'que fizeram vossos maiores, em dos ante- 
seu tempo, e  recebereis uma grande glória e um nome passados, 
eterno.

52 Porventura Abraão não foi achado fie l na tenta 
ção, e não ihe foi isto contado como justiça? 53 José 
guardou os mandamentos (de Deus) no tempo da sua 
angústia, e velo a ser o iSenhor do Egipto. 54 Flneias, 
nosso pal, abrasando-se em zelo (pela lei de Deus), 
recebeu a promessa dum sacerdócio eterno. 55 Josué, 
cumprindo a palavra (do Senhor), veio a ser juiz, de 
Israel. 56 Caleh, dando testemunho na assembleia do 
povo, recebeu uma herança. 57 Davide, pela sua bran- 
duia, conseguiu para sempre o trono do reino (de 
Israel). 58 Elias, ardendo em zelo pela lei, foi arreba 
tado ao céu. 59 Ananias, Azarias e Misael, crendo firme-

2, 42. Asaideus,'ou piedosos, eram Judeus que, já  antes 
dos Macabeus, procuravam reagir contra a invasão das ideias 
e costumes pagãos.



mente, foram salvos das chamas. 60 Daniel, na sua 
simplicidade, fo i livre da hoca dos leões. 61 Por este 
modo considerai vós tudo o que se tem passado de gera 
ção em geração; vereis que todos os que esperam em 
Deus não desfalecem, 

exorta og 62 Não temais, pois, as ameaças do homem pecador, 
f p o r q u e  toda a sua glória irá ter ao esterco e aos bichos; 
coVagem, 63 hoje eleva-se, e amanhã desaparecerá, porque voltará 

ao seu pó, e todos os seus pensamentos se desvanecerão. 
64 Vós, pois, filhos, armai-vos de valor e procedei com 
valentia em defesa da lei, porque por ela é que sereis 
gloriosos.

dá a auto- 65 Aqui tendes Simão, vosso irmão; sei que ele é 
S^imto*e\ conselho; ouvi-o sempre, e  ele será para vós
chefia ão um pai. 66 Judas Macabeu, de grande valor desde a
exército a gua mocidade, seja o general das vossas tropas e con-

Judas. a guerra contra as nações. 67 Juntareis a
vós todos O g observadores da lei e tomareis vingança
dos agravos feitos ao vosso povo. 68 Pagai ãs nações
0 mal que elas têm feito  e estai sempre atentos aos 
preceitos da lei.

Sua morte 69 Dito isto, abençoou-o^ e fo i unir-se com seus pais. 
® tuVa'**' Morreu no ano cento e quarenta e seis. Foi sepul- 

tado por sens filhos em Modin, no jazigo de seus pais, e 
todo 0 Israel o chorou amargamente.

Judas Macabeu chefe dos Judeus 

I  —  Até à morte de Antioco Epífanes

Elogio 3 — 1 Levantou-se em lugar dele seu filho Judas, 
Macab^ quc tinha o sobrenome de Macabeu. 2 Todos os seus 

irmãos o ajudavam, assim como todos aqueles que se 
tinham unido a seu pai, e pelejavam com alegria em 
defesa de Israel. 3 Dilatou a. glória do seu povo, reves 
tiu-se de couraça como um glgaute, cinglu-se com as 
suas armas e travou combates, cobrindo todo o acam 
pamento com a sua espada. 4 Tornou-se semelhante a 
um leão nas suas acções, a um leãozinho que ruge sobre 
a presa. 5 Perseguiu os maus, buscando-os por toda a 
parte, e queimou os que perturbavam o seu povo. 6 
Os seus inimigos retiraram-se pelo temor que lhe tinham, 
todos os obreiros da iniqüidade se turbaram, e a sua

70. N o  ano cento e quarenta e seis da era dos Seleucidas, 
qne corresponde ao ano 167-166 anteg de Cristo.



mâo conduziu pròsperamente a salvação (ão povo). 7 
Exasperou muitos reis, mas alegrou Jacob, e a sua me 
mória será eternamente bem-dita. 8 Percorreu as cida 
des de Judá, lançou fora delas os ímpios e apartou a 
Ira (de Deus) de cima de Israel. 9 Tornou-se célebre 
até às extremidades da terra, e  reuniu os que estavam 
a i»n to  de perecer.

10 (Neste tempo) Apolónio juntou as nações e levan- Vitória 
tou da Samarla um grande exército para pelejar contra Apâónlo, 
IsraeL 11 Judas soube-o, saiu-lhe ao encontro, derro 
tou-o e matou-o; muitos (inim igos) caíram feridos, e o 
resto fugiu. 12 Tomou os despojos deles e a espada 
de Apolónio, com a qual, daí por diante, pelejava sempre.

18 Seron, general do exército da 'Síria, ouviu dizer e sobre 
que Judas tinha reunido uma (grande) multidão, con- Seron. 
gregado consigo gente fiel, que conduzia ao combate.
14 Disse; Alcançarei grande reputação e ficarei com 
grande glória no meu reino, combatendo Judas e os 
que estão com ele, que desprezam as ordens do rei.
15 Preparou-se, pois, para a guerra. Um forte exército 
de ímpios subiu com ele, servindo-lhe de auxílio, para 
tomarem vingança dos filhos de Israel. 16 Quando 
avançaram até Betoron, Judas salu-lhes ao encontro com 
pouca gente. 17 Os seus 'companheiros, logo que viram 
marchar contra eles o exército inimigo, disseram a 
Judas: Como poderemos nós, sendo tão poucos e vindo 
fatigados do Jejum de hoje, pelejar contra um tão pode 
roso exército? 18 Judas disse-lhes; í: coisa fácil virem 
a cair os muitos nas mãos dos poucos; pois, para o 
Deus do céu, não há diferença entre salvar com um 
grande número ou com um pequeno, 19 porque a vitória 
na guerra não 'depende da  grandeza dos exércitos, mas 
da força que vem do céu. 20 Eles vêm contra nós 
com uma grande multidão de gente soberba e insolente, 
para nos perderem a nós, às nossas mulheres e aos nos 
sos filhos, e para se enriquecerem com os nossos des 
pojos, 21 mas nós havemos de peleja'r pelas nossas 
Tidas e pelas nossas leis. 22 O mesmo 'Senhor quebrará 
to-dos os seus esforços diante da nossa face; por isso 
não temais.

23 Logo que cessou de falar, lançou-se Judas de 
repente sobre eles, e foi derrotado Seron com o seu 
exército. 24 Judas perseguiu-o ma descida de Betoron 
Até à .planície. Morreram deles (S irios) oitocentos 
homens; os outros fugiram para o país dos Filisteus.
25 Então o terror e o medo, que Infundiam Judas e os



seus IrmSos, espalharam-se por todas as nações cLrcun- 
vizinhas; 26 a fama do seu oome chegou até ao rei,
e todos os povos falavam das batalhas de Judas.

Antioco 27 Logo que o rei Antioco ouviu estas novas, con- 
outro"raér- grande ira e mandou reunir todas as tropas do
cito contra seu reino, de que formou um exército poderosíssimo.

Israel. 28 Abriu o seu erário e deu no exército o soldo de um 
ano, maudaodo-lhes que estivessem prestes para tudo. 
29 Mas viu que lhe faltava o dinheiro de seus tesouros 
e que rendiam pouco os tributos do país (Ae Judá), por 
causa das discórdias e  misérias que ele mesmo tinha 
ocasionado, querendo abolir as leis que estavam em uso 
desde os tempos antigos. 30 Temeu, portanto, n io ter, 
como uma ou duas vezes antes acontecera, para os gastos 
e donativos, que anteriormente fazia com mão larga, e 
em que tinha excedido os reis seus predecessores.

31 Consternado em extremo no seu interior, resolveu 
ir à Pérsia, a recolher os tributos daquelas províncias e 
ajuntar muito dinheiro. 32 Deixou Lisias, homem nobre 
da família real, para que tivesse cuidado dos negócios 
do reino, desde o rio Eufrates até aos confins do Egipto, 
33 e para que cuidasse da educacão de seu filho Antioco, 
até ele voltar. 34 Confiou-ahe metade do exército, com 
os elefantes, e deu-lhe as suas ordens acerca de tudo, 
particularmente sobre o que dizia respeito aos habitan 
tes da Judeia e de Jerusalém: 35 mandou-lhe que
enviasse contra eles um exército, para destruir e exter 
minar o poder de Israel e os restos de Jerusalém, para 
apagar deste lugar até a sua memória, 36 e que esta 
belecesse no seu território habitantes doutras nações, 
repartindo por sorte as suas terras. 37 O rei tomou a 
outra metade'do exército, que flbe restava, e partiu de 
Antioquia, capital do seu reino, no ano cento e "quarenta 
e sete; passou o rio Bufrates e atravessou as províncias 
superiores.

38 Lisias escolheu Ptolomeu, flUio de Dorlmeno, e 
Nicanor e Górgias, que eram chefes valorosos entre os 
amigos do rei, 39 e enviou com eles quarenta m-U 
homens a pé e aete m il cavaleiros, para que fossem à 
terra de Judá e a assolassem, çonforme a ordem do rei. 
40 Eles, pois, marcharam com todas as suas tropas e 
chegaram lá, acampando na planície do território de 
Bmaús. 41 Quando os mercadores das províncias vizi 
nhas ouviram a noticia da chegada deles, tomaram 
muita prata, muito ouro e criados, e foram ao acampa-



mento, com o fim  de comprarem os filhos de Israel 
para escravos. Os exércitos da Siria se ajuntaram a eles, 
como também os de outras napSes.

42 Então Judas e seus irmãos, vendo que os males Coragem 
se tinham multiplicado e que os exércitos se aproxima- <Je Judas, 
vam das suas fronteiras, e tendo noticia das ordens que 
o rei tinha dado para destruir e exterminar o povo,
43 disseram uns para os outros: Levantemos o nosso 
povo do seu abatimento e pelejemos pela nossa nação e 
pelo santuário.

44 Pez-se a convocação de toda a gente, a fim de se 
prepararem para a peleja e a fim  de fazerem oração 
(ao Senhor) e implorarem a sua misericórdia ,e piedade.

4õ Ora Jerusalém não estava então habitada, mas 
parecia nm deserto: entre seus filhos nenhum havia 
que entrasse e saísse dela; o santuário estava pisado 
aos pés; os filhos dos estrangeiros ocupavam a fortaleza, 
a qual servia de habitação aos gentios; foi desterrada 
de Jacob toda a alegria, não se ouvindo já  nem a flauta 
nem a harpa.

416 Eles, pois, juntaram-se e foram para Masfa, que 
está defronte de Jerusalém, porque outrora havia em 
Maáfa um lugar de oração para Israel. 47 Jejuaram 
aquele dia, vestiram-se de cilícios, puseram cinza sobre 
a sua cabeça e rasgaram as suas vestes. 48 Abriram o 
livro da lei, para o consultar, assim como fazem os 
gentios com as imagens dos seus falsos deuses. 49 Trou 
xeram os ornamentos sacerdotais, qs primícias e os 
dízimos, e fizeram vir os nazarenos, que tinham cum 
prido o tempo (do seu v o to ); 50 depois gritaram em 
alta voz para o céu, dizendo: Que havemos de fazer nós 
destas coisas, e para onde havemos de conduzir estes 
homens? 51 O teu santuário foi pisado aos pés e man 
chado; os teus sacerdotes estão em luto e em humilha 
ção ; 52 juntaram-se as nações contra nós para nos
destruírem; tu sabes \(bem) os seus desígnios contra 
DÓS. 53 Oomo poderemos subsistir diante da sua face, 
se tu, ó Dens, nos não assistires? 54 Então fizeram reti 
nir as trombetas com grande estrondo.

55 Depois disto Judas nomeou chefes do povo; (che- Acampa- 

fes) de mil homens, de cem, de cinqüenta e de dez. 56 "Emaús.™ 
B disse aos que acabavam de edificar casas, de receber 
mulheres, de plantar vinhas, e aos que eram tímidos, 
que voltassem para suas casas, conforme a lei.

57 Feito isto, levantaram o acampamento e foram 
acampar perto de Emaiis, do lado do meio-dia. 58



Judas disse-lhes: ÍPreparai-vos, sede homens -de valor 
e estai prontos para amanha, ide manhâ, pelejardes 
contra estas nações, que se juntaram contra nós para 
nos destruírem e às nossas coisas santas, 59 porque 
melhor nos é morrer em combate, do que ver os males 
do nosso povo e do nosso santuário. 60 Mas cumpra-se 
o que for vontade (de Deus) no céu.

Enquanto 4— 1 Górgias tomou cinco mil homens de pé e mil 
q^r^sur- Cavaleiros escolhidos, partindo de noite, 2 para atacar 
preender O acampamento dos Judeus e dar sobre eles de impro- 

Judas com viso. Os homens da guarnição da fortaleza (de Jerasa- 
serviam-lhes de guia. 3 Judas, ao tpr noticia disto, 

cito, levantou-se com os seus valentes para ir atacar o exér 
cito do rei, que estava em Emaús, 4 enquanto as 
tropas estavam ainda dispersas fora do acampamento. 
5 Gõrgias fo i de noite ao acampamento de Judas, mas 
não encontrou lá ninguém; então buscava-os pelos mon 
tes, dizendo: Eles fogem de nós.

JudMder- Q Quando foi dia, apareceu Judas na planície, 
resto do acompanhado de três mil homens, que não tinham nem 
exército os escudos nem as espadas que desejavam. 7 Viram 

de Sírios. q,jg ^ acampamento dos gentios era poderoso, fortificado, 
com cavalaria em torno, e  que todos eram destros para 
a guerra. 8 Então disse Judas aos homens que estavam 
com e le : Não temais a sua multidão, nem temais o seu 
encontro. 9 Lembrai-vos como nossos pais foram salvos 
no mar Vermelho, quando Faraó os perseguia com o seu 
exército. 10 Grilemos agora ao céu, para que se com 
padeça de nós, se lembre da aliança que fez wm  nossos 
pais e desbarate hoje este exército diante de nossos 
olhos. 11 Todas as nações conhecerão que há nm reden 
tor e libertador de Israel. 12 Nisto os estrangeiros 
levantaram os olhos e viram que a gente (de Judas) 
ia marchando contra eles. 13 Saíram do seu acampa 
mento para o combate, enquanto os que estavam com 
Judas davam sinal çom as trombetas. 14 Travou-se 
a batalha, em que foram derrotados 05 gentios e fugiram 
para a planície. 15 Os que ficaram atrás calram todos 
à espada, (os vencedores) perseguiram-nos até Gezeron e 
até aos campos da Idumela, de Azot e de Jamnla, sucum 
bindo deles perto de três mil homens.

16 Entâo voltou Judas com o exército que o seguia, 
deixando de os perseguir, 17 e -disse à  sua gente: Não

4, 6. Não tinham nem os escudos... Isto é, estavam mal 
armados.



vos deixeis levar do desejo da presa, porque ainda temos 
inimigos com que pelejar; 18 Górgias e o seu exército 
estão perto de nós no monte; conservai-vos agora firmes 
contra os nossos inimigos, acabai de os derrotar, e depois 
tomareis com segurança os seus despojos. 19 Ainda 
Judas estava a falar, quando apareceu um grupo (de 
Górgias) olhando de cima do monte. 20 (Os Sírios) 
viram que os seus tinham sido postos em fuga e que (os 
Judeus) tinham lansado fogo ao seu acampamento, por 
que o fumo que aparecia indicava o acontecido. 21 
A  vista disto, tiveram muito medo, vendo ao mesmo 
tempo que o exército de Judas estava na planície pre 
parado para a batalha. 22 E fugiram todos para as 
terras dos estrangeiros.

23 Então Judas voltou para recolher os despojos do 
acampamento (in im igo ); levaram muito ouro e prata, 
jacinto, púrpura marinha e grandes riquezas. 24 Ao 
voltarem, cantavam hinos e bem-diziam a Deus no céu, 
porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. 25 
Foi grande a vitória que alcançou Israel naquele dia.

26 Os estrangeiros que escaparam, foram levar a Conster- 
notlcia a Lisias de tudo o que tinha acontecido. 27 
Tendo-o ele ouvido, ficou consternado e abatido, porque 
não lhe tinham saido as coisas como ele ideara contra 
Israel, e como o rei tinha ordenado.

28 No ano seguinte juntou Lisias um exército de Lisias em 
sessenta m il homens de pé, escolhidos, e de cinco mil Bed>sur. 
cavaleiros, para combater os Judeus. 29 Marcharam 
para a Judeia e acamparam junto de Bethsur. Judas 
saiu-lhes ae encontro com dez mil homens.

30 A  vista deste poderoso exército Jinimigo) Judas Oração de 
fez oração, nestes termos: Bem-dito és, Salvador de Judas.
Israel, que quebraste a força do gigante, por meio do 
teu servo Davide, e que entregaste o acampamento dos 
estrangeiros nas mãos de Jónotas, filho de Saul, e do 
seu escudeiro. 31 Entrega agora este exército (dos 
nossos inimigos) nas mãos do teu povo de Israel; fiquem 
eles confundidos com as suas tropas e com a sua cava 
laria  32 Infunde-lhes terror, faze desfalecer a sua 
sobeiha ousadia Que com o seu mesmo quebrantamento 
sejam destruídos. 83 Derriba-os por meio da espada dos 
que te amam; que todos os que conhecem o teu nome, te 
dirijam hinos de louvor.

34 Depois disco, deu-se a batalha. Caíram diante Derrota 
deles (Judeus), cinco mil homens do exército de Lisias.
35 Vendo Lisias a fuga dos seus e a coragem dos
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Judeus, que estavam dispostos ou a viver ou a morrer 
valorosamente, foi para Antioquia e recrutou novos sol 
dados, para tornar a ir à Judeia com forças maiores.

S6 Então Judas e  seus irmãos disseram: Eis que 
estão nossos Inimigos derrotados; vamos agora purificar 
e  consagrar de novo o santuário. 37 Logo se juntou todo 
o exército, e subiram ao monte Sião. 38 Viram o san 
tuário deserto, o altar profanado, as portas queimadas, 
nos átrios arbustos nascidos como num bosque ou nos 
montes, e os quartos (ãos ministros) do templo destruí 
dos. 39 Rasgaram as suas vestes, fizeram grandp 
pranto, puseram cinza sobre a cabeça, 40 prostraram-se 
com o rosto por terra, e, ao som das trombetas, levan 
taram gritos ao céu.

41 Então ordenou Judas que fossem alguns homens 
combater contra os que estavam na fortaleza, enquanto 
se purificavam os lugares santos. 42 Escolheu sacer 
dotes sem mancha, cheios de zelo pela lei de Deus, 43 
os quais purificaram os santos lugares e levaram para 
um sítio profano as pedras contaminadas (com os sacri- 
ficios ãos idolos). 44 Deliberaram sobre o que se deve 
ria fazer do altar dos holocaustos, que havia sido pro 
fanado. 45 Tomaram a feliz resolução de o destruir, a 
fim de que não viesse a ser-lhes um motivo de oprébrio, 
por causa de o terem contaminado os gentios. Assim 
demoliram-no 46 e colocaram as suas pedras no monte 
do templo, num lugar próprio, esperando que algum 
profeta declarasse o que se devia fazer delas. 47 Toma 
ram pedras não trabalhadas, segunda a lei, e fizeram 
com elas um altar novo, conforme àquele que existira 
antes. 48 Restauraram o santuário e ó  interior da casa 
(do Senhor) e santifácaram os átrios. 49 Fizeram novos 
vasos sagrados, repuseram no templo o candelabro, o 
altar dos perfumes e a mesa. 50 Queimaram incenso 
sobre o altar acenderam as lâmpadas que estavam sobre 
o candelabro, para iluminar o templo, 51 puseram os 
pães (da proposição) sobre a mesa e suspenderam os 
véus. Acabaram assim tndo o que tinham começado.

52 No dia vinte e cinco do nono mês, chamado o 
mês de Casleu, 'do ano cento e quarenta e oito, levanta 
ram-se de madrugada 53 e ofereceram um sacrifício, 
conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que 
tinham construído. 54 No mesmo' tempo e no mesmo

51. Suspenderam ás véus: o véu colocado entre o Santo 
e o Santo dos Santos, e o que estava suspenso entre o Santo 
e o vestibulo.



dia, eiíi que os gentios o tinham profanado, foi ele nova 
mente consagrado, ao som de cânticos, harpas, liras e 
clmbalos. 55 Todo o povo se prostrou com o rosto por 
terra, adorando e levantando a sua voz até ao céu, para 
 bem-dizer aquele que lhes tinha dado o fe liz sucesso da 
sua empresa. 56 Celebrafam a dedicação do altar, 
durante oito dias, ofereceram holocaustos, com alegria 
e sacrifícios de acção de graças e de louvor. 57 Ador 
naram a fachada do templo com coroas de ouro e com 
pequenos escudos; repararam as entradas do templo e 
as câmaras, e puseram-lhes portas. 58 Foi extraordi 
nária a alegria do povo, e o opróbrio das nações foi 
afastado.

69 Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e toda * 
a assemhleia de Israel, que se celebrassem com alegria 
e regozijo os dias da dedicação do altar, a seu tempo, 
cada ano, durante oito dias, contados desde o dia vinte 
e cinco do mês de Casleu.

60 Neste mesmo tempo cercaram o monte Sião de Fortifi- 

altos muros e fortes torres, temendo que os gentios tor- 
nassem a vir e o calcassem, como tinham feito antes, lém e 
61 Pôs ali Judas uma guarnição para o guardar. Forti- Bethsur. 

ficou também Bethsur, para o proteger, a fim de o povo 
ter uma fortaleza nas fronteiras da Idumeia.

5 —  1 Assim que as nações circunvizinhas ouviram Guerra 

dizer que o altar e o santuário tinham sido reedificados ‘ p̂a*ses°̂  
eomo dantes, iraram-se muito 2 e resolveram extermi- vizinhos; 
nar os da linhagem de Jacob, que viviam entre elas; idumeia, 

(consequentemente) começaram a matar alguns do povo Amon* 
e a perseguir (outros).

8 Entretanto Judas fazia guerra aos filhos de Esaú 
na Idumeia, em Acrabatane, porque perseguiam Israel; 
infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e levou os 
seus despojos. 4 Lembrou-se também da malícia dos 
filhos de Bean, que serviam como de laço e de tropeço 
para apanhar o povo, armando-lhe emboscadas no cami 
nho. 5 Foram repelidos para as suas torres, a que pôs 
eerco; votou-os ao extermínio, lançando fogo às suas 
torres, que queimou com todos os que estavam nelas.
6 De lá passou para entre os filhos de Amon, onde en 
controu fortes tropas ,e um povo numeroso, de que 
Timóteo era o chefe. 7 Teve com eles diversos recon 
tros, derrotou-os e despedaçoni-os. 8 Tomou a cidade de 
Gaaer e as povoações dependentes dela, e voltou para 
a Judeia.



Os Israell- 9 Entretanto o » gentios, que viviam em Galaad, uni- 
contra os Isralitns, que estavam no seu país, para 

da Galllela os exterminar, mas estes fugiram para a fortaleza de 
p o d ^  Dateman 10 e mandaram cartas a Judas e  aos seus 
auxilio, ii-njâos, em que lhes diziam : Juntaram-se contra nós 

as nações circunvizinhas, para nos exterminarem: 11
preparam-se para vir tomar a fortaleza, onde nos refu 
giámos ; Timóteo comanda o seu exército. 12 Vem, 
pois, agora, livrar-nos das suas mâos, porque muitos dos 
nossos já  pereceram. 13 Todos os nossos iimaos, que 
habitavam na regiáo de Tob, foram mortos; levaram 
cativas as suas mulheres e os seus filhos, tomaram os 
seus despojos e mataram lá perto de mil homens.

14 Quando ainda se estavam lendo estas cartas, eis 
que chegaram outros mensageiros da Galileia, com as 
vestes rasgadas, trazendo novas semelhantes, 15 pois 
diziam que os de Ptolemaida, de Tiro, de Sidõnla e de 
toda a Galileia dos estrangeiros se tinham coligado com 
0 fim de os perder.

Reuni^ 16 Logo que Judas e o povo ouviram estas novas, 
ções^omã- convocaram uma grande assembleia, para- deliberarem 

das. o que se devia fazer em favor dos seus Irmãos, que se 
achavam na angústia e que eram atacados por aqueles 
homens. 17 Disse Judas a seu Irmão Simão: Escollie 
homens e vai livrar os teus irmãos que estão na Gali 
leia; eu e o meu irmão Jónatas iremos a Galaad. 18 
Deixou José, filho de Zacarias, e Azarias, à frente do 
povo, para guardarem a Judeia com o resto das tropas, 
19 dando-lhes esta ordem; Governai este povo, mas não 
deis batalha contra os gentios, enquanto não regres 
sarmos. 20 Foram dados a SlmSo três mil homens, 
para ir  à GalUela, e a Judas oito mil, para ir a Galaad. 

Vitória 21 Simão mareliou para a Galileia e deu muitas
na^GAil- batalha às nações, que foram derrotadas na sua

leia. preseuça; perseguiu-as até A porta 22 de Ptolemaida; 
morreram daqueles gentios perto de três mil homens, 
de cujos despojos se apoderou. 23 Depois tomou con 
sigo os (Judeus) que estavam na Galileia e em Arbates,
com suas mulheres, seus filhos e tudo quanto tinham, e 
conduziu-os para a Judeia com grande regozijo.

V itórias 24 Por seu lado, Judas Macabeu e seu irmão Jónatas
de Judas passaram o Jordão e marcharam durante três dias pelo 

deserto. 25 Os Nabateus salram-lhes ao encontro, rece 
beram-nos pacificamente e  contaram-lhes tudo o que

25. Os Nabateus eram nômadas da Arábia Petreia.



tinha acontecido a seus irmãos em Galaad, 26 como 
muitos deles tinham sido encerrados em Bosra e em 
Bosor, em Alimas, em Casfor, em Maked e em Carnaim, 
as quais todas eram cidades fortificadas e grandes. 
27 (Acrescentaram) que da mesma sorte se achavam 
encerrados outros nas restantes cidades de Galaad, e 
(que os seus inimigos) tinham resolvido fazer marchar 
no dia seguinte o seu exército contra essas fortalezas, 
com o fim  de os apanhar e os exterminar a todos num 
s5 dia. 28 Então Judas com o seu exército, mudando 
de direcção, marchou imediatamente pelo caminho do 
deserto de Bosor e tomou a cidade; mandou passar ao 
fio  da espada todos os varões, tomou todos os despojos 
e pôs fogo a cidade.

29 Saiu de lã de noite e marchou até ã fortaleza. 
30 Ao romper do dia, tendo levantado os olhos, viram 
uma multidão inumerável de gente, que transportava 
escadas e  máquinas para tomar a fortaleza, começando 
já  o assalto. 31 Judas ao ver que o ataque estava já 
começado, ao ouvir o clamor dos combatentes que, da 
cidade subia até ao céu, com o som das trombetas, 32 
disse ao seu exército: Pelejai hoje por vossos irmãos. 
33 Marchou em três corpos sobre a rectaguarda do ini 
migo. Ao mesmo tempo tocaram as trombetas e levan 
taram gritos a Deus, dirigindo-lhe as suas orações. 34 
As tropas de Timóteo, ao conhecerem que aquele era 
Macabeu, fugiram diante dele; Judas fez neles grande 
estrago, caindo naquele dia cerca de oito mil homens. 
85 Dali passou Judas a Masfa, assaltou-a, tomou-a, 
matou todos os varões que achou nela, levou os seus 
despojos e pôs fogo à cidade. 36 Continuou depois a 
sua expedição, tomando Casbon, Maked, Bosor e outras 
cidades de Galaad.

37 Depois disto, Timóteo juntou outro exército, e 
acampou defronte de Baíon, da banda de além da tor 
rente.

38 Judas mandou reconhecer este exército. Tendo 
voltado os mensageiros, disseram-lhe: Todas as nações 
qne nos cercam juntaram-se com Timóteo, (formando) 
um exército muito numeroso; 39 trouxeram em' seu 
auxílio mercenários árabes e acamparam da banda de 
além da torrente, apercebidos para vir atacar-te. Judas 
piarcbou ao seu encontro. 40 Então Timóteo disse aos 
chefes do seu exército; Quando Judas tiver chegado com 
o seu exército junto da torrente, se ele a atravessar pri 
meiro, vindo atacar-nos,' não lhe poderemos resistir.



porque terá vantagem sobre nós; 41 mas, se ele temer 
passar, e acampar da outra banda do rio, passemos nós 
a eles e teremos vantagem sobre ele. 42 Nisto Judas 
chegou à torrente, pôs ao longo da torrente os escribas 
do povo e deu-lhes esta ordem; Não deixeis íicar aqui 
homem algum; venham todos ao combate. 43 E íoi ele 
o primeiro que passou a eles, e todo o povo após ele. 
Derrotou todos os gentios, os quais arrojaram as suas 
armas e fugiram para um templo, que havia em Car- 
naim. 44 Os Judeus apoderam-se da cidade e queima 
ram o templo com todos os que estavam dentro. Carnaim 
foi assolada, sem poder resistir ao ímpeto de Judas.

Os Judens 45 Então Judas congregou todos os Israelitas, que 
B f r ^  havia em Galaad, desde o mais pequeno ao maior, com 

suas mulheres, filhos e bens —  imensa multidão!— para 
os conduzir à terra de Judá. 46 Chegaram a Efron, 
cidade grande, situada no caminho de retorno, e muito 
forte; não se podia declinar dela nem para a direita, 
nem para a esquerda, pois o caminho passava pelo seu 
meio. 47 Os que estavam na cidade fecharam-se dentro 
e obstruíram as portas com pedras. Judas enviou-lhes 
mensageiros com palavras de paz; 48 Sede servidos de 
nos deixar passar pelo vosso país, à fim  de irmos para 
a nossa terra, e  ninguém vos fará mal algum. Apenas 
passaremos. Bles, porém, não quiseram abrir-lhes. 49 
Então Judas mandou apregoar pelo acampamento que 
cada um fosse atacar a cidade peLo lugar em que esti 
vesse. 60 Os homens de guerra, portanto, prepararam-se. 
Judas deu o assalto àquela cidade durante todo o dia e 
teda a noite, e  a cidade caln nas suas mãos.

51 Passaram ao fio  da espada todos os varões; 
(Judas) destruiu a cidade até aos fundamentos, levou 
os seus despojos e atravessou a cidade por cima de 
cadáveres.

Passagem 52 Depois passaram o Jordão chegando à grande
'e°ií)lta^ planície que está defronte de Betsao. 53 Judas ia na reta- 
Jerusaiém. guarda reunindo os atrasados e animando o povo por 

todo o caminho, até que chegassem ao país de Judá. 
54 Subiram ao monte Sião eom alegria e regozijo e 
ofereceram holocaustos em acgão de graças, por terem 
voltado em paz, sem que nenhum deles tivesse perecido. 

Tentativa 155 Durante o tempo em que Judas e Jónatas esta-
dTnt^ê ‘' “Ba uo país de Galaad, e  Simão, irmão deles, na Gali- 

derrotade leia, diante de 'Ptolemaida, 56 José, filho de Zacarias, 
darias* *  Azarias chefes do exército, souberam os bons sucessos 

que eles tinham tido, as batalhas que se tinham dado,



57 e disseram um para o outro: Façamos também céle 
bre o nosso- nome, indo pelejar contra as nações qne 
estfio à roda de nós. 58 Deram ordens aos que compu 
nham 0 seu exército e marcharam contra Jamnla. 59 
Górgias saiu da cidade, com os seus soldados, a encon- 
trar-se com eles, oferecendo-lhes batalha. 60 José e 
Azarias foram derrotados e postos em fuga até à fron 
teira da Judeia, perecendo naquele dia, do povo de 
Israel, cerca de dois mil homens. Foi grande a derrota 
que o povo sofreu, 61 por eles não terem seguido as 
ordens de Judas e de seus irmãos. Imaginando que fariam 
grandes façanhas. 62 Mas eles não pertenciam à raça 
daqueles homens a quem era dado salvar Israel.

63 O heróico Judas e seus iinmãns ficaram com 
grande glória perante todo o Israel e perante todas as 
nações onde se ouvia o seu nome. 64 O povo saía-lhes 
ao encontro em aclamações de júbilo.

65 Passado algum tempo, marchou Judas com seus 
irmãos para sujeitar os filhos de Esaú, no país que fica 
para o meio-dia, e  tomou por força Hebron e as cidades 
qne dependiam dela, destruindo as suas fortificações e 
queimando as torres em sua volta 66 Depois disto 
levantou o acampamento para ir ao país dos Filisteus 
e atravessou Maresa. 67 Naquele dia caíram mortos 
alguns sacerdotes no combate, por quererem dar mostras 
do seu valor, saindo à peleja imprudentemente. 68 Judas 
deu volta para Azot, no país dos Filisteus, demoliu os 
sens altares, queimou as estátuas dos seus deuses, 
saqueou as cidades e  voltou para a terra de Judá.

6— 1 Entretanto o rei Antioco percorria as pro 
víncias superiores. Ouvindo dizer que havia na Pérsia, 
na (província de) Elímaida, uma cidade famosa i>elas 
snas riquezas em prata e ouro. 2 e  que havia nela nm 
templo riquíssimo, onde estavam véus de ouro, coura 
ças, escudos, e armas, qne lá havia deixado Alexandre, 
le i da Macedónia, filho de Filipe, que fo i o primeiro 
qne reinou na Grécia, 3 marchou sobre ela e tentou 
tomá-la e saqueá-la, mas não põde, porque o seu desígnio 
chegou ao conhecimento dos habitantes da cidade. 4 
Estes saíram a pelejar contra ele, que fugiu de lá com 
grande tristeza, paira voltar a Babilônia.

5 Quando ainda estava na Pérsia, um mensageiro 
anunciou-lhe que tinha sido derrotado o seu exército 
enviado ao país de Judá: 6 que Lísias, tendo passado 
lâ  com um forte exército, havia sido posto em fuga pelos 
Judeus, os quais se tinham tornado mais fortes pelas
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armas, pela. gente e pelos iâòlitoe' despojos tomados aos 
exércitos derrotados; 7 que tinham destruído a abo- 
minagao mandada colocar por ele sobre o altar que 
estava em Jerusalém, e que tinham cercado o templo 
de altos muros, como antes, assim como a sua cidade 
de Betsur.

Reconhece 8 Depois que o rei ouviu es t^  noticias, ficou cheio 
de terror e  muito perturbado; fo i para a cama e enfer- 

por causa mou de melancolia, porque uSo Ibe tinham sucedido as 
das suas coisas como ele desejara. 9 Passou muitos dias assim, 
crimim^ porque caía sem cessar na sua grande tristeza, e eom-

sas. preendeu que ia morrer. 10 Chamou, pois, todos os
seus amigos e disse-lhes: O sono fugiu dos meus olhos,
e vejo-me prostrado, com o coração abatido de pesares.
11 Digo a mim próprio: Quanta tribulação me oprime, 
em que ondas de tristeza me vejo presentemente mer 
gulhado, eu que era bom e qqerido no auge do meu 
poder! 12 Agora, porém, lembro-me dos males que fiz 
em Jerusalém: não sé tirei todos os utensílios de ouro 
e prata, que havLa nela, mas ainda enviei (um exército) 
a exterminar sem motivo os que habitavam na Judeia. 
13 Reconheço, pois, que por Isso é que vieram sobre 
mim todos estes males; e eis que vou morrer de grande 
melancolia numã terra estrangeira 14 Então chamou 
Filipe, um dos seus amigos, e constituiu-o regente de 
todo o seu reino; 15 entregou-lhe o seu diadema, o
seu manto real e o seu anel, com o  encargo de dirigir 
seu filho Antioco e de o edncar para o trono.

16 E  o uel Antioco morreu ali, no ano cento e  qua 
renta e nove 17 lis ias  ao saber que o rei tinha mor 
rido, aclamou rei a Antioco, seu filho, a quem tinha 
criado desde menino, e  pôs-lhe o nome de Eupator.

II  —  Sob Antioco \  Eupator e Demétrio I
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18 Ora os que atavam  na fortaleza tinham fechado 
a Israel nos arredores do templo, procurando sempre 
fazer-:lhe mM e apoiar os gentios. 19 Judas resolveu 
destrul-los, e convocou todo o povo para os cercar. 20 
Concorreram, pois, todos a cercá-los, no ano cento e 
cinqüenta, e fizeram balistas e outras máquinas de 
guerra.

21 Porém saíram alguns dos que estavam cercados, 
e agregaram-se a  eles muitos ímpios do povo de Israel. 
22 Eoram ter com o rei e  disseram-Uie: A té quando 
diferes fazer-nos justiça e vingar nossos Irmãos? 23



Besolvemo-nos a servir teu pai, a conduzir-oios pelas 
suas ordens, a obedecer às suas le is ; 24 por esta causa 
os filhos do nosso povo nos põem cerco, ganharam-nos 
aversão, mataram de entre nós todos aqueles que encon 
traram e roubaram as nossas heranças. 25 Estenderam 
as suas mãos não sòmente sobre nós, mas aluda sobre 
todas as regiões vizinhas. 26 Agora eis que se aproxi 
maram da fortaleza de Jerusalém, para se fazerem senho 
res dela, e fortificaram o templo e Betsur. 27 Se te 
não apressares a  rlprtmi-los, farão ainda maiores males, 
e  não poderás snjeitâ4os mais.

28 O rei, quando ouviu isto, ficou Irritado e  con 
vocou todos os seus amigos, oá chefes do seu exército e 
os comandantes da cavalairia. 29 Também doutros rei 
nos e  das Ilhas marítimas lhe vieram tropas mercená 
rias. 30 O seu exército era de cem m ll infantes, vinte 
m il cavaleiros e trinta e dois elefantes adestrados para 
a batalha.

31 Marcharam para Idumeia e acamparam em 
frente de Betsur. Atacaram-na durante muitos dias e 
construíram máquinas (de guerra ); porém os sitiados 
fizeram uma surtida e  deltaram-lhes fogo, pelejando 
com grande valor.

32 Judas afastou.se da fortaleza e  marchou com o 
seu exército para Betzacarla, paira defronte do acam 
pamento do rei. 33 O rei levantou-se antes de amanhe 
cer e fez marchar impetuosamente todas as suas tropas 
a caminho de Betzacarla; prepararam-se as forças para 
combate e tocaram as trombrtas. 34 Mostraram aos 
elefantes sumo de uva e de amoras para os incitarem 
à peleja. 3'5 Distribuíram estes animais pelas falanges, 
pondo em volta de cada elefante m ll homens armados 
de cotas de malha e de capacetes de bronze; quinhentos 
cavaleiros escolhidos tinham ordem de se conservar 
sempre junto de cada animal 36 Estes precediam o 
animal para onde quer que ele fosse: para toda a parte 
para onde ele ia, iam eles, sem jamais se afastarem. 
37 Havia também sobre cada elefante uma forte torre 
de. madeira, bem segura e protegida ,por máquinas de 
guerra; em cada torre iam homens valentes, que pele 
javam, além do sen comaca. 38 Foi posto o resto da 
cavalaria dum e doutro flanco, em dois troços, para 
açoutar o inimigo e proteger as falanges. 39 Quando o 
sol brilhou sobre os escudos de ouro e de bronze, com 
o seu treílexo resplandeceram os montes, resplandeceram 
como fachos de fogo. 40 Uma parte do exército do rei
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avançou pelo alto dos montra, e outra pelas planícies, 
caminhando ooin precaução e ordem. 41 Todos estavam 
espantados da grita que fazia esta multidão de soldados, 
do ruído d.a marcha de tanta gente e  do trincolejar das 
suas armas, porque era um exército multo grande e 
forte.

42 Judas aproximou-se com o seu exército para dar 
a batalha, e morreram do exército do rei seiscentos 
homeus. 43 Então Eieazar, por sobrenome Abaran, viu 
um dos elefantes todo coberto de couraças reais, mais 
alto que todos os outros. Supondo que o rei iria sobre 
ele, 44 sacrificou a sua vida para livrar o seu povo e 
adquirir um nome imortal. 45 Correu a ele animosa- 
menbe pelo meio da falange, matando à direita e  à 
esquerda; caíam, duma e doutra parte, ô força dos seus 
golpes, todos os que se lhe punham diante. 46 Chegou 
até aos pés do elefante, meteu-se debaixo dele e maton-o ; 
Co elefante) caiu em terra sobre ele, e i(Eleazar) mor 
reu ah. 47 Mas (os Judeus), vendo a força do rei e o 
ímpeto do seu exército, retiraram-se do combate.

Tomada 48 Então o exército do rei marchou contra eles para
deBetaur. a banda de Jerusalém, dirigindo-se (assim) o rei coutra 

a Judeia e o monte Sião 49 O rei fez paz com os que 
estavam em Betsur, e eles saíram da cidade, parque 
não tinham jâ  que comer, para suportar o cerco, pois
era o ano sabátlco da terra. 50 Assim o rei tomou
Betsur e pÔs nela uma guarnição que a  guardasse.

Cerco de 51 Depois fez anarehar as suas tropas paira o lugar
Jerusalém, que cercou durante muitos d ias; põs ali balistas,

máquinas, engenhos para lançar fogo, trabucos para 
atirar pedras e arremessar dardos, e escorpiões para 
despedir setas, e  fundas. 52 /Os sitiados) fizeram 
também máquinas contra as máquinas dos inimigos e 
pelejaram darante muitos dias. 63 Mas não havia 
víveres na cidade, por ser o ano sétimo (ou sabdtico) 
e poique os treíugiados na Judeia, fugidos aos gentios, 

labendo tinham consumido o  resto das provisões de reserva. 54 
que Filipe Picaram poucos homens de guarda aos lugares santos, 

o quer porque os tinha apertado a fome. (Os outros) dispersa- 
ca^a um para a sua terra, 

os Judeus 55 (Entretanto Mllpe, a quem o rei Antioco, vivendo 
^ t r a -  ainda, tinha leito alo do seu filho Antioco, para o 
paz,°que fazer reinar depois dele, 56 havia chegado da Pérsia 

viola e da Média com o exército que acompanhara o rei, e 
imediau- Pr®P3 rava-fie para tomar o governo dos negócios do 

mente, reino.



57 Ao saber disto, Lisias tratou apressadamente de 
se retirar, dizendo ao rei e aos generais do seu exército:
Nós vamo-nos consumindo aqui todos os dias, os víveres 
que temos são poucos, a praça que sitiamos está bem 
fortificada, e devemos ocupar-nos dos negócios do reino.
58 Demos, pois, agora a mão a estes homens, fagamos 
paz com eles e -com toda a sua nação; 59 permita- 
mos-lbes que vivam segundo as suas ieis, como dantes, 
porque, por causa das suas leis, que abolimos, é que 
eles se irritaram e fizeram tudo isto. 60 Esta proposta 
agradou ao rei e aos chefes; pelo que mandou tratar de 
paz com os Judeus, e estes aceitaram. 61 O rei e os 
chef®  lha confirmaram com juramento, e eles saíram 
da fortaleza que defendiam. 62 Então o rei subiu ao 
monte Sião e viu as suas 'fortificações, mas quebrou o 
juramento que tinha feito, mandando derribar o muro 
que estava em roda. 63 Dali partiu a toda a pressa 
e voltou para Antioquia, de que Filipe se tinha apode 
rado. Pelejou contra ele e  recobrou a cidade, â  força.

7 —  1 No ano cento e cinqüenta e  um, Demétrio, Demétrio, 

filho de iSeleueo, saiu da cidade de Roma e foi com slrla^ 
um pequeno niimero de homens para uma cidade marí-  ̂
tima, onde começou a reinar. 2 Depois que ele entrou no
reino de seus pais, o exército prendeu Antioco e Lisias, 
para lhos trazer. 3 Logo que soube disto, disse: Nem 
sequer os quero ver. 4 Então o exército matou-os, e 
Demétrio assentou-se sobre o trono do seu reino.

5 Foram ter com ele todos os homens iníquos e recebe 
ímpios de Israel, chefiados por Alcimo, que aspirava a dores^còn- 
ser sumo pontí:fice. 6 Acusaram o povo diante do rei, duzidos 
dizendo: Judas e seus irmãos têm dado cabo de todos 
os teus amigos e expulsaram-nos da nossa terra. 7 ’
Envia, pois, agora um homem, em quem tenhas con 
fiança, a ver todo o estrago que nos têm feito a nós, e 
às províncias do rei, e a castigá-los, assim como a todos 
os seus auxiliares.

8 O rei escolheu dentre os seus amigos a Báquides,
que tinha o governo (das regiões) de além do orlo, um s^quides 
dos grandes do reino e fie l ao rei, e enviou-o, 9 junta- e Alcimo, 
mente com o ímpio Alcimo, para quem ueservou o sumo 
pontificado, a leconhecer o estrago que Judas tinha feito, 
e ordenou-lhe que castigasse os filhos de Israel.

10 Partiram eles, pois, com um grande exército 
paia a terra de Judá e enviaram mensageiros, que fala-

6, 58. Demos a mão... isto é, fagamoé alianga com estes 
homens.



os guala 
usam da 

maior

ram a Judas e  a  seus irmãos, propondo-lhes eondicões 
de paz, com intenção de os enganar. 11 Mas eles nSo 
deram ouvidos às suas palavras, por verem que tinham 
vindo eom um poderoso exército.

12 Entretanto mn grupo de escribas fo i ter com 
Alcimo e Báquides, a  fim de lhes proporem o que fosse 

cruéld^e. justo. 13 A  frente desses filhos de Israel iam os, Assi- 
" deus, os quais lhes pediam a paz, 14 porque diziam : 

Ê um sacerdote da linhagem de Aarão que vem com 
o exército; ele nSo nos fará mai. 15 Alcimo falou-lhes 
com (todas as aparências de) paz e jurou-lhes: Não 
queremos fazer mal algum, uem a vós nem aos vossos 
amigos. 16 Bles deram-lhe crédito. Mas (A lcim o) fez 
prender sessenta homens deles e miandou-os matar num 
mesmo dia, segundo a palavra que estâ escrita (nos 
Salmos):^ 17 Entregaram (aos animais) a  carne dos 
teus santos «  derramaram o seu sangue ao redor de 
Jerusalém, sem haver quem os sepultasse. 18 Então 
todo o povo fo i tomado de grande temor e espanto, pois 
diziam: Não há entre eles verdade nem justiça, porque 
violaram a palavra dada e o juramento feito. 19 Báqui 
des partiu de Jerusalém e fo i acampar juuto de Bezeth, 
onde mandou prender muitos daqueles que tinham aban 
donado o seu partido, com alguns do povo, e lançar na 
grande cisterna.

20 Depois disto, lendo confiado o pais a Alcimo e 
deixado um corpo de tropas para o sustentar, Báquides 
voltou para junto do rei. 21 Entretanto Alcimo fazia 
todos os esforços para se impor no pontificado supremo. 
22 Juntaram-se a ele todos os que perturbavam o seu 
povo, tornaram-se senhores do pais de Judá e causaram 
grandes estragos em IsraeL 23 Tendo Judas que todos 
os males, que Alcimo e os que com ele estavam tinham 
feito aos filhos de Israel, eram maiores do que os cau 
sados pelos gentios, .24 percorreu todo o território da 
Judeia e deu e merecido castigo aos desertores (da causa 
ão pátria), que foram impedidos de andar pelo país. 
25 Quando Alcimo viu que Judas e a sua gente eram 
mais fortes, reconhecendo que não podia resistir-lhes, 
voltou para junto d© rei e acusou-os de graves crimes.

26 Então o rei mandou Nicanor, um dos seus mais 
ilustres generais, inimigo declarado de Israel, e  deu-lhe 
ordem de acabar com este povo. 27 Foi, pois, Nicanor 
a Jerusalém com um grande exército e  deputou quem 
fosse ter eom Judas e seus irmãos, para tratar de paz 
com eogano, 28 dizendo: Não haja guerra entre mim
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e Tós; eu virei com poucos homens a ver-vos pessoal 
mente e  a falar-vos de paz. 29 Depois fo i ter com 
Judas, e uns e outros se saudaram amigàvelmente, mas 
os inimigos estavam preparados para prender Judas.

80 Judas, apenas soube que Nicanor tinha ido falar- 
-Ihe com dolosa tençâo, logo se temeu dele e não quis 
mais ver-lhe o rosto. 31 Nicanor ireconheceu que estava 
descoberto o seu desígnio e marchou contra Judas, para 
lhe dar batalha junto de Cafarsalama. 82 Do exército 
de Nicanor caíram cerca de cinco m ll homens, e os 
outros fugiram para a cidade de Davide. 33 Depois 
disto, Nicanor suhiu ao monte Sião. Saliram do templo 
alguns dos sacerdotes com anciães do povo, para o sau 
darem em espirito de paz e  mostrar-lhe os holocaustos, 
que se ofereciam pelo rei. 34 Mas ele desprezou-os, 
fazendo zombaria, tratou-os desdenhosamente e falou- 
-Ihes com arrogância, 35 Jurando cheio de cólera: Se 
Judas se não entregar às minhas mãos com o seu exér 
cito, logo após a vitória queimarei este templo. E saiu 
todo enfurecido. 36 Então os sacerdotes entraram e 
apresentaram-se diante da face do altar e do templo, 
chorando e dizendo: 37 Tu, Senhor, escolheste esta
casa a fim  de que nela fosse invocado o teu nome, como 
casa dé oração e de súplica para o teu povo. 38 T ira 
vingança deste homem e do seu exército. Pereçam ao 
fio  da espada. Lembra-te das suas blasfêmias e não 
permitas que eles subsistam (sobre a terra ).

39 Nicanor saiu de Jerusalém e foi-acampar junto 
de Betoron, onde se juntou com ele i^m exército da 
Slrla. 40 Judas acampou junto de Adasa com três mil 
homens e fez oxação, nestes termos: 41 Senhor, quando 
os que o rei (Senaquerib) tinha enviado, blasfemaram 
contra ti, veio um anjo e  matóu deles cento e oitenta 
e cinco mil homens. 42 Extermina hoje da mesma sorte 
este exército diante de nós, a fim de que saibam todos 
os outros que (N icanor) falou mal contra o teu santuá 
rio ; jnlga-o segundo a sua maUda. 43 Deram os exér 
citos a batalha no dia treze do mês de Adar; o exército 
de Nicanor fo i derrotado, sendo ele o primeiro a morrer 
no combate. 44 Yendo as tropas de Nicanor que este
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7, 33. Que ae ofereeiam pelo re i, ao qual Deus permitia 
que estivessem sujeitos. Também os cristãos oravam a Deusi 
desde o principio pela felicidade e conversão dos imperadores 
pag&os, apesar de serem perseguidores. £  esta a doutrina 
que ainda hoje devemos seguir.

4S. O mêa de Adar corresponde ao fim  de Fevereiro c 
comeso de Margo.



tinha morrido, largaram as armas e deitaram a lugir. 
45 (Os Judeus) loram no seu aloance durante um dia, 
desde Adasa até à entrada de Gazara, tocando as trom- 
hetas atrás deles. 46 Saíram então <(os habitantes) de 
todas as aldeias da Judeia ao redor e  envolveram-nos, 
íazendo-os retroceder para os vencedores, que os mata 
ram a todos ã  espada, sem escapar um só. 

e a sua 4 7  Apoderaram-ise em seguida dos seus despojos e 
cortaram a cabeça a Nicanor, assim como a sua mão 

direita direita, que ele tinha estendido insolentemente (contra 
® tem plo); levaram-nas e penduraxam-nas, à vista de 

Jerusalém. Jerusalém. 48 Alegrou-se muito o povo, passando aquele 
dia num grande regozijo. 49 E ordenou-se que este 
mesmo dia seria celebrado todos os anos, como festivo, 
a treze do mês de Adar.

SO Depois disto, o país de Judá esteve em descanso 
durante um pequeno número de dias.

Aliança com os Romanos

Judra, g — 1 Ora Judas ouviu falar da reputação dos 
conheci-° Romanos: que eram grandemente poderosos, bons para 
mento do os seus aliados, e que davam a sua amizade a todos 
Romanoa ‘3’ ’ ® ®® aproximavam deles, porque 0 seu poder era 

grande. 2 Ouviu também contar as suas batalhas, as 
proezas realizadas na Galáeia, de que se tinham asse- 
nhoreado e que haviam tornado sua tributária: 8 quanto 
tinham feito no país de Espanha, para se apoderarem 
das minas de prata e de ouro, que ali há, e  como con 
quistaram todas estas terras i>ela sua prudência e paciên 
cia, 4 embora se encontrassem tais terras muito dis 
tantes; igualmente ,(ouviu) como derrotaram reis, que 
os tinham vindo atacar desde as extremidades, do mnndo, 
Iníligindo-Ihes tão grande mortandade no« seus exércitos 
que os outros lhe pagavam tributo todos os anos. 5 
(Soube) que tinham vencido em batalha a Filipe e a 
Perseu, rei dos Geteus, e batido e subjugado aos outros, 
que haviam tomado armas contra eles; 6 que pelos 
mesmos havia sido desbaratado Antioco, o Grande, rei 
da Asia, o qual lhes movera guerra, trazendo cento e 
vinte elefantes, cavalaria, carros e um exército multo 
numeroso; 7 que o tinham tomado vivo, e imposto, a 
ele e aos seus sucessores, um grande tributo, entrega de



reféns e de parte do seu reino (a saber): 8 o país dos
Índios, dos Medos e dos Lídios, as mais belas das suas 
províncias, as quais, depois de recebidas, deram ao rei 
Eumenes. 9 (Soube também Judas) que os que estavam 
na Grécia tiubam querido marchar (contra os Romanos) 
e destrui-los, mas que estes, sabedores de tal plano, 10 
enviaram contra eles um dos seus generais e lhes deram 
batalha, mataram muita gente, levaram cativas as suas 
mulheres e  os seus filhos, saquearam-nos, tornaram-se 
senhores do seu pais, destruíram as suas fortalezas, 
reduzlndo-os à escravidão até ao dia de hoje. 11 Tinham 
arruinado e subjugado ao seu império os outros reinos 
e Ilhas que lhes haviam resistido.

12 Por outro lado (ouviu) que conservavam cuida 
dosamente as alianças feitas com os seus amigos e com 
os que neles confiam; que assim se tornaram senhores 
dos reinos vizinhos e mesmo dos que lhes ficavam longe, 
e que todos quantos ouvem o seu nome os temem; 13 que 
reinam os que eles querem ajudar a reinar, e que são 
postos fora os que eles não querem; que, desta forma, 
(os Romanos) se achavam muito engrandecidos.

14 (Finalmente Judas ouviu dizer) que, sem em 
bargo de todas eStas coisas, nenhum entre eles trazia 
diadema, nem se vestia de párpura, para se engrandecer; 
15 que tinham estabelecido nm senado em que todos os 
dias deliberam trezentos e vinte (senadores), tendo sem 
pre conselho sobre os negócios da república, para bom 
governo do povo; 16 que confiam cada ano a autori 
dade suprema a, um só homem, para este mandar em 
todos os seus estados, obedecendo assim todos a um, só, 
sem haver entre eles nem inveja, nem ciúme.

17 Judas (em  vista de tudo isto) escolheu Eupolemo, 
filho de João, filho de Acos e  Jasão, filho de Eleazar, e 
enviou-os a Roma para contratar amizade e aliança 
eom eles, 18 a fim de que lhes tirassem o jugo dos 
Gregos, porque viam que eles reduziam à escravidão o 
reino de IsraeL 19 Depois -de uma viagem muito longa, 
chegaram a Roma, entraram no senado e disseram: 20 
Judas Macabeu, seus irmãos e o povo dos Judeus envia 
ram-nos a vós para fazer aliança e paz convosco, a fim 
de que nos conteis no número dos vossos aliados e 
amigos. 21 Esta proposta agradou aos Romanos.
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8, 8. Eumenes II ,  rei de Pérgamo, filho e sucessor de 
Atala I, tinha herdado de seu pai o favor e a aliança dos Ro 
manos. Recompensaram-lhe os serviços, dando-lhe as provín 
cias conquistadas a Antioco Magno.



rónnula 22 Efe o rescrlto que fizeram gravar em lâminas
da aliança. bronze e enviaram a Jerusalém, para all servirem

como dum monumento de paz e  aliança .(que tinham 
feito com os Judeus): 28 Felicidade aos Bomanos e à 
nação dos Judeus, por mar e  por terra, para sempre! 
Que a espada e o inimigo estejam (sempre) longe deles! 
24 Se sobrevier uma guerra aos Romanos, primeira- 
mente, ou a quaisquer dos seus aliados, em toda a exten 
são dos seus domínios, 25 a nação dos Judeus lhes dará 
auxilio de todo o (seu) coração, conforme o permitirem 
as circunstâncias; 26 os Judeus não darão nem subml- 
nlstrarão aos inimigos de Roma, trigo, nem armas, nem 
dinheiro, nem embarcações, porque assim é que pareceu 
bem aos Bomanos; (os Judeus) cumprirão o estabele 
cido, sem receberem nade deles. 27 Da mesma sorte, se 
sobrevier primeiro uma guerra à nação dos Judeus, os 
Romanos os ajudarão de todo o coração, segundo Ibes 
permitir o tempo; 28 não darão aos combatentes trigo, 
nem armas,- nem dinheiro, nem embarcações, porque 
assim é que aprouve aos Romanos; estes cumprirão o 
estabelecido com fidelidade. '  29 Tal é o pacto que os 
Romanos fazem com os Judeus. 30 Porém, se no futuro, 
uns ou outros quiserem acrescentar ou tirar alghma 
coisa ao que vai escrito aqni, eles o poderão fazer de 
comum acordo; e tudo o qne acrescentarem ou tirarem 
ficará válido. 31 Pelo que toca aos danos qne o rei 
Demétrio tem feito ao povo dos Judeus, já  lhe escre 
vemos sobre isso, nestra termos: Por que tens feito pesar 
o teu jugo sobre os Judeus, nossos amigos e  aliados? 
32 Se eles vierem outra vez representar-nos as suas 
queixas, sustentaremos os seus direitos contra ti e te 
faremos guerra por mar e por terra.

Morte heróica de Judas Macabeu
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9 —  1 Entretanto Demétrio, logo que soube que 
Nicanor e o seu exército -tinham perecido n-o comba-te, 
mandou novamente Báquides e Alcimo para a Judeia, 
com a ala direita (ou o melhor) do seu exército. 2 Mar 
charam pelo caminho que vai ter a Gálgala e acampa 
ram em M-asaJot, que está em Arbelas; tomaram-na 
e mataram grande mlmero de pessoas. 3 No primeiro 
més do ano cento e cinqüenta e dois chegaram com o 
exército a Jerusa-lém.

4 (Depois) partiram e maircharam para Berela eom 
vin-te m il homens (de pé) e dois mil cavaleiros. 6 Ora



Judas estava acampado em Laiaa, com três míl homens 
racolbidos. 6 Quando viram que a multidão do exército 
(in im igo) era enorme, ficaram possuídos de grande 
temor; muitos desertaram do acampamento, restando 
apenas oltocentos homens.

7 Judas viu a dispersão do seu exército e ò apeito 
em qne o Inimigo o punha para pelejar. Picou desani 
mado, porque não tinha tempo de os juntar, e sentiu-se 
desfalecer. 8 Mas sempre disse aos qne ficaram : De p é ! 
Marchemos contra os nossos inimigos, a ver se os podere 
mos combater. 9 Os seus, porém, desviavam-no disso, 
dizendo: Não poderemos fazer tal; salvemos agora as 
nossas vidas e voltemos para nossos irmãos; depois então 
tornaremos a vir pelejar contra eles; agora somos pou 
cos. 10 Judas disse; Longe de mim tal coisa, fugir à 
vista deles! Se é chegada a nossa hora, morramos valo 
rosamente por nossos irmãos, e não manchemos a nossa 
glória com esta nódoa.

11 O exército (inim igo) saiu do acampamento e foi 
ao seu encontro. A  cavalaria dividiu-se em dois corpos, 
e os fnnddbnlários e os frecheiros marchavam à frente 
do exército, seguindo na primeira linha os mais valentes. 
12 Báquides estava na ala direita, e os esquadrões avan 
çavam por ambos os lados, ao som das trombetas. 13 
Os que eram da parte de Judas fizeram também soar 
as trombetas, e a terra estremeceu com o fragor dos 
exércitos. A  batalha durou desde manhã até à tarde. 14 
Judas observou que a ala direita do exército, onde estava 
Báquides, era a mais forte, e lançou-se sobre ela jun 
tamente com todos os que eram de ânimo mais intrépido. 
15 Depois de romper a ala direita, perseguin-a até ao 
monte de Azot. 16 Mas os qne estavam na ala esquerda, 
quando viram qne a ala direita tinha sido derrotada, 
foram logo seguindo por detrás a Judas e aos que com 
ele se encontravam. 17 Tornou-se mais renhida a peleja 
e foram muitos os qne, dnma e outra parte, caíram feri 
dos. 18 Também Judas caiu morto, e os outros fugiram.

19 Jónatas e Simão levaram o corpo de seu irmão 
Judas a  enterrar no sepulcro dos seus maiores, na cidade 
de Modin. 20 Todo o povo de Israel o chorou, fazendo 
grandes Lamentações, darante muitos dias. 21 D iziam : 
Como caiu este herói, salvador do povo de Israel-

22 As outras narrações (que se podiam Jazer) das 
guerras de Judas, das façanhas qne operou e da sua 
grandeza não se acham escritas, poa-que eram muito 
numerosas.
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Jónatas, chefe dos Judeus e sumo sacerdote

Eleição de 
Jónatas.

Jónatas 
foge 

para o 
deserto;

mata 03 
filhos de 
Jambri 

psira 
v ingara  
morte de 
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Jónatas combate contra Báquides

23 Aconteceu que, deiwis da morte de Judas, apa 
receram por todo o território de Israel homens perver 
sos, e levantaram a  cabeça todos os obreiros da Iniqüi 
dade. 24 Naqueles dias sobreveio uma fome multo 
grande, e todo o pafe tomou o seu partido. 25 Báquides 
escolheu homens ímpios e deu-lhes cargos de mando no 
pais. 26 Estes andavam em busca zelosa dos amigos 
de Judas e traziam-nos a Báquides, o qual se vingava 
deles e os ridicularizava. 27 levantou-se uma tão 
grande tribulaçao em Israel, que não se tinha visto 
outra assim desde o tempo do desaparecimento dos pro 
fetas de Israel

28 Então jnntaram-se todos os amigos de Judas e 
disseram a Jónatas: 29 Desde que teu Irmão Judas
morreu, não hâ homem semelhante a ele, que marche con 
tra os nossos inimigos, contra Báquides e os que odeiam 
a nossa gente. 30 Portanto escolhemos-te hoje para 
seres nosso príncipe e chefe, em lugar dele, a fim  de 
dirigires as nossas guerras. 31 Jónatas, pois, nessa 
altura, recebeu o mando e tomon o lugar de seu irmão 
Judas.

32 Teve Báquides conhecimento disso e  procurava 
matá-lo. 33 Mas Jónatas, Simão, seu irmão, e todos os 
que com ele estavam, souberam disto e fugiram para o 
deserto de Técua, onde acamparam junto das águas da 
cisterna de Asfar. 34 Soube-o também Báquides, e ele 
mesmo com todo o seu exército, num dia de sábado, pas 
sou para a banda de além do Jordão.

35 Jónatas enviou seu irmão, que comandava o povo, 
a rogar aos Nabateus, seus amigos, que permitissem 
deixar-lhes depositado o seu equipameute, que era muito 
grande. 36 Mas os filhos de Jambri, saindo de.Madaba, 
apanharam João e tudo o qne ele tinha, e  íoram-se com 
este despojo. 37 Algum tempo depois, vieram dizer a 
Jónatas e a Simão, seu irmão, que os filhos de Jambri 
celebravam uma grande boda e traziam de Madaba com 
muita pompa a noiva, que era filha dum dos poderosos 
príncipes de Canaan. 38 Lembrados então eles do san 
gue do seu limão João, subiram e raconderam-se num 
lugar secreto da montanha. 39 Depois levantaram os 
olhos para espreitar, e eis que vinha ruidosamente uma 
aparatosa caravana: era o noivo com seus amigos e



irmãos, avançando ao encontro da comitiva (ãa noiva) 
ao Bom de tambores e instrumentos músicos, com muita 
gente armada. 40 Então deram sobre eles os da embos 
cada, para os matarem. Caíram muitos feridos, e os 
restantes fugiram para os montes, enquanto (os agres- 
sorés) tomavam todos os seus despojos. 41 As bodas con 
verteram-se, pois, em luto, e os seus concertos músicos em 
 lamentos. ^  Depois de vingarem o sangue de seu irmão 
desta maneira, voltaram para a margem do Jordão.

43 Báquides soube disto e fo i com um poderoso 
exército, em dia de sábado, até là margem do Jordão. 44 
Jónatas disse aos seus: V-amos pelejar contra os nossos 
Inimigos, porque boje não é como ontem e anteontem; 
45 vede que temos o Inimigo por diante, e as correntes 
do Jordão por trás, duma e doutra parte, com seus 
pântanos e bosques: não bá meio de escapar. 46 Agora, 
pois, clamai no oéu, pai-a que sejais livres da mão dos 
vossos inimigos. E travou-se a  batalba. 47 Jónatas 
estendeu a sua mão para ferir Báquides, mas ele evitou 
o golpe, retirando-se para trás. 48 Por fim Jónatas e 
os que estavam com ele deitaram-Se ao Jordão e passa 
ram-no a nado, sem que (os inimigos) os perseguissem. 
49 Do lado de Báquides calram naquele dia mil homens. 
Este voltou para Jerusalém, 50 edificou cidades fortes 
na Judeia e consolidou com altos muros, com portas e 
ferrolhos, as fortificações de Jericó, Emaás, Betoron, 
Betei, Tamnata, Faraton e Tefon. 51 Nelas pôs guar 
nições para que fizessem correrias contra Israel. 52 
Poiptificou também a cidade de Betsur, Gazara e a cida 
dela (de Sião), e pôs nelas trOpas e provisões de manti 
mentos. 53 Tomou para reféns os filhos das principais 
famílias do pais e  pô-los em custódia na fortaleza de 
Jerusalém.

54 No ano cento e cinqüenta e  três, no segundo mês, 
mandou Alcimo demolir as paredes do átrio interior do 
templo, destruindo as obras dos profetas (Ageu e Zaca 
rias). Começou a deitá-las abaixo, 55 mas, nessa altura, 
Alcimo fo i ferido '(pela mão de Deus), e  não pôde acabar 
o que tinha começado: cerrou-se-lhe a boca, ficou tolhido 
de paralisia, sem poder mais pronunciar uma palavra, 
nem fazer disposição alguma relativamente à sua casa. 
56 (Aasim) morreu Alcimo neste tempo, atormentado de 
grandes dores.

57 Tendo Báquides que Alcimo tinha morrido, vol 
tou para o rei, e o pais fico^u em repouso durante dois 
anos,
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Nova 58 Então todos os mans fownaram entre sl este 
campanha ^ ^ g n io : Eis que Jónatas e es que estão com ele vivem 
Báquides; em paz e  segurança; façamos, pois, agora v ir Báquides, 

sua que es apanhará a todos numa noite. 69 Foram, pois,
derrota, levar-lhe este conselho. 60 BáqnldeS

pôs-se logo a caminho com um grande exército e man 
dou em segredo cartas ao» do seu partido, qne tinha 
na Judeia, a fim de que prendessem Jónatas e os que 
estavam com ele. Poném estes não o puderam fazer, 
porque se divulgou o seu plano. 61 Pelo contrário, (oa 
ãe Jónatas) prenderam cinqüenta homens do país, che 
fes daquela conspiração, e mandaram-nos matar. 62 Em 
seguida retirou-se Jónatas, com iSlmão e os sens partidá 
rios, para Betbasl, que está no deserto. Repararam as 
suas ruínas e fizeram dela uma forte praça. 63 Quando
Báquides o soube, juntou logo todas as snas tropas e
avisou do que se passava os sens amigos da Judeia. 
64 Fói acampar perto de 'Betbasi, que sitiou durante 
muitos dias, atacando-a com máquinas de guerra. 65 
Porém Jónatas, deixando Simão, seu irmão, na cidade, 
saln para o campo com um reduzido corpo de tropas 
66 e derrotou Odomera e seus irmãos e os filhos de 
Paseron, dentro das suas próprias tendas, e começou a 
dar combates e a aumentar em número. 67 Entretanto 
Simão e os que com ele estavam sairam da cidade e 
queimaram os máquinas de guerra; 68 depois atacaram 
e desbarataram Báquides, que ficou muito desgostoso, 
ao ver que tinham saldo frustrados os seus desígnios 
e a sua empresa.

£ ajustada 69 Irritado contra aqueles homens iníquos, que lhe 
a paz. deram o conselho de v ir à terra deles, maton muitos 

e resolveu voltar para o seu pais. 70 Jónatas, ao saber 
disto, mandou-lhe embaixadores para lazer pazes com 
ele e tratar da entrega dos prisioneiros. 71 Báquides 
recebeu-os favoráveimente e consentiu no que Jónatas 
queria, jurando que em todos os dias da sna vida lhe não 
faria mal algum. 72 Eestitulu-Lbe os .prisioneiros, que 
antes tinha leito cativos na terra de Judá, e depois vol 
tou para o seu país e não quis mais voltar á  terra (ào» 
Judeus).

73 Assim repousou a espada em Israel. Jónatas 
fixou residência em Macmas; all começou a julgar o 
povo e exterminou os Ímpios do meio de Israel



Aliança de Jónatas com Alexandre

10— 1 No ano cento e sessenta, Alexandre, filho Rivalidade 
de Antíoco, cognomlnado Bpífanes, marchou e ocupou entre Ale- 

a Ptolemaida; foi bem recebido e  reinou ali. 2 O rei D^étrio 
Demétrio, ao saber disto, levantou um exército multo 
numeroso e  avançou a encontrar-se com ele para lhe 
dar batalha.

3 Então Demétrio enviou a Jónatas nma carta cheia Carta de 
de expressões de paz, prometendo elevá-lo em dignidade. Demétrio 
4 Antecipemo-nos a fazer a paz com ele, —  dizia (Demé-  ̂
trio ) consigo —  antes que a faça com Alexandre com 
prejuízo nosso, 6 porque ele .(Jónatas) se lembrará de 
todos os males que lhe fizemos, a ele, a  seu Irmão e ao 
seu povo. 6 (Demétrio) deu-lhe, pois poder de levantar 
um exército, de fazer armas e de se dizer seu aliado, 
e mandou que lhe entregassem os reféns detidos na cida 
dela (de Jerusalém).

7 Foi Jónatas a Jerusalém e leu as cartas, ouvin 
do-o todo o povo, assim como as tropas que ocupavam a 
cidadela. 8 Estas ficaram tomadas dum grande medo, 
depois de ouvirem que o rei Uie tinha dado poder de 
juntar um exército. 9 Foram, pois, entregues os reféns 
a Jónatas, o qual os restituiu aos seus parentes. 10 
Jónatas estabeleceu-se em Jerusalém e começou a edlfi- 
car e a renovar a cidade. 11 Mandou aos operários que 
levantassem nma muralha de cintura, em pedras de 
siLharia, em volta do monte Sião, para sua fortaleza, 
e eles assim o fizeram. 12 Então os estrangeiros, que 
estavam nas fortalezas que Báquides tinha edificado, 
fugiram; 13 cada uon deixou o seu lugar e foi para a 
sua terra. 14 Ficaram sòmente em Betsur alguns daque 
les que tinham abandonado a lel e os preceitos de Deus,
.porque esta cidade lhes servia de refúgio.

15 Entretanto o rei Alexandre soube das promessas Carta de 
que Demétrio tinha feito a Jónatas; contaram-lhe tam- 
hém as batalhas e provas de valor, qne ele e seus irmãos 
tinham dado, e os trabalhos suportados. 16 Disse: 
Porventuira poderemos encontrar um homem como este? 
Procuremos, pois, fazê-lo nosso amigo e aliado. 17 
Escreveu c enviou-lhe uma carta, concebida nestes ter 
m os: 18 O rei Alexandre, ao seu Irmão Jónatas, saúde.
19 Temos ouvido dizer de t i  que és um homeih poderoso 
e apto para seres nosso amigo; 29 portanto constituí- 
mos-te hoje sumo pontífice da tua nação e damos-te o 
título de amigo do re i— nessa ocasião mandou-lhe uma
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veste de púrpura e uma coroa de ouro — para que cuides 
dos uosscs interesses e nos conserves amizade.

21 No ane cento e sessenta, no sétimo mês, vestiu-se 
Jónatas da túnica sagrada, no dia da solene festa dos 
Tabernáculos; e levantou um exército e mandou fazer 
grande quantidade de aimas.

22 Quando Demétrio teve conhecimento destas coisas 
contristou-se muito e disse: 23 Que proceder fo i o
aosso, a ponto que Alexandre nos haja precedido em 
conciliar a amizade dos Judeus para fortificar o seu 
partido?

24 Escrever-lhes-ei também palavras persuaslvas, 
oferecendo-lhes dignidades e dávidas, para que sejam 
comigo em minha ajuda.

25 Escreveu-lhes, pois, nestes termos; 0 rei Demé 
trio, A nacão dos Judeus, saúde. 26 Ouvimos dizer que 
tendes guardado a aliança que fizestes conosco, que per- 
severastes firmes na nossa amizade, nSo vos coligando 
com os nossos inimigos, e  disto nos alegramos. 27 Per- 
severai, agora, como até aqui, em nos conservar a mesma 
fidelidade; pagar-vos-emos avantajadamente o que íizer- 
des por nós: 28 libertar-vos-emos de muitos encargos e 
cumular-vos-emos de obséquios.

29 Desde agora vos Isento, a vós e a todos os 
Judeus, dos tributos que costumâveis pagar, do imposto 
do ®al e  das coroas. À  terça parte dos produtos do chão 
30 e à metade dos frutos das árvores, a que tinha direito, 
a tudo isso desde o dia de hoje em diante renuncio, não 
querendo que se receba mais do país de Judá, nem das 
três regiões que lhe foram anexas, tiradas da Samaria 
e da Galileia. Isto, desde hoje e para sempre. 31 (Quetro) 
também que Jerusaiém seja santa e livre eom todo o 
seu território, e que os dízimos e os tributos sejam paia 
ela. 32 Igualmente renuncio à posse da fortaleza, que 
está em Jerusaiém, e don-a ao sumo sacerdote, a fim 
de que ponha nela os homens que ele mesmo escolher, 
para que a guardem. 33 Dou mais, sem resgate algum, 
a liberdade a todos os Judeus, qúe vieram cativos do 
país de Judá e se encontrarem em todo o meu reino, 
isentando-os a todos de pagarem tributos por si e tam 
bém pelos seus gados. 34 (Quero da mesma sorte) que 
todas as festas solenes, os dias de sábado, a$ neoménias, 
as lestas decretadas, assim como os três dias antes de

10, 29. CoToaa... Uma oferta espontânea de coroas de curo 
ao soberano velo a transformar-se, em alguns povos antigos, 
num pesado trilbuto.



cada festa solene e os ti'ês depois dela, sejam todos dias 
de imunidade e de isenção para todos os Judeus que 
estão no meu reino; 33 (nesses dias) ninguém terá 
direito de exigir deles coisa alguma, nem de os molestar, 
seja por que assunto for.

3<5 Também (ordeno) que dos Judeus se alistem nas 
tropas do rei até trinta mii homens, aos quais se dará 
o mesmo soido que às demais tropas do rei. Deles se 
escolherão alguns para serem postos nas grandes forta 
lezas do rei, 37 e outros serão colocados em lugares 
de confiança do reino; sejam deles mesmos tirados os 
seus cliefes, e riram conforme as suas leis, como o rei 
ordenou para o pais de Judá 38 Que as três regiões 
da Samaria, anexas à Judeia, sejam consideradas como 
a própria Judeia, de forma que não estejam sujeitas a 
nenhum outro poder, que não seja o do sumo pontífice.
39 Quanto à Ptolemaida e a todo o seu território, faço 
doação dela ao santuário de Jerusalém, para as des 
pesas necessárias ao culto. 40 Afora isto, darei todos 
os anos quinze mil siclos de prata, que se tomarão dos 
direitos reais, nos domínios que me pertencem. 41 Tudo 
aquilo que ultrapasse as despesas feitas nos anos ante 
riores, será entregue desde hoje para o serviço do templo.
42 Além disto, os cinco mil siclos de prata, cobrados 
todos os anos das rendas do santuário, ser-lhe-ão deixa 
dos, porque pertencem aos sacerdotes, que exercem as 
funções do seu ministério. 48 Também (quero) que 
todos aqueles que se refugiarem no templo de Jerusalém, 
ou dentro da sua cerca, por causa de dívida ao fisco ou 
por qualquer outro motivo, fiquem imunes, assim como 
todos os bens que possuem no meu reino! 44 As despesas 
para edlficar ou reparar as obras do santuário serão 
feitas por conta do rei, 45 como também o que se gas 
tar para reedificar os muros de Jerusalém, para for 
tificar a sua cerca e .para fazer muralhas nas cidades 
da Judeia.

4C Mas Jónatas e o povo, quando ouviram estas Descon- 
propostas (de JJemétrio), não as tiveram por sinceras fiança dos 
e não as aceitaram, poi-que se lembravam dos grandes  q̂̂‘ ê*se
males que ele tinha feito a Israel e de quanto os tinha voltam
atribulado. 47 Declararam-se, pois, a favor de Alexan- para Aie- 
dre, visto ter sido o primeiro que lhes falara de paz e 
auxiliaram-no sempre dali por diante.

48 (Negociado isto) levantou o rei Alexandre um Alexan- 
grande exército e marchou com suas tropas contra Demé- dre, ven- 
trio. 49 Os dois reis deram batalha, mas o exército de



Demétrio fugiu. Alexandre fo i em seu alcance e deu 
sobre ele. 50 A  .peleja fo i renhida, até que se pôs o 
sol, e  Demétrio foi morto naquele dia. 

toma 51 Depois destas coisas, Alexandre enviou embai-
por xadores a iPtolomeu, rei do Egipto, encarregados de lhe

esposa, dizer o seguinte; 52 Eis que voltei ao meu reino e me 
assentei no trono de meus .pais, tomei conta do poder, 
derrotei Demétrio e entrei na posse de meus domínios. 
53 Vim com ele às mãos, derrotei-o, a ele e às suas 
tropas, e assentei-me no trono do seu reino. 54 Façamos 
agora amizade um com o outro; .(por isso) dá-me a tua 
filha por mulher, e eu serei teu genro, e, assim a ti 
como a ela, darei presentes condignos.

55 O rei Ptolomeu respondeu-lhe: Venturoso o dia 
em que tornaste a ocupar a terra de teus pais e te 
assentaste no trono do seu reino! 56 Agora te farei o 
que me pediste por escrito; mas vem ter comigo a Pto- 
lemaida, para que ali nos vejamos, e farde-ei meu genro, 
como disseste.

57 Saiu, pois, Ptolomeu do Egipto, com sua filha 
Cleópatra, e fo i a  Ptolemaida, no ano cento e sessenta 
e dois. 58 A li compareceu em sua presença o rei Ale 
xandre, a quem Ptolomeu deu sua filha Cleópatra, e 
celebrou as núpcias em Ptolemaida com grande magnifi 
cência, segundo o costume dos reis. 

e concede 59 O rei Alexandre escreveu também a Jónatas, para 
que viesse avistar-se com ele. 60 Jónatas fo i com grande 

honras, pompa a Ptolemaida, onde visitou os dois reis, e deu- 
-Ihes, assim como aos seus amigos, prata, ouro e muitos 
presentes, conquistando o seu favor. 61 Então concer 
taram-se certos homens perversos de Israel, homens ini- 
quos, para apresentarem uma acusação contra ele, mas 
o rei não os quis atender. 62 Antes mandou que se tiras 
sem a Jónatas as suas vestes e que o vestissem de púr- 
pura, o que se fez. Depois o rei mandou-o sentar a seu
lado 63 e disse aos grandes da sua corte: Ide com ele
pelo meio da cidade e fazei publicar em voz alta que 
ninguém se atreva a formar contra ele queixa, por 
título algum, e que ninguém lhe seja molesto por qual 
quer coisa que for. 64 Aqueles que tinham vindo com
tenção de o acusar quando o viram pàhlicamente 
exaltado e vestido de púrpura, fugiram todos. 65 O rei 
honorifieou-n, pô-lo no número dos seus primeiros ami 
gos e constltnlu-o general e governador. 66 Jénatas 
voltou para Jerusalém, em paz e com alegria.



67 No ano cento e sessenta e cinco, I>emétrio, filhò 
de Demétrio, volton de Creta â. terra de seus pais. 68 
Logo que o rei Alexandre teve conhecimento disto, inco 
modou-se muito e partiu para -‘̂ ntioquia.

69 O rei I>emétrio fez general das suas tropas a 
Apolõnio, que era governador da Celesiria. Este levan 
tou um grande exército e chegou a Jâmnia, donde enviou 
um mensageiro a Jónatas, sumo sacerdote, 70 a d izer: 
Tu és o único que nos resistes, e, por isso, estou feito 
um objecto de riso e de opróbrio. Como poderás aguen 
tar-te contra nús nas montanhas? 70L 'Se, pois, agora 
confias nas tuas tropas, desce a nés ao campo, e façamos 
lá prova das nossas forças, porque o poder das batalhas 
me acompanha. 72 Pergunta e saberás quem eu sou e 
quais os meus aliados. Eles dizem que os vossos pés se 
não poidem manter firmes diante da nossa face, porque 
teus pais foram postos duas vezes em fuga 'Ua sua pró 
pria terra. 73 Como poderás tu, pois, agora resistir ao 
ímpeto da cavalaria e dum tão grande exército, num 
campo, onde não há nem pedra, nem penedo, nem lugar 
para fugir?

74 Jónatas, quando ouviu estas palavras de Apoló- 
nio, ficou muito indignado. Escolheu dez mil homens, 
partiu de Jerusalém, e Simão, seu irmão, se foi encor- 
porar com ele para o socorrer. 75 Acamparam junto de 
Jope, mas os da cidade fecharam-lhes as portas, porque 
dentro de Jope havia uma guarnição de Apolónio. Jóna 
tas combateu-a. 76 Aterrados, os que estavam dentro 
da cidade abriram as portas, e assim Jónatas apode 
rou-se de Jope.

77 Quando ouviu isto, Apolónio fez logo avançai- 
consigo três mil cavaleiros e um exército numeroso. 
78 Marchando como quem ia pelo caminho de Axot, 
para passar adiante, logo de improviso se lançou na 
campina, porque tinha muita cavalaria e  nela se fiava. 
Seguiu-o Jónatas para Azot, e ali deram batalha um ao 
outro. 79 Apolónio tinha deixado de emboscada mil 
cavaleiros 'atrás (para surpreender os Judem). 80 Jóna 
tas teve notícia de que ficava por detrás dele uma 
emboscada. Os inimigos rodearam o seu arraial, e, desde 
manhã 'até à tarde, não cessaram de atirar dardos con 
tra a sua gente. 81 O povo permaneceu firme, conforme 
a ordem que Jónatas lhe tinha dado, enquanto que os 
cavalos dos inimigos se fatigaram muito. 82 Então 
Simão fez avançar as suas tropas e atacou a falange, 
porque a cava'laria estava cansada, de sorte que foram
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 derrotados e fugiram. 83 Os cavaleiros dispersaram-se 
pela plauície, e os fugitivos acolheram-se em Azot, onde 
entraram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se 
porem em segurança. 84 Porém Jónatas queimou Azot 
e as cidades que estavam nos seus contornos tomou os 
seus despojos e pôs fogo ao templo de Dagon, quei 
mando-o com todos os que nele se tinham refugiado.
85 Foram perto de oito mil homens os que morreram, 
entre os passados à espada e os consumidos pelo fogo.
86 Jónatas levantou dali o seu arraial e acampou junto 
de Ascalon, cujos cidadãos saíram a recebê-lo com gi-an- 
des honras. 87 Depois Jénatas regi-essou a Jerusalém 
com a sua gente carregada de muitos despojos.

88 Quando o rei Alexandre soube destes sucessos, 
elevou ainda Jónatas a maior glória. 89 Mandou-lhe 
um alfinete de ouro, daqueles que se costumam dar 
aos parentes do ici, e deu-lhe o domínio de Acaron com 
todo o território.

O rei do 
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Prosperidade de Jónatas entre ns desordens 
politicas da Siria

11 —  1 Depois disto, 0 rei do Egipto a juntou lun 
exército inumerável, como a areia que está sobre a praia 
do mar, e um grande número de naus, procurando apo 
derar-se do reino de Alexandre por astúcia e juntá-lo 
ao seu reino. 2 Marchou, pois, para a Síria com pala 
vras de paz, e os habitantes das cidades abriam-lhe as 
portas e vinham-no receher, porque •o rei Alexandre tinha 
mandado que saíssem a recebê-lo, visto que era seu 
sogro. 3 Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, 
aí punha guarnição de (siias) tropas.

4 Quando chegou perto de Azot, mostraram-lhe o 
templo de Dagon queimado, a própria cidade e os seus 
subúrbios demolidos, os cadáveres por terra, e, ao longo 
do caminho, m-ontões (d,e restos) daqueles que tinham 
sido mortos na batalha. 5 Disseram ao rei que Jónatas 
era quem tinha feito todos estes estragos, querendo 
assim torná-lo odioso, mas o rei manteve-se calado.

6 Jónatas foi com grande pompa encontrar-se com o 
rei em Jope, <3umprimentaram-se um ao outro e passa 
ram ali a noite. 7 Jónatas acompanhou o rei até ao 
rio, que se chama Eleutero, e voltou para Jerusalém.

89. Alfinete de curo, que traziam sobre o ombro, como 
sinal de honra especial.



8 o  rei Pteloineu apoderou-se de todas as cidades dâ C le ó p a -  

ilo iitoral' até Selêucia, que está sobre o mar, e forjava 
maus desígnios contra Alexandre. 9 Enviou embaixado 
res a Demétrio, que lhe dissessem: Anda, façamos 
aliança um com outro, e eu te darei minha filha que 
Alexandre tem por mulher, e reinarás no reino de teu 
pai. 10 ‘Efectivamente estou arrependido de ihe ter 
dado minha filha, visto que procurou matar-me. 11 
Acusava-o deste modo, pelo desejo que tinha do seu 
reino. 12 Tirou-lhe sua filha, deu-a a Demétrio, rom 
pendo com Alexandre e tornando manifesta a sua ini 
mizade.

'13 Ptolomeu entrou em Antioquia e pôs na sua 
cabeça dois diademas: um do Egipto e outro da Asia. “ lademas,

14 O rei Aiexandre naquele tempo encontrava-se combate 
na Cilícia porque os habitantes dessa regiáo tinham-se Alexandre, 
revoltado contra ele. 15 Quando, porém, Alexandre ouviu Morte de 
tal notícia, fo i logo contra ele para o combater. O rei ambos. 
Ptolomeu fez sair a campo o seu exército, saiu-ihe ao 
encontro com grandes forças e pô-lo em fuga. 16 Ale 
xandre fugiu para a Arábia, a ver se achava aü alguma 
protecção. E o rei Ptolomeu triunfou. 17 Zabdiel, (prín  
cipe) -Árabe, mandou cortar a cabeça a Alexandre e 
enviou-a a Ptolomeu. 18 Três dias depois morreu o rei 
Ptolomeu, e os (soldados) que estavam nas fortalezas 
foram mortos pelos seus habitantes. 19 Entrou Demé 
trio a reinar no ano cento e sessenta e sete.

20 Naqueles dias Jónatas juntou os que estavam Jónatas é 
na Jtideia, para combaterem a fortaleza que havia em exMtado 
Jerusalém, contra a qual levantou muitas máquinas de Demétrio. 
guerra. 21 Mas alguns homens iníquos, que aborre 
ciam a sua gente, foram ter com o rei (Demétrio) e 
contaram-lhe que Jónatas tinha sitiado a fortaleza. 22 
Demétrio, quando tal ouviu, ficou irritado e foi logo 
para Ptolemaida, donde escreveu a Jónatas que não 
sitiasse a fortaleza e que fosse sem demora ter com 
ele, para conferenciarem.

23 Porém, Jónatas, rqeebida esta carta, ordenou 
que se continuasse o cerco, e, escolhendo alguns dos 
anciães de Israel e dos sacerdotes, foi (com eles) expor-se 
ao perigo. 24 Levou consigo (m uito) ouro, prata, ves 
tes e outros numerosos presentes, e fo i a Ptolemaida, a 
encontrar-se eom o rei, junto de quem teve bom aco 
lhimento. 25 Apesar disto, ainda alguns homens iníquos 
da sua nação formaram qaieixas contra ele. 26 Mas o 
rei tratou-o como o tinham tratado os príncipes seus



predecessores; honrou-o, à vista de todos os seus amigos, 
27 confirmou-o no sumo sacerdócio e em todas as hon 
ras, que antes tinha, e pô-lo entre os primeiros dos seus 
amigos. 28 Jónatas suplicou ao rei que concedesse 
Imunidade de tributos à Judeia e  6s três toparquias da 
gamaria, prometendo-lhe trezentos talentos. 29 O rei 
concordou e mandou expedir a Jónatas, sobre tudo isto, 
uma carta concebida nestes termos:

30 O rei I>emétrio, ao seu irmão Jónatas e à nação 
dos Judeus, saúde. 31 Bnviamos-vos uma cópia da carta, 
que a vosso respeito escrevemos a Lastenes, nosso 
paxente, para tomardes conhecimento dela. (D ig assim ); 
32 O irei Demétrio, a Lastenes, seu pai, saúde. 33 Resol 
vemos fazer bem à nação dos Judeus, flue são nossos 
amigos e  nos conservam fidelidade, por causa dos seus 
bons sentimentos para conosco. 34 Confirmamos o seu 
domínio sobre todo o território da Judeia e dos três 
distritos de Efraim, Lida e Ramata, os quais foram ane 
xos da província da gamaria à Judeia, com todos os 
seus territórios. Quanto a todos os que sacrificam em 
Jerusalém, isentamo-los dos impostos que o rei cobrava 
deles, cada ano, sobre o que lhes rendiam os frutos da 
terra e  das árvores. 35 Renunciamos também desde 
agora a outros direitos que nos pertenciam de dízimos 
e de tributos, (renunoiamos) aos impostos das salinas 
e  às coroas (ãe ouro) que nos eram devidas. 36 Todas 
estas coisas lhes damos ; e  nada disto será anulado desde 
agora para sempre. 37 Cuidai, pois, de tirar agora uma 
cópia deste decreto e entregai-a a Jónatas, para ser 
posta no monte santo (ãe Sião) em lugar público.

Jónatas 38 O rei Demétrio; vendo que a terra estava sosse- 
ife^étrio diante dele e que nada lhe resistia, licenciou todo

contra o seu exército, mandando cada um para sua casa, excepto 
Trifâo. as tropas estrangeiras, que tinha levantado nas ilhas das 

nações. Isto excitou contra ele «  ódio de todas as tropas, 
que tinham servido a seus pais. 39 T rífio , que antes 
havia sido do partido de Alexandre, quando viu que 
todo o exército murmurava contra Demétrio, foi logo 
ter com Bmalcué, o Arabe, que educava Antíoco, filho 
de Alexandre. 40 Eez-lhe muitas e grandes instâncias

11, 28. E  às três toparquias \ eram as três regiões de que 
se fala no capítulo 10, 30 e 38, cujos nomes expressamente se 
declaram adiante neste mesmo capitulo, vers. 34.

31. A  LasteneSj nosso parente. Era costume dos príncipes 
antigos honrar com o título de pais ou parentes os seus pri 
meiros ministros e conselheiros.



para que lho entregasse, a fim de o fazer reinar em 
Ingar de seu pai, contando-lhe tudo o que Demétrio 
tinha feito e o ódio que o seu exército havia concebido 
contra ele. B lá se demorou muitos dias. 41 Entretanto 
Jénatas enviou embaixadores ao rei Demétrio, suplican 
do-lhe que deitasse fora os que estavam na cidadela de 
Jerusalém e nas outras fortalezas (da Judeia), porque 
faziam guerra a Israel. 42 Demétrio mandou respon 
der a Jénatas: NSo só farei por ti e pela tua gente o 
que me pedes, mas cumular-vos-ei de honras, a ti e ao 
teu povo, logo que o tempo mo permita. 43 Agora farás 
bem se mandares tropas em meu socorro, porque todo o 
meu exército me abandonou. 44 Imediatamente mandou- 
-Ihe Jónatas para Antioquia três mil homens esforçados, 
que foram ter com o rei, o qual se alegrou muito com a 
sua chegada.

45 Reuniíam-se dos habitantes da cidade cento e 
vinte mil homens, que queriam matar o rei. 46 O rei 
fugiu para o seu palácio, mas os habitantes da cidade 
topnaram-se senhores das ruas dela e  começaram a ata 
cá-lo. 47 Entáo o rei chamou os Judeus em seu socorro, 
e eles juntaram-se todos ao pé dele; depois fizeram eoi-- 
rerias pela cidade 48 e mataram naquele dia cerca de 
cem mil homens, puseram fogo à cidade, tomaram na 
quele mesmo dia muitos despojos e livraram o rei. 49 
Quando os da cidade viram que os Judeus se tinham 
apoderado dela, fazendo o que queriam, perderam a 
coragem e com deprecações suplicaram misericórdia ao 
rei, dizendo: 50 Dámos a tua dextra, e cessem os
Judeus de nos atacar, a  nós e à cidade. 51 (Ao mesmo 
tempo) largaram as suas armas e fizeram a paz. Os 
Judeus adquiriram grande glória aos olhos do rei e de 
todos os que se achavam no seu reino, e voltaram para 
Jerusalém carregados de muitos despojos.

52 O rei Demétrio sentou-se no trono do seu reino. Ingratidão 
e o país fleou em paz diante dele. 53 Mas (este prin- Demétrio. 
cipe) faltou a tudo o que tinha prometido, separou-se 
de Jónatas e não correspondeu aos benefícios dele rece 
bidos, antes o molestava muito.

54 Depois disto, voltou Trifão, e com ele Antioco, Antioco 

jovem ainda, que reinou e se pôs o diadema na cabeça. geiUugS, 
55 Todas as tropas que Demétrio tinha despedido jun- 
taram-se logo a Antioco e  combateram contra Demétrio, 
o qual voltou costas e fugiu. 56-Trifão apoderou-se 
dos elefantes e tornou-se senhor de Antioquia.



e faz 57 Então o jovem Antioco escreveu a Jónatas nestes
^coín^ termos: Eu te confirmo no sumo pontificado e te cons- 

Jónatas. tituo sobre os quatro distritos e (quero que) sejas dos 
amigos do rei. 58 Mandou-lhe também vasos de ouro, 
utensílios, e deu-lhe poder de beber por copo de ouro, 
de se'vestir de púrpura e de trazer aíinete de ouro. 59 
A  seu irmão 'Simão nonieou-o governador das terras que 
vão desde a Escada de T iro até à fronteira do Egipto. 

Expedições 60 Então saiu Jónatas e percorreu as terras e as
'^contí^o? cidades de além do rio. Juntou-se a ele, para combater 
sequazes »  «cu lado, todo o exército da Síria. Chegou assim a 

de Ascalon, cujos habitantes saíram a recebê-lo com gran- 
Demétrio. honras. 01 Dali passou a Gaza, mas os de Gaza

fecharam-lhe as portas. Ele sitiou-a, e  queimou e saqueou 
os arredores da cidade. 02 Então mandaram os de Gaza 
dizer a Jónatas que queriam capitular, e ele deu-lhes a 
sua mão direita (isto é, a paz), mas tomou os filhos 
dos principais, como reféns, e enviou-os a Jerusalém. 
Em seguida percorreu todo o país até Damasco. 0.3 
Nesta ocasião Jónatas soube que os generais de Demé 
trio tinham ido com um poderoso exército a Cades, que 
está na Galileia, com o tfim de o afastar dos negócios 
do reino. 64 Marchou coptra eles, deixando na terra 
(ãe Judá) seu irmão Simão. 05 Siinão pôs cerco a 
Betsur, atacou-a durante muitos dias, e teve bloqueados 
os seus habitantes. 00 Então pediram-lhe paz, e ele 
lha concedeu; porém lançou-os fora dali, apoderou-se
da cidade e pôs nela uma guarnição.

67 Jónatas e o seu exército acamparam junto do 
lago de Geuesar, e, antes de amanhecer, penetraram na 
campina de Asor. 68 B eis que se encontrou diante do 
exército dos estrangeiros, que veio contra ele na cam 
pina, depois de lhe haver armado emboscadas nos mon 
tes. 69 Então os que estavam escondidos, saíram dos 
lugares da sua emboscada e travaram a batalha. 70 
Todos os que eram da parte de Jónatas fugiram, sem 
ficar um sô, senão Matatias, filho de Absalão, e Judas, 
filho de Calfi, generais do seu exército. 71 Então Jónatas 
rasgou as suas vestes, pôs terra sobre a sua cabeça e 
orou. 72 Feito isto, voltou Jónatas para os combater, 
pelejou contra eles e pô-los em fuga. 73 Os do seu 
partido que fugiram, quando o viram pelejar tornaram 
logo a juntar-se a ele, e todes perseguiram (os mimigos) 
até Cades, onde estes tinham o acampamento. .Aí mesmo

11, 59. Escada de T ir o : montanha situada entre Tiro e 
Ptolemaida.



assentaram arraiais. 74 Morreram naquele dia três 
mil homens do exército estrangeiro. Jónatas voltou para 
Jerusalém.

Jónatas renova as alianças com os povos amigos

12 —  1 Jónatas, vendo que as cireunst.âncias lhe Renova a 
eram favoráveis, escolheu certos homens e enviou-os a amizade 
Roma, a confirmar e renovar a amizade com os Roma 
nos. 2 Mandou também aos Espartanos e a outros luga 
res cartas do mesmo teor.

3 Foram (os seus embaixadores) a Roma e entraram com os 
no senado, onde disseram: Jónatas, sumo sacerdote, e o Romanos, 
povo judeu enviaram-nos aqui a renovar convosco a 
amizade e a aliança, como eram nos tempos passados.
4 (Os Romanos) deram-lhes cartas dirigidas aos (deten 
tores da autoridade romana) de cada lugar, para eles 
os fazerem conduzir em paz até á Judeia.

'5 A cópia da carta, que Jónatas escreveu aos Espar- e com os 
tanos, é a seguinte: C Jónatas, sumo sacerdote, o con- 
selho da nação, os sacerdotes e o resto do povo judeu, 
aos Espartanos, seus irmãos, saúde. 7 Em tempos pas 
sados foram enviadas cartas ao sumo sacerdote Onias 
por Ario, que reinava sobre vós, nas quais se lia que 
sois nossos irmãos, como se vê pela cópia que junto.
8 Onlas acolheu com grande honra o mensageiro enviado 
e recebeu (favoravelmente) as cartas onde se falava 
de aliança e amizade. 9 Nós, posto que não necessite 
mos destas coisas, pois temos por cousolação os santos 
livros, que estão entre nossas mãos, 10 quisemos contudo 
enviar-vos mensageiros para renovar a fraternidade e 
a amizade, temendo não viessemos a ficar como estra 
nhos a vosso respeito, visto ter já passado muito tempo, 
desde que cá mandastes (aquela embaixada). 11 Em 
todo o tempo sem interrupção, nos dias solenes e nos 
outros dias sagrados, nos lembramos de vós nos sacri 
fícios que oferecemos e nas nossas orações, pois é justo 
e razoável lembrar os irmãos. 12 Rejubilamos com a 
vossa glória. 13 Quanto a nós, têm-nos cercado grandes 
tribiviações e várias guerras, e têm-nos invadido os reis 
circimvizinhos. 14 Entretanto não quisemos ser pesa 
dos, nem a vós nem aos outros aliados e nossos amigos, 
em todos estes combates, 15 porque temos o socorro do 
céu, e fomos livres, e os nossos inimigos foram humilha 
dos. 16 Portanto escolhemos Numénio, filho de -ántíoco, 
e Antípatro, filho de Jasão, os quais enviámos aos Roma-



nos a renovar a antiga aliança e amizade com eles. 
17 Também lhes demos ordem de ir  ter convosco, a sau- 
dar-vos da nossa parte e levar-vos as nossas cartas 
sobre a renovação da nossa confraternidade. 18 E agora 
dar-nos-eis gosto, respondendomos a isto.

Carta 19 Eis a oópla da carta enviada (por A rio ) a Onias:
4® 20 Ario, rei dos Espartanos, ao sumo sacerdote Onias,
^ “    saúde. 21 Achou-se aqui, num escrito sobre os Esparta 

nos e os Judeus, que eles são irmãos e descendem de 
Abraão. 22 Agora, pois, desde que sabemos isto, fazeis 
bem em nos escrever acerca da vossa prosperidade. 23 
Também nós vos escreveremos. Os vossos gados e os vos 
sos beiK são nossos, e os nossos são vossos. Isto é o que 
ordenamos que vos seja declarado da nossa parte.

Jónatas protege o seu povo
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põe cm 
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24 Entretanto Jónatas, tendo ouvido dizer que os 
generais de Demétrio haviam tornado com um exército 
muito maior que o anterior, para pelejar contra ele, 25 
partiu de Jerusalém e foi-lhes ao encontro, no país de 
Hamath, para não lhes dar tempo de entrarem pelas 
suas terras. 26 Mandou espiSes ao acampamento (dos 
inimigos), os quais, depois de voltarem avisaram que 
eles tinham resolvido surpreendê-los de noite. 27 Logo, 
pois, que se pôs o sei, mandou Jénatas aos seus que 
vigiassem e estivessem toda a noite sobre as armas, 
prontos para a peleja, e dispôs sentinelas em volta do 
acampamento. 28 Os Inimigos, ao saberem que Jónatas 
com os seus se conservavam prestes para o combate, 
tiveram medo, ficaram apavorados e acenderam fogos 
no seu acampamento. 29 Mas Jónatas e os que com 
ele estavam não deram fé  da sua retirada, até pela 
manhã, porque viam as fogueiras acesas. 30 Então 
Jónatas foi atrás deles, mas não os pode apanhar, por 
que já tinham passado o rio Eleutero.

31 Dali marchou Jónatas contra os Arabes, cha 
mados Zabadeus, desbaratou-os e tomou os seus despo 
jos. 32 Depois reuniu a sua gente e foi a Damasco, 
percorrendo toda aquela região.

, 33 Ao mesmo tempo saiu Simão e fo i até Ascalon e 
âs fortalezas vizinhas; de lá partiu para Jope e tomou-a, 
34 porque ouviu dizer que eles queriam entregar a praça 
aos do partido de Demétrio, e pôs ali uma guarnição 
para a defender.



35 Regressado Jónatas (a  Jerusalém) convocou Construção 

os anciães do povo é  resolveu com eles levantar forta- 
lezas na Judeia, 86 altear os muros de Jerusalém e 
construir um muro de grande altura entre a fortaleza 
e a cidade, para a separar da cidade, de sorte que 
ficasse sem comunicação e se não pudesse lá comprar 
nem vender. 37 Reunidos os operários para edificarem 
a cidade, desabou uma parte do muro, que estava sobre 
a torrente (ão Ceãron), da banda oriental, parte que 
fo i restaurada com o nome de Cafenata. 38 Simão 
também edifieou Adida em Sefela, fortificou-a e pôs-lhe 
portas e ferrolhos.

Jónatas é preso por Trifão

39 Trifão planeava, entretanto, fazer-se rei da Asia, 
tomar o diadema e excluir o rei Antíoco. 40 Temendo 
que Jónatas lho Impedisse e lhe declarasse guerra, bus 
cava meios de se apoderar dele e de o matar. Levan 
tando o seu acampamento, fo i para Betsan. 41 Jónatas 
marchou ao seu encontro com quarenta mil homens esco 
lhidos, para lhe ,dar batalha, e avançou até Betsan. 42 
Quando Trifão viu que Jónatas tinha chegado com um 
grande exército, temeu lançar-lhe a mão. 43 Becebeu-o 
com honra, recomendou-o a todos os seus amigos, deu- 
lhe presentes e mandou a todo o seu exército que lhe 
obedecesse, como a ele próprio 44 Depois disse a Jónatas :
Por que fatigaste inütilmente todo este povo, quando 
nós não temos guerra um com outro? 45 Manda-os, pois, 
agora para suas casas; escolhe (apenas) entre eles 
alguns que fiquem contigo e vem comigo para Ptole- 
maida, que eu ta entregarei com as outras fortalezas,
 as outras tropas e com todos os que têm a intendência 
dOs negócios; e depois me retirarei. Com efeito, para 
isto é que eu vim. 46 Jónatas acreditou néle e fez o 
que lhe disse; Despediu as suas tropas, que voltaram 
para a terra de Jud.á.

47 Reterve consigo (sòmente) três mil homens, dos 
quais mandou (ainda) dois mil para a Galilela; (só) 
mIL foram com ele. 48 Mas, logo que Jónatas entrou 
em (Ptoieinaida, os Ptoiemenses fecharam as portas da 
cidade, prenderam-no e passaram ao fio  da espada 
tódos os que o haviam acompanhado.

49 Ao mesmo tempo, Trifão enviou as suas tropas Lu to  dos 
e a cavalaria para a Galileia e para a grande planície,  Judeus, 
a fim de matarem todos os companheiros de Jónatas.



50 Estes, porém, tendo subido que Jónatas fora preso e 
perecera com todos os que com ele estavam, uns aos 
outros se animaram, e saíram, em fileiras cerradas, 
dispostos a combater. 51 Os seus perseguidores, todavia, 
vendo-os resolvidos a defender suas vidas, tornaram 
para trás. 52 Assim eles voltaram todos em paz para 
a terra de Judá. Choraram u Jónatas e aos seus com 
panheiros, e ficaram muito receosos. Todo Israel tomou 
pesado luto. 53 Então todos os povos, que estavam ao 
redor deles, procuraram perdê-los, poique diziam ; 54
Não têm chefe nem quem os auxilie; ataquemo-los pois, 
agora, e apaguemos a sua memória entre os homens.

Govemo de Siaião 

Princípios de Simão como chefe

o princi 
pado é 
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a Trifão.

13 —  1 Simão ouviu dizer que Trlfão tinha levan 
tado um grande exército, para vir !á terra de Judá e 
assolá-la. 2 Vendo que o povo estava todo amedrontado 
e espavorido, subiu a Jerusalém, mandou juntar o povo, 
3 e, para o animar, disse; Sabeis quanto temos pelejado, 
eu e meus irmãos e a casa -de meu pai, pelas nossas 
leis e pelo santuário, e .em que angústias nos temos 
visto; 4 por esta causa morreram todos os meus irmãos, 
por (quereretn salvar) Israel, e fiquei eu só. 5 Mas 
não permita 'Deus agora que queira eu poupar a minha 
vida, enquanto durarem as nossas tribulações, porque 
não sou melhor que meus irmãos. 6 Vingarei, pois, a 
rainha nação, o santuário, os nossos filhos e as nossas 
mulheres, porque todas as nações se juntaram para nos 
oprimirem, pelo ódio que nos têm.

7 O espírito do povo, assim que ouviu estas pala 
vras, ficou todo inflamado. 8 (hnediatwmente) todos res 
ponderam em alta voz, dizendo; Tu és o nosso chefe em 
lugar de Judas e de Jónatas, teu Irmão; 9 dirige as
nossas batalhas, e nós faremos tudo o que nos disseres.

10 Então 'Simão, reunindo todos os homens de 
guerra, fez acabar com presteza todos os inuros de 
Jerusalém e fortificou a sua cerca. 11 Ao mesmo tempo, 
enviou Jónatas, filho de Absalão, com um forte exército, 
a Jope. Jónatas, tendo deitado fora os que estavam 
dentro dela, deixou-se lá ficar (com suas tropas). 12 
Trlfão, entretanto, partiu de Ptolemaida, com um grande 
exército, para invadir a terra de Judá, levando consigo



Jónatas, prisioneiro. 13 Simão acampou perto ile AUicla, 
defronte da planície.

14 Trifão, logo que soube que Simão tinha tomado 
o comando, em lugar de seu irmão Jónatas, e que se 
dispunha a dar-lhe batalha, mandou-lhe embaixadores, 
13 a dizer: Pelo dinheiro que teu irmão Jónatas deve 
ti fazenda real, por causa dos negócios que estavam ao 
seu cuidado, é que o retemos prisioneiro. 16 Envia-me, 
portanto, agora cem talentos de prata e dois de seus 
filhos como reféns, para que ele, sendo posto em liber 
dade, não fu ja do nosso partido, e nós to remeteremos. 
17 Simão, ainda que conheceu que Trifão lhe falava 
ussim para o enganar, mandou todavia que se lhe levasse 
o dinheiro com os filhos, para não atrair contra si o 
ódio do povo de Israel, que poderia dizer: 18 Porque
não lhe enviou dinheiro e os filhos, por isso é que Jóna 
tas pereceu. 19 Mandou-lhe, pois, os filhos e os cem 
talentos, mas Trifão faltou à palavra e não remeteu 
Jónatas.

i20 Depois disto, dirigiu-se Trifão à terra (ãe Jiidá) 
para a calcar e assoilar, dando volta pelo caminho que 
vai a Adora, mas Simão e o seu exército seguiam-no 
por toda a parte, para onde ele ia. 21 Então os que 
estavam na cidadela (ãe Jerusalém) mandaram por uns 
mensageiros dizer a Trifão que se apressasse em vir 
pelo deserto e que lhes enviasse víveres. 22 Trifão dis 
pôs toda a cavalaria para partir aquela mesma noite, 
mas tinha caído muita neve, e não pôde lá i r ; avançou 
entretanto para o território de Galaad. 23 Estando 
perto de Bascaiua, matou ali Jónatas e sepultou-o. 24 
Depois Trifão voltou para a sua terra.

25 Simão mandou buscar os ossos de seu irmão 
Jónatas e sepnitou-os em Modin, que era a cidade de 
seus pais. 26 Todo Israel tomou grande dó pela sua 
morte «  pranteou-o durante muitos dias. 27 Simão levan 
tou sobre o sepulcro de seu pai e de seus irmãos um alto 
monumento, que se via de longe, cujas pedras eram 
polidas por detrás e por diante. 28 E levantou sete 
pirâmides, uma em frente da outra, a seu pai, a sua 
mãe e a seus quatro irmãos. 29 Pôs-lhes oi-natos e à 
roda delas colocou grandes colunas; sobre estas colunas, 
armas, e ao pé das armas, navios esculpidos, que fossem 
vistos de longe por todos os qne^iavegavam pelo mar. 
,30 Tal é o sepulcro, que levantou em Modin, o qual 
ainda hoje existe.

Jónatas 
é morto.

Sepultura
de

Jónatas.



TrJMo 31 TrlfSo, procedendo dolosamente com o jovem rei
Antíoco, deu-lhe a morte. 32 Reinou em lugar dele e 

e reina em pÔs sobre a cabega o diadema da Asia, causando gran- 
seu lugar (jgg males em todo o pais.
Simio 83 iSimao, entretanto, reparou as praças da Judeia,

fortificando-as de altas torres, de grandes muros, de 
® “  portas e  ferrolhos, e abasteceu-as de víveres,
e pede a 34 Escolheu Simão alguns homens que enviou ao

a^Serdade Demétrio, pedindo-lhe que libertasse de impostos a
e a imunl- Judeia, porque todo o procedimento de Trifão não tinha 

dade. sido mais do que uma rapina. 35 O rei Demétrio res 
pondeu a este pedido, escrevendò-lhe a carta seguinte: 
36 O rei Demétrio, a Simão, sumo sacerdote e amigo dos 
reis, aos anciães e ao povo dos Judeus, saúde. 37 Rece 
bemos a coroa de ouro e a palma, que nos mandastes, 
e estamos prontos a fazer convosco uma paz sólida e a 
escrever aos funcionários que vos dispensem dos im 
postos. 38 Tudo o qúe temos ordenado em vosso favor, 
continua válido. As fortalezas que edifica^es, sejam 
vossas. 39 Também vos perdoamos as faltas e  erros 
em que podeis ter caído até ao dia de hoje, assim como 
a coroa que devíeis; e, se qualquer outro imposto nos 
era pago em Jerusalém, não se tome ele mais a pagar. 
40 Se entre vós há alguns que sejam capazes de se alis 
tar nas nossas tropas, alStem-se e haja entre nós paz. 

03 Judeus 41 Oom isto, no ano cento e setenta, fo i tirado o
gentios a Israel. 42 'E o povo de IsraeJ come 

çou a escrever nos documentos e contratos: No primeiro 
ano de iSlmão, sumo pontífice, general e chefe dos 
Judeus.

Tomada 43 Naqueles dias Simão acampou junto de Gaza
de Gaza sitiou com o seu exército. Levantou máquinas,

aproximou-as da cidade, atacou uma das torres e apo 
derou-se dela. 44 Os que estavam numa destas máqui 
nas atiraram-se sobre a cidade, o que aí causou grande 
confusão. 45 Os habitantes subiram às muralhas com 
suas mulheres e filhos, rasgadas as suas vestes, e cla 
maram em altos gritos, pedindo a Simão que lhes desse 
a sua mão direita. 46 D iziam : Não nos trates segundo 
a nossa maldade, mas segundo a tua clemência. 47 
Movido Simão de piedade, não os combateu mais; con 
tudo lançou-os fora da cidade, purificou as casas em. 
que havia ídolos, e então é que entrou nela, entre hinos 
de louvor e cânticos de acção de graças. 48 Depois de 
tiradas da cidade todas as Imundícies (idolátrioas).



pôs nela homens que observassem a lei; a seguir for- 
tiflcou-a e fez nela habitação para si.

49 Entretanto os ocupantes da cidadela de Jerusa- e da cida- 
lém, que não podiam sair à região (vizinha), para com- 
prar ou vender, v.iram-se reduzidos a uma grande fome, 
e muitos deles morreram à mingua. 50 Gritaram a 
Simão, pedindo-lhe paz, e ele lha concedeu; contudo 
lançou-os fora da fortaleza e puriflcou-a de todas as 
contaminações. 51 Entrou nela no dia vinte e três do 
segundo mês, no ano cento e setenta e um, entoando 
louvores, levando ramos de palmas, ao toque de harpas, 
de címbalos, de liras, e cantando hinos e cânticos, por 
ter sido exterminado de Israel um grande inimigo. 52 
(Simão) ordenou que todos os anos se celebrasge este 
dia com alegria. 53 Fortificou também o monte do 
templo, que era perto da cidadela, e habitou ali com 
os seus. 54 Em seguida, vendo Simão que João, seu 
filho, era um homem valente, fê-lo chefe de todas as 
tropas, com a residência em Gazara.

Prosperidade dos Judeus sob o govemo 
de Simão

14— 1 No ano cento e setenta e dois juntou o rei Demétrio 
Demétrio o seu exército e foi à Média, para procurar pérg}™ 
ali socorros, a fim de fazer guerra a Trifão. 2 Arsaces, 
rei da Pérsia e da Média, quando soube que Demétrio 
tinha entrado nas suas terras, enviou um dos seus gene 
rais para que o tomasse vivo e lho levasse. 3 Marchou 
ele, pois, e desbaratou o exército de Demétrio; apa 
nhou-o e levou-o a Arsaces, que o mandou meter numa 
prisão.

4 Todo o país de Judá esteve sossegado durante Conquis- 
todos os dias de Simão. Este procurou fazer bem ao seu ®
povo, e o seu poder e a sua glória foram do agrado dos 
Judeus, enquanto viveu. 5 Além de todas as outras 
acções gloriosas que fez, tomòu Jope para lhe servir 
de porto de saída para as ilhas do mar. 6 Estendeu 
os limites da sua nação e tornou-se senhor de todo o 
país. 7 Juntou um grande número de prisioneiros, 
apoderou-se de Gazara, de Betsur e da cidadela, donde 
tirou todas as imuadícles. E não havia quem lhe re 
sistisse.

8 Cada um cultivava a sua terra em paz; a terra Paz epros- 
produzia as suas novidades, e as árvores do campo os 
seus frutos. 9 Os velhos estavam aissentados pelas pra- '



ças, falando todos da pi-osperklade existente, e os jovens 
traziam os hábitos de guerra como trajes' honoríficos. 
10 (Simão) distribuía mantimentos ás cidades e punha-as 
em estado de ficarem como praças fortes, de maneira 
que a nomeada ida sua glória se estendeu até às extre 
midades da terra. 11 Firmou a paz na sua nação, e 
Israel regozijou-se com grande alegria. 12 Cada um 
estava sentado debaixo da sua parreira e da sua f i  
gueira, e não havia quem lhes fizesse o menor medo. 
13 Não se achou sobre a terra quem os atacasse; os 
reis (inimigos) foram vencidos neste tempo. 14 Prote 
geu todos os humildes do seu povo, mostrou zelo pela 
observância da lei e exterminou todos os ímpios e maus. 
15 Restabeleceu a glória do santuário e multiplicou os 
vasos sagrados.

Renova- 16 Soubesse em Roma e Esparta que Jónatas tinha
ção da falecido, e todos o sentiram em extremo. 17 Mas, quando
com"S ouviram dizer que Simão, seu irmão, tinha sido feito
Esparta- sumo pontífice, em seu lugar, e que estava senhor de
nos os ^ pajg e de todas as suas cidades, 18 escreveram-
omanos. tábuas de bi-onze para renovarem a amizade e

a aliança, que estabeleceram com Judas e com Jónatas, 
seus inuãos. 19 Estas cartas foram lidas em Jerusa 
lém diante de todo o povo.

Este é o teor das cartas que mandaram os Espar 
tanos : 20 Os príncipes e a cidade de EJsparta a Simão, 
sumo pontífice, aos anciães, aos sacerdotes e a todo o 
povo dos Judeus, seus irmãos, saúde. 21 Os embaixa 
dores, que foram enviados ao nosso povo, iinfprmaram- 
nos da glória e da honra, em que presentemente vos 
achais, e nós nos regozijámos com a sua chegada. 22 
O que eles nos disseram nas assembléias do povo, o 
escrevemos nos registos públicos, pelo teor seguinte: 
Numénio, filho de Antioco, e Antípatro filho de Jasão, 
deputados dos Judeus, vieram até nós para renovar a 
sua amizade connosco. 23 Pareceu bem ao povo receber 
estes homens honorificamente e pôr o traslado de suas 
palavras nos arquivos públicos, para que ficasse em 
lembrança ao povo de Esparta. Mandamos umu cópia 
de' tudo isto a Simão, sumo pontífice.

Os Judeus 24 Em seguida Simão enviou a Roma Numénio com
cem°soiT- grande escudo de ouro, que pesava mil minas, á fim
*n™ente" de confirmar a aliança com eles.

Simão. 25 Quando o povo ouviu estas coisas, disse: Qne
sinal de reconhecimento daremos a iSimão e a seus 
filhos? 26 Com efeito ,ele, seus .irmãos e a casa de seu



pal mostraram-se fortes, exterminaram do meio de Israel 
os seus inimigos e  asseguraram-lhe a sua liberdade. Gra 
varam isto .numas tábuas de bronze que penduraram em 
colunas sobre o monte Sião.

27 A  cópia da inscrição é a seguinte: Aos dezoito 
dias do mês de Elul, do ano cento e setenta e dois, o 
terceiro ano do sumo pontificado de Simão em Asaramel,
28 foi feita a seguinte declaração no grande ajuntamento 
dos sacerdotes e do povo, dos príncipes da nação e dos 
anciães do pais:

Quando no nosso país surgiram freqüentes guerras,
29 iSimão, filho de Matatias, da prosápia de Jarib, e 
seus irmãos expuseram-se ao perigo e resistiram aos 
inimigos da sua nação, para susterem o seu santuário 
e a sua lei, elevando o seu povo a uma grande gloria.
30 Jónatas congregou os da sua nação e chegou ao 
sumo pontificado; depois foi-se unir ao seu povo. 31 
Os inimigos (dos Judeus) quiseram espezinhar e destruir 
o pais € lançar a mão ao Seu santuário. 32 Então Simão 
levantou-se, pelejou pelo seu povo, gastou grande parte 
dos seus bens, armou os valentes da sua nação e deu- 
-Ihes soldo; 33 fortificou as cidades da Judeia, assim 
como a de Betsur, que estava na fronteira, onde os- seus 
inimigos tinham feito antes a sua praça de armas, e 
pôs nela uma guarnição de Judeus. 34 Fortificou Jope, 
sitiada sobre a costa do mar, e Gazara, na fronteira de 
-ázot, onde antes habitavam os inimigos, pôs nelas Ju 
deus, e forneCeu-as de todas as coisas neceSsárias para 
a sua defesa.

35 O povo, vendo os feitos de Simão e a glória que 
queria d'ar á  sua raça, constiuiu-o seu chefe e sumo pon 
tífice, pelo motivo de ter feito tudo isto, pela justiça e 
fidelidade que tinha guardado à sua nação e por ter 
procurado por todos os meios exaltar o seu povo. 36 Em 
seus 'dias tudo foi próspero nas suas mãos, de maneira 
que os gentios foram banidos do seu país, assim Como 
os que estavam em Jerusalém, na cidade de 'Davide, na 
fortaleza que construíram, da qual faziam suas surtidas, 
profanando as cercanias do santuário e fazendo um 
grande ultraje à sua santidade. 37 Pôs ali soldados 
judeus, £ortificou-a para segurança do país e da cidade, 
e alteou os muros de Jerusalém.

38 O rei Demétrio confirmou^) no gumo pontificado, 
39 deu-lhe o titulo de seu amigo e elevou-o a uma grande 
glória. 40 Com efeito, ouvia dizer que os Romanos 
tinham chamado os Judeus seus amigos, aliados e



irmãos, e que tiutiam recebido os embaixadores de Simão 
com .grande honra; 41 que os Judeus e os seus sacer 
dotes haviam decidido qnie ede fosse seu chefe e sumo 
sacerdote para sempre, até que se levantasse um profeta 
fie l; 42 que tivesse sobre eles autoridade de cíhefe mili 
tar; que tomasse sobre si o cuidado do santuário, que 
designasse quais haviam de ter a intendência sobre as 
obras públicas, sobre o território, sobre as armas e 
sobre as fortalezas, 43 que tivesse a seu cargo o san 
tuário, que lhe obedecessem toúos, que em nome dele 
fossem escritos todos os instrumentos pdblicos do país 
e que andasse vestido de púrpura e ouro; 44 que a 
ninguém do povo nem dos sacerdotes fosse permitido 
violar alguma destas coisas, nem contradizer nada do 
que ele ordenasse, nem convocar assembleia alguma 
no país sem a sua autoridade, nem vestir púrpura, nem 
usar alfinete de ouro; 4õ (consequentemente) que o 
que procedesse contra estas ordens ou violasse qualquer 
delas, seria considerado como réu. 46 Aprouve, pois, a 
todo o povo dar a Simão o poder de agir segundo este 
decreto. 47 Aceitou Simão e consentiu reconhecidamente 
em desempenhar as funções do sumo pontificado, em ser 
chefe do exército e governante da nação dos Judeus e 
dos sacerdotes, exercendo a autoridade suprema.

48 Acordaram em que este documento se gravasse 
em lâminas de bronze, as quais fossem colocadas na 
galeria do santuário, em lugar exposto â vista (ãe 
todos), 49 e em que se arquivasse uma cópia de tudo 
no tesouro (do templo), à disposição de Simão e de seus 
filhos.

Antioco V I I  e Simão; morte de Simão

Carta de 15 —  1 Então o rei AntíOco, filho de Demétrio 
Antioco enviou das ilhas do mar cartas a Simão, sumo pontí- 
aSimao. ^ chefe do povo dos Judeus, e a toda a sua nação.

2 O seu conteúdo era o seguinte; O rei Antioco a Simão, 
sumo pontífice e chefe, e à nação dos Judeus, saúde.
3 Tendo-se alguns homens perversos apoderado do reino 
de nossos pais, resolvi recuperá-lo e restabelecê-lo no 
estado em que antes se achava; (por isso) levantei um 
grande exército e mandei aparelhar navios de guerra.
4 Quero, pois, entrar nessas regiões para castigar aqueles 
que arruinaram as nossas terras e assolaram muitas 
cidades no meu reino. 5 Confirmo-te agora todas as 
isenções que os reis meus predecessores te deram e



todos os dons que te concederem; 6 dou-te licenga de 
cunhar moeda própria no teu país; 7 (quero) que 
Jenisalém e o santuário sejam livres e que todas as 
armas que mandaste fazer e todas as praças fortes que 
coustruíste e tens em teu poder, fiquem para ti. 8 
Todas as dívidas ao tesouro real, passadas ou futuras, 
sejam-te perdoadas, desde agora e para sempre. 9 
Quando tivermos entrado na posse do nosso reino, con- 
ceder-te-emos a ti, à tua nação e ao templo, grandes hon 
ras, de maneira que fique manifesta a vossa glória em 
toda a terra.

10 No ano cento e setenta e quatro, entrou Antioco Trifão é 
no reiuo de seus pais; todas as tropas foram logo ofe- 
recer-se a ele, de sorte que poucos homens ficaram com 
Trifão. 11 O rei Antioco perseguiu-o, e ele fo i para 
Dora, fugindo pela costa do mar, 12 porque sabia que 
sobre ele estava iminente a desgraça, dado que o exér 
cito 0 havia abaudonado. 13 Antioco foi contra Dora 
com cento e vinte mil homens de guerra e oito mil 
cavaleiros. 14 Pôs cerco à cidade, e os navios bloquea- 
ram-na pelo lado do mar; fechou assim o cerco por 
mar e por terra, sem deixar entrar nem sair pessoa 
alguma.

15 Entretanto chegaram de Roma Numénio e os Cartas dos 
que tinham ido com ele, trazendo cartas escritas aos
i-eis e aos povos, nas quais se continha o seguinte; 16
Lúcio, cônsul dos Romanos, ao rei Ptolomeu, saüde. Judeus. 
17 Os embaixadores dos Judeus vieram ter conosco, 
como amigos e aliados, enviados por Simão, sumo pon 
tífice, e pelo povo dos Judeus, a fim de renovarem a 
antiga aliança e amizade. 18 Trouxeram um escudo 
de ouro de mil minas. 19 Aprouve-nos escrever aos
reis e aos povos que lhes não façam mal nenhum, que
não lhes movam guerra, nem às suas cidades, nem à 
sua terra, e que não dêem socorro aos que combaterem 
contra eles. 20 Julgámos que devíamos aceitar o escudo 
que nos trouxeram. 21 Se, pois, alguns homens corrom 
pidos saíram do país deles para se refugiarem entre 
vós, remetei-os a Simão sumo sacerdote, para que ele 
os faça castigar conforme a sua lei.

22 Estas mesmas coisas escreveram ao rei Demé 
trio, a Atalo, a Ariarates, a Arsaces, 23 assim como 
a todos OJS paises (seus aliados) : a Lampsaco, aos Espar 
tanos, a Delos, a Mindo, a 'SIciónia, a Caria, a Samos, 
a Panfflla, a LIcia, a Halicarnasso, a Rodes, a Pasé- 
lida, a Cós, a Side, a Arado, a Gortine, a Guido, a



Ohipre e a Cirene. 24 Destas cartas mandaram uma 
eõpia a 'Simã-o, sumo pontífice.

Rutura de 25 O rei Antíoco (como dissemos) pôs cerco a Dora, 
AnUoco apertando-a por todos os lados e construindo máquinas 

com imao. guerra; encerrou dentro dela a Trifão, de tal sorte 
que não se podia entrar nem sair. 26 Então Simão 
mandoiu em seu auxílio dois mil homens escolhidos, 
com prata e ouro e muitos apetrechos, 27 mas Antíoco 
não os quis receber, antes, pelo contrário, rompeu todos 
os tratados que tinha feito e separou-se dele. 28 Depois 
enviou-lhe Atenóbio, um dos seus amigos, para tratar 
com ele, dizendo-lhe da sua parte.; Vós ocupais Jope, 
Gazara e a cidadela de Jerusalém, que são cidades do 
meu reino; 29 tendes assolado os seus territórios, fizes 
tes grande destroço no país e apoderastes-vos de muitos 
lugares no meu reino. 30 Agora, poLs, entregai-me as 
cidades que temastes e os tributos dos lugares de que 
vos assenhoreastes, fora das fronteiras da Judeia; 31
senão, pagai em compensação quinhentos talentos de 
prata, e pelos estragos que fizestes e tributos das cida 
des, outros quinhentos talentos; doutra sorte iremos 
fazer-vos guerra.

32 Foi Atenóbio, amigo do rei, a Jerusalém e viu 
o fausto de Simão, a sua baixela de ouro e prata, a sua 
extraordinária magnificência, e ficou maravilhado; en 
tretanto referiu-lhe as palavras do rei. 33 Simão res- 
pondeudhe nestes termos: Não nos apoderámos de terra 
alheia, nem retemos os bens de outrem, mas apenas a 
herança de nossos pais, que durante jalgum tempo foi 
injristamente possuída pelos nossos inimigos. 34 Apro 
veitando a ocasião (favorável) recuperámos a herança 
de nossos pais. 35 Pelo que toca a Jope e Gazara, que 
reclamas, (sabe que) os destas cidades causavam muitos 
males entre o povo e no nosso país; (entretanto) esta 
mos prontos a dar por estas cidades cem talentos, -àte- 
nóbio não lhe respondeu uma só palavra, 36 mas, Cheio 
de ira, tendo voltado para o rei, referiu-líhe esta res 
posta, o fausto de 'Simão e tudo o que tinha visto. O rei 
ficou em extremo irritado.

Cendebeu 37 Entretanto fugiu Trifão numa nau para Orto- 
é enviado siada. 38 O rei Antíoco deu a Cendebeu o comando de 
exército toda a costa marítima e entregou-lbe um exército com- 
contra a posto de infantaria e cavalaria. 39 Ordenou-Ibe que 
Judeia, fizesse lavançat as suas tropas contra a Judeia, man 

dou-lhe que edificasse Cedrou, reforçasse as portas da 
cidade e atacasse o povo (Judeu). Entretanto o rei per 



seguia Trifão. 40 Cendebeu chegou a Jâmnia e comecou 
a vexar o povo, a invadir a Judeia, a fazer prisioneiros 
e a matar gente. Edificou Cedron 41 e pôs ali cava 
laria e infantaria, para que, saindo, fizessem correrias 
pelas terras da Judeia, segundo lhe tinha mandado o rei.

16 — 1 Tendo João ido de Gazara, contou a seu 
pai tudo o que Cendebeu estava a fazer. 2 Simão man 
dou vir os seus dois filhos mais velhos, Judas e João, 
e disse-lhes: Eu, meus Irmãos e a casa de meu pai, 
temos resistido aos inimigos de Israel, desde a nossa 
mocidade até ao dia de hoje, e conseguimos, muitas 
vezes, livrar Israel. 3 Agora, porém, estou velho, mas 
vós graças a Deus, já  tendes a idade necessária: tomai 
o meu lugar e o de meu irmão, e ide pelejar pelo nosso 
povo. O socorro do céu seja convosco. 4 Depois disto 
escolheu (João) de todo o país vinte mil homens de 
guerra e cavaleiros, os quais marcharam contra Cende 
beu e pernoitaram em Modin.

5 Levantaram-se ao romper da manhã e marcharam 
para o campo. E eis que vinha ao seu encontro um 
grosso exército de infantaria e cavalaria. Separava-os 
uma torrente. 6 (João) avançou com as suas tropas 
para os atacar, mas, vendo que elas estavam receosas 
de passar a torrente, passou-a ele primeiro; quando os 
outros o viram passar, logo passaram atrás dele. 7 
Dividiu a sua gente, colocando cavalaria no meio da 
infantaria, porque a cavalaria dos inimigos era muito 
numerosa. 8 Fizeram soar as trombetas sagradas, e 
Cendebeu fo i derrotado com as suas tropas; caíram 
feridos miTitos deles, e o resto refugiou-se na fortaleza. 
S) Nesta ocasião fo i ferido Judas, irmão de João; porém 
João perseguiu os inimigos até chegar a Cedron, que 
(Cendebeu) tinha edificado. 10 Muitos fugiram para as 
torres que havia na campina de Azot, mas João fê-las 
queimar. Morreram deles dois mil homens, e João vol 
tou para a Judeia. 11 Ptolomeu, filho de Abobo, havia 
sido feito govetnador militar da planície de Jericó; 
tinha muita prata e muito ouro, 12 porque era genro 
do sumo sacerdote. 13 O seu coração encheu-se de 
soberba; queria tornar-se senhor do país e andava ma 
quinando uma traição contra 'Simão e seus filhos para 
os matar. 14 Ora, percorrendo Simão as cidades da 
Judeia e tratando cuidadosamente do seu bem-estar.

e é posto 
em fuga 

pelos 
filhos 

de SimSo.

Morte de 
Simâo.

16, 14. Que é o més ãe Saiat. Era o mês undêcímo do 
ano santo, e correspondia a Janeiro e Fevereiro.



baixou a Jericó com Matatias, seu filho, e Judas, no 
ano cento e setenta e sete, uo undéeimo mês, que é o 
mês de Sabat. 15 O filho de Abobo recebeu-os com 
má tenção num pequeno forte, chamado Doc, que tinha 
ediflcado; maindou-líhes fazer um grande banquete, mas 
pôs alguns homens escondidos. 16 Quando Simão e 
seus filhos tinham bebido bem, Ptolomeu e os seus 
homens levantaram-se, tomaram as suas armas, acome 
teram Simão na sala do banquete e mataram-no, assim 
como aos seus dois filhos e a alguns dos seus criados. 
17 Deste modo cometeu Ptolomeu em Israiel uma grande 
perfídia e tornou mal por bem.

18 Ptolomeu escreveu isto ao rei, pedindo-lhe que 
lhe enviasse um exército em seu socorro, a fim de lhe 
entregar o país e as suas cidades.

João é 19 Ao mesmo tempo mandou outros a Gazara, para 
livre do matarem João, e enviou cartas aos tribunos para que 
perigo, viessem unir-se com ele, prometendo que lhes daria 

prata, ouro e presentes. 20 E mandou outros para que 
se 'apoderassem de Jerusalém e do monte do templo. 
21 Más, antecipando-se a eles certo homem, fo i ammciar 
a João, em Gazara. que seu pai e seus irmãos tinham 
Sido mortos e que (Ptolomeu) enviara gente para o 
matar também a ele. 22 João, logo que ouviu isto, ficou 
fora de si. Apoderou-se dos que vinham matá-lo, e man 
dou-lhes tirar a vida, poique sabia que traziam tenção 
de 0 matar.

Conclusão. 23 O resto dos actos de João, das suas guerras, 
das empresas em que valorosamente se portou, da reedi- 
ficação dos muros que construiu e de todas as suas 
acções, 24 tudo está escrito no livro dos anais do seu 
pontifiicado, começando desde o tempo em que foi cons 
tituído sumo pontífice, em lugar de seu pai.



LIVRO SEGUNDO  
DOS MACABEUS

Duas cartas dos Judeus de Jerusalém aos Judeus 
do Egipto

Primeira Carta

1 — 1 Aos irmãos Judeus, que estão no Egipto, os Saudação. 
Judeus seus IrmãoB, que estão em Jerusalém e no pafs
da Judeia, saúde e venturosa paz!

2 Deus vos encha de bens e  se lembre da aliança Votos, 
que fez com Abraão, Isaac e Jacob, seus fiéis servos!
3 Que vos dê a todos um coração disposto a adorâ-lo 
e a cumprir os seus preceitos, com grandeza de alma e 
generosidade. 4 Abra o vosso coração là sua lei e aos 
seus preceitos, e vos dê a paz. 5 Ouça as vossas ora 
ções e se reconcilie convosco, e vos não desampare no 
tempo da aflição. 6 Aqui estamos agora orando por vós.

7 Sob 0 reinado de Demétrio, no ano cento e ses- Lembrança 
senta e nove, nós. Judeus, vos escrevemos na grande 
trlbulação que nos sobreveio naqueles anos, desde que anterior. 
Jasão e os seus partidários abandonaram a terra santa 
e o reino. 8 Foi queimada a porta (do templo) e derra 
mado sangue inocente. Então fizemos oração ao Senhor 
e fomos ouvidos; oíereícemos o sacrifício e a flor da 
farinha, acendemos as lâmpadas e pusemos os pães (da 
proposição).

9 Celeíbrai, pois, agora a festa dos tabernáculos do 
mês de Casleu. 10 Ano cento e oitenta e oito.

Segunda Carta

O .povo, que está em Jerusalém e na Judeia, o senado Saudação, 
e Judas, a Aristóbulo, conselheiro do rei Ptolomeu, da 
linhagem dos sacerdotes ungidos, e aos Judeus que vivem 
no Egipto, saúde e prosperidade.

11 Livrados por Deus de grandes perigos, rendemos- Morte de 
-lhe grandes acções de graças, pela fortaleza que nos Antíoco. 
deu para pelejarmos contra um rei. 12 Foi ele próprio 
(Deus) que repeliu os que atacaram a cidade santa. 13



Com efeito, achando-se na Pérsia o seu chefe, coin um 
exército aparentemente invencível, pereceu no templo de 
Naneia, enganado pelo fraudulento conselho dos sacer 
dotes da referida Naneia. 14 Antioco fo i em compa 
nhia de seus amigos àquele lugar {ou templo) com o 
pretexto de se desposar com a deusa, para receber 
grandes somas de dinheiro, a título de dote. 15 Os 
sacerdotes de Naneia mostraram-lhe o tesouro, tendo 
ele penetrado no recinto do templo com uns poucos (dos 
seus). (Os sacerdotes) fecharam logo o templo; 16 
depois que Antioco entrou; em seguida, abrindo uma 
porta secreta do tecto, atiraram pedras, esmagando o 
chefe e os que estavam com ele; esquartejaram-nos, e, 
cortadas as cabeças, deítaram-nas aos que se encontra 
vam fora. 17 Em tudo seja Deus louvado, que assim 
entregou os Ímpios (à •morte).

Convite a 18 Devendo nós celebrar no dia vinte e cinco do 
^festas Casleu a purificação do templo, entendemos que
as es as. necessário avisar-vos disso, para que também cele 

breis tanto a festa dos tabemáculos, como a festa do 
fogo que apareceu quando Neemias, depois de ter reedi- 
ficado o templo e o altar, ofereceu nele os sacrifícios. 

Narragao 19 Com efeito, quando nossos pais foram levados 
do reno- cativos para a Pérsia, os sacerdotes de então, tementes 
^^fogo ^ Deus, tirando o fogo que estava sobre o altar, escon-
sagrado. deram-no secretamente no fiindo dum poço seco e guar 

daram-no ali, de sorte que a todos ficasse incógnito o 
lugar. 20 Tendo-se passado muitos anos, quando Deus 
foi servido, Neemias, enviado (à Judeia) pelo rei da 
Pérsia, mandou que os descendentes daqueles sacerdotes, 
que tinham escondido o fogo, o fossem buscar; porém 
não acharam fogo, como nos disseram, mas uma água 
espessa. 21 Então Neemias mandou que tirassem desta 
água e lha trouxessem. Disposta no seu lugar a matéria 
do sacrifício, ordenou-lhes que com a mesma água se 
fizessem aspersões sobre a lenha e sobre o que se achava 
posto em cima dela. 22 Feito isto, passado algum tempo 
descobriu-se o sol, antes nublado, e acendeu-se um grande 
fogo de maneira que todos ficaram maraTilbados. 23 
Entretanto os sacerdotes estavam fazendo oração, en 
quanto o sacrifício se consumava, principiando Jónatas, 
e respondendo os outros, assim como Neemias.

24 A  oração era esta: Senhor, Senhor Deus, criador 
de todas as coisas, terrível e forte, justo e misericor-

1, 14, Pretexto inventado por Antioco para se apoderar 
dos tesouros que estavam no templo da deusa Naneia.



dioso, que és o único rei e bom, 25 o imico generoso, 
o único justo, omnipotente e eterno, que livras Israel 
de todo o mal, que escolheste nossos pais e os santi- 
flcaste, 26 recebe este sacrifício por todo o teu povo 
de Israel, guarda a tua herança e santifica-a. 27 Con 
grega todos os nossos irmãos d i^ rso s , livra os que 
estão debaixo da escravidão dos gentios e olha favorà- 
velmente para os que estão feitos um objecto de des 
prezo e abominação, a fim de que as nações conheçam 
que és o nosso Deus. 28 A flige os que nos oprimem e 
os que nos ultrajam com soberba. 29 Estabelece o teu 
povo no teu santo lugar, como o disse Moisés.

30 Entretanto os sacerdotes cantavam hinos. 31 
Quando o sacrifídio fo i consumado, ordenou Neemlas 
que o que restava daquela água fosse espalhado sobre 
pedras grandes (da base no altar). 32 Depois de feito 
isto, acendeu-se uma grande chama, a qual, porém, foi 
absorvida pelo fogo do altar. 33 Divulgado o aconte 
cimento, contaram ao rei dos Pei-sas como no lugar 
onde os sacerdotes levados cativos haviam escondido 
o fogo, se encontrjira água, com a qual Neemlas e os 
seus companheiros tinham purificado os sacrifícios. 34 
Então o rei, examinado com' diligência o caso, mandoi/ 
murar o lugar e declarou-o sagrado. 35 O rei, para ma 
nifestar a sua benevolência, dava muitos e variados 
presentes. 36 Os companheiros de Neemias chamaram 
a este lugar Neftar, que quer dizer Purificação; porém 
há muitos que lhe ehamam Neftai.

2 —  1 Nos documentos referentes ao profeta Jere- Como 
mias lê-se que ele ordenou aos que eram levados para 
o cativeiro de (Babilônia) que tomassem o fogo, como o^tab"erná- 
já  fo i referido, e que lhes fez recomendações, 2 ao cuio, a 
dar-lhes um exemplar da lei, para que se não esque- 
cessem dos preceitos do Senhor, nem se extraviassem, perfumes, 
ao ver os fdolos de ouro e de prata e os seus adornos.
3 'Dando-lhes outros avisos semelhantes, exortava-os a 
que não apartassem do seu coração a lei (de Deus).
4 Lia-se também nos mesmos escritos que este profeta, 
por uma ordem particular recebida de Deus, mandou 
que levassem com ele o tabernáculo e a arca, quando 
escalou o monte a que Moisés tinha subido para ver a 
herança de Deus. õ Tendo ali chegado. Jeremias adiou 
uma caverna; meteu nela o tabernáculo, a arca e o 
altar dos perfumes, e tapou a entrada. 6 Alguns dos 
que o seguiam voltaram de novo para marcar o caminho 
com sinais, mas não puderam encontrá-lo. 7 Quando



Jeremias soube disto, repreendeu-os; Sabei, disse-̂ libes, 
que este lugar ficará incógnito, até que Deus reúna o 
seu povo disperso e use com ele de misericórdia. 8 
Então descobrirá o Senhor estas coisas, aparecerá a 
maijestade do Senhor e ver-se-á uma nuvem, como apa 
receu no tempo de Moisés e como quando Salomão 
pediu que o templo fosse gloriosamente santificado.

9 Referia-se (nos documentos aludidos) que Salo 
mão, na sua sabedoria, ofereceu o sacrifício da dedi 
cação e acabamento do templo, 10 Assim como Moisés 
orou ao Senhor, e desceu fogo do céu que consumiu o 
holocausto, por semelhante modo também orou iSalomâo, 
e desceu fogo do céu que consumiu o holocausto. 11 
Moisés disse; Por não ter sido comida a vítima ofere 
cida pelo pecado, foi consumida (pelo fogo). 12 Tam 
bém Salomão celebrou durante oito dias a dedicação (do 
templo).

Biblioteca 13 Estas mesmas coisas se achavam nos escritos e 
sagrada memórias de Neemias, onde se lia que ele formou uma 

biblioteca, recolhendo os livros referentes aos reis e 
profetas, os de Davide e as cartas dos reis respeitantes 
'ás oferendas. 14 Do mesmo modo também Judas Maca- 

tibeu recolheu tudo o que se tinha perdido durante a 
guerra que nos sobreveio; (esta colecção) está nas nos 
sas mãos. 15 Se precisais destes escritos, mandai pes 
soas que vo-'los possam levar.

Purifica- 16 Estando para celebrar a purificação (do templo),
^ p l o  escrevemos-vos a presente carta; fareis bem se celebrar- 

des esta festa. 17 Entretanto esperamos que Deus, que 
íivrou o seu povo e que restituiu a todos a herança, o 
reino, o sacerdócio e o templo, 18 conforme o tinha 
prometido na lei, esperamos que cedo usará conosco 
de miseidcórdia e nos tomará a ajuntar de todos os 
países, que estão debaixo do céu, no seu santo lugar, 
19 pois que ele nos livrou já  de grandes perigos e puri 
ficou o seu templo.

Prefácio do Livro

Resumo 20 A  história de Judas Macabeu e seus irmãos, a
dos cinco purificação do grande templo e a dedicação do altar, 
Jaisão de ^1 as guerras contra Antíoco Bpífanes e seu filho Eupa-
Cirene. tor, 22 as manifestações do céu a favor dos que pele 

jaram pelo jn'daismo com valentia e  zelo, os quais, sendo 
'poncos, se tomaram senhores de todo o pais e puseram
em fuga um grande mimero de bárbaros, 23 recobra-



ram o templo famoso em todo o mundo, livraram a 
cidade da escravidão, restabeleceram as leis que iam 
ser abolidas, graças ao Senhor que lhes foi propício 
com evidentes provas da sua bondade, 24 tudo isto, 
qne Jasão de Cirene escreveu em cinco livros, procura 
mos nós resumir num só volume.

25 Considerando a multidão de livros e a dificul 
dade qne encontram os que querem aplicar-se às nar 
rações das histórias, por causa da multidão dos suces 
sos, 26 procurámos (ao escrever esta) dar agrado aos 
que a queiram ler, fazer com que os estudiosos possam 
mais Ifiàcilmente retê-la na memória e tomá-la geral 
mente útil a todos os que a lerem. 27 Para nós, que 
empreendemos fazer este resumo, não é pequeno o tra 
balho, antes empresa cheia de vigílias e de suores. 28 
Oomo aqueles que preparam um banquete e procuram 
satisfazer o gosto dos outros, assim nós, para obter a 
gratidão de muitos, empreendemos de boa vontade este 
trabalho. 29 Deixando os pormenores de cada um dos 
factos aos autores (que os historiam), apenas nos apli 
camos em resumi-los, segundo foi nossa tenção. 30 
Assim como um arquitecto, que empreende edificar uma 
casa nova, deve pôr o cuidado em regular toda a sua 
fábrica, e o encarregado de a pintar e decorar há-de 
inquirir o qne ó acomodado para o seu ornato, da mesma 
sorte se deve julgar também de nós. 31 Porquanto, o 
autor duma história deve recolher as matérias e orde 
nar a narração, inquirindo cuidadosamente das circuns 
tâncias particulares do que conta; 32 mas ao que faz 
um resumo, deve-se permitir que siga a brevidade, no 
que escreve, e evite dilatar-se na exposição completa dos 
factos. 33 Comecemos, pois aqui a nossa narração; para 
exórdio basta o que temos d ito : seria um absurdo sermos 
difusos no exórdio da história e sucintos no corpo dela.

Antes da, revolta dos Macabeus 

Heliodoro ferido no templo

5— 1 Enquanto gozava a cidade santa duma paz Heliodoro 
perfeita e se observavam exactamente as ieis, por causa 
da piedade do sumo pontífice Onias e do seu ódio a todo tesouros 
o mal, 2 acontecia que os próprios reis consideravam do templo. 
o,(santo) lugar como digno de grande veneração e enri 
queciam 0 templo com grandíssimos donativos, 3 de tal 
sorte que até Seleuco, rei da Asia, pagava das suas



rendas toda a despesa que pertencia ao ministério dos 
sacrifícios. 4 Porém, um tal Simao, da tribo de Ben 
jamim, que estava constituído prefeito do templo, entro^u 
em luta com o sumo pontílflce, por causa da Inspeeçao 
do mercado público. 5 Vendo que nSo podia vencer 
Onias, foi ter com Apolónio, filho de Traseias, que 
«naquele tempo era governador da CSelesfria e da Fenicia, 
6 e declaroudhe que o erário de Jerusalém estava cheio 
de imensas somas de dinheiro, que nele se achavam 
incalculáveis .riquezas, que não se destinavam aos gastos 
dos sacrifícios, e que se poderia descobrir meio de tmdo 
isto cair em poder do rei. 7 Tendo, pois, Apolónio 
avisado o rei das riquezas que lhe foram referidas, este 
mandou chamar Heliodoro, seu primeiro ministro, e 
enviou-o com ordem de trazer as ditas riquezas. 8 He 
liodoro pôs-se logo a caminho, com o pretexto de visitar 
as cidades da Ceaesíria e da Fenicia, mas na realidade 
para executar a ordem do rei.

Protesto 9 Chegado a Jerusalém e recebido na cidade com
sacerdote hmabilidade pelo sumo sacerdote, Heliodoro declarou-lhe 

as informações recebidas e qual a verdadeira causa da 
sua vinda, perguntando, todavia, se era verdade o que 
tinha sido dito. 10 Então o sumo sajcerdote represen- 
tou-lhe que se tratava de depósitos das viúvas e dos
órfãos. 11 que parte pertencia a Hircano, filho de
Tobias, varão muito eminente; que as declarações de
Simão eram caluniosas, pois toda a soma era de qua 
trocentos talentos de prata e duzentos de ouro; 12 que 
de neubum mo'do se podia delfraudar os que tinham 
depositado confiança na santidade do lugar e na invio 
labilidade e majestade do templo, que por todo o mundo 
era honrado. 13 Mas Heliodoro, em cumprimento das 
ordens recebidas do rei, sustentava que, em .tódo o caso, 
devia aquele dinheiro ser levado para o tesouro real. 

Heliodoro 14 No dia marcado para isso, dispós-ae a entrar
enSl^no templo para executar o seu desígnio. Entretanto havia 
tesouro; uma grande consfternação por toda a cidade. 15 Os 

oraçõ^ do sacerdotes prastraram-se diante do altar com as suas 
e ^ ^ v o .  nestes sacerdotais, clamavam ao céu, invocando aquele 

que fez .a lei sobre os depósitos, rogando-ilhe que os 
tcoDservasse salvos para aqteles que os tinham confiado. 
16 Ninguém podia olhar paia o semblante do sumo 
sacerdote, sem ficar com o coração traspassado, porque 
a mudança do seu semblante e da sua cor mostrava 
agonia da sua alma. 17 A  consteimação que o invadia 
e o tremor do seu corpo declaravam bem, aos que olha-



vam para ele, a dor do seu coração. 18 Os habitantes 
sairatn em bandos de suas casas, para preces públicas, 
ao pensarem na iminente profanação do templo. 19 As 
mulheres, cobertos os peitos com cilícios, enchiam as 
ruas; as donzelas, que se conservavam encerradas em 
suas casas, corriam, umas para as portas, outras para 
os muros, e algumas olhavam pelas janelas; 20 todas, 
porém, levantando as mãos para o céu, dirigiam a 
Deus as suas súplicas. 21 Causava pena ver o abati 
mento 'de toda esta confusa multidão de povo e a angús 
tia do. sumo sacerdote.

22 Enquanto invocavam a Deus omnipotente para Aparições 
que conservasse invioláveis os depósitos daqueles que os ® castigo, 
tiflham confiado, 23 Heliodoro executava o seu plano.
Já estava com os seus guardas junto à pofta do erário,
24 quando o Senhor dos espíritos e soberano dominador 
de todo o poder se manifestou tão magnificamente, que 
todos os que tinham ousado vir ali, foram lançados em 
terra pelo poder de Deus e ficaram num total 'desfaleei- 
mento e em grande terror. 25 Apareceu-lhes um cavalo.
Sobre que eátava montado um homem terrível, ajaezado 
com os melhores arreios, o qual, inveStindo contra Helio 
doro o molestou com as patas dianteiras. O cavaleiro 
parecia ter uma armadura de ouro. 26 Ao mesmo tempo 
apareceram outros dois jovens, cheios 'de força, de res- 
plandescente beleza, ricamente vestidos, os quais rodea 
ram Heliodoro e o açoutavam nas costas, cada um da 
sua banda, descarregando sobre ele muitos golpes. 27 
Caiu Heliodoro de repente por terra, envolvido numa 
grande escuridão. (Pegaram nele, e, poSto numa cadeira 
de mão, o levaram dali para fora. 28 Deste modo, o 
que tinha entrado no erário com umu grande comitiva 
e escolta 'de guardas, era levado sem se poder socorrer, 
depois de experimentar claramente o poder de Deus.
29 Heliodoro, por efeito deste divino poder, jazia sem 
fala e sem esperança alguma de vida. 30 Pelo contrá 
rio, (os Judeus) bem-diziam o Senhor, por engrandecer 
o seu (santo) lugar; o templo, que pouco autes estava 
cheio de confusão e de tumulto, logo que o Senhor mani 
festou a sua omuipoténcia, encheu-se de regozijo e de 
alegria.

31 Então alguns amigos de Heliodoro foram a toda Oração em 
a pressa sW lwar a Onias que invocasse o Altíssimo, 
para que desse vida ao que estava reduzido a dar o ® 
último suspiro. 32 Então o sumo sacerdote, conside 
rando que o rei poderia talvez suspeitar algum ateutado



urdido pelos Judeus coutra Heliodoro, ofereceu um sacri 
fício pela vida deste homem. 33 Quando o sumo sacer 
dote oferecüa o sacrifício expiatório, os mesmos dois 
jovens, vestidos dos mesmos trajos, apresentando-se a 
Heliodoro, disseram-llhe: Dâ graças ao sacerdote Onias, 
porque o Senhor concede-te a vida por seu respeito. 
34 'Xu, pois, que assim foste açoutado por Deus, anuncia 
a todos o seu grande poder. Ditas estas palavras, desa 
pareceram.

que narra 35 Heliodoro, depois de ter oferecido um saerificLo 
^haa^^dê ^ ®eus e feito grandes promessas ao que lhe tinha con- 

Deus. cedido a vida, agradeceu a Onias e voltou com as suas 
tropas para o rei. 36 A  todos testificava Heliodoro as 
obras do grande Deus, que ele vira com os próprios 
olhos. 37 Tendo perguntado o rei a Heliodoro quem 
lhe parecia apto para ser mandado outra vez a Jeru 
salém, respondeu: 38 Se tens algum inimigo, on adver 
sário da :tua governacão, manda-o lá, e tu o verás voltar 
açoutado— se escapar— porque verdadeiramente na 
quele sitio há uma virtude divina. 39 Aquele que tem 
habitação nos céus, está vigilante e protege esse lugar, 
e fere e onata os que lá vão para fazer algum m al 40 
Eis o que se passou a respeito de Heliodoro e da con 
servação do erário.

Crime dos maus pontífices

4 — 1 O (acima,) dito Simão, que tinha denunciado 
o dinheiro e se havia declarado contra a sua pátria, 
caluniava Ouias, como se ele tivesse maltratado Helio 
doro e fosse a causa de todo o seu m al: 2 ousava fazer 
passar por um traidor do reino o protector da cidade, o 
defensor dos seus concidadãos, o zeloso observador das 
leis. 3 €omo esta inimizade passava a tal extremo que 
até um partidário de iSimão cometia homicídios, 4 con 
siderando Onias o perigo desta discórdia, e que Apoló- 
nio, governador da 'Celesíria e da Fenícia, andava a 
incitar a malícia de 'Simão, fo i ter com o rei, 5 não 
como acusador dos seus compatriotas, mas como curador 
da utilidade comum e particular de todo o povo. 6 Com 
efeito, via que, sem uma providência do rei, não era 
possível pôr as coisas em paz, nem fazer Sümão desistir 
da sua loucura.

7 Depois da morte de Seleuco, tendo recebido o 
reino Antioco, chamado Epífanes, procurava Jasão, 
irmão de Onias, usurpar-lhe o sumo sacerdócio. 8 Foi 
(aom este f im ) ter com o rei, prometendo-lhe trezentos

Onias vai 
ter com 
o rei.

Jasão, 
tendo 

usurpado 
o ponti 
ficado



e seSsenta talentos de prata e oitenta talentos doutras 
rendas; 9 prometia-lhe ainda mais outros cento e cin 
qüenta talentos, se lhe fosse dada faculdade de estabe 
lecer um ginásio e uma efebla, e inscrever os habitantes 
de Jerusalém como cidadãos de Antioquia.

10 O rei anuiu a esta petição. (Jassão) desde que 
obteve o poder começou logo a fazer passar os seus 
concidadãos para os costumes dos gregos. 11 Abolidos 
todos os privilégios que os reis, por um efeito da sua 
humanidade, .tinham concedido aos Judeus por meio de 
João, pai de Bupolemo, enviado por embaixador aos 
Bomanos a renovar a amizade e a aliança dos Judeus 
com eles, transtornando as ordenações legítimas dos 
seus compatriotas, estabeleceu costumes ímpios. 12 Com 
alegria fundou um ginásio debaixo da própria acrópole, 
obrigando os mais nobres jovens a ser educados sob o 
pétaso. 13 Cresceu tanto o helenismo, alastraram tanto 
os costumes pagãos, por causa da detestável e inaudita 
maldade do ímpio e nada pontífice Jasão, 14 que os 
sacerdotes perdendo o zelo pelas funções do altar, des 
prezando 0 templo, descuidados dos sacrifícios, corriam 
aos exercícios da palestra, quando se anunciava o lan 
çamento do disco. 15 Não fazendo caso das honras da 
pátria, apreciavam muito mais as distinções dos Gregos. 
16 Este procedimento produziu funestas conseqüências, 
porque aqueles mesmos, cuja forma de viver invejavam, 
e que em tudo queriam imitar, se tornaram seus inimi 
gos e verdugos. 17 Porque a violação das leis de Deus 
não fica sem castigo, como se verá pela sucessão dos 
acontecimentos.

18 Celebrando-se em T iro  os jogos (Olímpicos) qüin 
qüenais e estando o rei presente, 19 mandou de Jerusa 
lém o ímpio Jasão alguns cidadãos antioquenos levar 
trezentos dracmas de prata para o sacrifício de Hér 
cules ; (porém) os mesmos que os tinham levado i>ediram 
que não se empregassem em tais sacrifícios, porque não 
convinha, mas em outras despesas. 20 Assim, ainda que 
o doador destes dracmas os tivesse oferecido para o 
sacrifício de Hércules, em atenção (às instâncias dos que 
os levavam (foram aplicados na construção de galeras.

perverte 
o culto 
divino,

envia 
dinheiro 
para o 

sacrifício 
a Hércules

4, 9. Ginásio, lugar de exercícios físicos. — Efebia, parte 
do ginásio especialmente reservada aos jovens.

12. Pétaso. Termo que derivamos directamente do grego, 
o qual significa um chapéu de copa hatxa e ahas largas, 
usado pelos ginastas gregos, nesta época. Mercúrio era repre 
sentado com um pétaso na cabega.
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21 Tendo sido enviado ao Egipto Apolónio, filho de 
Menesteu, por ocasião da entronização do rei Ptolomeu 
Filometor, Antíoco souhe que este rei se lhe tornara 
hostil; então, pensando em pôr-se em segurança, foi 
primeiro a Jope, e depois a Jerusalém. 22 Recebido 
magnificamente por Jasão e por toda a cidade, fez a 
sua entrada là luz de fachos e entre públicas aclamações; 
dali voltou para a Fenícia com o seu exército.

23 Depois dum intervalo de três anos, mandou Jasão 
a Menelau, irmão daquele Simão de que se falou acima, 
para levar dinheiro ao rei e tratar de negócios urgentes. 
24 Porém Menelau, tendo adquirido a benevolência do 
rei .pelo modo lisonjeiro com que exagerava a grandeza 
do seu poder, conseguiu fazer recair nas suas mãos o 
sumo sacerdócio, oferecendo trezentos talentos de prata 
a mais do que Jasão. 25 Recebidas as ordens do rei, 
voltou, não tendo nada que fosse, digno do sacerdócio, 
mas antes os instintos dum tirano cruel e a ira dum 
animal selvagem. 26 Assim Jasão, que havia sido de 
seu próprio irmão suplantador, foi por sua vez suplan 
tado e forçado a exilar-se no pais dos Amonítas.

27 Desta sorte obteve Menelau o poder, mas não 
cuidou de mandar ao rei o dinheiro que ihe tinha pro 
metido, ainda que Sostrato, governador da acrópole o 
apertasse sobre este pagamento, 28 porque a ele perten 
cia a cobrança dos tributos. Por tal motivo ambos foram 
citados a comparecer diante do rei. 29 Menelau deixou 
a substltui-lo no pont/üicado, Lislmaco, seu irmão; Sos- 
trato deixou Crates, governador de Chipre.

30 Enquanto estas coisas se passavam, aconteceu- 
excitarem os de Tarso e os de Maio uma sedição, por 
terem sido dadas estas cidadelas a Antloquides, concu 
bina do rei. 31 Foi lá, pois, o rei a toda a pressa apa- 
zigtá-los, tendo deixado por seu lugar-tenente um dos 
grandes da sua corte, chamado -àndronico. 32 Menelau, 
persuadido de que esta ocasião lhe era (favorável, teodo 
furtado do templo alguns vasos de o ut o , deu parte 
deles a Andronlco e vendeu os outros em Tiro e nas 
cidades vizinhas. 33 Tendo Oniàs sabido isto com toda 
a clareza, repreendeu Menelau, conservando-se, entre 
tanto, refugiada perto de Antioquiia, num lugar de asilo.

3S. Em  Daíné. «Dafné era um arrabalde a quarenta 
estádios de Antioqnia, onde havia um famoso bosque de cipres 
tes e um templo dedicado a Apoio, em veneração e respeito 
do qual era o tal bosque um asilo para todos os que a ele se 
refugiavam».



em Dafné. 34 Por esta causa, indo Menelau ter parti 
cularmente com Andronico, rogava-lhe que matasse 
Onias. Foi, pois, Andronico visitar Onias, e depois de 
o haver persuadido, dando-lhe a dextra com juramento 
i(se bem que Onias o tinha por suspeito), a que saísse 
daquele asilo, o matou logo, sem nenhuma atenção à 
justiça. 35 Não somente os Judeus, mas também muitos 
pagãos ficaram indignados e irritados pela injusta morte 
deste varão.

36 Quando o rei voltou da Cilícia, tforam ter com 
ele a Antioquia os Judeus e juntamente os Gregos, ini 
migos da violência, queixando-se desta ilegal morte de 
Onias. 37 Antioco ficou penetrado de tristeza no fundo 
do seu coração, por causa da morte de Onias, e, movido 
a compaixão, derramou lágrimas, lembrado da sabedoria 
e discreção do defunto. 38 Depois, vivamente irritado 
mandou por todas as ruas da cidade, despojar imedia 
tamente Andronico da púrpura, rasgar-lhe as vestes e 
levá-lo até ao Ingar onde tinha cometido a impiedade 
contra Onias. A í ordenou que o matassem, dando-lhe 
assim o 'Senhor o castigo que merecia.

39 Tendo cometido Lisímaco muitos roubos sacrí- Morte de 
legos no templo por conselho de Menelau, e divulgada Lisímaco. 
esta fama, ajuntomse icontra Disimaco uma grande mul 
tidão de povo, quando já  tinham desaparecido muitos 
objectos de ouro. 40 Como as multidões se sublevasseiu, 
e estivessem os ânimos cheios de cólera, Lisímaco, tendo 
feito armar perto de três mil homens, começou a usar 
de violência, sendo capitffo desta gente úm certo (homem, 
chamado) Tirano, igualmente avançado em ildade e em 
loucura. 41 Quando fo i conhecida a agressão de Lisl- 
maco, uns arrebatadamente lançaram mão de pedras, 
outros de paus, e alguns arrojaram cinza contra os 
homens de Lisímaco. 42 Foram feridos muitos, alguns 
derrubados, e todos postos em fuga. Mataram o mesmo 
sacrílego \(Lisimaco) junto do tesouro.

43 'Por todas estas desordens Instaurou-se um pro- Processo 
cesso contra Menelau. 44 Quando o rei veio a Tiro, 
foram três deputados enviados pelos anciães fazer as 
suas quéixas nesta matéria. 4'5 Vendo Menelau que ia 
sei' vencido, prometeu dar a Ptolomeu, filho de Dori- 
meno, uma grande soma de dinheiro, para ele falar ao 
rei em seu favor. 46 Ptolomeu levou o rei ao peris- 
tilo, como a tomar a fresca, e fê-lo mudar de resolu 
ção. 47 O rei declarou inocente a Menelau, posto que 
culpado em toda a casta de crimes, e condenou à



morte aqueles infelizes deputados, que seriam jul 
gados inocentes, se tivessem pleiteado a sua causa 
mesmo diante dos (bárbaros) Citas. 48 Assim os que 
haviam sustentado os interesses da cidade, do povo e 
dos ohjectos sagrados foram punidos imediatamente com 
esta pena injusta. 49 Por isso os próprios habitantes 
de T ít o , indignados, mostraram-se generosíssimos na 
honrada sepultura que lhes deram. 50 Entretanto Mene- 
lau mantinha-se na autoridade, por causa da sede de 
dinheiro dos governantes, crescendo em malícia e tor 
nando-se o pior iniihigo dos seus compatriotas.

Jaaâo 5 —  1 Por este mesmo tempo preparou Antioco a
^vadlndo segunda expedição contra o Egipto. 2 Aconteceu que 
Jerusalém, ^ cidade de Jerusalém, por espaço de quarenta

dias, se viram homens a cavalo, correndo pelo ar, ves 
tidos de ouro e armados de lanças, à semelhança de 
coortes, 3 cavalos ordenados em esquadrões, ataques e 
cargas dum e doutro lado, movimentos de escudos, 
grande multidão de lanças, espadas nuas, tiros de dar 
dos, resplendor de armaduras e ouro e de couraça de 
todo o génei'0. 4 Portanto todos rogavam (a Deus) que 
tais prodígios fossem em seu favor.

5 Tendo-se espalhado o falso rumor de que Antioco 
morrera, Jasão, tomando consigo não menos de mil 
homens, acometeu de improvm a cidade. Os cidadãos 
concorreram de todas as partes aos muros, mas ele por 
fim apoderou-se da cidade, e Menelau fugiu para a 
cidadela. 6 Entretanto Jasão fazia Impiedosa matança 
dos seus próprios concidadãos, não considerando que uma 
vitória ganha contra os compatriotas é o maior desas 
tre, mas agindo como se alcançasse um trotfeu dos seus 
inimigos, e não dos seus ooncidadãòs. 7 Todavia não 
lhe foi possível apoderar-se do poder, mas recebeu a 
confusão como fruto da sua perfídia e retlrou-se fugitivo 
outra vez para a terra dos Amonitas. 

mSeiAvi- ® P®'" -á-retas, rei dos -Árabes,
"'ínente*' fugindo de cidade em cidade, aborrecido de todos, detes 

tado como violador das leis, execrando como carrasco da 
pátria e dos concidadãos, foi empurrado para o Egipto. 
9 Aquele que tinha Jançado fora da sua 'terra tantas 
pessoas, pereceu longe da sua pátria, levado para a 
Lacedemónia pela esperança de achar l i  algum refúgio 
por causa do parentesco. 10 Ele, que tinha deixado os 
corpos de muitos sem sepultara, não fo i chorado nem 
sepultado, não achando sequer um lugar no támulo de 
seus pais.



Impiedade e crueldade de Antíoco

11 Ao conhecer tais acontecimentos, o rei pensou Antíoco 
que os Judeus abandonariam a aliança feita com ele, 
e, por isso, tendo voltado do Egipto com o ânimo enfu- trucida
recido, tomou a cidade pelas armas. 12 Mandou aos os seus
soldados que ferissem sem piedade, todos os que lhes habitantes, 
caíssem nas mãos, e que, entrando nas casas, fizessem 
matança dos que aí se refugiassem. 13 Houve, pois, 
nma grande mortandade de jovens e velhos, um massa 
cre de mulheres e  de crianças, de donzelas e de meninos 
de peito. 14 'Em três dias (houve oitenta mil vítimas: 
quarenta mil assassinadas, e «utras tantas vendidas 
(como escravas).

15 Mas nem ainda esta crueldadte foi bastante a Saqueia o 
Antíoco; ousou, além disso, entrar no templo, que era templo- 
o lugar mais santo de todo o mundo, conduzido por 
Menelau, que fo i traidor às leis e à pátria, 16 tomou 
com as suas impuras mãos os vasos sagrados e arreba 
tou com as suas mãos profanas as ofertas que os outros 
reis tinham ali posto para realçar a glória e a digni 
dade deste lugar. 17 Assim Antíoco, inOhado de soberba, 
não considerava que Deus, por causa dos pecados dos 
que moravam na cidade, se tinha irado por pouco tempo 
contra eles, e que, por isso, é que também acontecera o 
desacato feito (àquele lugar (santo).

18 Doutra sorte, se eles não estivessem culpados de 
muitos pecados, (este príncipe), a exemplo de Heliodoro, 
que fo i enviado pelo rei Seleuco a despojar o erário, 
teria sido açoutado também, como ele, logo que chegou, 
e sentiria castigada a sua audácia. 19 Porém, Deus 
não escolheu o povo por amor do lugar (oii templo), 
mas escolheu este por amor do povo. 20 Por isso tam 
bém este lugar participou das desgraças do povo, bem 
como depois participou com ele dos bens; desamparado 
por causa da ira do Deus omnipotente, veio de novo a 

• ser elevado à glória anterior, quando o soberano Senhor 
se reconciliou (eom o seu povo).

21 Tendo Antíoco tirado do templo mil e oitocentos 
talentos, voltou sem demora para -Antioquia, deixando-se 
possuir dum tal excesso de soberba e elevando-se tanto 
no coração, que lhe parecia que podia navegar sobre 
a terra e  caminhar sobre o mar. 22 Entretanto deixou 
ali governadores para afligirem o povo: em Jerusalém a 
Filipe, originário da Frigia, mais cruel em seus costu 
mes do que aquele mesmo que o havia estabelecido, 23



e em Garizlm a Andronico, aos quais juntou Menelau, 
mais encarniça.do que os outros contra os seus conci 
dadãos.

Por meio 24 Mandou-lhes também Antioco o detestável Apo-
de Apoló- i5nio, com nm exército de vinte e dois mil homens, corn 
novãmYnte ordem de matar todos os adultos e de vender as mulhe- 
Jerusaiém. res e as crianças. K  Apolónio, logo qne chegou a Jeru 

salém, fingindo que só buscava a paz, esteve quieto até 
ao santo dia de sábado; nele, quando os Judeus estavam 
em descanso, ordenou aos seus soldados que tomassem 
armas. 26 Ent3o mandou matar todos os que salram a 
ver este espectáculo, e, correndo a cidade com os seus 
soldados, tirou a vida a grande número de pessoas.

Judas 27 Entretanto Judas Macabeu, que era o décimo,
M ^beu  retirou-se a um lugar despovoado e passava ali a vida 

no esero. montes com os seus entre as feras; apenas comiam
ervas do campo, para não se. mancharem.

Antioco 6 —  1 Pouco 'tempo depois, mandou o rei um certo 
*0 te^ lo^  velho ateniense para forçar os Judeus a deixarem as 

leis de Deus e as de seus pais, 2 para profanar o 
templo de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter Olímpico, e 
consagrar o templo de Garizim a Júpiter Hospitaleiro, 
conforme o carácter dos habitantes daquele lugar. 3 
Era pernicioso e grave para todos este crescimento de 
inales, 4 porque o templo estava cheio de iascivias e 
de festins dos Gentios, que se divertiam com prostitutas 
e tinham comércio com mulheres aos santos átrios, e 
levaram lá para dentro o que não era permitido. 5 
O altar tamMm estava cheio de vítimas impuras, proi 
bidas pelas leis.

Ordena a 6 Não se podia guardar os sábados nem celebrar já
Idolatria, ^s festas antigas, e ninguém se atrevia a confessar que 

era Judeu. 7 Eram levados à viva força aos sacrifícios 
mensais (profanos) no dia dos anos do rei; e quando 
se celebrava a festa de Baeo, obrigavam-nos a ir pelas 
ruas, coroados de hera, em honra do mesmo Baco.

Mata os 8 Também, por sugestão dos habitantes de Ptolemaida,. 
b*̂ d *^em' Publicado um édito em todas as cidades gregas vizi-
®   nhas (da, Judeia), pelo qual deviam proceder do mesmo

modo contra os Judeus, constrangendo-os a sacrificarem, 
í) ou matando os que não quisessem a'hraçar os costumes 
helénicos. Em toda a parte se viam aflições. 10 Assim 
 duas mulheres, acusadas de ter circuncidado seus fillios, 
foram levadas públicamente por toda a cidade, com os 
filhos pendurados aos peitos, e depois precipitadas do 
alto das muralhas. 11 Outros, que se juntaram nas



Martírio
de

Eleázar.

cavernas vizinhas e celebraram ali secretamente o dia 
de sábado, foram denunciados a Filipe e queimados, 
porque tiveram escrúpulo de se defender pelo respeito 
á santidade desse dia.

12 Eu conjuro, poiém, os que lerem este livro, a Razões
que se não deixem abáter por tais calamidades, autes ,§a?s*de3tã
considerem que todos estes males, que sucederam, não prova, 
foram para ruína, mas para castigo da nossa raça. 13 
Por que é sinal de grande misericórdia de Deus para 
com os pecadores, não deixar por muito .tempo impunes, 
mas aplicar-lhes prontamente o castigo. 14 Com efeito 
0 Senhor suporta as outras nações com paciência, para 
as castigar na plenitude de seus iiecados. Conosco não 
procede assim, 15 para evitar aquela punição que seria 
aplicada quando chegassem ao cúmulo os nossos pecados.
16 Portanto ele nunca retira de nós a sua misericórdia, 
e, quando castiga o seu povo com adversidades, não o 
desampara. 17 Ditas em poucas palavras estas coisas, 
a modo de lembrança, voltemos ao fio  da narração.

18 A  Eleázar, um dos primeiros doutores da lei, 
varão provecto na idade e  de venerável presença, depois 
de lhe. abrirem a boca à  força queriam obrigar a comer 
carne de porco. 19 Mas ele, preferindo uma morte glo 
riosa a uma vida Infame, voluntóriamente caminhava 
para o suplício, depois de ter lançado fora da boca (a 
carne), 20 procedendo como devem os que possuem 
coragem para repelir o que o amor'da vida não desculpa 
de comer.

21 Os que presidiam a este ímpio banquete sacrifical, 
por causa da antign amizade que tinham com ele, toman 
do-o à parte, ro'gavam-lhe que trouxesse e preparasse 
ele próprio as carnes que lhe era lícito comer, para 
assim poder fingir que tinha comido das carnes do 
sacrifício, cojuo o rei havia mandado. 22 Tudo, a fim 
de que, por tal modo, fosse salvo da morte; usavam 
com Eleázar desta espécie de humanidade, por causa 
da antiga amizade que ihe professavam. 23 Ele, porém, 
fazendo altas considerações, dignas da sua idade, do 
respeito devido là sua velhice, do prestígio das suas cãs, 
dos irrepreensíveis costumes em que sempre vivera desde 
menino, e, sobretudo, das ordenações da lei santa esta 
belecida por Deus, respondeu que o fizessem baixar ime 
diatamente à  sepultura. 24 Realmente não é digno da 
nossa idade, lhes dizia ele, usar de fingimento; daí 
poderia resultar que muitos jovens, julgando que Bleá- 
zar, aos noventa anos, passara para a vida dos pagãos,



25 viessem também eles, por causa deste meu fingimento 
para conservar um pequeno resto duma vida efêmera, 
a cair em erro, o que atrairia a vergonha e a execração 
sobre a minha velhice. 26 Ainda que eu me livrasse 
presentemente dos suplícios dos homens, não poderia 
todavia fugir à mão do Todo-Poderoso, nem na vida, 
nem depois da morte. 27 Pelo que, morrendo valorosa 
mente, mostrar-me-iei digno da velhice em que estou 28 
e deixarei aos jovens um nobre exemplo de fortaleza, 
para sofrer, oom ânimo pronto e valoroso, a morte em 
defesa das veneráveis e santas leis. Logo que acabou de 
proferir, estas palavras, caminhou para o supUcLo.

29 Aqueles que o levavam, e que pouco antes tinham 
sido brandos, enfureceram-se por causa das palavras 
que Eleázar acabara de dizer, as quais Julgaram desa 
tinadas. 30 Quando estava para morrer pela veemência 
dos golpes, deu um grande suspiro e disse: O Senhor, 
que tem a ciência santa, bem sabe que, podendo eu 
livrar-me da morte, sofro em meu corpo, sob os açoites, 
acerbas dores; mas na alma siuto alegria em as padecer 
pelo temor que lhe tenho. 31 Assim acabou a vida, 
deixando, com a sua morte, não sbmente aos jovens mas 
também a toda a sua nação, um exemplo de valor e 
memória de virtude.

Martírio dos sete irmãos Macabeus, e de sua mãe

7 —  1 Aconteceu também que, tendo sido presos sete 
irmãos com sua mãe, o rei os queria obrigar a comer 
carnes de porco contra a lei, atormentando-os para isso 
com açoutes que lhes davam com azorragues e nervos 
de boi.

Primeiro. 2 Um deles, em nome de todos, falou assim: Que 
pretendes, que qaeres saber de nés? Estamos prontos 
antes a morrer que a violar as leis de nossos pais. 
3 O rei, irritado, mandou pôr ao lume frigideiras e 
caldeirões. Logo que ficaram em brasa, 4 ordenou que 
se cortasse a língua ao que tinha falado primeiro, e 
que, arrancado da cabeça o couro cabeludo, lhe cor 
tassem também as extremidades, à vista dos outros 
seus irmãos «  de sua mãe. 5 Depois de estar assim 
mutilado, mandou que o chegassem ao fogo e o torras-

7, 1. Estes sete Irmãos são chamados Macabeus, porque 
o seu martírio foi durante a perseguição em que Judas Maca 
beu e os seus irmãos combateram glortosameute pela causa de 
Deus.



sem na frigideira, quando ainda respirava. Enquanto 
se difundia largamente o vapor da frigideira, os outros 
(irmãos) exortavam-se miituamente com sua mfte, a 
morrerem corajosamente, 6 dizendo: O Senhor Deus vê 
e consola-se em nós, conforme o declarou Moisés no seu 
cântico de protesto (contra Israel), por estas palavras:
Ele será consolado nos seus servos.

7 Morto deste modo o primeiro, levaram o segundo Segundo, 
ao suplício. Arrancado da cabeça o couro cabeludo, per 
guntavam-lhe se queria comer (das cames que lhe apre 
sentavam) antes que ser atormentado em. cada um dos 
membros de todo o seu corpo. 8 Respondendo na língua 
de seus pais, disse: N ao ! Pelo que também este padeceu 
os mesmos tormentos que o primeiro. 9 Estando já  
para dar o dltimo stuspiro, disse desta maneira: Tu, ó 
malvado, fazes-nos perder a vida presente, mas (Deus) 
o  Rei do universo nos ressuscitará para a vida eterna, 
a nós que morremos, por fidelidade às suas leis.

10 Depois deste, torturaram também o terceiro. Ten- Terce iro , 

do-lhe sido pedida a língua, ele a apresentou logó, assim 
como estendeu as mãos corajosamente, 11 e disse 
afouto: Do céu recebi estes membros, mas agora os 
desprezo pela defesa das suas leis, esperando que ele 
mos tornará a dar um dia. 12 O próprio rei e os que 
o acompanhavam admiraram o valor deste jovem, que 
reputava por nada os tormentos.

13 Morto este, atormentaram da mesma sorte o Quarto,
quarto. 14 Quando ele estava já  para expirar, disse:
Felizes os que são entregues à morte pelos homens,
esperando em Deus que hão-de ser por ele ressuscitadós;, 
porém, quanto a ti (ó  re i), a tua ressurreição não será 
para a vida.

15 Em seguida, pegaram no quinto e atormenta- Quinto, 
ram-no. Mas ele, olhando para o rei disse-lhe: 16 Tu
fazes o qne queres, porque recebeste o poder entre os 
homens, ainda que mortal como eles; todavia não cuides 
que Deus desamparou a nossa nação; 17 espera e 
verás quão grande é o seu poder e como ele te ator 
mentará a ti e à tua raça.

18 Após este, levaram (ao suplicio) o sexto, que. Sexto,
quando estava perto de morrer, disse: Não te iludas; 
se padecemos isto, é poique o merecemos pelos pecados 
contra o nosso Deus, pelos quais vêm sobre nós tão 
espantosos flagelos. 19 Mas não imagines que hás-de 
ficar sem castigo, depois de teres empreendido combater 
contra Dens.



Coragem 20 Entretanto a mãe deles, sobremaneira admirável 
e digna de memória, vendo morrer os seus sete filhos 

selhos ao's em um só dia, suportou heròieamente a sua morte, pela
filhos, esperança que tinha no Senhor. 21 Cheia de nobres

sentimentos, exortava, na língua de seus pais, a cada 
um deles em particular, dando firmeza, com ânimo
varonil, là sua ternura de mulher. 22 'Dizia-lhes; Não
sei como fostes formados no meu ventre; não fui eu que 
vos dei o espírito e a vida, ou que formei os membros 
do vosso corpo. 23 O Criador do mundo, que formou o 
homem no seu nascimento e deu a origem a todas as 
coisas, vos tornará a dar o espírito e a vida, por sua 
misericórdja, em recompensa do quanto agora vos des 
prezais a vós mesmos, por amor das suas leis.

24 Ora Antioco, considerando-se desprezado e Jul 
gando que aquelas palavras (dos mártires) eram um 
insulto para ele, como faltasse ainda o mais novo, não 
sòmente o exortava, mas ainda lhe assegurava com 
juramento que o faria  rico e ditoso, que o teria na 
ciasse dos seus amigos e lhe confiaria altos cargos se 
abandonasse as leis dos seus pais. 25 Como o jovem de 
nenhum modo consentisse em tais coisas, o rei chamou 
a sua mãe, e aconselhou-a a que fizesse àquele jovem 
recomendações para salvar a vida. 26 Depois de a ter 
exortado com muitas razões, ela lhe prometeu que pro 
curaria persuadir seu filho. 27 Tendo-se, pois, incli 
nado para lhe falar, zombando deste cruel tirano, disse- 
lhe na língua pátria : Meu filho, tem compaixão de 

mim, que te trouxe nove meses no meu ventre, que te 
amamente! durante três anos, que te nutri e eduquei 
até esta idade. 28 Suplico-te, meu filho, que ollies para 
o céu e para a terra e para todas as coisas que há neles, 
e que penses bem que Deus as criou do nada, assim 
como a todos os homens. 29 Não temas este algoz, mas 
sê digno de teus irmãos, aceita a morte, para que eu te 
encontre com eles no dia da misericórdia.

M orte do SO Quando ela ainda estava falando, o jovem disse; 
frm^* Que esperais "vés de mim? Eu não obedeço ao mandado

’ real, mas iàs prescrições da lei que foi dada por Moisés
a nossos pais. 31 Quanto a tl, autor de todos os males 
que oprimem os Hebreus, às mãos de Deus não esca- 
paiás. 32 Quanto a nós, por causa de nossos pecados é 
que padecemos; 33 e se o Senhor nosso Deus se irou 
um pouco contia nós para nos castigar e corrigir, tor- 
nar-se-á a reconciliar outra vez com os seus servos. 
34 Tu, porém, <5 malvado e o mais perverso de todos os



homens, não te ensoberbeças loucamente erguido em 
vãs esperanças, quando levantas a mão contra os servos 
de Deus, 35 porque ainda não escapaste ao juízo de 
Deus omnipotente, que tudo vê. 36 aieus irmãos, 
depois de terem suportado agora uma dor transitória, 
entraram já  ua aliança da vida eterna; tu, porém, tens 
de sofrer, pelo juízo de Deus, a pena justamente devida 
à tua soberba. 37 Eu como meus irmãos, entrego o 
meu corpo e a minha vida em defesa das leis de meus 
pais, rogando a Deus que, quanto antes, se mostre pro 
pício !à nossa nação e te constranja, por meio de tor 
mentos e de flagelos, a confessar que ele é o único 
Deus. 38 Oxalá que na minha morte e na de meus 
irmãos se detenha a ira do Todo-<Poderoso, que justa 
mente caiu sobre todo o nosso povo. 39 Então o rei, 
abrasado em ira, embraveceu-se contra este mais cruel 
mente que contra os outros, não podendo sofrer ver-se 
assim escarnecido. 40 Morreu este jovem sem se con 
taminar, confiando inteiramente no Senhor. 41 A  mãe 
foi a última a sofrer a morte, depois de seus filhos.

42 Mas, acerca de banquetes rituais (pagãos) e de e da mãe. 
crueldades excessivas, já  é bastante o que temos dito.

Judas Macabeu 

No tempo de Antíoco Epífanes

8 —  1 Entretanto Judas Macabeu e os seus com- Judas 
panheiros entravam às escondidas nas povoações, con- 
vocando os seus parentes : tomando consigo os que se © pela 
mantinham firmes na religião judaica, conseguiram unir pátria, 
ao seu partido seis mil homens. 2 Pediam ao Senhor 
que olhasse benignamente para o seu povo que andava 
pisado por todos; que se compadecesse do templo, que 
era contaminado pelos ímpios; 3 que tivesse compaixão 
da cidade, que estava destruída, e, em breve, completa 
mente arrasada, e que ouvisse a voz do sangue que cla 
mava para e le ; 4 que se lembrasse das injustas mortes 
das crianças inocentes e das blasfêmias proferidas con 
tra 0 seu nome, e que se revestisse de indignação contra 
estes excessos. 5 Macabeu, pois, chefe de grande 
número de gente, tornou-se invencível para os gentios, 
poique a ira do Senhor tinha-se ( já ) convertido em 
misericórdia. 6 Dando de improviso sobre cidades e 
aldeias, incendiava-as, e, ocupando os lugares mais van 
tajosos, deábaratava numerosos inimigos. 7 Era prin-



cipalmente ãe noite que fazia as suas correrLas. A  fama 
do seu valor espalhava-se por toda a parte.

N lcanor 8 EntSo Filipe, vendo os progressos que este homem 
certa*a sSi fazendo, de dia para dia, os seus êxitos kiada vez 

vitória mais numerosos, escreveu a Ptolomeu, governador da 
sobre os Celesídria e da Fenícia, a pedir-lhe auxílio para defender 
Judeus, pg iQteresses do rei. 9 Ptolomeu enviou-lhe logo Nica- 

nor, filho de Patroclo, um dos grandes amigos do rei, 
dando-lhe uSo menos de vinte mil homens de diversas 
naçSes, para extinguir toda a raça dos Judeus, agregan 
do-lhe por companheiro a Górgias, general de larga 
experiência nas coisas da guerra. 10 Nicanor contava 
(obter 0 dinheiro preciso peuraj pagar o tributo de dois 
mil talentos, que o rei devia dar aos Romanos, vendendo 
prisioneiros judeus. 11 Enviou, pois, sem perda de 
tempo, pelas cidades marítimas, a convidar os nego 
ciantes a que fossem comprar escravos judeus, prome- 
tendo-lhe dar-lhes noventa escravos por cada talento, 
sem pensar no castigo do Todo-íPoderoso, que estava 
para cair sobre ele.

Judas 12 Logo que Judas teve conhecimento da chegada
de Nicanor, deu parte dela aos que o acompanhavam, 

soldados, 13 Alguns deles, deixando-se possuir de medo e não 
confiando na justiça de Deus, fugiram para diversos 
lugares. 14 Outros, porém, vendiam tudo o qne lhes 
restava, e, ao mesmo tempo, rogavam ao (Senhor que os 
livrasse do ímpio Nicanor, o qual, antes da batalha, os 
tinha já  vendido. 15 Quando não fosse por amor deles, 
(qne Deus os salvasse) ao menos em consideração da 
aliança feita com seus país, e porque o seu nome santo 
e magnífico havia sido Invocado sobre eles. 16 Macaheu, 
reunidos os seis mil homens que estavam com ele, con- 
jurava-os a que não receassem os seus inimigos, que 
não tivessem medo daquela multidão de adversários que 
injustamente os vinham atacar, mas que pelejassem 
corajosamente, 17 tendo diante dos olhos o ímpio desa 
cato cometido contra o santo lugar, como também a 
opressão imposta ã cidade arruinada e a abolição das 
instituições dos antigos. 18 Eles, dizia-lhes, sòmente 
confiam nas suas armas e na sua audácia; porém nós 
confiamos em Dens Todo-Poderoso, capaz de destruir 
com um gesto não só os que vêm para nos atacar mas 
ainda o mundo inteiro. 1® Lembrou-lhes também o 
socorro dado por Deus a seus pais, como (por exemplo) 
quando do exército de Senaquerlb tinham perecido cento 
e oitenta mil homens; 29 (recordou) a batalha travada



contra os Gálatas, em Babilônia, com tal felicidade que, 
nao tendo ousado entrar em acção os Macedónios, seus 
aliados, eles, que ao todo eram só seis mil, mataram 
cento e vinte mil homens, por causa do socorro recebido 
do céu, alcançando por isso enormes vantagens.

21 Depois de os ter, assim, enchido de coragem e 
disposto a morrer pelas leis e pela pátria, dividiu o 
exército em quatro corpos, 22 dando o comando (de .e derrota  
três) desses corpos a seus irmãos Simão, José e Jónatas, N icanor. 

cada um dos quais chefiava mil e quinhentos homens.
23 Além disto, mandou a Eleázar que lesse o livro santo 
e deu-lhe como santo-e-senha: Auxílio de Deus. Depois 
disto pôs-se à frente do primeiro corpo e acometeu 
Nicanor. 24 Graças ao favor do Todo-Poderoso, mata 
ram mais de nove mil homens; a maior parte do exér 
cito de Nicanor, enfraquecida com as feridas que rece 
bera, foi obrigada a fugir. 25 Também se apoderaram 
de todo o dinheiro dos que tinham vindo para os com 
prar. Foram perseguindo (os fugitivos) até longe, 26 
mas voltaram, vendo-se apertados pelo tempo, porque 
era véspera do sábado, motivo por que não continuaram 
a persegui-los. 27 Tendo depois recolhido as armas e 
os despojos dos inimigos, celebraram o sábado, bem- 
-dlzendo repetidamente ao Senhor e glorlficando-o, por 
os ter livrado naquele dia, derramando sobre eles como 
que os primeiros alvores da sua misericórdia. 28 Depois 
do sábado, repartiram dos despojos com as vítimas da 
perseguição, com as viávas e com os órfãos, reservando 
o resto para si e para seus filhos. 29 Executadas estas 
coisas, fizeram todos a sua oração em comum, conju- 
rando o misericordioso Senhor que se reconciliasse com 
pletamente com seus servos.

30 Daqueles que estavam com Timóteo e com Bá- Timóteo e 
quides e que vinham contra eles, mataram mais de vinte Báquides. 
mil homens, e tomaram valentemente altas fortalezas. 
Repartiram muitos despojos, dividindo-os em duas par 
tes iguais: uma para eles, e outra para os perseguidos, 
para os órfãos, as viúvas e também para os velhos. 31 
Recolhidas as armas dos inimigos, puseram-nas todas 
de reserva, cuidadosamente, em lugares convenientes, e 
levaram o resto dos despojos para Jerusalém. 32 Mata 
ram também Pilarques, que estava com Timóteo, homem 
perverso, que tinha feito muito mal aos Judeus.

33 Quando estavam em Jerusalém rendendo a Deus 
acções de graças por esta vitória, Calistenes e outros 
mais, que tinham queimado as sagradas portas, refu-



glai-am-se numa pequena casa; Jos Judeus) nela os 
queimaram, dando-lhes a recompensa que mereciam as 
suhs impiedades.

^  Nicanor, porém, homem perversissimo, que tinha 
r^anoT. trazido m il negociantes para lhes vender os escravos 

jndeus, 35 humilhado com o socorro do Senhor por 
aqueles mesmos que tinha considerado como uma gente 
de nada, largada a vestidura de honra, correndo sòzinho, 
como escravo fugitivo, pelo meio dos campos, chegou 
 desacompanhado a Antioquia, numa aflição, pela perda 
do seu exército. 36 Ele, que prometera aos Romanos 
que lhes pagaria o trihuto eom o que tirasse da venda 
dos cativos de .Terusalém, publicava então que os Judeus 
tinham um protector (D em ), e  que por isso eram invul 
neráveis, porque seguiam as leis que lhes tinha dado. 

^ifaSea ® ^  ^empo, Antíoco voltava ignominiosa-
fuglndo’ mente da Pérsia. 2 Com efeito, tinha entrado na cidade, 

da  Pérs ia , que se chama Persépolis, e tentado roubar o templo e 
oprimir a cidade, mas, correndo às armas todo o povo, 
foi posto em fuga pelos habitantes da região, e, assim, 
obrigado a regressar vergonhosamente.

3  Quando chegou perto de Bchatana, teve notícia 
Judeus, acontecido a Nicanor e ao exército de Timóteo. 4 

Transportado em ira, imaginava que poderia vingar-se 
sobre os Judeus da afronta que lhe tinham feito os que 
o obrigaram a fugir; por Isso ordenou ao cocheiro do 
seu carro que andasse sem parar, para abreviar a via 
gem. Perseguia-o a vingança do céu, por ter dito com 
orgulho que iria a Jerusalém e faria dela o sepulcro dos 
Judeus.

mas,lerldo 5 Mas o Senhor 'Deus de Israel, que vê todas as 
por eus, gsj-g príneipe cora uma chaga Incurável e

invisívefl. Apenas tinha acabado de proferir estas pala 
vras, foi assaltado duma terrível dor de entranhas e 
cruéis tormentos internos. 6 Isto com muita justiça, 
pois que ele mesmo havia rasgado as entranhas aos 
outros, por muitas e novas maneiras de tormentos. 7 
Entretanto, de nenhum modo abatia a sua arrogância; 
pelo contrário, sempre cheio de soberba, exalava o fogo 
da sua ira contra os Judeus e mandava que se acelerasse 
a marcha, quando, repentinamente, caiu do carro que 
avançava impetuoso; a queda fo i tão desastrada que 
ficou ferido por todo o corpo. 8 .Assim aquele que, 
elevando-se pela sua soberba sobre a condição de homem, 
imaginava que podia dar ordens às ondas do mar e 
pesar numa balança as montanhas, agora humilhado até



È terra, era levado numa cadeira, dando aos olhos de 
todos um manifesto testemunho do poder de Deus. 9 
Do corpo deste ímpio saíam bichos, e, ainda vivendo, 
lhe caíam as carnes a pedaços no meio das dores, sendo 
tal o cheiro da podridSo qne dele saía, que incomodava 
todo 0 exército. 10 Aquele que, pouco antes, cuidava 
qne podia tocar nos astros do céu, agora ninguém o 
podia suportar, por causa do intolerável cheiro que 
exalava.

11 Assim, derrihado com isto da sua grande soberba, 
começou a entrar d o  conhecimento de si mesmo, estimu 
lado pelo castigo de Deus, que aumentava, a cada ins 
tante, as suas dores. 12 E, como nem ele próprio 
pudesse já  suportar o seu mau cheiro, disse assim; 
É justo que o homem seja sujeito a Deus, e que quem 
é mortal não pretenda igualar-se com o mesmo Deus. 
13 Este malvado orava ao Senhor, do qual não havia de 
alcançar misericórdia, 14 prometendo declarar livre 
aquela cidade, contra a qual antes se encaminhava 
apressado para a arrasar e reduzir a um sepulcro; 15 
(prometendo) tornar semelhantes aos Atenienses os 
Judeus, de quem tinha dito que nem sequer eram dignos 
de sepultura, mas' bons para serem lançados, com seus 
filhos, como pasto às aves e às feras; 16 (prometendo) 
ornar de preciosíssimos dons o santo templo, que antes 
tinha roubado, restituir, para além do devido, os vasos 
sagrados, concorrer das suas rendas para as despesas 
necessárias para os sacrifcios, 17 e, além disso, fazer-se 
judeu e percorrer todos os lugares da terra proclamando 
neles o poder de Deus.

18 Mas não cessavam as suas dores, poique o justo 
juízo de Deus tinha enfim caído sobre ele. Então, deses 
perado, escreveu aos Judeus, em forma de súplica, uma 
carta, que continha o seguinte: 19 Aos Judeus, exce 
lentes cidadãos, o rei e general Antioco (deseja) saúde, 
bem-estar e toda a prosperidade. 20 Se vós e vossos 
filhos passais bem, e se vos sucedem todas as coisas 
como desejais, reado por isso multas graças a Deus, em 
quem ponha a minha esiperança. 21 Quanto a mim, pros 
trado sem forças, no meu leito, lembro-me, com satisfa 
ção, das provas de respeito e benquerença que me haveis 
dado. Nesta grande doença que me surpreendeu ao voltar 
das regiões da ÍPérsia, julguei necessário cuidar da segu-

reconhece 
os seus 
crimes,

e escreve 
aos 

Judeus,

9, 13. N io  hama ãe alctmear m isericórdia, porque era 
fa lso  o seu arrependim ento e  sòmente durava, como o de 
Faraó, enquanto tinha o castigo  sohre si.



rança de todos, 22 embora não poique desespere da 
minha cura, pois, pelo contrário, tenho grande confiança 
de me restabelecer. 23 fO coso é que) considerei como 
meu pai, quando capitaneava u seu exército nas pro 
víncias superiores, designou quem havia de reinar depo'is 
dele, 24 a fim  de que, se acontecesse alguma infelici 
dade ou se se espalhasse uma noticia funesta, não se 
inquietassem os que viviam nas províncias do reino, 
sabendo quem era o que ele tinha deixado por herdeiro 
do seu governo. 25 Reflectindo, além disto, em que os 
monarcas confiantes e vizinhós poderosos do meu reino 
estão espreitando as conjunturas e aguardando as oca 
siões (propicias às suas ambições), designo como rei a 
meu filho Antioco, o qual eu, muitas vezes, ao passar 
às províncias superiores do meu reino, confiava e reco 
mendava a muitos de vós. Escrevi-lhe a carta que abaixo 
se transcreve. 26 Portanto vos peço e rogo que, lem 
brados dos benefícios recebidos de mim, em geral e em 
particular, guarde cada um a meu filho a lealdade 
devida a mim. 27 Porque espero que ele se portará com 
moderação é com brándura, seguindo os meus conselhos, 
e que será humano convosco.

morrendo 28 Enfim, este homicida e blasfemo, presa de hor-
nUseràvêl- tormentos, como tinha causado aos outros, acabou 

mente, a vida sobre os montes, longe da sua terra, com uma 
miserável morte. 29 Fez trasladar o seu corpo Filipe, 
seu amigo de infância, o qual, todavia, temendo o filho 
Antioco, partiu para o Egipto, para junto de Ptolomeu 
Füometor.

Purifica- 10 —  1 Entretanto Macaheu e os seus companheiros,
tOTPlo  ̂ protecção do Seuhor, recobraram o templo e

a cidade, 2 demoliram os altares, que os estrangeiros, 
tinham levantado na praça pública, assim como os san 
tuários (dos idolos). 3 Depois de terem purificado o 
templo, erigiram nele outro altar, e, tendo feito sair 
algumas faíscas de fogo de pedra, ofereceram sacrifícios, 
após uma interrupção de dois anos, e puseram o incenso, 
as lâmpadas, e os pães da proposição. 4 Feitas estas 
coisas, prostrados por terra, rogavam ao Senhor que 
não permitisse que tornassem a cair em tão grandes 
males, mas que, no caso de novamente pecarem, os 
castigasse com brandura e não os entregasse a homens 
ímpios e bárbaros. 5 No dia em que o templo tinha 
sido profanado pelos estrangeiros, nesse mesmo fo i puri 
ficado, no dia vinte e cinco do mês de Caslen.

6  Celebraram esta festa com alegria durante oito



dias, como a dos tabernáculos, lembrando-se de que, 
pouco tempo antes, tinham passado a solenidade dos 
tabernáculos nos montes e nas cavernas, como feras.
7 Pelo que levavam nas mãos tirsos, ramos verdes e 
palmas, e cantavam hinos em honra daquele que lhes 
tinha concedido a dita de purificar o seu templo. 8 
E, por um decreto lavrado com o acondo de todos, man 
daram a toda a nação judaica que celebrasse a festa 
anualmente naqueles mesmos dias. 9 Tal fo i o fim da 
vida de Antíoco, chamado Epífanes.

Sob Antioco Eupator e Demétrio I  

Vitórias sobre os Idumeus e os Sirios

10 Agora vamos falar de Eupator, filho deste 
ímpio Antioco, expondo resumidamente os males que 
sucederam durante as guerras. 11 Quando começou a 
reinar, pôs à frente dos negócios do reino um certo 
lilsias, que nomeou também chefe militar supremo da 
Celesíria e da Fenícia. 12 Porque Ptolomeu, cogno- 
minado Macron, que foi o primeiro a observar a justiça 
para com os judeus, principalmente por causa do injusto 
tratamento praticado com eles, e a tentar governá-los 
pacificamente, 13 foi acusado disto na presença de 
Eupator pelos seus favoritos. Ouvindo que o tratavam 
muitas vezes de traidor, por ter deixado Chipre, que o 
rei Filometor lhe tinha confiado, e passado para o par 
tido de Antíoco Epífanes, e vendo que não podia mais 
exercer honrosamente o seu cargo, matou-se com veneno.

14 Ora Górgias, tornado chefe militar destas re- os idu- 
giões, tomava consigo trapas estrangeiras e aproveitava 
todas as ocasiões para molestar os Judeus. 15 Por 
outra parte, os -Idumeus, senhores de praças fortes, inco 
modavam os Judeus, recolhiam os que tinham sido 
expulsos de Jerusalém e buscavam ocasiões de fazer 
guerra (contra Judas).

16 Entretanto os que andavam com Macabeu, tendo 
conjurado pelas suas orações o Senhor a que viesse em 
seu auxilio, atacaram as fortalezas dos Idumeus. 17 
Depois de vigorosos esforços, apoderaram-se daqueles 
lugares, rechaçaram os que combatiam sobre os muros 
e mataram os que se lhes puseram diante; entre todos 
passaram ã espada não menos de vinte mil homens.
18 Nove mil homens, pelo menos, refugiaram-se em 
duas fortalezas, onde tinham tudo o que era necessário



para bem se defenderem. 19 Maeabeu deixou, para as 
expugnar, 'Simão e José, assim como Zaqueu e os seus 
companheiros, em número suficiente, e marchou em 
pessoa para onde as necessidades mais urgentes da 
guerra o chamavam. 20 'Mas os homens de 'Simão, leva 
dos da cobiça, foram subornados com dinheiro por 
alguns dos que estavam nas torres, e, tendo recebido 
setenta mil dracmas, deixaram escapar vários deles. 
21 Quando chegou ao conhecimento de Macabeu o que 
se tinha passado, reunindo os príncipes do povo, acusou 
aqueles homens de terem vendido seus irmãos por di 
nheiro, deixando escapar os seus inimigos. 22 Mandou, 
pois, matar esses traidores e apoderou-se imediatamente 
das duas fortalezas. 23 Continuando a ser coroadas de 
êxito as suas empresas guerreiras, matou dentro destas 
duas fortalezas mais de vinte mil homens.

Vitórias 24 Porém Timóteo, que antes tinha sido vencido 
aobre pelos Judeus, levando um exército de tropas estrangei- 

ras e reunida muita cavalaria da Asia, foi à Judeia 
para se tornar senhor dela pelas armas. 25 Ao meslno 
tempo que vinha chegando, Macabeu e os seus compa 
nheiros, faziam oração ao Senhor, lançando terra sobre 
suas cabeças, tendo cingidos os seus rins de cilícios. 
26 Prostrados junto do altar pediram a Deus que lhes 
fosse favorável, que se declarasse inimigo de seus- ini 
migos e adversário de seus adversários, como promete 
a lei. 27 Tomadas as armas depois -da oração, avan 
çaram até muito longe da cidade e fizeram alto perto 
dos inimigos. 28 Aos primeiros alvores do dia, trava 
ram batalha os dois exércitos, tendo ons, além da sua 
coragem, o Senhor por garantia da vitória e bom êxito 
das suas armas, e indo os outros ao combate movidos 
apenas pela sua fogosidade. 29 Ne maior ardor da 
peleja apareceram do céu aos inimigos cinco homens 
resplandecentes, sobre cavalos adornados de freios de 
ouro, que serviam de guia aos Judeus. 30 Dois deles, 
tendo no meio de si Macabeu, cobrindo-o com suas 
armas, guardavam-no para que andasse sem risco da 
sua pessoa; lançavam dardos e raios, contra os Inimigos, 
que iam caindo feridos de cegueira e cheios de turbação. 
31 Foram mortos vinte mil e quinhentos homens de pé 
e seiscentos cavaleiros.

32 Timóteo fugiu para Gazara, praça fortificada, 
de que era governador Quereias. 33 Macabeu e os seus, 
alegres e ardorosos, sitiaram a praça durante quatro 
dias. 34 Os q-ue estavam dentro, confiados na forçh da



praça, blasfemavam sem medida e proferiam palavras 
abomináveis. 35 Porém, amanhecendo o dia quinto, vinte 
jovens dos que estavam com Macabeu, irritados no seu 
Interior por causa destas blasfêmias, lançaram-se cora 
josamente aos muros, subiram acima deles, com um 
ardor intrépido, matando quantos se aproximavam. 36 
Subindo também outros, começaram a pôr fogo às tor 
res € às portas, e acenderam fogueiras em que queima 
ram vivos aqueles blasfemadores; outros despedaçaram 
as portas, abriram caminho, fizeram entrar o resto do 
exército e apoderaram-se da cidade. 37 Mataram Timó 
teo, que estava escondido numa cisterna; também ma 
taram o seu irmão Quereias e Apolófanes. 38 Bealizada 
esta façanha, cantando hinos e cânticos bem-diziam ao 
Senhor, que tinha feito tão grandes coisas em Israel e 
lhes tinha dado a vitória.

Derrota de Lisias; tratado de paz

11 —  1 Muito pouco tempo depois, Lisias, tutor do Lísiaa 
rei, seu parente e regente do reino, sentindo muito pesar 
pelo que tinha acontecido, 2 juntou oitenta mil homens 
de pé com toda a cavalaria e marchou contra os Judeus, 
imaginando poder fazer da cidade (santa) uma cidade 
helénica, 3 sujeitar a tributo o templo, como os outros 
templos dos pagãos, e pôr à venda todos os anos o sumo 
sacerdócio, 4 não fazendo reflexão alguma no poder 
de Deus, mas ensoberbecendo-se pela multidão da sua 
infantaria, pelos seus milhares de cavalos e oitenta ele 
fantes.

õ  Entrando, pois, na Judeia e abeirando-se de Oração e 

Betsur, praça forte situada num desfiladeiro, cinco está- coragem  

dios distante de Jerusalém, atacou-a. 6 Logo, poiém, Macabeu. 
que Macabeu e os que estavam com ele souberam que 
Lisias atacava as fortalezas, com gemidos e lágrimas 
rogavam ao Senhor, acompanhados de todo o povo, que 
enviasse um bom anjo para salvação de Israel.

7 Macabeu fo i o primeiro que tomou as armas e A parição ; 

exortou os outros a exporem-se com ele ao perigo, para de
darem socorro a seu irmãos. 8 Quando marchavam 
todos juntos com ânimo resoluto, apareceu, ainda perto 
de Jerusalém, um homem a cavalo, que adiante deles,

lí, 5. Cinco estádios correspondiam  a  925 m etros. De 
Betsur. porém , a  Jerusalém  iam  cerca de 21 qu ilôm etros e 600 
m etros H á  pois aqui, p o r  descuida dos copistas, um erro na 
conta.



vestido de hábitos brancos, com armas de ouro, bran 
dindo uma lança. 9 EntSo bem-disseram todos ao 
mesmo tempo ao Senhor misericordioso e encheram-se 
de coragem, prontos a pelejar, não só com os homens, 
mas também com os animais mais ferozes e a atraves 
sar muros de ferro. 10 Marchavam em ordem de bata 
lha, com este auxiliar vindo 'do céu, por misericórdia 
do Senhor. 11 Como leões, lançando-se impetuosamente 
sobre os seus inimigos, mataram onze mil homens da 
sua infantaria, mil e seiscentos 'de cavalaria, 12 e puse 
ram em fuga todos os restantes. A  maior parte deles 
não se puderam salvar, senão feridos e sem armas; até 
o mesmo Líslas só por meio duma vergonhosa fuga 
escapou.

Propostas 13 Mas como ele não era insensato, considerando 
de paz. consigo mesmo a perda que tinha tido e reconhecendo 

que os Hebreus eram invencíveis, pois se escoravam no 
socorro de Deus Todo-Poderoso, mandou-lhes embaixa 
dores, 14 a propor a reconciliação, sob condições razoá 
veis, oferecendo-se a persuadir o rei a que fizesse ami 
zade eom eles. 15 Anuiu Macabeu aos rogos de Lísias, 
atendendo em todas as coisas ao interesse do público, e 
o rei esteve por tudo o que Macabeu pediu em favor dos 
Judeus, na carta que escreveu a Lisias.

Carta de 1'6 A  carta que Lisias escreveu aos Judeus era con- 
Lísias aos eebida nestes termos: Lísias, ao povo dos Judeus, saúde, 

u eus. João e Absalão, que me enviastes, ao entregar-me as 
vossas cartas, pediram-me que cumprisse as cláusulas 
que nelas se continham. 18 Expus ao rei tudo o que 
se lhe podia representar, e ele concordou naquilo qne 
as circunstâncias permitiam, 19 Se, portanto, lordes 
fiéis ao rei nos vossos tratados, eu também daqui em 
diaute me empenharei em vos fazer todo o bem qne 
puder. 20 Pelo que toca a centos pormenores, dei expli 
cações tanto aos que vós me enviastes, como aos que 
vos envio, para tratarem oralmente convosco. 21 Tende 
boa saúde. Ano cento e quarenta e oito, aos vinte e qua 
tro dias do mês de Dióscoro.

Carta de 22 A  carta do rei continha o seguinte: O rei 
j^Uoco Antíoco, a Lísias, seu irmão, saúde. 23 Tendo sido o rei 
 ̂ nosso pai trasladado para entre os deuses, e desejando

nós que os que estão no nosso reino vivam em paz e se 
apliquem com cuidado aos seus negócios, 24 soubemos

21. Mia de Dióscoro. Não é conhecido estè mês. Talvez 
haja aqui um erro de transcrição, sem que seja possível deter 
minar o que se encontrava no texto primitivo.



Carta de 
Antioco 

aos 
Judeus.

que os Judeus não condescederam com meu pai em pas 
sarem para os costumes dos Gregos, mas que querem 
conservar os seus, e que, por esta razão, nos pedem que 
lhes seja permitido viver segundo as suas leis. 25 Que 
rendo, pois, que também este povo viva em paz, deter 
minamos que lhes seja restituído o seu templo, para 
viverem conforme os costumes dos seus antepassados.
26 Tn, pois, farás bem em lhes mandares embaixadores, 
que concertem a paz com eles, para que, tendo conhe 
cido a nossa vontade, recobrem confiança e tratem dos 
seus negócios particulares.

27 A  carta do rei aos Judeus era do teor seguinte:
O rei Antioco, ao senado dos Judeus e aos outros Judeus, 
saúde. 28 Se estais de saúde, é isso que desejamos.
Nós também passamos bem. 29 Veio ter conosco Mene- 
laii, dizendo que desejáveis ir ter com os vossos. 30 Por 
conseqüência, damos paz e segurança aos que quiserem 
ir até ao dia trinta do mês de Xantico. 31 Permitimos 
que os Judeus usem das suas comidas e vivam segundo 
as suas leis, como dantes, sem que nenhum deles sofra 
o menor detrimento pelas faltas cometidas por ignorân 
cia. 32 Mandamos-vos Menelau, para vos assegurar 
disto. 33 Saúde. Ano cento e quarenta e oito, aos quinze 
dias do mês de Xantico.

34 Também os Romanos mandaram uma carta con- Carta dos 
cebida nestes termos: Quinto Mémio e Tito Mânllo, lega- Romanos 

dos dos Romanos, ao povo dos Judeus, saúde. 35 Acha- judeus. 
mos bem aquelas coisas que Lisias, parente do rei, vos 
concedeu. 36 Pelo que toca às que ele julgou que 
deviam ser representadas ao rei, mandai quanto antes 
alguém, depois de terdes bem deliberado entre vós sobre 
a matéria, para determinarmos o que vos for mais con 
veniente, porque vamos para Antioquia. 37 Por isso - 
mandai-nos depressa mensageiros, para sabermos qual 
é a vossa vontade. 38 Saúde. Ano cento e quarenta e 
oito, aos quinze dias do mês de Xantico.

Guerras dos Judeus com os povos vizinhos

12 —  1 Concluído este tratado, voltou Lisias para 
o rei, e os Judeus ocupavam-se em cultivar as terras. 
2 Mas aqueles que tinham ficado (no pais), (a saber), 
Timóteo e  Apolónio, filho de Jeneii, como também Jeró-

Introdu-
ção.

30. Do mês de Xantico. Este mês correspondia en tre os 
G regos ao nosso A b ril.



Judas 
vence o 
Jopita.s,

os Jamni- 
tas.

e os 
Arabes.

Ataque
v i t o r io s o

contra
Caspin,

nlmo e Demefonte, juntamente com Nicanor, governador 
de 'Chipre, nSo os deixavam viver em paz nem em sos 
sego.

3 Entretanto os habitantes de Joje cometeram o 
seguinte crime: Convidaram os Judeus, com quem habi- 
tavaim, a que, com suas mulheres e filhos, se metessem 
numa barcas qne tinham preparado, como se não hou 
vesse entre eles inimizade alguma, 4 mas, na realidade, 
agiam em virtude duma decisão tomada em comum pela 
cidade. Tendo \(os Judeus) condescendido com isso, como 
pessoas pacíficas, sem a menor suspeita, quando che 
garam ao mar alto, foram afogados pelo menos duzentos. 
5 Judas, logo que soube desta crueldade cometida contra 
a 'gente da sua nação, mandou aos qne estavam com 
ele (que tomassem as armas) e, depois de ter invocado 
a Deus, justo Juiz, 6 marchou contra estes homicidas 
de seus irmãos, queimou de noite o porto, queimou as 
barcas e fez passar ao fio da espada os que all se tinham 
refugiado. 7 Como a praça se lhe tinha fechado, retl- 
rou-se com tenção de lã tornar e de exterminar toJos 
os habitantes de Jope.

8 Mas, tendo sabido que também os de Jâmnia que 
riam fazer do mesmo modo aos Judeus que viviam entre 
eles, 9 surpreendeu igualmente de noite os Jamnitas e 
queimou-1'hes o porto com as suas embarcações, de sorte 
que o clarão do fogo se via em Jerusalém, ficando ela 
fi distância de duzentos e quarenta estádios.

10 Quando tinha já andado nove estádios, avan 
çando contra Timóteo, atacaram-no os Arahcs, em nú 
mero de cinco mil infantes e quinhentos cavaleiros. 11 
Travou-se um rijo combate, com bom sucesso para as 
tropas de Judas, por auxílio de Deus. Os Arabes, ven 
do-se vencidos, pediam a Judas que se compusesse com 
eles, prometendo que Ibe dariam gado e lhe assistiriam 
em tudo o mais. 12 Judas, crendo que eles efectiva- 
mente lhe podiam ser úteis em muitas coisas, prome 
teu-lhes a paz. Concluído o tratado, os Arabes voltaram 
para as suas tendas.

13 Atacou ainda uma cidade forte, chamada Caspin, 
cercada de muros, na qual habitava uma mistura de 
diversas nações. 14 Os que estavam dentro, confiados 
na firmeza dos seus muros e na provisão que tinham 
de víveres, insultavam os de Judas com ditos grosseiros 
e proferiam blasfêmias e palavras ímpias. 15 Os de 
Judas, invocado o grande Senhor do mnndo, que, sem 
aríetes nem máquinas de guerra, no tempo de Josué ins-



tantâneainente dei-ribou Jericó, assaltaram furiosameute 
as muralhas. 16 Quando tomaram a cidade, pela von 
tade do Senhor, fizeram nela uma horrorosa carnificina, 
de sorte que um tanque que estava ao pé, de dois está 
dios de largo, parecia cheio de sangue dos mortos.

17 Dali caminharam setecentos e cinqüenta estádios 
e dhegaram a Caraca, onde habitavam os Judeus, cha 
mados Tnbianeus. 18 Não puderam haver ás mãos 
Timóteo naqueles lugares, porque, como não tinha con 
seguido fazer ali nada, voltou para trás, deixando em 
certo sitio uma fortíssima guarnição. 19 Mas Doslteu 
e Sosípatro, generais de Macabeu, mataram mais de dez 
mil homens que Timóteo tinha deixado para guarda 
daquela praça.

20 Entretanto Macabeu, ordenado e repartido o 
seu exército em coortes, deu a estes dois generais o 
seu comandó e marchou contra Timóteo, que tinha con 
sigo cento e vinte mil infantes, e  dois mil e qui 
nhentos cavaleiros. 21 Timóteo, logo que teve conhe 
cimento da chegada de Judas, mandou adiante as mu 
lheres, as crianças e os seus ihaveres, para um lugar 
chamado Carnion, porque era inexpugnável e de difícil 
entrada, por causa dos desfiladeiros da região. 22 Logo 
que apareceu a primeira coorte de Judas, ficaram os 
inimigos passados de medo, porque o poder de Deus, que 
vê todas as coisas, se lhes manifestava de forma assus 
tadora, e tomaram a fuga desordenadamente, de sorte 
que mütuamente se feriam e traspassavam com as pró 
prias espadas. 23 Judas carregava sobre eles com grande 
vigor, castigando estes criminosos até fazer cair mortos 
no campo trinta mil homens. 24 O mesmo Timóteo caiu 
nas mãos de Dositeu e de Sosípatro, aos quais pediu 
com grandes instâncias que o deixassem ir com vida, 
porque tinha feito prisioneiros muitos pais e muitos 
irmãos dos Judeus, os quais pela sua morte perderiam a 
esperança {de cobrar- a liberdade). 25 Tendo-lhes dado 
palavra que restituiria estes prisioneiros, sem lhes 
fazer mal algum, deixaram-no ir, com o fim  de salvar 
seus irmãos. 26 Depois tornou Judas a Ir a Carnion e 
ao santuário de Atargatis, onde matou vinte e cinco mil 
homens.

2T Depois da fuga e matança destes inimigos. Judas 
mandou marchar o seu exército para Efron, cidade forte, 
em que habitava uma grande multidão de povos diver 
sos. Diante das suas muralhas estavam valentes jovens, 
que as defendiam vigorosamente, e dentro havia muitas

contra
Caraca.

contra 
Carnion, 
em que 

Timóteo 
pede cle 
mência,

e contra 
Efron.



máquinas de guerra e provisSo de dardos. 28 Mas, 
tendo os Judeus invocado o Todo-Poderoso, que destrói 
com o seu poder as forças dos inimigos, tomaram a 
cidade e abateram, dos que estavam dentro, vinte e 
cinco m il

En^e os 29 Dali passaram á cidade dos Citas, que distava de 
Citas. Jerusalém seiseentos estádios. 30 Todavia, como os 

próprios Judeus, que viviam com os Citopolitanos, tives 
sem atestado que eram bem tratados e que, nos tempos 
da desgraça, tinham recebido deles atenções, 31 (Judas 
e os seus) apresentaram-lhes agradecimentos e exorta 
ram-nos a que continuassem a mostrar-se, para o futuro, 
benignos com os da sua nação. Depois regressaram a 
Jerusalém, por estar próxima a solenidade das semanas 
(ou Pentecostes).

Derrota 32 Passado o Pentecostes, marcharam contra Gór- 
Gór^as <3̂  Idumeia. 33 Górgias foi-o atacar com

  três mil infantes e quatro centos cavaleiros. 34 Tendo 
vindo às mãos os dois exércitos, foram poucos os Judeus 
que ficaram mortos. 3õ Um certo cavaleiro, porém, do 
corpo de Bacenor, chamado Doslteu, homem valente, 
apoderou-se de Górgias, puxando-o pela sua clâmide, 
pois queria tomar vivo este maldito; todavia um cava- 

  leiro de Trácia arremeteu a ele e cortou-lhe um ombro, 
0 que permitiu a Górgias fugir para Maresa. 36 Entre 
tanto, achando-se fatigados os que estavam com Esdrin, 
por terem pelejado muito tempo. Judas Invocou o Se 
nhor, para que se fizesse ele mesmo o protector e o 
chefe neste combate. 37 Depois, cantando em alta voz 
hinos guerreiros na língua pátria, pôs em fuga os solda 
dos de Górgias.

Sepultura 38 Seguidamente, juntando Judas o seu exército,
d®®  ̂ partiu para a cidade de Odolão; chegando o dia sétimo,

mortosl purificados segundo o costume, celebraram o sábado
neste mesmo lugar. 39 No dia seguinte, fo i Judas com
os seus para levar os corpos dos que tinham sido mortos,
para os sepultar com os seus parentes nos sepulcros de
seus pais. 40 Ora encontraram, debaixo das túnicas dos
mortos, objectos consagrados aos ídolos de Jâmaia, que
a lei proíbe aos Judeus. Todos reconheceram que fora
esta a causa da sua morte.

sacrifício 41 Todos, por isso, bem-disseram o Senhor, justo
expiatório qug descobre o que está escondido. 42 Em seguida, 
por 6ioSi

12, 42-4S. Esta passagem foi considerada, em todos os 
tempos, pela Ig re ja  como uma das provas mais claras da  
existência do purgatório e da utilidade das orações e dos



postos em oração, suplicaram (ao Senhor) que se esque 
cesse do pecado cometido. Ao mesmo tempo o fortíssimo 
Judas exortou o povo a que se conservasse sem pecado, 
vendo diante de seus olhos as conseqüências dos pecados 
daqueles mortos. 43 Tendo feito uma colecta, mandou 
dois mil dracmas de prata a Jerusalém, para se oferecer 
um sacrifício pelo pecado. Obra bela e santa, inspirada 
pela crença na ressurreição, 44 porque se ele não espe 
rasse que os mortos haviam de ressuscitar, seria uma 
coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. 45 Conside 
rava que, aos que falecem na piedade, está reservada 
uma grandíssima recompensa. 46 Santo e salutar pen 
samento este de orar pelos mortos. Eis porque ofereceu 
um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem 
livres dos seus pecados.

Antíoco Eupator, vencido, faz as pazes 
com os Judeus

13 —  1 No ano cento e quarenta e nove, chegou ao Invasão 

conhecimento de Judas e dos seus que Antíoco Eupator ôe 
marchava com um grande exército contra a Judeia, 2 ’
acompanhado de Lísias, seu tutor e  regente do reino.
Ia  cada um ,à frente dum exército de cento e dez mil 
homens de pé, cinco mll e trezentos cavaleiros, vinte e 
dois elefantes e trezentos carros armados de fouces.

3 Menelau juntou-se também a eles. Com grande Morte de 
astúcia procurava o favor de Antíoco, não para salva- 
ção da pátria, mas esperando ser reconduzido à sua 
dignidade. 4 Porém, o Reis dos reis suscitou contra 
este pecador a cólera de Antioco, o qual, persuadido por 
sugestão de Lísias de que Menelau era a causa de todos 
os inales, mandou que fosse levado a Berela e morto aí, 
segundo o costume do lugar. 5 Ora, havia em Berela 
uma torre de cinqüenta côvados de altura, que estava

sacrifícios para os mortos. Os protestantes negam estes dois 
dogmas, e por isso não querem admiUr como canônicos os dois 
livros dos Macabeus. M as Santo Agostinbo jã  advertiu que, 
ainda que não tivéssemos no segundo Livro dos Macabeus um 
testemunho tão claro da existência do purgatório e da utili 
dade dos sufrágios, bastava a antiquíssima praxe da Ig re ja  
católica, quando oferece peloa fiéis defuntos o sacrifício do 
altar. E  que nesta mesma persuasão estivera a Sinagoga, 
prova bem  o presente texto dos Macabeus. Até Grécio reco 
nheceu e confessou que, principalmente depois do cativeiro 
de Babilônia, era uma prática ordinária dos Judeus orar pelos 
mortos, o que ele atribui á doutrina que então lhes deram os 
dois profetas, Daniel e Ezequiel.



cheia de cinzas, no cimo da qual havia uma máquina 
giratória, qne, em toda a volta precipitava sobre as 
cinzas. 6 Era lá que davam a morte aos culpados de 
sacrilégio ou de outros determinados enormes crimes. 
7 Foi assim que morreu Menelau, prevaricador da lei, 
sem que o seu corpo fosse dado à terra. 8 Isto com toda 
a justiça, porque, como ele tinha cometido muitas impie 
dades contra o altar de Deus, cujo fogo e cinza eram 
coisas santas, na cinza encontrou a morte.

Os Judeus 9 Entretanto o rei marchava, cheio de ferocidade, 
ra^sè ^ mais cruel com os Judeus que seu pai.
"̂ para 10 Judas, sabendo isto, mandou ao povo que invocasse
resistir, o 'Senhor de dia e de noite, para que viesse em seu

auxílio naquela ocasiSo, como sempre tinha feito, 11 
pois temiam ver-se privados da sua lei, da sua pátria 
e do seu santo templo. Que (o  Senhor) nSo permitisse 
que 0 seu pove, que apenas começara a respirar um 
pouco, ficasse outra vez sujeito às nações blasfemas. 
12 Depois que todos assim rezaram jnntos, implorando 
a misericórdia do Senhor com iágrlmas e jejuns, pros 
trados diante dele três dias contínuos, Judais exortou-os 
e mandou que estivessem preparados. 13 Com os 
anciães resolveu marchar contra o rei, não esperando 
que ele fizesse entrar as suas tropas na Judeia e se 
apoderasse da cidade, mas saindo imediatamente e pondo 
nas mãos do Senhor o êxito da empresa. 14 Remetendo, 
pois, a sorte das armas ao Criador do universo, exortou 
os seus a combater valorosamente, a resistir até à morte 
em defesa das leis, do templo, da cidade, da pátria e 
das suas instituições, e fez acampar o seu exército junto 
a Modin.

Antioco é 15 Depois de ter dado aos seus por santo-e-senha 
derrotado (ag palavras) «V itória de Denss>, tomando consigo os 

mais valentes dentre os jovens, atacou de noite o quartel 
do rei e matou no seu acampamento quatro mil homens 
e o mais corpulento dos elefantes, com todos os que 
levava em cima. 16 Enfim encheram de terror e turba 
ção o acampamento dos inimigos e, depois do feliz su 
cesso desta empresa, retiraram-se. 17 Tndo estava ter- 
miaado ao romper do dia, graças ao Senhor que dis 
pensou a sua protecção.

18 Mas o rei, depois d.e ter assim provado a audácia 
dos Judeus, procurava tomar por estratagema os lugares 
mais fortificados. 19 Pez pÓr cerco diante de Betsur, 
praça forte dos Judeus, mas foi rechaçado e ficou dimi 
nuído. 20 Entretanto Judas mandava aos sitiados o

vezes.



que lhes era necessário. 21 Porém, um certo Rodoco, 
do exército dos Judeus, descobriu aos inimigos segredos 
(da defesa dos do seu lado) mas, depois de reconhecido, 
foi apanhado e metido em prisSo. 22 Então o rei parla 
mentou novamente com os que estavam em Betsur, deu- 
-Ihes a sua mão (ou a paz), recebeu a deles e retirou-se.
23 Pelejou contra Judas, mas foi vencido.

Mas, tendo sabido que Filipe, que tinha sido deixado Paz van- 

como superintendente dos negócios, se havia revoltado 
em Antioquia, ficou consternado. Apresentou propostas Judeus, 
aos Judeus, submeteu-se e jurou guardar todas as con- 
diQões justas; depois desta reconciliação, ofereceu um 
sacrifício, honrou o templo e fez-lhe presentes. 24 Aco 
lheu muito bem a Macabeu e declarou-o governador mi 
litar desde a Ptolemaida até aos Gerrénios.

25 Quando chegou a Ptolemaida, estavam os Ptole- 
menses num grande descontentamento por causa daquele 
tratado (ãe amizade feito com os Judeus) mostrando a 
sua indignação e pretendendo rejeitar as condições. 26 
Então Lisias subiu ao tribunal, fez a defesa como pode, 
apaziguou o povo e tornou para Antioquia. Tal fo i a 
expedição do rei (contra a Judeia) e o fim que teve.

Derrota de Nicanor, general de Demétrio

14— i  Passados três anos. Judas e os seus amigos Demétrio, 
souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha vindo füho de 
pelo porto de Tripoli com um poderoso exército e navios,
2 e que se tinha feito senhor da região e dado a morte 
a Antioco e ao seu tutor Lisias.

3 Ora um certo Alcimo, que tinha sido sumo sacer- 
dote e  que volunSàriamente se havia manchado no tempo Aicimo, 
da introdução dos costumes pagãos, considerando que pontífice 
nenhuma salvação havia para ele, nem acesso ao altar, deposto, 

4 foi ter com o rei Demétrio, no ano cento e cinqüenta, 
oferecendo-lhe uma coroa de ouro e uma palma, com 
uns ramos de oliveira, como os que é costume oferecer 
no templo. Nesse dia, contudo, não lhe disse nada. 5 
Mas achou ocasião oportuna de executar o seu louco 
intento, quando chamado por Demétrio ao conselho, fo i 
interrogado sobre quais as disposições e projectos dos 
Judeus. 6 Respondeu: Aqueles de entre os Judeus, cha 
mados Assldeus, de que Judas Macaheu é o chefe, fomen 
tam guerras e sedições, e não sofrem que o reino esteja 
em paz. 7 Até eu mesmo, despcíjado da glória que tinha 
recebido de meus pais, quero dizer, do sumo sacerdócio.



Tim ter aqui, 8 primeiramente para guardar a fideli 
dade que devo ao rei, no tocante aos seus interesses, e 
em segundo lugar para negociar também o bem-estar 
dos meus compatriotas, porque toda a nossa nação está 
multo prejudicada por causa dos «xcessos daqueles ho 
mens. 9 Quando, pois, é  rei, te informares de todas 
estas coisas, olha pelos Interesses tanto da nossa terra, 
como da nossa nação, conforme a tua bondade por todos 
já  tão conhecida. 10 Enquanto Judas viver, é impos 
sível que haja paz no Estado. 11 Depois que Alcimo 
assim falou, os outros amigos (do re i), que eram inimi 
gos declarados de Judas, Inflamaram ainda mais Demé 
trio contra ele.

envia 12 EnvIou logo, como general do exército da Judeia,
Jnde^* a Nicanor, que comandava os elefantes, 13 ordenando- 
Nlcanor, -lhe que fizesse perecer Judas, que dispersasse todos os 

que estavam com ele e que constituísse Alcimo sumo 
sacerdote do grande templo. 14 Então os pagãos, que 
tinham fugido da Judeia por temor de Judas, foram em 
bandos juatar-se a Nicanor, considerando as misérias e 
perdas dos Judeus como prosperidade própria. 15 0s 
Judeus, logo que tiveram conhecimento da chegada de 
Nicanor, e do ataque dos gentios, cobertas as suas cabe 
ças de pó, faziam rogatlvas àquele (Senhor) que tinha 
fundado o seu povo, para o conservar para sempre, e 
que protegia com evidentes siuais a sua herança. 16 
Logo depois partiram do lugar onde estavam, por ordem 
do seu general, e começaram a pelejar junto da aldeia 
de Dessau. 17 Simão, irmão de Judas, tinha principiado 
a batalha contra Nicanor, mas, desconcertado com uma 
imprevista chagada de Inimigos, sofreu um leve desastre, 

o qual faz 18 Todavia Nicanor, ouvindo falar da coragem de 
Judas e da sua geute, da grandeza de ânimo com que 

Judas, pelejavam pela pátria, temia expor-se. a uma decisão 
pelo sangue. 19 (Portanto enviou diante Posldónio, Teo- 
doto e Matatias, para que apresentassem e recebessem 
propostas de paz. 29 Depois de examinar durante 
muito tempo, o assunto, o general expôs a causa a todo 
o exército; quando foram todos do mesmo parecer, 
aeeitou-se fazer negociações. 21 Pelo que (os dois 
generais) fixaram um dia certo para eonfereaciarem 
entre sl secretamente; foram colocadas cadeiras de sole 
nidade para eles. 22 Entretanto Judas tlnba ordenado 
que estivesse gente armada em lugares vantajosos, para 
não suceder que lhes viesse de repente algum mal dos 
inimigos. Porém a conferência reallzou-se como devia. 23



Fixou, então, Nicanor a sua residência em Jerusalém, 
onde nada fez contra a justiça; até mesmo despediu a 
multidão de tropas que se lhe havia juntado. 24 Tinha 
sempre Judas consigo, sentindo inclinação para a sua 
pessoa. 25 Pediu-lhe que se casasse e que tivesse filhos.
(Judas) casou-se, viveu tranquilamente e usufruiu da 
vida.

26 Alcimo, vendo a amizade e boa harmonia que 
havia entre eles, foi ter com Demétrio, levando uma peiò^rei? 
cõpia do tratado, e disse-lhe que Nicanor conspirava dissolve 
contra o Estado, pois destinara por seu sucessor a Judas, 
inimigo do reino. 27 Então o rei, exasperado e irritado 
devido às calúnias deste mau homem, escreveu a Nicá- 
nor, dizendo-lhe que levava muito a mal que tivesse 
feito o tratado com Macabeu e que lhe ordenava que, o 
mais depressa possível, lho remetesse preso a Antioquia.
28 Nicanor, recebida esta nova, ficou consternado, pois 
custava-lhe muito ter de violar o concerto feito com 
Macabeu, não tendo recebido agravo algum da sua> pes 
soa. 29 Mas, porquo não podia resistir ao rei buscava 
ocasião favorável para executar, por qualquer estrata 
gema, a ordem recebida. 30 Entretanto Macabeu, vendo 
que Nicanor o tratava mais desabridamente que de oiói- 
nário e qne lhe mostrava, quando se encontravam, um 
aspecto mais duro do que costumava, reflectindo que 
esta austeridade não podia proceder de boa causa, con 
vocados alguns poucos dos seus, fugiu à Nicanor.

31 Quando Nicanor soube que tinha ficado logrado, e ameaga 
fo i ao augustíssimo templo, enquanto os sacerdotes ofere- ' t̂enípío °  
ciam os sacrifícios ordinários, e mandou-lhes que lhe 
entregassem esse homem. 32 Afirmando-lhe eles com 
juramento que não sabiam do paradeiro daquele que 
buscava, estendendo a mão para o templo 33 jurou 
assim: Se me não entregardes Judas debaixo de prisão, 
arrasarei este santuário de Deus, derribarei o altar e 
levantarei aqui nm magnífico templo a Baco.’ 34 Ditas 
estas coisas, foi-se embora. Os sacerdotes^ então, levan 
tando as mãos ao céu, invocavam aquele (Senhor) que 
sempre se tinha declarado protector do nosso povo, di 
zendo assim: 35 Senhor de todo o universo, que de
nada necessitas, quiseste que se edificasse um templo 
para tua habitação no meio de nós. 36 Agora, pois. Se 
nhor, santo de toda a santidade, conserva para sempre 
livre de profanação esta casa, que h.á pouco foi puri 
ficada.



Morte de 37 Sucedeu também que lo l acusado diante de Nica- 
nor um dos anciães de Jerusalém, chamado Bazis, ho 
mem que amava os seus concidadãos, que era multo 
considerado ie chamado o pai dos Judeus, pelo alecto 
que lhes tinha. 38 Este, já  de tempos atrasados, quando 
se íazla resistência ao contacto com os pagãos, fora 
acusado de judaísmo, pronto a entregar por ele o seu 
corpo e a sua vida, constantemente. 39 Querendo Nicanor 
mostrar o õdlo que tinha aos Judeus, mandou quinhentos 
soldados para o prender, 40 pois tinha para si que, se 
prendesse este homem, causaria um grandíssimo estrago 
aos Judeus. 41 Porém, enquanto as tropas tentavam 
apoderar-se da torre e forçar a entrada, com ordem de 
lançar fogo e queimar as portas, ao ver-se a ponto de ser 
preso, feriu-se com a sua espada, 42 preferindo morrer 
nobremente a ser srtijeito a criminosos e padecer ultra 
jes indignos do seu nascimento. 43 Mas como, pela 
pressa com que se feriu, nãíi foi mortal o golpe, e como 
entrasse toda aquela soldadesca de tropel pelas portas 
correu animosamente ao muro e precipitou-se daí cora 
josamente sobre os soldados; 44 tendo-se estes afastado 
eom presteza, (para que lhes nSo caísse em cima) ele 
estatelou-se no espaço livre. 45 Como ainda respirasse, 
tendo cobrado alento, pôs-se em pé e, não obstante cor 
rer-lhe o sangue em grandes borbulhões e estar coberto 
de feridas gravíssimas, atravessou numa carreira pdlo 
meio do povo; 46 depois, posto sobre um escarpado
penedo, já  perdido quase todo o sangue, tirando as suas 
entranhas, com ambas as mãos as lançou sohre a mul 
tidão (inim iga), invocando o Senhor da vida e da alma, 
para que lhas tornasse a dar um dia. Assim acabou a 
vida.

Biasfé- 15 —  1 Nicanor, ao saber que Judas e os seus esta-
fémlaa de vam nas terras da Samaria, resolveu atacá-los com todas
Nicanor. forças no dia de sábado. 2 Quando os Judeus,

que se viam constrangidos a segui-lo, lhe disseram-: Não 
procedas tão ferozmente nem com tanta barbaridade, 
mas honra o dia, que aquele (Senhor) que vê todas as 
coisas escolheu e santlficou,— 3 esse grande malvado 
perguntou-lhes se havia no céu algum Deus poderoso,

14, 42. Preferindo morrer notremente. Esta. exposição do 
lacto deve-se tomar, não como pal&vras de guem aprova 
o qae escreve, mas como palavras de guem exprime o juízo, 
que Razis fazia da sua acgão, segundo os princípios em que 
estavam os Judeus daquele tempo, quando consideravam herdls 
dignos de todo o louvor, os que em tais circunstâncias se 
matavam, para não catrem nas inãos de seus Inimigos.



que tivesse mandado celebrar o dia de sábado. 4 Res- 
pondendo-lbe eles: iSlm, há um Senhor vivo e poderoso 
no céu, o qual maudou guardar o dia sétimo, —  5 ele 
replicou: Também eu sou poderoso na terra, e mando 
que se tomem as armas e que se cumpram as ordens do 
rei. Todavia não pode executar o seu mau desígnio.

6 Enquanto Nicanor, na sua orgulhosa segurança, 
tinha assentado consigo erigir um trofeu (em memória 
da derrota) de Judas e de toda a sua gente, 7 Macabeu 
esperava sempre, com toda a confiança, que Deus lhe 
havia de assistir com o seu auxílio. 8 Exortava os seus 
a que não temessem o ataque das nações, mas que se 
lembrassem dos auxílios recebidos do céu no passado e 
esperassem também agora qne o Todo-Poderoso lhes 
daria a vitória. 9 Animou-os com a lei e os profetas, 
recordou-lhes os combates sustentados, e, assim, infiin- 
dlu-lbes novo ardor. 10 Depois de lhes ter levantado o 
espírito, representou-lhes ao mesmo tempo a perfídia 
das nações e a violação dos seus juramentos. 11 Armou 
cada um deles, não tanto eom a prevenção de escudos e 
lanças como com palavras e exortações excelentes. Con 
tou-lhes também um sonho digno de fé, uma espécie de 
visão, que encheu a todos de alegria.

12 Eis a visão que teve: Parecia-lhe qne Onias, 
sumo sacerdote, que tinha sido homem de bem e afável, 
de feitio retraído mas de modos delicados, distinto no 
falar, desde menino exercitado nas virtudes, orava de 
mãos estendidas por todo o povo judaico; 13 depois disto, 
aparecen-lhe outro varão respeitável pelos seus cabelos 
todos brancos e pela sua glória, de aspecto majestoso. 
14 Onias, apontando para ele, disse: Este é o amigo de 
seus irmãos e do povo de Israel, é Jeremias, profeta 
de Deus, que ora muito pelo povo e por toda a cidade 
santa. 15 Depois Jeremias, estendendo a sua mão di 
reita, deu a Judas uma espada de ouro, dizendo-lhe: 16 
Toma esta santa espada como nm presente de Deus, com 
a qual deitarás por terra os teus inimigos.

17 Excitados, pois, com estas excelentes palavras de 
Judas, capazes de dar brios e fortalecer os ânimos dos 
jovens, resolveram não adoptar a defensiva, mas atacar 
vigorosamente os Inimigos, a fim de, num combate encar 
niçado, decidir a guerra, porque a cidade santa e o tem 
plo estavam em perigo. 18 A sua maior preocupação 
não era por suas mulheres e  filhos, por seus irmãos e

Judas 
anima 

os seus.

Antes do 
combate.

16, 12. Orava... P o r estas palavras se vê a  crença da 
Sinagoga na tntercessSo dos Santos em favor dos vivos.



parentes: o inaior e o primeiro temor que tinham, era 
pelo santo templc. 19 Os que ficaram na cidade não se 
encontravam em menor aflição, inquietos como estavam 
pelo desfecho do combate que se ia travar fora.

OraçAo 20 Quando todos esperavam próxima a decisão do
de Judas. quando já  estavam à vista os inimigos alinha 

dos em ordem de batalha, os elefantes dispostos em 
l'Ugar conveniente, os cavaleiros nas alas, 21 conside 
rando Macabeu aquela multidão de gente que vinha 
sobre eles, aquele aparato de armas tão diversas, o 
aspecto temível dos elefantes bem colocados, estendeu 
as mãos para o céu e invocou o Senhor, que faz prodí 
gios, pois sabia que a vitória não‘ depende das armas, 
mas de 'Deus que a decide e concede aos que são dignos 
dela. 22 Na sua invocação falou assim: Tu, ó Senhor, 
que mandaste o teu anjo no tempo de Ezequias, rei de 
Judá, e  mataste cento e oitenta e cinco mil homens do 
exército de Senaquerib, 23 manda também agora diante 
de nós, ó iSenhor dos céus, o teu bom anjo, a difundir 
o temor e o pavor. 24 Que sejam fèrldos pela grandeza 
do teu braço aqueles que, blasfemando, avançam contra 
o teu santo povo. Tais foram as suas palavras.

Titória. 25 Entretanto Nicanor e o seu exército aproxima 
vam-se ao som de trombetas e de canções guerreiras. 26 
Judas, porém, e os que vinham com ele, invocando a Deus 
com as suas orações, deram sobre os inimigos. 27 Assim, 
pelejando com a mão e orando ao Senhor no fnndo de 
seus corações, mataram não menos que trinta e cinco 
mil homens, sentindo-se cheios de alegria pelo manifesto 
auxflio de Deus.

Câdáverdc 28 Concluído o combate, no tempo que voltavam
Nicanor. júbilo, souberam que Nicanor tinha caído morto,

coberto com a sua armadura. 29 Por isso, levantando 
uma grande gritaria e ruído, deram graças ao Senhor 
Todo-Poderoso na língua de seus pais. 30 Judas, que 
estava sempre pronto, de corpo e alma, a dar a vida 
pelos seus compatriotas, mandou que cortassem a cabeça 
a Nicanor, e a sua mão com o braço, e os levassem a 
Jerusalém. 31 Tendo lá chegado, convocou os seus con 
cidadãos € os sacerdotes, pôs-se junto do altar e chamou 
também os que estavam na cidadela. 32 Mostrou-lhes a 
cabeça do infame Nicanor e a mão, que este blasfemo 
com insolência estendera coatra a santa casa do Todo- 
-Poderoso. 33 Depois mandou também que a língua 
daquele ímpio Nicanor fosse cortada em pedacinhos e 
dada a comer 'às aves, e que fosse pendurada defronte



(3o templo a mão como salário da sua loucura. 34 Todos, 
louvaram o Senhor do céu, dizendo: Bem-dito seja aquele 
(Senhor) que conservou puro o seu santo templo.

35 Pendurou Judas também a cabeça de Nicanor na 
cidadela, para que fosse um sinal manifesto do auxilio 
de Deus.

36 Finalmente todos resolveram de comum acordo Festa 
que de nenhum modo se deixasse passar aquele dia, sem
se fazer nele uma festa particular, 37 e que esta sole 
nidade se celebrasse no décimo terceiro dia do décimo 
segundo mês, chamado em língua sirlaca Adar, na vés 
pera do dia (festivo) de Mardoqueu.

Conclusãe

38 Passadas estas coisas acerca de Nicanor, e fi 
cando os Hebreus desde aquele tempo de posse da cidade, 
eu também porei aqui fim à minha narração. 39 Se está 
bem e como convém á história, isso é o que eu desejo; 
mas se, pelo contrário, é vulgar e medíocre, não pude 
fazer melhor. 40 Porque, assim como beber sòmente 
vinho ou sòmente água é coisa prejudicial, ao passo que 
é agradável e proveitoso fazer uso destas bebidas mis 
turadas, do mesmo modo se deve dispor a narração, para 
encantar os ouvidos do leitor. E com isto termino.
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