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Na década de 1990, a SBB lançou a primeira edi
ção da Bíblia de Estudo Almeida, com o texto da 
Almeida Revista e Atualizada (ARA). A edição foi 
bastante bem acolhida no Brasil e em outros países 
de fala portuguesa. Com o lançamento da presente 
edição, além de um novo texto bíblico — o da Nova 
Almeida Atualizada (NAA) —, o leitor também ga
nha um conjunto ampliado de notas. Em relação à 
edição anterior, são cerca de 30% a mais de notas, 
entre as quais figuram, pela primeira vez, mais de 
100 notas escritas pelo próprio tradutor João Ferreira 
de Almeida no século 17.

O nome de João Ferreira de Almeida é quase sem
pre associado à sua tradução da Bíblia, divulgada am
plamente nos países de língua portuguesa a partir 
do início do século XIX, por iniciativa da Sociedade 
Bíblica Britânica e Estrangeira. E essa associação se 
justifica perfeitamente: de fato, a tradução bíblica foi 
a principal atividade desempenhada por esse emi
nente português do século XVII, que viveu a maior 
parte de sua vida em colônias holandesas no Sudeste 
Asiático. Contudo, o que poucos sabem, ainda hoje, 
é que, para além do seu trabalho como tradutor, Al
meida se notabilizou também como teólogo do mais 
alto nível. Em 1656, antes mesmo de completar trinta 
anos de idade, ele já havia sido nomeado pregador 
pela Igreja Reformada Holandesa na Batávia (atual 
Jacarta, na Indonésia). E ao falecer, em 1 de setembro 
de 1691, Almeida já havia trabalhado na tradução 
da Bíblia em português por quase cinquenta anos, 
e combatido o “bom combate” na pregação e defesa 
do evangelho em regiões da Índia, Malásia e Sri
Lanka. Não é à toa, portanto, que ele chegou a ser 
apelidado por alguns de seus contemporâneos como 
o “defensor da verdade”.

Bíblia de  
Estudo Almeida

Apresentação

A sua excelência como teólogo e, principalmente, 
como expositor da Bíblia — a qual conhecia como 
poucos, em seus mínimos detalhes, dada a sua de
dicação como tradutor — nota se claramente em 
todos os seus escritos. Dentre esses, o mais célebre 
é o tratado Diferença da Cristandade, impresso pela 
primeira vez no ano de 1668. Esse livro, embora não 
seja de autoria do próprio Almeida, mas tradução 
de um texto de Cipriano de Valera — o célebre revi
sor da Bíblia castelhana —, é cheio de anotações de 
autoria do próprio tradutor português, riquíssimas 
em termos literários e teológicos. Outras obras de 
Almeida, menos conhecidas, mas não menos rele
vantes, são as suas Duas Epístolas e Vinte Propostas, 
publicadas em 1672, e um Apêndice à Diferença da 
Cristandade, de 1673. Na primeira delas, Almeida 
lamentava o desconhecimento geral do texto bíblico 
que ainda vigorava entre os portugueses, inclusive 
clérigos; na segunda, chamava a atenção de seus 
leitores para a importância de se amar e reverenciar 
o texto sagrado, enfatizando a proibição divina de 
serem feitas nele quaisquer alterações, por mínimas 
que fossem.

E curiosamente, a sua obra prima teológica foi 
justamente a que permaneceu praticamente des
conhecida, não só do grande público, mas até mes
mo dos especialistas, por mais de trezentos anos: 
trata se do livro intitulado Diálogo Rústico e Pastoril, 
impresso em Amsterdã no início da década de 1680. 
Nessa obra rara e belíssima, escrita em forma de um 
extenso diálogo travado entre um pároco de aldeia 
e um pastor de ovelhas, fica mais do que evidente 
a sutileza de Almeida como teólogo e defensor do 
evangelho, além de sua cultura literária e sua destre
za como escritor de língua portuguesa. Passando por 



assuntos centrais da teologia cristã ao longo de seus 
sessenta capítulos, Almeida busca demonstrar nessa 
obra a importância de traduzir a Bíblia em todos os 
idiomas, e de considerá la o fundamento da Igreja 
cristã, acima de qualquer doutrina ou mandamento 
de homens.

Dessas obras teológicas, escritas por Almeida 
paralelamente ao seu esforço pioneiro de traduzir 
a Bíblia para o português, é que foram extraídas 
as notas que se apresentam, pela primeira vez ao 
público, nesta Bíblia de Estudo Almeida. Também 
vale mencionar que essas notas, embora com a or

tografia atualizada em linguagem contemporânea, 
não deixam de revelar o sabor clássico do idioma 
português cultivado à época de Almeida, com sua 
riqueza vocabular e estilística. Além disso, essas no
tas evidenciam também a sua paixão contagiante 
pela Bíblia, que fez dele não só um dos seus mais 
célebres tradutores, mas também um dos seus mais 
hábeis intérpretes.

Luis Henrique Menezes Fernandes
Pesquisador responsável pela compilação  
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A Bíblia de Estudo Almeida conta com uma série de recursos para auxiliar o leitor no estudo das Escrituras 
Sagradas, tais como:

Como usar  
os recursos  

desta Bíblia

Introduções: No início de cada livro 
bíblico há uma introdução, que fornece 
informações sobre o autor, a data de 
composição, o contexto histórico, o tema 
principal e as características gerais do livro.

Guia rápido: Um detalhado esboço 
que mostra o conteúdo e a estrutura 
do livro.

Este relato inicial de Gênesis considera o homem 
e a mulher em uma particular relação com Deus, de 
quem receberam a comissão de governar de modo 
responsável o mundo do qual eles próprios são par-
te (1.28-30; 2.19-20). O ser humano (hebr. adam) foi 
formado “do pó da terra” (adamá), ou seja, da mesma 
substância que o resto da criação; porém “o Senhor
Deus… lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o 
homem se tornou um ser vivente” (2.7).

A relação especial que Deus estabelece com Adão e 
Eva se define como uma permanente amizade, ofere-
cida para ser aceita livremente. O sinal da atitude hu-
mana ante a oferta divina se identifica com o preceito 
que, por um lado, afirma a soberania de Deus e, por 
outro lado, estabelece a responsabilidade do ser huma-
no no gozo da liberdade: “da árvore do conhecimento 
do bem e do mal você não deve comer” (2.17). Porém 
o ser humano, querendo igualar -se a Deus, quebra 
a condição imposta com um ato de rebeldia que lhe 
fecha o acesso à “árvore da vida” (3.22-24) e abre as 
portas ao império do pecado, cujas consequências são 
o sofrimento e a morte.

!
A história dos patriarcas
Esta segunda parte de Gênesis (caps. 12—50) 
representa o começo de uma nova etapa no 
desenvolvimento da humanidade, uma etapa 

na qual Deus atua no sentido de libertar os seres hu-
manos da situação em que se encontram por causa 
de sua rebelião contra Deus.

A história entra em uma nova fase com a revelação 
de Deus a Abraão, a quem ordena que deixe para trás a 
sua parentela e a sua terra e emigre para terras desco-
nhecidas. Deus promete fazer dele uma grande nação, 
abençoá -lo e engrandecer -lhe o nome (12.1-3) e lhe 
confirma essa promessa estabelecendo uma aliança 
segundo a qual em Abraão seriam “benditas todas as 
famílias da terra” (12.3; cf. Gl 3.8).

INTRODUÇÃO

!
O título
Gênesis é o termo grego — de onde vem “gê-
nese” em português — com que a Septuagin-
ta nomeia o primeiro livro da Bíblia. Significa 

“origem” ou “princípio”, o que corresponde de um 
modo geral ao conteúdo do livro. De fato, nele se narra 
a origem de céus e terra, do gênero humano e, em 
particular, do povo de Israel. Na Bíblia Hebraica, este 
livro tem como título a sua primeira palavra, Bereshit, 
comumente traduzida por “No princípio” (1.1).

!
Divisão do livro
O livro de Gênesis compõe -se de duas grandes 
seções. A primeira (caps. 1—11) contém a cha-
mada “história das origens” ou “história dos pri-

mórdios”, que inicia com o relato da criação do mundo 
(1.1—2.4a). Trata -se de uma narrativa de grande beleza, 
à qual segue a narrativa da criação do ser humano, colo-
cado por Deus neste mundo que havia criado. A segunda 
parte (caps. 12—50) tem como tema os inícios mais re-
motos da história de Israel. É conhecida como “história 
dos patriarcas” e dá atenção especial a Abraão, Isaque e 
Jacó, respectivamente pai, filho e neto, nos quais o povo 
de Deus tem as suas raízes mais profundas.

!
A história das origens
“No princípio, Deus criou os céus e a terra” (1.1). 
Este enunciado categórico e solene abre o livro 
de Gênesis e toda a Bíblia. É a afirmação do 

poder total e absoluto de Deus, o único e eterno Deus, 
a cuja vontade se deve tudo que existe, pois “sem ele, 
nada do que foi feito se fez” (Jo 1.3). O universo é re-
sultado da ação de Deus, que, com a sua palavra, criou 
o mundo, o tornou habitável e o povoou com seres 
viventes. Entre estes pôs também a espécie humana, 
que diferenciou de todas as outras ao conferir -lhe 
uma dignidade especial, criando -a “à sua imagem, à 
imagem de Deus” (1.26-27).

Gênesis
O Primeiro Livro de Moisés chamado

 10. Destruição de Sodoma (18.16—19.29)
 11. Origem dos moabitas e amonitas 

(19.30-38)
 12. Abraão e Abimeleque (cap. 20)
 13. Nascimento de Isaque (21.1-21)
 14. Abraão faz aliança com Abimeleque 

(21.22-34)
 15. Deus põe Abraão à prova (22.1-19)
 16. Descendência de Naor (22.20-24)
 17. Morte de Sara (cap. 23)
 18. Uma esposa para Isaque (cap. 24)
 19. Morte de Abraão (25.1-11)
 20. Descendentes de Ismael (25.12-18)

 B. Descendentes de Isaque (25.19—37.1)
 1. Nascimento de Esaú e Jacó (25.19-26)
 2. Esaú vende o seu direito 

de primogenitura (25.27-34)
 3. Isaque na terra dos filisteus (cap. 26)
 4. Isaque abençoa Jacó (27.1-45)
 5. Jacó é enviado para encontrar 

uma esposa (27.46—28.9)
 6. A visão da escada (28.10-22)
 7. Jacó se encontra com Raquel (29.1-14)
 8. Jacó casa com Lia e com Raquel 

(29.15-30)
 9. Os filhos de Jacó (29.31—30.24)
 10. Jacó volta para a terra de seus pais 

(30.25—31.21)

GUIA RÁPIDO

luta”). Esse nome foi usado mais tarde para identificar 
as doze tribos, depois o Reino do Norte e finalmente 
a nação israelita na sua totalidade.

A história de José, filho de Jacó, é fascinante. Ven-
dido como escravo e levado ao Egito, José caiu nas 
graças de Faraó. Este o elevou ao segundo posto no 
governo do país (41.39-44). Essa posição política ele-
vada permitiu ao jovem hebreu trazer para junto de si 
o seu pai, que, com os seus filhos, familiares e os seus 
rebanhos (46.5-7,26), se estabeleceu no delta do Nilo, 
na região de Gósen, uma terra rica em pastos e apro-
priada às suas necessidades e ao seu gênero de vida.

Quando Jacó morreu, os seus filhos trasladaram 
o corpo a Canaã e o sepultaram em um túmulo que 
Abraão havia comprado (50.13) para ali enterrar a sua 
esposa (23.16-20). Essa compra de um terreno para 
sepultura tem no livro de Gênesis um claro sentido 
simbólico, prefigurando a tomada de posse pelos is-
raelitas de um território onde, em outra época, os 
patriarcas do povo haviam vivido como estrangeiros.

O livro de Gênesis destaca que o Senhor não atua 
de forma arbitrária ao escolher Abraão, mas que a 
sua eleição faz parte de um plano de salvação que se 
estende ao mundo inteiro. O fim último desse plano, a 
universalidade da ação salvífica de Deus, se manifesta 
no fato simbólico da mudança do nome de Abrão para 
Abraão, que significa “pai de muitas nações” (17.5).

Quando Abraão morre, o seu filho Isaque passa a 
ser o depositário da promessa de Deus; e, depois de 
Isaque, Jacó. Assim a promessa foi sendo transmitida 
de geração em geração, de pai para filho. E todos, como 
Abraão, viveram como estrangeiros, fora do seu lugar de 
origem. Os patriarcas (isto é, “pais de uma linhagem”) 
eram pastores seminômades, em constante movimen-
to migratório. A sua vida transcorreu entre contínuas 
mudanças e reassentamentos que, registrados no livro 
de Gênesis, dão à narrativa um caráter peculiar.

Jacó, por ocasião de um misterioso episódio que 
teve lugar em Peniel (32.28-30; cf. 35.10), recebeu o 
nome de Israel (“aquele que luta com Deus” ou “Deus 

 I. História das origens (1.1—11.26)
 A. A criação do Universo (1.1—2.3)
 B. O ser humano (2.4—4.26)

 1. A criação do homem e da mulher 
(2.4-25)

 2. A queda em pecado (cap. 3)
 3. Os filhos de Adão e Eva (cap. 4)

 C. Descendentes de Adão (5.1—6.8)
 1. De Adão a Noé (cap. 5)
 2. A corrupção do gênero humano (6.1-8)

 D. Descendentes de Noé (6.9—11.26)
 1. Noé e o dilúvio (6.9—8.22)
 2. A aliança de Deus com Noé (9.1-19)
 3. A maldição de Canaã (9.20-29)
 4. Descendentes dos filhos de Noé (cap. 10)
 5. A torre de Babel (11.1-9)
 6. Descendentes de Sem (11.10-26)

 II. História dos patriarcas (11.27—50.26)
 A. Descendentes de Tera (11.27—25.18)

 1. A família de Tera (11.27-32)
 2. Abrão vai para Canaã (12.1-9)
 3. Abrão no Egito (12.10-20)
 4. Abrão e Ló se separam (cap. 13)
 5. Abrão resgata Ló (cap. 14)
 6. Deus faz uma aliança com Abrão (cap. 15)
 7. Nascimento de Ismael (cap. 16)
 8. Aliança e circuncisão (cap. 17)
 9. Deus promete um filho a Abraão (18.1-15)
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Notas de perícope: Essas notas,  
que aparecem destacadas no rodapé, 
pocuram apresentar resumidamente 
o conteúdo ou os destaques de cada 
perícope ou seção.

Notas de rodapé: Essas notas se referen a 
uma palavra, frase ou mesmo um conjunto 
de versículos, oferecendo informações 
complementares, que podem ser:
• uma tradução alternativa, baseada em outras 

versões ou em variações da língua original,  
que oferece outra opção à tradução;

• explicações sobre o sentido original  
de um termo, expressão, etc.;

• significado teológico do texto;
• informações históricas, culturais,  

arqueológicas e literárias;
• referências a outras passagens bíblicas  

que complementam ou explicam o texto;
• localização de outras notas, quadros ou mapas 

que auxiliem na compreensão do texto.

1.21 As grandes criaturas marinhas são mencionadas 
para indicar que também elas foram criadas por Deus e 
estão sob o seu domínio. Aqui se estabelece uma das prin‑
cipais diferenças entre este relato bíblico e o mais famoso 
dos mitos babilônicos da criação. Segundo este último, a 
criação do mundo havia sido precedida pelo nascimento de 
várias gerações de deuses e pela vitória do deus Marduque 
sobre o monstro marinho, que era a personificação do caos 
original. O relato de Gênesis, ao contrário, fala de um único 
Deus, que existe desde sempre e que, por si mesmo, cria o 
universo pelo poder da sua palavra. Como tudo o que existe 
foi criado por Deus, já não há mais lugar para a adoração de 
fenômenos da natureza ou de qualquer outro ser animado 
ou inanimado.
1.22 A bênção, aqui e no v. 28, não é uma ordem em si, 
mas a doação de uma capacidade aos animais e aos seres 
humanos.
1.24 Que a terra produza A mesma ordem que Deus tinha 
dado quando criou os vegetais (v. 11). animais que raste-
jam Não somente os répteis, mas também insetos, ratos e 
outros bichos pequenos.

1.26 Façamos A forma plural do verbo “fazer” pode ser um 
exemplo do que se chama “plural majestático” (Gn 11.7; 
Is 6.8), isto é, o uso de “nós” em lugar de “eu”, quando um 
rei ou outra autoridade está falando. Parece sugerir a ideia de 
uma deliberação especial do Criador no momento de criar o 
gênero humano. Dentre todas as obras de Deus, somente a 
criação do ser humano é precedida por essa referência a uma 
solene decisão divina.  domínio Ao ser humano é dado o do‑
mínio sobre todas as outras criaturas (Sl 8.5‑8).
1.27 ser humano Hebr. adam; designa aqui todo o gêne‑
ro humano. Em outras passagens, esse mesmo termo tem 
o significado de um nome próprio (Adão). Cf. Gn 4.25. à 
imagem de Deus o criou Os seres humanos não só são 
uma criação especial de Deus (veja Gn 2.7, nota), como 
também foram criados à sua imagem, ou seja, estão do‑
tados de características tais que lhes permitem entrar em 
um relacionamento pessoal com Deus e exercer, como seus 
representantes, o governo no mundo (v. 28). Cf. Gn 5.1; 9.6; 
1Co 11.7; Tg 3.9. homem e mulher O texto assinala expres‑
samente que faz parte da condição humana, por vontade de 
Deus, o ser sexuado. Cf. Mt 19.4; Mc 10.6.

Aspectos religiosos e teológicos
A criação
Dias Obras de Deus

1 luz e trevas; dia e noite (v. 3)

2 céu e mares (v. 7)

3 terra seca e vegetação (vs. 9,11)

4 sol, lua e estrelas (v. 14)

5 pássaros e peixes (v. 21)

6 animais terrestres; ser humano (vs. 24,27)

7 Deus descansou (2.2)
1

4

g 1.26 1Co 11.7 h Sl 8.6‑8 i 1.27 Gn 5.1‑2; Tg 3.9 

céus para iluminarem a terra, 18 para governa‑
rem o dia e a noite e fazerem separação entre 
a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. 
19 Houve tarde e manhã, o quarto dia.
 20 E Deus disse:
 — Que as águas sejam povoadas de enxames 
de seres vivos; e as aves voem sobre a terra, sob 
o firmamento dos céus.
 21 Assim Deus criou as grandes criaturas ma‑
rinhas e todos os seres vivos que se movem, os 
quais povoam as águas, segundo as suas espé‑
cies; e todas as aves, segundo as suas espécies. 
E Deus viu que isso era bom. 22 E Deus os aben‑
çoou, dizendo:
 — Sejam fecundos, multipliquem ‑se e en‑
cham as águas dos mares; e, na terra, se multi‑
pliquem as aves.
 23 Houve tarde e manhã, o quinto dia.

 24 E Deus disse:
 — Que a terra produza seres vivos, conforme 
a sua espécie: animais domésticos, animais que 
rastejam e animais selvagens, segundo a sua es‑
pécie.
 E assim aconteceu. 25 E Deus fez os animais 
selvagens, segundo a sua espécie, e os animais 
domésticos, conforme a sua espécie, e todos os 
animais que rastejam sobre a terra, segundo a 
sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
 26 E Deus disse:
 — Façamos o ser humano à nossa imagem, g 
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domí‑
nio h sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, 
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e 
sobre todos os animais que rastejam pela terra.
 27 Assim Deus criou o ser humano à sua 
imagem, i à imagem de Deus o criou; homem e 
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1.3-31 O relato da criação em seis dias segue um nítido pa-
drão, composto por cinco partes: a) introdução: “Deus disse…” 
(3,6,9,[11],14,20,24,[26]); b) palavra criadora: marcada sem-
pre por um verbo de ação (3,6,9,[11],14,20,24,[26]); c) reali-
zação: “E assim aconteceu” (3,7,9,[11],15,24,30); d) avaliação: 
“Deus viu que isso era bom” (4,10,12,18,25,31); e) sucessão 
temporal: “Houve tarde e manhã, o… dia” (5,8,13,19,23,31).
1.3 Deus disse Esta frase, confirmada pela frase comple-
mentar “e assim aconteceu” (cf. vs. 7,9,11, etc.), enfatiza o 
poder criador da palavra de Deus (Jo 1.1-4). A ordem divina 
se cumpre de forma imediata, e o efeito produzido coincide 
com o pensamento e a vontade do Criador (cf. Sl 33.6-9; 
148.5; Is 48.13; 55.10-11; Hb 11.3). Haja luz! 2Co 4.6. A luz, 
que torna a vida possível, começa a existir antes da criação 
dos astros no quarto dia (vs. 14-19).
1.4 boa Este relato da criação insiste em afirmar que a obra 
realizada por Deus é boa (vs. 4,10,12,18,21,25,31). O ad-
jetivo “bom” tem vários significados no AT, compreenden-
do desde o moralmente “correto” até o “belo”, “agradável” 
e “útil”. Nesta passagem se afirma que tudo que existe é 
“bom”, porque procede de Deus e corresponde ao seu pro-
pósito. Essa ideia contradiz abertamente os mitos pagãos 
que falam de um mundo criado por deuses caprichosos 
ou de um universo que existe sem propósito algum ou que 
tem, inclusive, um caráter maligno. trevas Não é somen-
te falta de luz; as trevas já existiam antes da criação da luz 
(v. 2) e continuam a existir.
1.5 dia O relato bíblico distribui os atos criadores de Deus 
dentro do limite de uma semana com seis dias de traba-
lho e um de descanso. Nesses seis dias estão repartidas 
oito obras. As quatro primeiras consistem em separar e 
delimitar as zonas ou regiões que configuram o mundo vi-
sível. As quatro restantes estão destinadas ao povoamento 
dessas regiões com seres dotados de movimento. Veja o 
quadro A criação. Houve tarde e manhã Lit. “e anoiteceu e 
amanheceu”; ou seja, “completou -se um dia”. No calendá-

rio dos hebreus, o dia começava ao pôr do sol e terminava 
no pôr do sol seguinte. Veja Sl 55.17, nota; 104.19, nota.
1.6-8 firmamento A palavra hebraica assim traduzida desig-
na uma coisa expandida ou estendida, como uma lâmina de 
metal batida a golpes de martelo. Essa ideia estaria relaciona-
da com uma das visões que antigamente se tinha do mundo, 
segundo a qual o universo era uma estrutura composta de 
três níveis: o céu, a terra e o mundo subterrâneo (cf. Êx 20.4). 
A terra era imaginada como uma superfície plana. O céu era 
concebido como um firmamento ou uma abóbada sólida 
(cf. Jó 37.18) sobre o qual se apoiava um imenso depósito 
de água ou oceano superior, do qual procediam as chuvas 
(cf. Gn 7.11; Sl 148.4; Is 40.22). No mundo subterrâneo havia 
um imenso oceano, sobre o qual se assentavam os pilares que 
sustentavam a terra (veja Gn 1.2, nota; Sl 24.2; 104.5; 136.6).
1.9 as águas debaixo dos céus Veja Gn 1.2, nota; 1.6-8, 
nota. Cf. Jó 38.8-11; Sl 104.6-9; Pv 8.27-30; Jr 5.22.
1.11 Que a terra produza Deus concedeu a alguns seres 
o dom da fecundidade, para que continuem e completem a 
obra do Criador. Para os antigos orientais, a fecundidade era 
objeto de culto, pois era considerada uma força divina que re-
sidia em alguns seres (p. ex., na terra). No AT, porém, a fecun-
didade é uma bênção outorgada por Deus. Veja Gn 1.28, nota.
1.14-18 Os astros, que nas religiões do Antigo Oriente eram 
adorados como deuses, são aqui apresentados como seres 
criados por Deus, não como forças misteriosas que regem o 
destino das pessoas ou como objetos de culto (cf. Dt 4.19). 
Cf. também Sl 8.3; Jr 31.35.
1.14 para sinais, para estações Lit. “os tempos determi-
nados”, ou seja, as estações do ano e as festas religiosas 
correspondentes. As datas das festas religiosas dos hebreus 
eram marcadas pelas fases da lua (Sl 81.3; 104.19).
1.17 para iluminarem a terra Deus criou o sol, a lua e as 
estrelas não somente para marcarem os dias, os anos e as 
estações (v. 14), mas também para iluminarem a terra. Ele 
não os criou para serem adorados (Dt 4.19-20).

b 1.3 Sl 33.6,9; 2Co 4.6 c 1.6-8 2Pe 3.5 d 1.10 Sl 33.7; 146.6 e 1.14 Sl 104.19 f 1.16 Sl 136.8-9 

 — Que a terra produza relva, ervas que deem 
semente e árvores frutíferas que deem fruto se-
gundo a sua espécie, cuja semente esteja no fru-
to sobre a terra.
 E assim aconteceu. 12 E a terra produziu relva, 
ervas que davam semente segundo a sua es-
pécie e árvores que davam fruto, cuja semente 
estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu 
que isso era bom. 13 Houve tarde e manhã, o ter-
ceiro dia.

14 E Deus disse:
 — Que haja luzeiros no firmamento dos 
céus, para fazerem separação entre o dia e a 
noite; e sejam eles para sinais, para estações, 
para dias e anos. e 15 E sirvam de luzeiros no fir-
mamento dos céus, para iluminar a terra.
 E assim aconteceu. 16 Deus fez os dois gran-
des luzeiros: o maior para governar o dia, e o 
menor para governar a noite; e fez também as 
estrelas. f 17 E os colocou no firmamento dos 

3 Então Deus disse:
 — Haja luz! b

 E houve luz. 4 E Deus viu que a luz era boa e fez 
separação entre a luz e as trevas. 5 Deus chamou 
à luz “dia” e chamou às trevas “noite”. Houve 
tarde e manhã, o primeiro dia.

6 E Deus disse:
 — Haja um firmamento no meio das águas e 
separação entre águas e águas.

7 E Deus fez o firmamento e a separação entre 
as águas debaixo do firmamento e as águas aci-
ma do firmamento. E assim aconteceu. 8 E Deus 
chamou ao firmamento “céus”. Houve tarde e 
manhã, o segundo dia. c

9 E Deus disse:
 — Ajuntem -se as águas debaixo dos céus 
num só lugar, e apareça a porção seca.
 E assim aconteceu. 10 Deus chamou à porção seca 
“terra” e ao ajuntamento de águas chamou “ma-
res”. d E Deus viu que isso era bom. 11 E Deus disse:
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Quadros: A Bíblia de Estudo Almeida conta também com vários quadros temáticos, 
nos quais o leitor pode facilmente encontrar, reunido num só lugar, um conjunto de 
informações sobre um tema específico. Os quadros estão classificados por temas que, 
por sua vez, são identificados por um ícone característico. Encontram ‑se próximos de 
passagens bíblicas relevantes ao tema e também indicam onde o leitor pode encontrar 
mais informações sobre o assunto pesquisado. Uma lista completa das quadros 
disponíveis pode ser encontrada no Índice de Quadros Temáticas.

 11. Labão vai atrás de Jacó (31.22-55)
 12. Jacó se reconcilia com Esaú (32.1-21)
 13. Jacó luta em Peniel (32.22-32)
 14. O encontro de Esaú e Jacó (cap. 33)
 15. Diná e os siquemitas (cap. 34)
 16. Morte de Raquel e Isaque (cap. 35)
 17. Descendentes de Esaú (cap. 36)

 C. Descendentes de Jacó (37.1—50.26)
 1. José é vendido como escravo (37.1-36)
 2. Judá e Tamar (cap. 38)
 3. José no Egito (cap. 39)
 4. José interpreta os sonhos na prisão 

(cap. 40)
 5. José interpreta os sonhos de Faraó 

(cap. 41)
 6. Os irmãos de José vão ao Egito (cap. 42)
 7. Os irmãos de José voltam ao Egito 

(cap. 43)

 8. Benjamim é acusado de roubo (cap. 44)
 9. José se dá a conhecer a seus irmãos 

(cap. 45)
 10. Jacó e sua família vão para o Egito 

(cap. 46)
 11. Jacó e sua família se estabelecem 

no Egito (46.28—47.12)
 12. José compra toda a terra do Egito 

para Faraó (47.13-26)
 13. Jacó pede para ser sepultado 

em Canaã (47.27-31)
 14. Jacó abençoa José, Efraim e Manassés 

(cap. 48)
 15. Bênçãos proféticas de Jacó (49.1-28)
 16. Morte e sepultamento de Jacó 

(49.29—50.14)
 17. José consola seus irmãos (50.15-21)
 18. Morte de José (50.22-26)

▶ 1.1—2.3 O relato da criação (1.1—2.3) é um todo bem 
estruturado. Os primeiros e os últimos versos formam 
uma espécie de moldura geral. Ao cabeçalho (1.1) cor-
responde o atestado de conclusão (2.1). Gn 1.2 mostra 
as condições iniciais da criação, tendo seu correspon-
dente em 2.2-3, onde Deus descansa depois que a cria-
ção está concluída. Dentro desta moldura vem o relato 
da criação em seis dias, dividido em duas partes, ha-
vendo simetria na criação do Universo: nos primeiros 
três dias Deus criou o ambiente no qual foi inserido o 
que ele criou nos três dias seguintes. Na primeira par-
te (1.3-10), Deus cria as estruturas fundamentais do 
nosso mundo: o tempo (1.3-5) e o espaço (1.6-10); 
o espaço, por sua vez, é delimitado tanto verticalmente 
(1.6-8) como horizontalmente (1.9-10). Na segunda 
parte (1.11-31), Deus cria, dentro deste mundo as-
sim estruturado, os seres vivos e as condições para 
a sua sobrevivência. Primeiro são criadas as plantas 
(1.11-13). Depois, o sol e a lua como marcadores do 
dia e da noite e, assim, responsáveis pela manuten-
ção da vida e respiração de todo o planeta, através 
da renovação do ar e do calor que possibilitam a vida 
(1.14-19). Em terceiro lugar, são criados os animais 
(1.20-25) e finalmente os seres humanos (1.26-28). 
Acrescentam -se ainda providências quanto à reserva 
alimentar do planeta (1.29-30) e um parecer final regis-
trando a satisfação de Deus com a sua criação (1.31). 
Com exceção do segundo dia da criação (vs. 6-8), o re-
lato de cada dia termina com a afirmação de que aquilo 
que foi criado era bom (vs. 4,10,12,18,21,25,31).

1.1 criou Hebr. bará. No AT, este verbo tem unicamente 
Deus como sujeito e se refere sempre a uma ação divina 

que produz um resultado novo e imprevisível (Is 48.6-7; 
Jr 31.22). É usado para designar a criação do mundo e da 
humanidade (Gn 1.27; 5.1; Dt 4.32; Is 45.12), a formação 
do povo de Israel (Is 43.1,15), a restauração de Jerusa-
lém (Is 65.18), a renovação interior do pecador arrependi-
do e perdoado (Sl 51.10) e a criação, no fim dos tempos, 
de um novo céu e uma nova terra (Is 65.17; 66.22). os 
céus e a terra Essa expressão designava o universo na 
sua totalidade (cf. Gn 14.22; Sl 124.8; Mt 28.18), visto 
que os antigos hebreus não possuíam uma palavra equi-
valente ao grego cosmos. No uso dessa expressão se reflete 
o costume semítico de abarcar uma totalidade mencio-
nando dois dos seus elementos extremos ou opostos 
(cf. Gn 2.9)
1.2 abismo Outra tradução possível: “Tudo era um mar 
profundo coberto de escuridão”. Segundo uma ideia mui-
to difundida entre os povos do Antigo Oriente, antes da 
criação só havia um caos de trevas que cobria todas as 
coisas, como águas ameaçadoras (cf. Sl 104.6-9). As-
sim, um dos primeiros atos do Criador consistiu em 
fazer separação entre as águas de cima e as de baixo, 
colocando como linha divisória o firmamento ou abóbada 
celeste (v. 7). Conforme os vs. 5-9, desse caos primiti-
vo foram formados os mares, tanto os que estão sobre a 
superfície da terra como os que estão debaixo dela. Veja 
Sl 18.15, nota. Cf. também Sl 24.2. Espírito Traduz a pa-
lavra hebraica que pode significar também “vento, sopro, 
fôlego”. Além disso, a expressão de Deus é, às vezes, uti-
lizada no AT como complemento para expressar o super-
lativo (cf. Gn 23.6; 1Sm 14.15; Jó 1.16). Por isso, alguns 
intérpretes consideram que a parte final deste versículo 
significa “um forte vento ia e vinha por sobre as águas”. 
Veja Gn 13.10, nota.

a 1.1 Sl 102.25; Ne 9.6; Is 42.5; At 17.24; Rm 1.20; Hb 11.3 

A criação do Universo

1 1 No princípio, Deus criou os céus e a ter-
ra. a

2 A terra era sem forma e vazia; havia trevas 
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se 
movia sobre as águas.
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xiv Como usar os recursos desta Bíblia



Comentários originais de Almeida: Esta nova edição  
da Bíblia de Estudo Almeida apresenta, pela primeira vez  
ao público, 108 comentários originais de João Ferreira de 
Almeida escritos no século XVII.

Mapas: Assim como os quadros, 
os mapas também são colocados 
próximos de passagens bíblicas 
relevantes. Isto permite que o leitor 
visualize os eventos no cenário 
geográfico em que aconteceram.  
Uma lista completa de todos os mapas 
da Bíblia de Estudo Almeida, pode ser 
encontrada no Índice de Mapas.

Concordância bíblica: Este recurso 
oferece uma lista de termos  
encontrados na Bíblia, com as  
principais passagens em que esses 
termos podem ser encontrados.

A
ABA
1  Mc 14.36 — Aba, Pai, tudo te é possível
Rm 8.15 do qual clamamos: “Aba, Pai.”
Gl 4.6 e esse Espírito clama: “Aba, Pai!”

ABAIXAR
Gn 43.28 E abaixaram a cabeça e se
Êx 17.11 porém, ele abaixava a mão

ABALAR
Sl 16.8 não serei abalado.
Sl 46.5 jamais será abalada.
Pv 10.30 O justo nunca será abalado
Mt 24.29 dos céus serão abalados.
Hb 12.26 a voz dele abalou a terra

ABANDONAR
Dt 32.15 Ele abandonou a Deus
Js 1.5 nem o abandonarei.
Pv 4.6 Não abandone a sabedoria
Is 55.7 abandone o seu mau caminho
Cl 3.8 Agora, porém, abandonem
1Pe 2.1 abandonem toda maldade

ABATER
2Sm 22.28 abates os orgulhosos.
Sl 88.7 abates com todas as tuas ondas.
Sl 102.23 Ele me abateu a força no
Pv 29.23 do ser humano o abaterá
Is 2.11 olhos arrogantes serão abatidos
Is 10.33 e as mais altas serão abatidas.
Os 6.5 os abati por meio dos profetas

ABATIDO
Jó 5.11 Põe os abatidos num lugar alto e
Sl 42.5 Por que você está abatida

Concordância 
Bíblica

Sl 43.5 Por que você está abatida
Pv 18.14 mas o espírito abatido
Is 57.15 o contrito e abatido de espírito
Is 66.2 para o aflito e abatido de

ABEL Gn 4.2‑10.
Gn 4.8 Caim se levantou contra Abel
Mt 23.35 Abel até o sangue de Zacarias
Hb 11.4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus um
Hb 12.24 melhor do que o sangue de Abel.

ABELHA
Dt 1.44 abelhas e os derrotaram desde
Jz 14.8 enxame de abelhas com mel.
Is 7.18 rios do Egito e às abelhas que se

ABENÇOAR
Gn 1.22 E Deus os abençoou, dizendo
Gn 2.3 E Deus abençoou o sétimo dia e
Gn 12.2 grande nação, e o abençoarei
Gn 22.17 que certamente o abençoarei e
Gn 27.4 para que eu coma e abençoe
Gn 32.26 ir se você não me abençoar.
Gn 49.25 que o abençoará com bênçãos
Nm 6.24 Senhor os abençoe e os guarde;
Nm 23.20 que recebi ordem para abençoar
Dt 2.7 seu Deus, os abençoou em tudo
Dt 7.13 Ele os amará, os abençoará e
Jó 42.12 O Senhor abençoou o último
Sl 29.11 abençoa o seu povo com paz.
Sl 67.7 Que Deus nos abençoe
Sl 118.26 nós os abençoamos.
Is 51.2 o abençoei e o multipliquei.
Mt 26.26 e, abençoando ‑o
Mc 10.16 as mãos, as abençoava.
Lc 2.34 os abençoou e disse a Maria
Lc 6.28 Abençoem aqueles que os

Lc 24.30 ele pegou o pão e o abençoou
Lc 24.50 as mãos, os abençoou.
At 3.25 serão abençoadas todas as
Rm 12.14 Abençoem aqueles que
Gl 3.8 abençoados todos os povos.”
Ef 1.3 que nos abençoou com todas as
Hb 6.14 “Certamente eu o abençoarei e

ABERTO
Jo 1.51 verão o céu aberto e os anjos de
At 7.56 abertos e o Filho do Homem
Ap 3.8 diante de você uma porta aberta

ABERTURA
Gn 6.16 uma abertura de meio metro.

ABIATAR
1Sm 22.20 um só, cujo nome era Abiatar
1Sm 23.6 Aconteceu que, quando Abiatar
1Sm 30.7 Davi disse a Abiatar, o sacerdote
2Sm 15.29 Então Zadoque e Abiatar
2Sm 20.25 e Abiatar eram os sacerdotes.
Mc 2.26 do sumo sacerdote Abiatar

ABISMO
Gn 1.2 trevas sobre a face do abismo
Sl 42.7 abismo chama outro abismo
Sl 104.6 Tomaste o abismo por vestuário
Sl 139.8 cama no mais profundo abismo
Ap 9.1 a chave do poço do abismo.
Ap 9.2 Ela abriu o poço do abismo

ABÓBADA
Jó 22.14 passeia pela abóbada do céu.’”

ABOMINAÇÃO
Lv 11.20 será abominação para vocês.
Dt 18.12 coisa é abominação ao Senhor
Dt 32.16 com abominações o irritaram.

12.18 O texto não diz como foi que Faraó descobriu 
que Sarai era a esposa de Abrão. Comparar este v. com 
Gn 20.3; 26.8.

▶ 13.1-13 Sendo mais velho do que Ló, Abrão tinha o 
direito de escolher primeiro onde queria morar. Mas, 
sendo generoso, deu esse direito a seu sobrinho Ló. 
Mais tarde, ficaria claro que Ló não fez a melhor esco-
lha (v. 13).

13.7 Abrão e os seus parentes eram pastores seminô-
mades que se deslocavam de um lugar para outro, ge-
ralmente às margens das terras de cultivo, em busca de 
pasto para os seus rebanhos. A distribuição dos campos 
de pastoreio e o uso dos poços eram motivos de fre-
quentes desavenças entre os pastores. Cf. Gn 26.19-21; 
Êx 2.16-19.
13.10 campina do Jordão Vale que se estende pelas 

margens desse rio perto de onde ele desemboca no mar 
Morto. jardim do SENHOR Outra tradução possível: “Gran-
de jardim”. Provavelmente esta expressão tenha aqui um 
sentido superlativo, indicando a grandeza ou a excelência 
do lugar (veja Gn 1.2, nota). É muito provável que haja 
também uma alusão ao jardim do Éden (Gn 2.8-14). Zoar 
estava situada no vale do Jordão, ao sul do mar Morto. 
Sodoma Cidade posteriormente destruída (Gn 19.24). O 
nome, todavia, se conserva ainda hoje no nome Yébel Us-
dum (“montanha de Sodoma”), uma cadeia montanhosa 
situada ao sul do mar Morto. Gomorra também se encon-
trava naquela região.

▶ 13.14 Apesar das aparências em contrário, Abrão fez a 
melhor escolha. Isso porque Deus renovou a promessa 
de lhe dar a Terra Prometida.

13.14-18 Cf. At 7.5; Gl 3.16. Veja Gn 12.2, nota.

Viagens 
de Abraão 1

a 13.10 Gn 2.10 b 13.13 2Pe 2.7-8 

 — Não deveria haver conflito entre mim e 
você e entre os meus pastores e os seus pasto-
res, porque somos parentes chegados. 9 Não 
está toda a terra aí diante de você? Peço que 
você se afaste de mim. Se você for para a es-
querda, irei para a direita; se você for para a di-
reita, irei para a esquerda.

10 Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do 
Jordão, que era toda bem -regada, como o jardim 
do Senhor, a como a terra do Egito, até a região 
de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor des-
truído Sodoma e Gomorra. 11 Então Ló escolheu 
para si toda a campina do Jordão e partiu para 
o Oriente. E assim separaram -se um do outro. 
12 Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi mo-
rar nas cidades da campina. E ia armando as 
suas tendas até Sodoma. 13 Ora, os moradores 
de Sodoma eram maus e grandes pecadores 
contra o Senhor. b

Deus promete a Abrão a terra de Canaã
14 O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se 

separou dele:

a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumen-
tos, escravos e escravas, jumentas e camelos.

17 Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa 
com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher 
de Abrão. 18 Faraó chamou Abrão e lhe disse:
 — O que é isso que você fez comigo? Por 
que não me disse que ela era a sua mulher? 19 E 
por que me disse que ela era sua irmã? Foi por 
isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, 
pois, aqui está a sua mulher; tome -a e vá embo-
ra daqui.

20 E Faraó deu ordens aos seus servos a respei-
to de Abrão e eles o acompanharam, a ele, a sua 
mulher e a tudo o que possuía.

Abrão e Ló se separam

13 1 Abrão saiu do Egito e foi para o Ne-
guebe, ele e a sua mulher e tudo o que 

tinha. E Ló foi com ele. 2 Abrão era muito rico; 
possuía gado, prata e ouro. 3 Fez as suas jor-
nadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde 
primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel 
e Ai, 4 até o lugar do altar, que anteriormen-
te tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do 
Senhor.

5 Ló, que ia com Abrão, também tinha reba-
nhos, gado e tendas. 6 E a terra não podia sus-
tentá -los, para que morassem juntos, porque 
eram muitos os seus bens, de maneira que não 
podiam morar um na companhia do outro. 
7 Houve desentendimento entre os pastores do 
gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nes-
se tempo os cananeus e os ferezeus habitavam 
essa terra.

8 Então Abrão disse a Ló:
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GUIA RÁPIDO

Prólogo: prefácio e saudação (1.1-5)
Assunto: Não há outro evangelho (1.6-10)
 I. O evangelho anunciado pelo apóstolo 

(1.11—2.21)
 A. Como Paulo se tornou apóstolo 

(1.11-24)
 B. O apostolado aos judeus e aos gentios 

(2.1-10)
 C. Paulo repreende Pedro (2.11-14)
 D. A justificação pela fé em Cristo Jesus 

(2.15-21)
 II. O evangelho da graça de Deus 

e a liberdade cristã (3.1—5.12)
 A. Paulo apela para a experiência 

dos gálatas (3.1-5)
 B. O exemplo de Abraão (3.6-14)
 C. A lei não pode invalidar a promessa 

(3.15-22)

 D. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo 
(3.23-29)

 E. A nossa filiação em Cristo (4.1-7)
 F. A preocupação de Paulo pelos gálatas 

(4.8-20)
 G. Sara e Agar, alegoria das duas alianças 

(4.21-31)
 H. A liberdade cristã (5.1-12)

 III. O uso da liberdade cristã (5.13—6.10)
 A. A liberdade é limitada pelo amor (5.13-15)
 B. As obras da carne e o fruto do Espírito 

(5.16-26)
 C. O auxílio mútuo e a responsabilidade 

pessoal (6.1-5)
 D. O que a pessoa semear, isso também 

colherá (6.6-10)
Epílogo: conselhos finais, saudações e bênção 

(6.11-18)

A suficiência e perfeição da EscrituraA suficiência e perfeição da Escritura Gl 1.8

“Em certa maneira, o santo apóstolo fala aqui de coisas totalmente 
impossíveis, e por modo de exagero; porém também, em parte, fala 
verdadeiramente, e do que comumente acontece. Pois também, debaixo destas 
mesmas palavras, nos dá a entender claramente que, ainda que os apóstolos, 
e muito menos os anjos do céu, nunca tal pudessem fazer, contudo, também 
ainda havia homens tão perversos, malignos, falsos, desalmados e enganadores 
(e até mesmo demônios e satanases) que se transfiguravam em apóstolos de 
Cristo, em ministros de justiça e em anjos de luz. E como de tais, nos avisa que 
deles bem nos vigiemos. Porém, não é ainda só este o único e total intento do 
apóstolo Paulo com estas suas palavras; mas ainda muito mais, e sobretudo, 
nos querer dar a entender com elas que, em matéria do que nos convém e 
importa saber, crer e praticar para salvação, de tanta suficiência e perfeição 
é a Sagrada Escritura, e o santo evangelho que nela perfeitamente se contém, 
que de maneira nenhuma necessita de que outrem, por mais apóstolo e anjo 
que seja, lhe venha a suprir suas imaginadas faltas, mínguas e imperfeições.”
Quadros

Comentários originais de Almeida

Quadros

1842 Gálatas 
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Cronologia Bíblica: Através destes 
quadros, o leitor tem o panorama 
histórico dos relatos bíblicos.

ABIMELEQUE [Pai do Rei] 1 Rei dos filisteus no tempo 
de Abraão (Gn 20; 21.22‑34). 2 Rei dos filisteus no 
tempo de Isaque (Gn 26.1‑17). 3 Filho de Gideão, feito 
rei em Siquém (Jz 8.30—9.57).
ABINADABE [Pai Generoso] 1 Levita em cuja casa 
ficou guardada a arca da aliança (1Sm 7.1). 2 Filho 
de Jessé (1Sm 17.12‑13). 3 Filho de Saul (1Sm 31.2).
ABIRÃO [Pai Nobre] Um dos quatro líderes que se 
revoltaram contra Moisés (Nm 16.1‑2).
ABISAGUE [Meu Pai Vagueia] Moça que cuidou de 
Davi na sua velhice (1Rs 1.3‑4,15).
ABISAI [Pai de Riqueza?] Filho de ZERUIA (2Sm 2.18). 
Comandava parte do exército de Davi (2Sm 18.2,5,12).
ABISMO 1 Vasta extensão de águas do mundo em 
formação (Gn 1.2; Pv 8.27). 2 Vasto depósito de águas 
subterrâneas (Gn 7.11) ou as profundezas dos ma‑
res (Sl 107.26). 3 O MUNDO DOS MORTOS (Sl 88.4; 
Rm 10.7). 4 A prisão dos demônios e de Satanás 
(Ap 20.3).
ABIÚ [Ele É Meu Pai? Meu Pai É Majestade?] Sacerdo‑
te, filho de Arão. Ele e o seu irmão Nadabe foram mor‑
tos por causa de desobediência (Êx 28.1; Lv 10.1‑2).
ABNER [Pai de Luz] Primo de Saul e comandante 
do seu exército (1Sm 14.50). Foi morto por Joabe 
(2Sm 2—3).
ABÓBADA FIRMAMENTO (Am 9.6).
ABOMINAÇÃO Aquilo que os israelitas deviam 
rejeitar por ser IMUNDO (Lv 11.42), reprovável ou 
repugnante, como a idolatria (1Rs 11.5‑7; 2Rs 16.3; 
23.13; Is 66.3) e os vergonhosos costumes dos pagãos 
(Ed 9.1; Sl 14.1; Ap 17.4‑5).
ABOMINAÇÃO DESOLADORA Ato que causa revol‑
ta. Em Dn 11.31; 12.11 a referência é ao altar pagão 
que ANTÍOCO Epífanes, em 168 a.C., mandou cons‑
truir sobre o altar dos sacrifícios, que ficava em frente 
ao Templo (1Mc 1.54,59). Jesus, ao usar essa expres‑
são, estava se referindo ao fato de que os soldados 
romanos iriam colocar no Templo os seus estandartes, 
nos quais havia figuras de deuses pagãos (Mt 24.15).

A
AAVA Cidade da Babilônia que ficava às margens do 
rio que também se chamava de Aava (Ed 8.15‑31).
ABA Palavra que quer dizer “pai” em aramaico 
(Mc 14.36; Rm 8.15).
ABADOM [Destruição, Destruidor] Nome hebraico 
daquele que governa as regiões do inferno (Ap 9.11). 
Em grego o seu nome é Apoliom.
ABANA [O Permanente] Rio que atravessa a cidade 
de Damasco (2Rs 5.12). Suas águas são permanentes 
(v. RIO).
ABARIM [Passagem] Região montanhosa que ficava 
do outro lado, ao se “passar” o Jordão (Dt 32.49). Mais 
tarde essa região recebeu o nome de Pereia.
ABATER Abalar, desanimar, enfraquecer (Pv 15.13; 
Lm 3.20).
ABDOM [Serviço] JUIZ 1 (Jz 12.13‑15).
ABE V. CALENDÁRIO 5.
ABEDE ‑NEGO [Servo do Deus Nabu] Amigo de Da‑
niel levado ao CATIVEIRO na Babilônia. Seu nome 
israelita era Azarias (Dn 1.7; 2.49; 3.12‑30).
ABEL [Respiração? Pastor? Filho?] Segundo filho de 
Adão e Eva. Foi morto por Caim, seu irmão (Gn 4.1‑16).
ABENÇOAR V. BÊNÇÃO.
ABIAS [Javé É Pai] Segundo rei de Judá, que reinou 
3 anos (913‑911 a.C.), depois de Roboão, seu pai 
(2Cr 13).
ABIATAR [Pai de Abundância] Sumo sacerdote, filho 
de Aimeleque. Foi conselheiro de Davi (1Sm 22.20). 
Salomão o demitiu por ter ficado do lado de Adonias 
(1Rs 2.22,26‑27,35).
ABIBE V. CALENDÁRIO 1.
ABIGAIL [Fonte de Alegria] Esposa de Nabal. Depois 
da morte dele, ela casou ‑se com Davi (1Sm 25.2‑44).
ABILENE Território que ficava a noroeste de Damas‑
co. Era governado por Lisânias quando João Batista 
começou o seu ministério (Lc 3.1).

Dicionário

Dicionário: À semelhança da Concordância 
Temática, o Dicionário oferece explicações 
precisas sobre termos teológicos relevantes 
usados na Bíblia ou termos pouco usuais. 
Através deste recurso, o leitor poderá 
compreender melhor o sentido de palavras 
importantes, o que enriquecerá o seu 
estudo da Bíblia.

Concordância temática: Este recurso 
oferece uma lista de temas e termos 
significativos do Antigo e do Novo 
Testamento com as passagens em  
que se encontram.

Concordância 
temática

 ABA
[NT] Pai (em aramaico) Mc 14.36; Rm 8.15; Gl 4.6.

ABENÇOAR
Ver Bendizer.

ABISMO
[NT] Lugar de prisão dos espíritos malignos, 

imaginado como um poço profundo 
Lc 8.31; Ap 9.1; 20.1‑3.

Ver também Fogo; Inferno.

ABRAÃO
[AT] (a) A sua história Gn 11—25.

(b) “Deus de Abraão” Gn 28.13; 1Rs 18.36; 
Sl 47.9.

(c) Aliança com Abraão Gn 15.18‑21; 17.1‑21.
[NT] (a) Patriarca do povo de Israel Mt 3.9; 

Jo 8.33‑39; Rm 11.1; Hb 7.5.
(b) Antepassado de Jesus Mt 1.1; Lc 3.34; 

Gl 3.16.
(c) Creu em Deus Rm 4.3‑22; Gl 3.6‑9; 

Hb 11.17‑19; Tg 2.23.
(d) A ele Deus fez as promessas Lc 1.73‑75; 

At 7.5,17; Rm 4.13; Gl 3.8,16; Hb 6.13‑14.

(e) As bênçãos e promessas que ele recebeu 
estendem ‑se também aos não judeus, 
pela fé em Cristo Rm 4.16; Gl 3.8‑9,14,29.

(f ) Pai de todos os crentes Rm 4.12,16‑18; 
9.6‑8; Gl 3.7,29.

(g) Abraão e Jesus Jo 8.56,58.
(h) O seio de Abraão Lc 16.22.

ACEPÇÃO DE PESSOAS
Ver Parcialidade.

ADÃO
[AT] (a) Primeiro homem criado por Deus 

Gn 1.26—2.25.
(b) Desobediência e castigo Gn 3.

[NT] (a) Primeiro homem, criado por Deus Lc 3.38; 
1Co 15.45‑48; 1Tm 2.13.

(b) Por causa do seu pecado todos morreram 
Rm 5.12‑21; 1Co 15.21‑22.

(c) Jesus Cristo, último Adão 1Co 15.45.

ADIVINHAR, ADIVINHAÇÃO, ADIVINHO
[AT] Gn 44.15; Nm 22.7; 23.23; Dt 18.10; 1Sm 15.23; 

28.7‑8; Jr 27.9; Ez 13.6; 21.21; 22.28; Dn 2.27.
[NT] At 16.16.

Esta Concordância temática oferece uma seleção 
dos termos e dos temas mais significativos do Antigo 
e do Novo Testamento, ordenados alfabeticamente, 
e dos lugares mais importantes em que se encon-
tram. Através desses termos podem ser estudados 
os principais temas da Bíblia. Esta Concordância não 
apresenta uma lista completa de todas as palavras 
e de todos os lugares onde elas aparecem na Bíblia.

Para facilitar a busca dos textos, muitos desses 

termos têm subdivisões onde se agrupam as re-
ferências segundo os diversos usos de cada pala-
vra ou segundo os diversos aspectos do tema. As 
referências aparecem geralmente separadas em 
duas seções: [AT] Antigo Testamento e [NT] Novo 
Testamento.

No caso de livros com textos paralelos (livros dos 
Reis e das Crônicas; Evangelhos Sinóticos, etc.), 
geralmente só um é citado.

INTRODUÇÃO

1. CRONOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO
Não há condições para se datarem os eventos 

relatados nos primeiros onze capítulos de Gê‑
nesis. Os períodos dos patriarcas, do êxodo e da 
conquista de Canaã aparecem nesta cronologia 
com duas datas possíveis, que constituem as 
posições mais representativas dos estudiosos 
do Antigo Testamento, e mesmo estas datas 

são aproximadas. Só a partir da época dos reis 
é que se pisa em terreno firme em matéria de 
cronologia, sendo mínimas as discordâncias 
entre eruditos bíblicos. Neste o quadro cro‑
nológico, as abreviações “a.C.” e “d.C.” signi‑
ficam “antes de Cristo” e “depois de Cristo”, 
respectivamente.

1.1. O princípio
A criação
Adão e Eva no jardim do Éden
Caim e Abel
Noé e o dilúvio
A torre de Babel

1.2. Os patriarcas
Nascimento de Abraão (2160? 1950?)
Nascimento de Isaque (2060? 1850?)
Nascimento de Jacó e Esaú (2000? 1790?)
O nascimento de José (1909? 1699?)

1.3. Israel no Egito e o êxodo
Migração dos filhos de Jacó com suas famílias para o Egito (1870? 1650?)
Os israelitas são escravizados no Egito (1730? 1580?)
Nascimento de Moisés (1520? 1330?)
Saída dos israelitas do Egito e início da sua peregrinação no deserto (1440? 1280?)

1.4. A conquista de Canaã e o período dos juízes
Início da conquista da terra de Canaã sob o comando de Josué (1400? 1230?)
Início do período dos juízes (1370? 1200?)

Cronologia  
bíblica

22
00

 A
.C

.
19

00
 A

.C
.

14
00

 A
.C

.
PR

É ‑
H

IS
TÓ

RI
A

xvi Como usar os recursos desta Bíblia



Guia Sinótico dos Evangelhos: O leitor tem à sua disposição um 
esquema comparativo que lhe permite ver e analisar simultaneamente 
as passagens dos Evangelhos. Tal esquema comparativo apresenta  
as seguintes vantagens:
• Facilita uma reconstrução da vida de Jesus, visto que cada Evangelho 

destaca aspectos particulares de seu ministério;
• É uma grande ajuda no estudo conjunto dos Evangelhos;
• Contribui para uma melhor compreensão da história literária  

dos Evangelhos;
• Destaca as características literárias e teológicas, bem como as ênfases 

de cada Evangelho.

Nas primeiras colunas, inclui ‑se um número se‑
quêncial e o título (ou tema) da passagem bíblica; nas 
quatro colunas seguintes identifica ‑se a referência dos 
Evangelhos nos quais se encontra o referido tema. As 
referências de capítulo e versículo impressas em negri‑
to indicam os textos principais (geralmente apontando 
a ordem em que a narrativa se desenvolve em cada 
Evangelho). Um exemplo são os temas 121 e 135, que 
são iguais (os temas e as referências), mas o negrito 
mostra uma diferença no posicionamento do texto. 
Em Mateus e Marcos, o referido texto vem antes da 
parábola do semeador. O mesmo texto é repetido no 
tema 135 para mostrar que Lucas (em negrito) traz o 
texto após a parábola do semeador.

Além desses textos principais, podem ser encon‑
trados textos paralelos primários e secundários. Os 
paralelos primários são impressos em fonte normal, 
enquanto os paralelos secundários estão em uma fon‑
te menor. Referências entre colchetes [ ] indicam que 
há alguma dificuldade textual na passagem.

As unidades incluídas nesta sinopse são as seguintes:

 A. Prefácio
 B. Introdução
 C. Preparação

 D. O início do ministério público de Jesus  
(segundo João)

 E. O ministério de Jesus na Galileia
 F. O sermão do monte (segundo Mateus)
 G. O sermão da planície (segundo Lucas)
 H. O ministério de Jesus na Galileia (continuação)
 I. O caminho para a cruz
 J. A última viagem para Jerusalém (segundo Lucas)
 K. Jesus na Festa dos Tabernáculos (segundo João)
 L. O ministério na Judeia
 M. O fim do ministério em Jerusalém
 N. O sermão profético
 O. Conclusão dos relatos antes da Paixão

 1. Parábolas sobre a vinda de Cristo,  
as quais suplementam o sermão profético 
(segundo Mateus);

 2. Observação sobre a conclusão geral  
(segundo Lucas)

 3. Declarações finais (segundo João).
 P. O relato da Paixão

 1. Até a ida ao Getsêmani;
 2. Palavras de despedida (segundo João);
 3. A prisão, a crucificação e o sepultamento.

 Q. A ressurreição
 R. Epílogo: o final dos Evangelhos

   Mateus  Marcos  Lucas  João

A. PREFÁCIO
1  Prólogo   1.1  1.1  1.1‑4  1.1‑14

B. INTRODUÇÃO
2  A promessa do nascimento de João Batista    1.5‑25  
3  A anunciação    1.26‑38  
4  Maria visita Isabel   1.39‑56  
5  O nascimento de João Batista    1.57‑80  
6  A genealogia de Jesus  1.2‑17   3.23‑38  
7  O nascimento de Jesus  1.18‑25   2.1‑7  
8  A adoração ao menino Jesus:  

os anjos, os pastores e os magos  2.1‑12   2.8‑20  7.41‑42
9  A circuncisão e a apresentação de Jesus no templo    2.21‑38  
10  A fuga para o Egito e o retorno  2.13‑21    
11  A infância de Jesus em Nazaré  2.22‑23   2.39‑40  
12  O menino Jesus no meio dos doutores, no templo    2.41‑52  

C. PREPARAÇÃO
13  João Batista  3.1‑6  1.2‑6  3.1‑6  1.19‑23
   11.10  7.27 
   4.17 1.14‑15  
14  João prega o arrependimento  3.7‑10   3.7‑9  
15  João responde aos que perguntam    3.10‑14  
16  João dá testemunho de Cristo  3.11‑12  1.7‑8  3.15‑18  1.24‑28
17  João é preso  14.3‑4  6.17‑18  3.19‑20  
18  O batismo de Jesus  3.13‑17  1.9‑11  3.21‑22  1.29‑34
   17.5 9.7 9.35 12.28‑30

2348     2348  Guia sinótico dos Evangelhos
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Apresentação
da Nova Almeida Atualizada

e vernaculistas brasileiros, se propôs a oferecer aos 
leitores brasileiros um texto bíblico “em linguagem 
de hoje sem desnaturar certa linguagem bem antiga 
e tudo sem fugir ao original”. Embora tivesse sido 
concluída em setembro de 1956, a Almeida Revis-
ta e Atualizada somente foi publicada em 1959. Foi 
publicada numa segunda edição, com pequenas mo
dificações em relação à primeira, em 1993.

A Atualizada caracteriza se pela retenção do es
tilo clássico de Almeida, pela correção de pequenos 
lapsos encontrados na antiga tradução e, também, 
pela facilidade de leitura em voz alta. Os revisores 
deram especial atenção aos desagrados cacofônicos, 
ou seja, combinações de palavras que não soam bem 
quando lidas em voz alta. Assim, por exemplo, a frase 
“porque ali se vê o fim de todos os homens” (Ec 7.2) 
foi alterada para “pois naquela se vê o fim de todos 
os homens”, para impedir que, na leitura em voz alta, 
se forme o nome “Alice”.

O projeto da Nova Almeida Atualizada
Passado mais de meio século desde a publicação da 

Almeida Revista e Atualizada, a Sociedade Bíblica 
do Brasil entendeu que era tempo de fazer uma nova 
atualização, para tornar o texto de Almeida mais com
preensível aos leitores de nosso tempo. No entanto, tal 
decisão não poderia ser tomada de forma unilateral. 
Assim, representantes de igrejas foram convidados 
para uma reunião na Sede da Sociedade Bíblica do 
Brasil, em outubro de 2012. Esses representantes de 
igrejas acolheram a ideia com entusiasmo e ajudaram 
a formular os parâmetros da revisão.

Constituída uma Comissão Revisora, integrada por 
especialistas do corpo funcional da própria Socie
dade Bíblica do Brasil, o trabalho foi oficialmente 
iniciado em setembro de 2013. Após o exame de cada 
versículo à luz dos textos originais, a Comissão pas
sava a considerar alternativas para a atualização da 

É com sentimento de gratidão a Deus que a So
ciedade Bíblica do Brasil entrega à Igreja brasileira 
e aos leitores da Bíblia em geral a Nova Almeida 
Atualizada, que resulta de uma profunda revisão e 
atualização da consagrada tradução de Almeida, parti
cularmente do texto da Almeida Revista e Atualizada.

O legado de Almeida
João Ferreira A. d’Almeida, nascido em Portugal, 

provavelmente no ano de 1628, foi ministro pregador 
do evangelho na Igreja Reformada Holandesa. Atuou 
em várias regiões da Ásia, principalmente na Batávia 
(atual Jacarta, na Indonésia), e em territórios da Ma
lásia, Índia e SriLanka. É considerado o mais jovem 
tradutor da Bíblia, tendo dado seus primeiros passos 
nessa tarefa em 1642, com apenas quatorze anos de 
idade. A sua primeira tradução do Novo Testamento já 
estava pronta em 1645, mas só foi publicada em 1681, 
em Amsterdã. A tradução do Antigo Testamento foi 
também obra de Almeida, embora ele não a tenha 
concluído. Ao falecer, em 1 de setembro de 1691, ele 
já havia chegado aos versos finais de Ezequiel. Os 
livros restantes foram traduzidos por estrangeiros: 
primeiro pelo ministro holandês Jacobus op den 
Akker, na Batávia, e mais tarde pelos missionários 
alemães Christoph Walther e Nikolaus Dal, residentes 
em Tranquebar, na Índia. Durante o século XVIII, fo
ram impressas várias porções do Antigo Testamento 
na Ásia, mas a Bíblia Sagrada completa, num único 
volume, só foi publicada em 1819, em Londres. É essa 
tradução, com revisões e atualização ortográfica, que 
se mantém viva na edição conhecida como Almeida 
Revista e Corrigida.

A Almeida Revista e Atualizada é fruto de um tra
balho de revisão do texto de Almeida, no Brasil. Surgiu 
da percepção de que o antigo texto de Almeida já não 
falava com naturalidade ao povo brasileiro. Assim, a 
Comissão Revisora, integrada por eminentes biblistas 



ficativas aparece em Jd 5, onde o título “Senhor” deu 
lugar ao nome “Jesus”.

O princípio de tradução
A Comissão Revisora responsável pela Nova Almei-

da Atualizada teve em mente o mesmo propósito dos 
revisores que prepararam a Almeida Revista e Atuali-
zada, no século passado: apresentar um texto clássico 
numa linguagem atual. Assim, foi mantido o princí
pio de tradução formal que caracteriza a Almeida. No 
entanto, como o objetivo é oferecer um texto de fácil 
compreensão, foi adotada a conhecida norma: “formal 
ou literal sempre que possível; dinâmico sempre que 
necessário”. O texto resultante corresponde à norma 
padrão do português que é escrito no Brasil hoje.

A Nova Almeida Atualizada é fiel aos originais, 
ou seja, resulta do exame dos textos originais, com a 
adequada reprodução do seu significado. No entan
to, procurou se ao mesmo tempo ser fiel ao leitor, 
levando em conta a assim chamada “dupla fidelida
de”. De nada adiantaria ater se por demais à forma 
do original, se a tradução resultante fosse obscura 
para o leitor de hoje. Assim, a pergunta norteadora 
foi esta: O leitor será capaz de entender o texto sem 
ter de recorrer ao dicionário?

Um exemplo dessa fidelidade ao leitor é o trata
mento dado a expressões idiomáticas, que, em geral, 
permanecem um tanto obscuras, se traduzidas lite
ralmente. Muito melhor e mais adequado é traduzir 
o seu significado, caso não se encontre uma expres
são equivalente em língua portuguesa. Um exemplo é 
Dt 31.16, em que a expressão “dormir com os pais”, que 
pode até mesmo se prestar a equívocos, foi traduzida 
simplesmente por “morrer”.

Peculiaridades da Nova Almeida Atualizada
Além de ser uma tradução essencialmente formal, 

que privilegia a compreensibilidade do texto, a Nova 
Almeida Atualizada tem ainda outras características, 
das quais se destacam as seguintes:
 1. Após um cuidadoso exame do texto nas línguas 

originais, foi possível corrigir pequenos lapsos 
encontrados no texto da Almeida Revista e Atua-
lizada. Neste particular, seguiu se a pauta dos 
revisores do século passado, que também não he
sitaram em retificar eventuais lapsos que encon
traram. Exemplo disso é a correção de “aqueles 
que leem” para “aquele que lê”, em Ap 1.3.

 2. Notou se a necessidade de introduzir ajustes 
devido ao avanço da exegese bíblica, em espe
cial vários aspectos relacionados com o grego 
coiné do Novo Testamento.

linguagem. Depois de obtida uma redação semifinal, 
a Comissão se reunia para a leitura dos textos em voz 
alta, para que se pudesse verificar a legibilidade e a 
sonoridade dos textos. Diante disto, a Nova Almeida 
Atualizada se apresenta como o texto ideal para uso 
na igreja, particularmente no culto. No entanto, esta 
edição também é apropriada para a pregação, para o 
estudo acadêmico, para a leitura particular e para 
a memorização.

Em agosto de 2016, foi publicada a primeira etapa 
dessa atualização do texto de Almeida, na forma de 
uma edição experimental ou provisória contendo o 
Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Esta pu
blicação se destinava a compartilhar o trabalho em 
andamento e colher reações e sugestões de pastores, 
líderes de igrejas, estudiosos e leitores em geral. A 
reação foi amplamente positiva e muitas sugestões 
valiosas foram recebidas. Assim, esta atualização do 
texto de Almeida passa a ser um trabalho colaborativo 
entre a SBB e as igrejas do Brasil, em especial aquelas 
que leem a Almeida Revista e Atualizada.

Após quase quatro anos de intenso trabalho, a 
atualização foi dada por encerrada no final de julho 
de 2017. Passou a ser chamada de Nova Almeida 
Atualizada.

A base textual
Como costuma acontecer em projetos de tradução 

e revisão da Bíblia que são patrocinados pelas So
ciedades Bíblicas Unidas, também a Nova Almeida 
Atualizada foi baseada nas edições mais recentes dos 
textos bíblicos nas línguas originais (hebraico, ara
maico e grego). Para o Antigo Testamento, fez se uso 
da Biblia Hebraica Stuttgartensia, editada entre 1967 
e 1977. Como esta Bíblia Hebraica é essencialmente a 
reprodução do assim chamado Códice de Leningrado, 
copiado em 1008 d.C., foi necessário levar em conta 
também o aparato crítico dessa edição, que registra 
leituras em hebraico que aparecem em manuscritos 
mais antigos, incluindo os que foram encontrados na 
região do mar Morto, e o texto de traduções como a 
Septuaginta e a Vulgata, entre outras, que podem re
fletir um texto hebraico anterior ao texto massorético 
do Códice de Leningrado.

Para o Novo Testamento, o texto base é a quinta 
edição de O Novo Testamento Grego, de 2014, que 
traz pequenas modificações em relação a edições an
teriores, particularmente nas chamadas Cartas Cató
licas. Nesse sentido, a Nova Almeida Atualizada é a 
primeira tradução do Novo Testamento ao português 
que incorpora esses avanços na pesquisa relacionada 
com o texto original grego. Uma das mudanças signi
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crituras ou a Escritura (cf. Mt 21.42; Jo 5.39; Rm 1.2). 
Frequentemente, com essa última designação mais 
breve, faz ‑se referência a alguma passagem bíblica 
concreta (cf. Mc 12.10; Jo 19.24).

As locuções Antigo Testamento e Novo Testamento, 
respectivamente, no seu sentido de títulos respectivos 
da primeira e da segunda parte da Bíblia, começaram 
a ser utilizadas entre os cristãos no final do segundo 
século com base em textos como 2Co 3.14. A palavra 
“testamento” representa aqui a aliança que Deus es‑
tabelece com o seu povo: em primeiro lugar, a aliança 
com Israel (cf. Êx 24.8; Sl 106.45); depois, a nova alian‑
ça anunciada pelos profetas e selada com o sangue 
de Jesus Cristo (cf. Jr 31.31‑34; Mt 26.28; Hb 10.29).

Classificação dos livros da Bíblia
Os livros da Bíblia nem sempre são classificados 

na mesma ordem. Ainda hoje aparecem dispostos 
de maneiras distintas, seguindo para isso os cri‑
térios sustentados a esse respeito por diferentes 
tradições.

A versão de João Ferreira de Almeida, em todas as 
suas edições, tem ‑se sujeitado à norma de ordenar 
os livros de acordo com o seu caráter e conteúdo, na 
seguinte forma:

Antigo Testamento
(a) Literatura histórico ‑narrativa: Gênesis, Êxodo, 

Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 
Rute, 1 e 2Samuel, 1 e 2Reis, 1 e 2Crônicas, Es-
dras, Neemias, Ester

(b) Literatura poética e sapiencial (ou de sabedoria): 
Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos 
Cânticos

(c) Literatura profética:
• Profetas maiores: Isaías, Jeremias, 

Lamentações, Ezequiel, Daniel
• Profetas menores: Oseias, Joel, Amós, Obadias, 

Jonas, Miqueias, Naum, Habacuque, Sofonias, 
Ageu, Zacarias, Malaquias

A Bíblia
Bíblia é uma palavra de origem grega que significa 

“livros”. Daí que se deu o título Bíblia à coleção dos 
livros que, sendo de diversas origens, extensão e con‑
teúdo, estão essencialmente unidos pelo significado 
religioso que têm para o povo de Israel e para todo 
o mundo cristão: unidade e diversidade que não se 
opõem entre si, mas que se complementam para dar 
à Bíblia o seu especialíssimo caráter.

Diversidade de designações
Desde tempos remotos, este livro sem igual tem 

sido conhecido com diferentes designações. Assim, 
os judeus, para os quais a Bíblia somente consta da 
parte que os cristãos conhecem como o Antigo Testa‑
mento, referem ‑se a ela como Lei, Profetas e Escritos 
(cf. Lc 24.44), termos representativos de cada um dos 
blocos em que, para o Judaísmo, se divide o texto bí‑
blico transmitido na língua hebraica:

(a) Lei (hebr. torah), que compreende os cinco pri‑
meiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números, Deuteronômio

(b) Profetas (hebr. nebiim), agrupados em:
• Profetas anteriores: Josué, Juízes,  

1 e 2Samuel, 1 e 2Reis;
• Profetas posteriores: Isaías, Jeremias, 

Ezequiel, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, 
Miqueias, Naum, Habacuque, Sofonias, 
Ageu, Zacarias, Malaquias

(c) Escritos (hebr. ketubim): Jó, Salmos, Provér-
bios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, 
Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias, 
1 e 2Crônicas

O título referido, Lei, Profetas e Escritos, aparece re‑
duzido em ocasiões como a Lei e os Profetas (cf. Mt 5.17) 
ou, de modo mais singelo, a Lei (cf. Jo 10.34).

No Cristianismo, com a incorporação dos escritos 
do Novo Testamento e justamente a partir da manei‑
ra que ali são citadas passagens do Antigo, é comum 
referir ‑se à Bíblia como as Sagradas Escrituras ou, de 
forma alternativa, como a Sagrada Escritura, as Es-



(c) passagens especiais (p. ex., a história dos patriar‑
cas), narrações épicas (p. ex., o êxodo do Egito 
e a conquista de Canaã), quadros familiares 
(p. ex., o livro de Rute), profecias (em parte), 
visões, crônicas oficiais, diálogos, discursos, 
instruções, exortações e genealogias;

(d) textos legais e normas de conduta e regulamen‑
tação da prática religiosa coletiva e pessoal.

Quanto à poesia, o Antigo Testamento oferece vários 
modelos literários, que podem ser resumidos em:

(a) cúlticos (p. ex., Salmos e Lamentações);
(b) proféticos (uma parte muito importante dos tex‑

tos dos profetas de Israel);
(c) sapienciais, os quais recolhem reflexões e en‑

sinamentos relativos à vida diária (Provérbios 
e Eclesiastes) ou que giram em torno de algum 
problema de caráter teológico (Jó).

Autores e tradição
De acordo com a sua origem, os livros do Antigo 

Testamento podem ser classificados em dois gran‑
des grupos. O primeiro é formado pelos escritos que 
deixam transparecer a atividade criadora do autor e 
parecem ser marcados pelo selo da sua personalidade. 
Tal é o caso de boa parte dos textos proféticos, cuja 
mensagem inicial foi, às vezes, ampliada, chegando, 
posteriormente, ao seu pleno desenvolvimento em âm‑
bitos onde a inspiração do profeta original se deixava 
sentir com intensidade.

No segundo grupo são incluídos os livros nos quais, 
não tendo permanecido marcas próprias do autor, fo‑
ram as tradições que se encarregaram de transmitir 
a mensagem preservada pelo povo, proclamando ‑a e 
aplicando ‑a às circunstâncias próprias de cada tempo 

TEXTO E FORMA
Antigo Testamento é o nome dado, desde os pri‑

mórdios do Cristianismo, às escrituras sagradas do 
povo de Israel, formadas por um conjunto de livros 
muito diferentes uns dos outros em caráter e gênero 
literário e pertencentes a diversas épocas e autores.

O Antigo Testamento ocupa, sem dúvida, um lugar 
preeminente no quadro geral da importante literatura 
surgida no Antigo Oriente Médio. No decorrer da sua 
longa história, egípcios, sumérios, assírios, babilônicos, 
fenícios, hititas, persas e outros povos da região produ‑
ziram um importante tesouro de obras literárias; po‑
rém nenhuma delas se compara ao Antigo Testamento 
quanto à riqueza dos temas e beleza de expressão e, 
muito menos, quanto ao valor religioso.

Os gêneros literários do Antigo Testamento
Em termos gerais, todos os escritos do Antigo Testa‑

mento podem ser incluídos em um ou outro dos dois 
grandes gêneros literários que são a prosa e a poesia; 
em tudo, uma segunda aproximação permite apreciar a 
grande diversidade de classes e estilos que, muitas vezes 
misturados entre si, configuram ambos os gêneros.

Quanto à prosa, é o gênero no qual estão escritos 
textos como os seguintes:

(a) relatos históricos, presentes sobretudo nos livros 
de caráter narrativo e que, a partir de Abraão 
(Gn 11.27—25.11), referem ‑se ou diretamente 
ao povo de Israel e aos seus personagens mais 
significativos ou indiretamente aos povos e na‑
ções cuja história está relacionada muito de perto 
com Israel;

(b) o relato de Gn 1—3 sobre as origens do mundo 
e da humanidade, o qual, do ponto de vista lite‑
rário, merece referência à parte;

O Antigo  
Testamento



Aspectos religiosos e teológicos
Os livros da Bíblia Hebraica, da Septuaginta  
e do Antigo Testamento
Bíblia Hebraica Septuaginta Antigo Testamento

Pentateuco  Gênesis Pentateuco 
Gênesis Êxodo Gênesis
Êxodo Levítico Êxodo
Levítico Números Levítico
Números Deuteronômio Números
Deuteronômio Josué Deuteronômio

Juízes 
Profetas anteriores  Rute Históricos 
Josué Sobre os Reinos 1—2 (1—2Samuel) Josué
Juízes Sobre os Reinos 3—4 (1—2Reis) Juízes
1—2Samuel Paralelipómenos (1—2Crônicas) 1—2Samuel
1—2Reis Esdras 1 (pseudepígrafo) 1—2Reis

Esdras 2 (Esdras—Neemias) 1—2Crônicas
Profetas posteriores Ester (com fragmentos gregos) Esdras
Isaías Judite (apócrifo) Neemias
Jeremias Tobias (apócrifo) Ester
Ezequiel Macabeus 1—2 (apócrifos) 
Os doze: Macabeus 3—4 (pseudepígrafos) Poéticos
Oseias Salmos e Odes (Odes: pseudepígrafo) Jó
Joel Provérbios Salmos
Amós Eclesiastes Provérbios
Obadias Cântico dos Cânticos Eclesiastes
Jonas Jó Cântico dos Cânticos
Miqueias Sabedoria de Salomão (apócrifo) 
Naum Sirácida (Eclesiástico: apócrifo) Proféticos
Habacuque Salmos de Salomão (pseudepígrafo) Isaías
Sofonias Oseias Jeremias
Ageu Amós Lamentações
Zacarias Miqueias Ezequiel
Malaquias Joel Daniel

Obadias Oseias
Escritos Jonas Joel
Salmos Naum Amós
Jó Habacuque Obadias
Provérbios Sofonias Jonas
Rute Ageu Miqueias
Cântico dos Cânticos Zacarias Naum
Eclesiastes Malaquias Habacuque
Ester Isaías Sofonias
Lamentações 
Daniel 
Esdras 
Neemias 
1—2Crônicas 

Jeremias (inclui Lamentações, Baruque e Carta 
de Jeremias. Os dois últimos são apócrifos).

Ageu
Zacarias
MalaquiasEzequiel

Daniel (com adições apócrifas: 3.24‑90; 13  
e 14). Ver também o quadro Livros apócrifos  
e pseudepígrafos 
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Nome e divisões do Pentateuco
Pentateuco é o nome pelo qual, tradicionalmente, se 

conhece o grupo dos cinco primeiros livros do Antigo 
Testamento. Trata ‑se de uma palavra de origem grega 
que pode ser traduzida por “cinco estojos”, fazendo 
referência aos estojos (caixas ou vasilhas) onde, na 
Antiguidade, se guardavam e protegiam da deterio‑
ração os rolos de papiro ou de pergaminho utilizados 
como material de escrita. Os judeus designam, por sua 
vez, esses livros com o título genérico de torah, termo 
hebraico que, apesar de ter sido traduzido de forma 
habitual por “lei”, na realidade, tem um significado 
mais amplo. Torah, de fato, inclui o conceito de “lei” 
e, até com maior propriedade, os de “guiar”, “dirigir”, 
“instruir” ou “ensinar” (cf. Dt 31.9).

O Pentateuco, ainda que se apresente dividido nos 
referidos cinco primeiros livros da Bíblia, constitui, 
na realidade, uma unidade essencial. A divisão cor‑
responde a uma época já remota: encontra ‑se na 
tradução grega do Antigo Testamento, a chamada 
Septuaginta ou Versão dos Setenta, que data do 
terceiro século a.C. (Veja a Introdução ao Antigo 
Testamento). A causa da separação dos livros foi 
a dificuldade de dispor o texto completo de todos 
eles em um único rolo, o que seria impraticável por 
causa do volume excessivo.

Os nomes de origem grega adotados pela Igreja cris‑
tã greco ‑latina como títulos desses cinco livros são os 
mesmos com que foram designados na Septuaginta. 
Correspondem respectivamente ao conteúdo de cada 
um dos textos e consideram cada caso ao destacar um 
determinado fato ou assunto; assim, Gênesis signi‑
fica “origem”; Êxodo, “saída”; Levítico, “relativo aos 
levitas”; Números, “conta” ou “censo”; Deuteronômio, 
“segunda Lei”. Quanto à tradição hebraica, limita ‑se, 
em geral, à norma de intitular os livros com alguma 
das suas palavras iniciais: ao primeiro chama de Bere-
shit (no princípio); ao segundo, Shemoth (nomes); ao 
terceiro, Wayiqrá (e ele chamou); ao quarto, Bemidbar 
(no deserto) e, ao quinto, Debarim (palavras).

O Pentateuco
O Pentateuco e a história

Característica essencial do Pentateuco (ou Torah) é 
a alternância de seções narrativas com outras dedica‑
das a instruir o povo de Israel e a regulamentar a sua 
conduta, tanto na ordem ética pessoal e social como, 
muito especialmente, na religiosa.

Em uma primeira parte, que abarca todo o Gênesis e 
até o cap. 19 de Êxodo, predomina o gênero narrativo. 
Nessa seção, os relatos se enlaçam uns aos outros, 
somente interrompidos aqui e ali por algumas pas‑
sagens de caráter normativo (p. ex., Gn 9.6; 17.9‑14; 
Êx 12.1‑20). De Êx 20 em diante prevalecem os textos 
destinados a estabelecer as normas e disposições nas 
quais Deus revela o que quer e espera do seu povo. 
Dessa maneira, desde o impressionante pano de fundo 
de uma epopeia que vai da criação do mundo à morte 
de Moisés (Dt 34.12), o Pentateuco mostra ‑se como o 
depósito da vontade de Deus manifestada na forma 
de ensinamentos, mandamentos e leis, cujo objetivo 
primordial é configurar um povo santo, que seja por‑
tador fiel perante o resto da humanidade da oferta 
divina de salvação universal.

Formação do Pentateuco
Uma obra complexa, extensa e de grande valor re‑

ligioso e cultural como o Pentateuco manifesta uma 
série de particularidades estilísticas, literárias e temá‑
ticas que se deve levar em consideração ao se estudar 
o processo da sua formação.

Em primeiro lugar, há certos textos bíblicos que 
revelam a existência de fontes anteriores ao próprio 
Pentateuco, como, p. ex., o chamado Livro das Guer-
ras do Senhor, expressamente citado em Nm 21.14.

Em segundo lugar, achamo ‑nos diante de uma obra 
literária rica em conteúdo e complexa em composição, 
que frequentemente deixa perceber o eco de diver‑
sas etapas e distintos narradores. Assim ocorre com 
as variantes registradas nos dois textos do Decálogo 
(Êx 20.1‑17; Dt 5.1‑21); ou com as quatro apresenta‑
ções do catálogo de grandes festas religiosas israelitas 



Moisés descendo do monte Sinai 
"Moisés voltou‑se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tá‑

buas escritas de ambos os lados; de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram 
obra de Deus; também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido 
nas tábuas." Êx 32.15-16



Este relato inicial de Gênesis considera o homem 
e a mulher em uma particular relação com Deus, de 
quem receberam a comissão de governar de modo 
responsável o mundo do qual eles próprios são par‑
te (1.28‑30; 2.19‑20). O ser humano (hebr. adam) foi 
formado “do pó da terra” (adamá), ou seja, da mesma 
substância que o resto da criação; porém “o Senhor 
Deus… lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o 
homem se tornou um ser vivente” (2.7).

A relação especial que Deus estabelece com Adão e 
Eva se define como uma permanente amizade, ofere‑
cida para ser aceita livremente. O sinal da atitude hu‑
mana ante a oferta divina se identifica com o preceito 
que, por um lado, afirma a soberania de Deus e, por 
outro lado, estabelece a responsabilidade do ser huma‑
no no gozo da liberdade: “da árvore do conhecimento 
do bem e do mal você não deve comer” (2.17). Porém 
o ser humano, querendo igualar ‑se a Deus, quebra 
a condição imposta com um ato de rebeldia que lhe 
fecha o acesso à “árvore da vida” (3.22‑24) e abre as 
portas ao império do pecado, cujas consequências são 
o sofrimento e a morte.

!
A história dos patriarcas
Esta segunda parte de Gênesis (caps. 12—50) 
representa o começo de uma nova etapa no 
desenvolvimento da humanidade, uma etapa 

na qual Deus atua no sentido de libertar os seres hu‑
manos da situação em que se encontram por causa 
de sua rebelião contra Deus.

A história entra em uma nova fase com a revelação 
de Deus a Abraão, a quem ordena que deixe para trás a 
sua parentela e a sua terra e emigre para terras desco‑
nhecidas. Deus promete fazer dele uma grande nação, 
abençoá ‑lo e engrandecer ‑lhe o nome (12.1‑3) e lhe 
confirma essa promessa estabelecendo uma aliança 
segundo a qual em Abraão seriam “benditas todas as 
famílias da terra” (12.3; cf. Gl 3.8).

INTRODUÇÃO

!
O título
Gênesis é o termo grego — de onde vem “gê‑
nese” em português — com que a Septuagin‑
ta nomeia o primeiro livro da Bíblia. Significa 

“origem” ou “princípio”, o que corresponde de um 
modo geral ao conteúdo do livro. De fato, nele se narra 
a origem de céus e terra, do gênero humano e, em 
particular, do povo de Israel. Na Bíblia Hebraica, este 
livro tem como título a sua primeira palavra, Bereshit, 
comumente traduzida por “No princípio” (1.1).

!
Divisão do livro
O livro de Gênesis compõe ‑se de duas grandes 
seções. A primeira (caps. 1—11) contém a cha‑
mada “história das origens” ou “história dos pri‑

mórdios”, que inicia com o relato da criação do mundo 
(1.1—2.4a). Trata ‑se de uma narrativa de grande beleza, 
à qual segue a narrativa da criação do ser humano, colo‑
cado por Deus neste mundo que havia criado. A segunda 
parte (caps. 12—50) tem como tema os inícios mais re‑
motos da história de Israel. É conhecida como “história 
dos patriarcas” e dá atenção especial a Abraão, Isaque e 
Jacó, respectivamente pai, filho e neto, nos quais o povo 
de Deus tem as suas raízes mais profundas.

!
A história das origens
“No princípio, Deus criou os céus e a terra” (1.1). 
Este enunciado categórico e solene abre o livro 
de Gênesis e toda a Bíblia. É a afirmação do 

poder total e absoluto de Deus, o único e eterno Deus, 
a cuja vontade se deve tudo que existe, pois “sem ele, 
nada do que foi feito se fez” (Jo 1.3). O universo é re‑
sultado da ação de Deus, que, com a sua palavra, criou 
o mundo, o tornou habitável e o povoou com seres 
viventes. Entre estes pôs também a espécie humana, 
que diferenciou de todas as outras ao conferir ‑lhe 
uma dignidade especial, criando ‑a “à sua imagem, à 
imagem de Deus” (1.26‑27).

Gênesis
O Primeiro Livro de Moisés chamado



 10. Destruição de Sodoma (18.16—19.29)
 11. Origem dos moabitas e amonitas 

(19.30‑38)
 12. Abraão e Abimeleque (cap. 20)
 13. Nascimento de Isaque (21.1‑21)
 14. Abraão faz aliança com Abimeleque 

(21.22‑34)
 15. Deus põe Abraão à prova (22.1‑19)
 16. Descendência de Naor (22.20‑24)
 17. Morte de Sara (cap. 23)
 18. Uma esposa para Isaque (cap. 24)
 19. Morte de Abraão (25.1‑11)
 20. Descendentes de Ismael (25.12‑18)

 B. Descendentes de Isaque (25.19—37.1)
 1. Nascimento de Esaú e Jacó (25.19‑26)
 2. Esaú vende o seu direito  

de primogenitura (25.27‑34)
 3. Isaque na terra dos filisteus (cap. 26)
 4. Isaque abençoa Jacó (27.1‑45)
 5. Jacó é enviado para encontrar  

uma esposa (27.46—28.9)
 6. A visão da escada (28.10‑22)
 7. Jacó se encontra com Raquel (29.1‑14)
 8. Jacó casa com Lia e com Raquel 

(29.15‑30)
 9. Os filhos de Jacó (29.31—30.24)
 10. Jacó volta para a terra de seus pais 

(30.25—31.21)

GUIA RÁPIDO

luta”). Esse nome foi usado mais tarde para identificar 
as doze tribos, depois o Reino do Norte e finalmente 
a nação israelita na sua totalidade.

A história de José, filho de Jacó, é fascinante. Ven‑
dido como escravo e levado ao Egito, José caiu nas 
graças de Faraó. Este o elevou ao segundo posto no 
governo do país (41.39‑44). Essa posição política ele‑
vada permitiu ao jovem hebreu trazer para junto de si 
o seu pai, que, com os seus filhos, familiares e os seus 
rebanhos (46.5‑7,26), se estabeleceu no delta do Nilo, 
na região de Gósen, uma terra rica em pastos e apro‑
priada às suas necessidades e ao seu gênero de vida.

Quando Jacó morreu, os seus filhos trasladaram 
o corpo a Canaã e o sepultaram em um túmulo que 
Abraão havia comprado (50.13) para ali enterrar a sua 
esposa (23.16‑20). Essa compra de um terreno para 
sepultura tem no livro de Gênesis um claro sentido 
simbólico, prefigurando a tomada de posse pelos is‑
raelitas de um território onde, em outra época, os 
patriarcas do povo haviam vivido como estrangeiros.

O livro de Gênesis destaca que o Senhor não atua 
de forma arbitrária ao escolher Abraão, mas que a 
sua eleição faz parte de um plano de salvação que se 
estende ao mundo inteiro. O fim último desse plano, a 
universalidade da ação salvífica de Deus, se manifesta 
no fato simbólico da mudança do nome de Abrão para 
Abraão, que significa “pai de muitas nações” (17.5).

Quando Abraão morre, o seu filho Isaque passa a 
ser o depositário da promessa de Deus; e, depois de 
Isaque, Jacó. Assim a promessa foi sendo transmitida 
de geração em geração, de pai para filho. E todos, como 
Abraão, viveram como estrangeiros, fora do seu lugar de 
origem. Os patriarcas (isto é, “pais de uma linhagem”) 
eram pastores seminômades, em constante movimen‑
to migratório. A sua vida transcorreu entre contínuas 
mudanças e reassentamentos que, registrados no livro 
de Gênesis, dão à narrativa um caráter peculiar.

Jacó, por ocasião de um misterioso episódio que 
teve lugar em Peniel (32.28‑30; cf. 35.10), recebeu o 
nome de Israel (“aquele que luta com Deus” ou “Deus 

 I. História das origens (1.1—11.26)
 A. A criação do Universo (1.1—2.3)
 B. O ser humano (2.4—4.26)

 1. A criação do homem e da mulher 
(2.4‑25)

 2. A queda em pecado (cap. 3)
 3. Os filhos de Adão e Eva (cap. 4)

 C. Descendentes de Adão (5.1—6.8)
 1. De Adão a Noé (cap. 5)
 2. A corrupção do gênero humano (6.1‑8)

 D. Descendentes de Noé (6.9—11.26)
 1. Noé e o dilúvio (6.9—8.22)
 2. A aliança de Deus com Noé (9.1‑19)
 3. A maldição de Canaã (9.20‑29)
 4. Descendentes dos filhos de Noé (cap. 10)
 5. A torre de Babel (11.1‑9)
 6. Descendentes de Sem (11.10‑26)

 II. História dos patriarcas (11.27—50.26)
 A. Descendentes de Tera (11.27—25.18)

 1. A família de Tera (11.27‑32)
 2. Abrão vai para Canaã (12.1‑9)
 3. Abrão no Egito (12.10‑20)
 4. Abrão e Ló se separam (cap. 13)
 5. Abrão resgata Ló (cap. 14)
 6. Deus faz uma aliança com Abrão (cap. 15)
 7. Nascimento de Ismael (cap. 16)
 8. Aliança e circuncisão (cap. 17)
 9. Deus promete um filho a Abraão (18.1‑15)
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 11. Labão vai atrás de Jacó (31.22‑55)
 12. Jacó se reconcilia com Esaú (32.1‑21)
 13. Jacó luta em Peniel (32.22‑32)
 14. O encontro de Esaú e Jacó (cap. 33)
 15. Diná e os siquemitas (cap. 34)
 16. Morte de Raquel e Isaque (cap. 35)
 17. Descendentes de Esaú (cap. 36)

 C. Descendentes de Jacó (37.1—50.26)
 1. José é vendido como escravo (37.1‑36)
 2. Judá e Tamar (cap. 38)
 3. José no Egito (cap. 39)
 4. José interpreta os sonhos na prisão 

(cap. 40)
 5. José interpreta os sonhos de Faraó  

(cap. 41)
 6. Os irmãos de José vão ao Egito (cap. 42)
 7. Os irmãos de José voltam ao Egito 

(cap. 43)

 8. Benjamim é acusado de roubo (cap. 44)
 9. José se dá a conhecer a seus irmãos 

(cap. 45)
 10. Jacó e sua família vão para o Egito  

(cap. 46)
 11. Jacó e sua família se estabelecem  

no Egito (46.28—47.12)
 12. José compra toda a terra do Egito  

para Faraó (47.13‑26)
 13. Jacó pede para ser sepultado  

em Canaã (47.27‑31)
 14. Jacó abençoa José, Efraim e Manassés 

(cap. 48)
 15. Bênçãos proféticas de Jacó (49.1‑28)
 16. Morte e sepultamento de Jacó  

(49.29—50.14)
 17. José consola seus irmãos (50.15‑21)
 18. Morte de José (50.22‑26)

▶ 1.1—2.3 O relato da criação (1.1—2.3) é um todo bem 
estruturado. Os primeiros e os últimos versos formam 
uma espécie de moldura geral. Ao cabeçalho (1.1) cor‑
responde o atestado de conclusão (2.1). Gn 1.2 mostra 
as condições iniciais da criação, tendo seu correspon‑
dente em 2.2‑3, onde Deus descansa depois que a cria‑
ção está concluída. Dentro desta moldura vem o relato 
da criação em seis dias, dividido em duas partes, ha‑
vendo simetria na criação do Universo: nos primeiros 
três dias Deus criou o ambiente no qual foi inserido o 
que ele criou nos três dias seguintes. Na primeira par‑
te (1.3‑10), Deus cria as estruturas fundamentais do 
nosso mundo: o tempo (1.3‑5) e o espaço (1.6‑10); 
o espaço, por sua vez, é delimitado tanto verticalmente 
(1.6‑8) como horizontalmente (1.9‑10). Na segunda 
parte (1.11‑31), Deus cria, dentro deste mundo as‑
sim estruturado, os seres vivos e as condições para 
a sua sobrevivência. Primeiro são criadas as plantas 
(1.11‑13). Depois, o sol e a lua como marcadores do 
dia e da noite e, assim, responsáveis pela manuten‑
ção da vida e respiração de todo o planeta, através 
da renovação do ar e do calor que possibilitam a vida 
(1.14‑19). Em terceiro lugar, são criados os animais 
(1.20‑25) e finalmente os seres humanos (1.26‑28). 
Acrescentam ‑se ainda providências quanto à reserva 
alimentar do planeta (1.29‑30) e um parecer final regis‑
trando a satisfação de Deus com a sua criação (1.31). 
Com exceção do segundo dia da criação (vs. 6‑8), o re‑
lato de cada dia termina com a afirmação de que aquilo 
que foi criado era bom (vs. 4,10,12,18,21,25,31).

1.1 criou Hebr. bará. No AT, este verbo tem unicamente 
Deus como sujeito e se refere sempre a uma ação divina 

que produz um resultado novo e imprevisível (Is 48.6‑7; 
Jr 31.22). É usado para designar a criação do mundo e da 
humanidade (Gn 1.27; 5.1; Dt 4.32; Is 45.12), a formação 
do povo de Israel (Is 43.1,15), a restauração de Jerusa‑
lém (Is 65.18), a renovação interior do pecador arrependi‑
do e perdoado (Sl 51.10) e a criação, no fim dos tempos, 
de um novo céu e uma nova terra (Is 65.17; 66.22). os 
céus e a terra Essa expressão designava o universo na 
sua totalidade (cf. Gn 14.22; Sl 124.8; Mt 28.18), visto 
que os antigos hebreus não possuíam uma palavra equi‑
valente ao grego cosmos. No uso dessa expressão se reflete 
o costume semítico de abarcar uma totalidade mencio‑
nando dois dos seus elementos extremos ou opostos 
(cf. Gn 2.9)
1.2 abismo Outra tradução possível: “Tudo era um mar 
profundo coberto de escuridão”. Segundo uma ideia mui‑
to difundida entre os povos do Antigo Oriente, antes da 
criação só havia um caos de trevas que cobria todas as 
coisas, como águas ameaçadoras (cf. Sl 104.6‑9). As‑
sim, um dos primeiros atos do Criador consistiu em 
fazer separação entre as águas de cima e as de baixo, 
colocando como linha divisória o firmamento ou abóbada 
celeste (v. 7). Conforme os vs. 5‑9, desse caos primiti‑
vo foram formados os mares, tanto os que estão sobre a 
superfície da terra como os que estão debaixo dela. Veja 
Sl 18.15, nota. Cf. também Sl 24.2. Espírito Traduz a pa‑
lavra hebraica que pode significar também “vento, sopro, 
fôlego”. Além disso, a expressão de Deus é, às vezes, uti‑
lizada no AT como complemento para expressar o super‑
lativo (cf. Gn 23.6; 1Sm 14.15; Jó 1.16). Por isso, alguns 
intérpretes consideram que a parte final deste versículo 
significa “um forte vento ia e vinha por sobre as águas”. 
Veja Gn 13.10, nota.

a 1.1 Sl 102.25; Ne 9.6; Is 42.5; At 17.24; Rm 1.20; Hb 11.3 

A criação do Universo

1  1 No princípio, Deus criou os céus e a 
terra. a

2 A terra era sem forma e vazia; havia trevas 
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se 
movia sobre as águas.
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1.3‑31 O relato da criação em seis dias segue um nítido pa‑
drão, composto por cinco partes: a) introdução: “Deus disse…” 
(3,6,9,[11],14,20,24,[26]); b) palavra criadora: marcada sem‑
pre por um verbo de ação (3,6,9,[11],14,20,24,[26]); c) reali‑
zação: “E assim aconteceu” (3,7,9,[11],15,24,30); d) avaliação: 
“Deus viu que isso era bom” (4,10,12,18,25,31); e) sucessão 
temporal: “Houve tarde e manhã, o… dia” (5,8,13,19,23,31).
1.3 Deus disse Esta frase, confirmada pela frase comple‑
mentar “e assim aconteceu” (cf. vs. 7,9,11, etc.), enfatiza o 
poder criador da palavra de Deus (Jo 1.1‑4). A ordem divina 
se cumpre de forma imediata, e o efeito produzido coincide 
com o pensamento e a vontade do Criador (cf. Sl 33.6‑9; 
148.5; Is 48.13; 55.10‑11; Hb 11.3). Haja luz! 2Co 4.6. A luz, 
que torna a vida possível, começa a existir antes da criação 
dos astros no quarto dia (vs. 14‑19).
1.4 boa Este relato da criação insiste em afirmar que a obra 
realizada por Deus é boa (vs. 4,10,12,18,21,25,31). O ad‑
jetivo “bom” tem vários significados no AT, compreenden‑
do desde o moralmente “correto” até o “belo”, “agradável” 
e “útil”. Nesta passagem se afirma que tudo que existe é 
“bom”, porque procede de Deus e corresponde ao seu pro‑
pósito. Essa ideia contradiz abertamente os mitos pagãos 
que falam de um mundo criado por deuses caprichosos 
ou de um universo que existe sem propósito algum ou que 
tem, inclusive, um caráter maligno. trevas Não é somen‑
te falta de luz; as trevas já existiam antes da criação da luz 
(v. 2) e continuam a existir.
1.5 dia O relato bíblico distribui os atos criadores de Deus 
dentro do limite de uma semana com seis dias de traba‑
lho e um de descanso. Nesses seis dias estão repartidas 
oito obras. As quatro primeiras consistem em separar e 
delimitar as zonas ou regiões que configuram o mundo vi‑
sível. As quatro restantes estão destinadas ao povoamento 
dessas regiões com seres dotados de movimento. Veja o 
quadro A criação. Houve tarde e manhã Lit. “e anoiteceu e 
amanheceu”; ou seja, “completou ‑se um dia”. No calendá‑

rio dos hebreus, o dia começava ao pôr do sol e terminava 
no pôr do sol seguinte. Veja Sl 55.17, nota; 104.19, nota.
1.6‑8 firmamento A palavra hebraica assim traduzida desig‑
na uma coisa expandida ou estendida, como uma lâmina de 
metal batida a golpes de martelo. Essa ideia estaria relaciona‑
da com uma das visões que antigamente se tinha do mundo, 
segundo a qual o universo era uma estrutura composta de 
três níveis: o céu, a terra e o mundo subterrâneo (cf. Êx 20.4). 
A terra era imaginada como uma superfície plana. O céu era 
concebido como um firmamento ou uma abóbada sólida 
(cf. Jó 37.18) sobre o qual se apoiava um imenso depósito 
de água ou oceano superior, do qual procediam as chuvas 
(cf. Gn 7.11; Sl 148.4; Is 40.22). No mundo subterrâneo havia 
um imenso oceano, sobre o qual se assentavam os pilares que 
sustentavam a terra (veja Gn 1.2, nota; Sl 24.2; 104.5; 136.6).
1.9 as águas debaixo dos céus Veja Gn 1.2, nota; 1.6‑8, 
nota. Cf. Jó 38.8‑11; Sl 104.6‑9; Pv 8.27‑30; Jr 5.22.
1.11 Que a terra produza Deus concedeu a alguns seres 
o dom da fecundidade, para que continuem e completem a 
obra do Criador. Para os antigos orientais, a fecundidade era 
objeto de culto, pois era considerada uma força divina que re‑
sidia em alguns seres (p. ex., na terra). No AT, porém, a fecun‑
didade é uma bênção outorgada por Deus. Veja Gn 1.28, nota.
1.14‑18 Os astros, que nas religiões do Antigo Oriente eram 
adorados como deuses, são aqui apresentados como seres 
criados por Deus, não como forças misteriosas que regem o 
destino das pessoas ou como objetos de culto (cf. Dt 4.19). 
Cf. também Sl 8.3; Jr 31.35.
1.14 para sinais, para estações Lit. “os tempos determi‑
nados”, ou seja, as estações do ano e as festas religiosas 
correspondentes. As datas das festas religiosas dos hebreus 
eram marcadas pelas fases da lua (Sl 81.3; 104.19).
1.17 para iluminarem a terra Deus criou o sol, a lua e as 
estrelas não somente para marcarem os dias, os anos e as 
estações (v. 14), mas também para iluminarem a terra. Ele 
não os criou para serem adorados (Dt 4.19‑20).

b 1.3 Sl 33.6,9; 2Co 4.6 c 1.6‑8 2Pe 3.5 d 1.10 Sl 33.7; 146.6 e 1.14 Sl 104.19 f 1.16 Sl 136.8‑9 

 — Que a terra produza relva, ervas que deem 
semente e árvores frutíferas que deem fruto se‑
gundo a sua espécie, cuja semente esteja no fru‑
to sobre a terra.
 E assim aconteceu. 12 E a terra produziu relva, 
ervas que davam semente segundo a sua es‑
pécie e árvores que davam fruto, cuja semente 
estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu 
que isso era bom. 13 Houve tarde e manhã, o ter‑
ceiro dia.
 14 E Deus disse:
 — Que haja luzeiros no firmamento dos 
céus, para fazerem separação entre o dia e a 
noite; e sejam eles para sinais, para estações, 
para dias e anos. e 15 E sirvam de luzeiros no fir‑
mamento dos céus, para iluminar a terra.
 E assim aconteceu. 16 Deus fez os dois gran‑
des luzeiros: o maior para governar o dia, e o 
menor para governar a noite; e fez também as 
estrelas. f 17 E os colocou no firmamento dos 

 3 Então Deus disse:
 — Haja luz! b

 E houve luz. 4 E Deus viu que a luz era boa e fez 
separação entre a luz e as trevas. 5 Deus chamou 
à luz “dia” e chamou às trevas “noite”. Houve 
tarde e manhã, o primeiro dia.
 6 E Deus disse:
 — Haja um firmamento no meio das águas e 
separação entre águas e águas.
 7 E Deus fez o firmamento e a separação entre 
as águas debaixo do firmamento e as águas aci‑
ma do firmamento. E assim aconteceu. 8 E Deus 
chamou ao firmamento “céus”. Houve tarde e 
manhã, o segundo dia. c

 9 E Deus disse:
 — Ajuntem ‑se as águas debaixo dos céus 
num só lugar, e apareça a porção seca.
 E assim aconteceu. 10 Deus chamou à porção seca 
“terra” e ao ajuntamento de águas chamou “ma‑
res”. d E Deus viu que isso era bom. 11 E Deus disse:
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1.21 As grandes criaturas marinhas são mencionadas 
para indicar que também elas foram criadas por Deus e 
estão sob o seu domínio. Aqui se estabelece uma das prin‑
cipais diferenças entre este relato bíblico e o mais famoso 
dos mitos babilônicos da criação. Segundo este último, a 
criação do mundo havia sido precedida pelo nascimento de 
várias gerações de deuses e pela vitória do deus Marduque 
sobre o monstro marinho, que era a personificação do caos 
original. O relato de Gênesis, ao contrário, fala de um único 
Deus, que existe desde sempre e que, por si mesmo, cria o 
universo pelo poder da sua palavra. Como tudo o que existe 
foi criado por Deus, já não há mais lugar para a adoração de 
fenômenos da natureza ou de qualquer outro ser animado 
ou inanimado.
1.22 A bênção, aqui e no v. 28, não é uma ordem em si, 
mas a doação de uma capacidade aos animais e aos seres 
humanos.
1.24 Que a terra produza A mesma ordem que Deus tinha 
dado quando criou os vegetais (v. 11). animais que raste‑
jam Não somente os répteis, mas também insetos, ratos e 
outros bichos pequenos.

1.26 Façamos A forma plural do verbo “fazer” pode ser um 
exemplo do que se chama “plural majestático” (Gn 11.7; 
Is 6.8), isto é, o uso de “nós” em lugar de “eu”, quando um 
rei ou outra autoridade está falando. Parece sugerir a ideia de 
uma deliberação especial do Criador no momento de criar o 
gênero humano. Dentre todas as obras de Deus, somente a 
criação do ser humano é precedida por essa referência a uma 
solene decisão divina.  domínio Ao ser humano é dado o do‑
mínio sobre todas as outras criaturas (Sl 8.5‑8).
1.27 ser humano Hebr. adam; designa aqui todo o gêne‑
ro humano. Em outras passagens, esse mesmo termo tem 
o significado de um nome próprio (Adão). Cf. Gn 4.25. à 
imagem de Deus o criou Os seres humanos não só são 
uma criação especial de Deus (veja Gn 2.7, nota), como 
também foram criados à sua imagem, ou seja, estão do‑
tados de características tais que lhes permitem entrar em 
um relacionamento pessoal com Deus e exercer, como seus 
representantes, o governo no mundo (v. 28). Cf. Gn 5.1; 9.6; 
1Co 11.7; Tg 3.9. homem e mulher O texto assinala expres‑
samente que faz parte da condição humana, por vontade de 
Deus, o ser sexuado. Cf. Mt 19.4; Mc 10.6.

Aspectos religiosos e teológicos
A criação
Dias Obras de Deus

1 luz e trevas; dia e noite (v. 3)

2 céu e mares (v. 7)

3 terra seca e vegetação (vs. 9,11)

4 sol, lua e estrelas (v. 14)

5 pássaros e peixes (v. 21)

6 animais terrestres; ser humano (vs. 24,27)

7 Deus descansou (2.2)
1

4

g 1.26 1Co 11.7 h Sl 8.6‑8 i 1.27 Gn 5.1‑2; Tg 3.9 

céus para iluminarem a terra, 18 para governa‑
rem o dia e a noite e fazerem separação entre 
a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. 
19 Houve tarde e manhã, o quarto dia.
 20 E Deus disse:
 — Que as águas sejam povoadas de enxames 
de seres vivos; e as aves voem sobre a terra, sob 
o firmamento dos céus.
 21 Assim Deus criou as grandes criaturas ma‑
rinhas e todos os seres vivos que se movem, os 
quais povoam as águas, segundo as suas espé‑
cies; e todas as aves, segundo as suas espécies. 
E Deus viu que isso era bom. 22 E Deus os aben‑
çoou, dizendo:
 — Sejam fecundos, multipliquem ‑se e en‑
cham as águas dos mares; e, na terra, se multi‑
pliquem as aves.
 23 Houve tarde e manhã, o quinto dia.

 24 E Deus disse:
 — Que a terra produza seres vivos, conforme 
a sua espécie: animais domésticos, animais que 
rastejam e animais selvagens, segundo a sua es‑
pécie.
 E assim aconteceu. 25 E Deus fez os animais 
selvagens, segundo a sua espécie, e os animais 
domésticos, conforme a sua espécie, e todos os 
animais que rastejam sobre a terra, segundo a 
sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
 26 E Deus disse:
 — Façamos o ser humano à nossa imagem, g 
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domí‑
nio h sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, 
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e 
sobre todos os animais que rastejam pela terra.
 27 Assim Deus criou o ser humano à sua 
imagem, i à imagem de Deus o criou; homem e 
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5.21 Este Enoque não deve ser confundido com o seu ho‑
mônimo de Gn 4.17‑18.
5.22 Enoque andou com Deus Isto é: “Enoque viveu sem‑
pre de acordo com a vontade de Deus”. Esta metáfora au‑
daciosa sugere que Enoque teve Deus como companheiro 
de caminhada, ou seja, que viveu em íntima amizade com 
o Senhor. A mesma expressão é encontrada no v. 24. Em 
Gn 6.9, ela é usada para descrever também Noé como ho‑
mem justo e completamente fiel a Deus.
5.21‑23 A vida de Enoque dura trezentos e sessenta e 
cinco anos, cifra que coincide com o número de dias do 
ano solar. Esse detalhe leva a pensar em uma prática muito 
difundida no Antigo Oriente, que consistia em atribuir aos 
números, além do seu valor aritmético, determinados va‑
lores simbólicos. Tal simbolismo, desconhecido para nós, 
poderia estar relacionado com os cálculos de astronomia 
que se faziam na antiguidade. Veja Gn 4.18, nota.
5.24 não foi mais visto, porque Deus o levou para junto 
de si Na seção dedicada ao patriarca Enoque (vs. 21‑24), 
esta frase substitui a fórmula habitual e morreu. O sentido 
é que Enoque foi tirado deste mundo por uma ação espe‑
cial de Deus, em virtude da qual a íntima relação de ami‑
zade continuou além da vida terrena. Observe ainda que o 
texto bíblico nada diz sobre o lugar para onde Enoque foi 
levado, nem confirma as lendas que surgiram mais tarde 
em torno da figura deste patriarca, sobretudo na tradição e 
na literatura apocalípticas. Cf. Hb 11.5; Jd 14.
5.29 Noé… nos consolará O nome Noé significa “repou‑
so” e tem uma certa semelhança com o verbo hebraico 

que significa “nos consolará”. A Septuaginta traz: “nos dará 
repouso”. amaldiçoou Cf. Gn 3.17‑19.
5.31 Os setecentos e setenta e sete anos que durou a 
vida de Lameque podem estar relacionados com o sete e 
com o “setenta vezes sete” de Gn 4.24.

▶ 6.1‑8 A maldade das pessoas havia se multiplicado 
tanto, que Deus resolveu acabar com os seres huma‑
nos, os animais e as aves.

6.2 Não se sabe ao certo quem teriam sido esses filhos de 
Deus (v. 4). Alguns intérpretes consideram que se referem 
a seres divinos ou celestiais (veja Jó 1.6; 2.1; 38.7; Sl 29.1; 
89.7). Outros pensam que são filhos da linhagem piedosa 
de Sete ou, então, das famílias governantes (cf. Sl 82.6). A 
primeira interpretação leva em consideração uma crença co‑
mum entre os povos daquela região a respeito de uma raça 
de gigantes que teriam nascido da união antinatural de seres 
sobrenaturais com mulheres. Embora o relato bíblico conte‑
nha aspectos obscuros, a sua intenção é afirmar uma vez mais 
a incontrolável expansão do pecado no mundo e a corrupção 
crescente do gênero humano. Veja 1Pe 3.20, nota; Jd 6, nota.
6.3 O meu Espírito não agirá para sempre no ser hu‑
mano Ou seja, “não vou deixar que o ser humano viva 
para sempre”. Outra tradução possível: “O meu Espírito 
não contenderá para sempre com o ser humano”. Neste 
contexto, o espírito parece ser primariamente o princípio 
vivificante ou o fôlego de vida que Deus infunde nos se‑
res viventes no momento de lhes dar a vida. Cf. Gn 2.7; 

c 5.24 Hb 11.5; Jd 14 1 5.29 Noé em hebraico soa parecido com a palavra que significa “consolar” d Gn 3.17‑19 

meque, Metusalém viveu setecentos e oitenta e 
dois anos; e teve filhos e filhas. 27 Todos os dias 
de Metusalém foram novecentos e sessenta e 
nove anos; e morreu.
 28 Lameque viveu cento e oitenta e dois anos e ge‑
rou um filho. 29 Deu ‑lhe o nome de Noé, 1 dizendo:
 — Este nos consolará dos nossos trabalhos 
e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o 
Senhor amaldiçoou. d

 30 Depois que gerou Noé, Lameque viveu qui‑
nhentos e noventa e cinco anos; e teve filhos e 
filhas. 31 Todos os dias de Lameque foram sete‑
centos e setenta e sete anos; e morreu.
 32 Noé tinha quinhentos anos de idade e ge‑
rou Sem, Cam e Jafé.

A corrupção do gênero humano

6  1 Quando as pessoas começaram a se multi‑
plicar sobre a face da terra e tiveram filhas, 

2 os filhos de Deus viram que as filhas dos ho‑
mens eram bonitas e tomaram para si mulheres, 
aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. 
3 Então o Senhor disse:
 — O meu Espírito não agirá para sempre no 
ser humano, pois este é carnal; e os seus dias 
serão cento e vinte anos.

os dias de Enos foram novecentos e cinco anos; 
e morreu.
 12 Cainã viveu setenta anos e gerou Maalalel. 
13 Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu oi‑
tocentos e quarenta anos; e teve filhos e filhas. 
14 Todos os dias de Cainã foram novecentos e dez 
anos; e morreu.
 15 Maalalel viveu sessenta e cinco anos e ge‑
rou Jarede. 16 Depois que gerou Jarede, Maalalel 
viveu oitocentos e trinta anos; e teve filhos e 
filhas. 17 Todos os dias de Maalalel foram oito‑
centos e noventa e cinco anos; e morreu.
 18 Jarede viveu cento e sessenta e dois anos 
e gerou Enoque. 19 Depois que gerou Enoque, 
Jarede viveu oitocentos anos; e teve filhos e fi‑
lhas. 20 Todos os dias de Jarede foram novecen‑
tos e sessenta e dois anos; e morreu.
 21 Enoque viveu sessenta e cinco anos e ge‑
rou Metusalém. 22 Enoque andou com Deus; 
e, depois que gerou Metusalém, viveu trezen‑
tos anos; e teve filhos e filhas. 23 Todos os dias 
de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco 
anos. 24 Enoque c andou com Deus e não foi mais 
visto, porque Deus o levou para junto de si.
 25 Metusalém viveu cento e oitenta e sete 
anos e gerou Lameque. 26 Depois que gerou La‑
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O dilúvio: Comparação do relato bíblico  
com um relato extrabíblico

Relato bíblico (Gn 6.1—9.17) Epopeia de Gilgamesh  
(babilônico, oitavo século a.C.)

M
ot

iv
o Deus decide destruir a humanidade  

por meio do dilúvio, porque todos  
tinham se pervertido (Gn 6.13). 

Os deuses não suportam o ruído 
produzido pelos seres humanos;  
decidem destruí ‑los por meio do dilúvio.

Av
iso

 

Deus comunica sua decisão a Noé,  
o único que fazia a vontade divina. 
Ordena a construção de uma arca  
para que se salvem Noé, sua família 
e alguns animais de cada espécie 
(Gn 6.9,11‑21). 

Ea, o deus das águas doces (e um 
dos criadores da humanidade), avisa 
Utnapishtim da decisão dos deuses. 
Manda ‑o criar uma barca para que se 
salvem ele e a semente de toda a vida. 
Indica ‑lhe o que dizer se lhe perguntarem 
o que estava acontecendo.

Co
ns

tr
uç

ão
  

da
 a

rc
a 

Noé obedece a Deus; constrói a arca 
nas medidas que Deus lhe deu. Na arca 
entram Noé, sua esposa, seus filhos e suas 
noras, e os animais (Gn 6.22—7.9). 

Utnapishtim obedece a Ea; constrói  
a barca com as medidas que lhe deram. 
Entram ele, sua família, os artesãos que 
o ajudaram na construção da barca e os 
animais. Utnapishtim leva consigo suas 
riquezas.

O
 d

ilú
vi

o 

Deus fecha a porta da arca. Inicia o dilúvio, 
que dura quarenta dias. Deus faz com que 
as chuvas parem. As águas cobrem a terra 
por quase um ano. A arca repousa no 
monte Ararate (Gn 7.10—8.14). 

Utnapishtim fecha a porta da barca.  
O dilúvio dura sete dias; é tão terrível  
que os próprios deuses se espantam  
e fogem para o mais alto dos céus. As águas 
cobrem a terra por pouco mais de um mês. 
A barca repousa no monte Nisir.

Sa
íd

a 
 

da
 a

rc
a 

Noé, sua família e os animais saem da arca 
conforme a ordem de Deus (Gn 8.15‑20). 

Utnapishtim vê o estado da terra. Abre as 
portas da barca e todos saem, menos ele, 
pois viu os cadáveres espalhados por toda 
a terra, convertidos em barro. Sente ‑se 
desamparado. Com o tempo sai.

O
 sa

cr
ifí

ci
o 

e 
se

us
 e

fe
ito

s 

Noé levanta um altar e oferece sacrifícios 
a Deus. Os sacrifícios agradam ao Senhor, 
que promete não voltar a amaldiçoar 
a terra por causa da humanidade, 
nem voltar a destruir todos os animais 
(Gn 8.20‑22). 

Utnapishtim oferece um sacrifício de ação 
de graças aos deuses, os quais acodem 
rapidamente e se juntam como moscas  
ao redor do sacrifício. A deusa Ishtar 
convida todos os deuses a participarem 
do sacrifício, menos Enlil (o deus que 
causou a devastação, inesperada para  
os outros deuses). Enlil se enfurece 
porque alguns seres humanos escaparam.  
Depois de falar com outros deuses,  
Enlil se tranquiliza.

A 
bê

nç
ão

 d
iv

in
a Deus abençoa Noé e sua família. Diz a 

eles que encham a terra e lhes dá poder 
sobre os animais. Poderão comer todos 
os animais e verduras que queiram. Não 
podem comer carne com sangue. Deus 
pedirá contas pela vida de cada ser 
humano (Gn 9.1‑7). 

Enlil abençoa a Utnapishtim e permite 
que deixe de ser mortal e se converta  
em um semelhante aos deuses.

A 
al

ia
nç

a 
 

de
 D

eu
s c

om
  

o 
se

r h
um

an
o Deus fez uma aliança com Noé e com 

seus descendentes (ou seja, com toda a 
humanidade): não voltar a destruir o ser 
humano nem os animais por meio de um 
dilúvio. (Gn 9.8‑17) 

Quadros

Aspectos culturais e históricos
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7.22 Tudo… morreu A terra voltou a ser o caos que era 
antes da criação (2Pe 3.6).

▶ 8.1‑12 Deus pôs um fim no dilúvio. Tudo começou quan‑
do Deus “se lembrou de Noé e de todos os animais” (v. 1).

8.1 Na linguagem bíblica, dizer que Deus se lembrou de al‑
guém ou de algo significa que lhe concede uma atenção es‑
pecial e não que o tivesse esquecido. A expressão sugere a 
ideia de solicitude e de um cuidado muito especial. Cf. Êx 6.5; 
Sl 74.2. Na verdade, sempre que Deus “se lembra” de al‑
guém, ele passa a agir na história em seu favor. A lembrança é 
seguida por ação resgatadora (cf. Gn 9.15; Êx 2.24).

8.2 Sobre o conceito da separação das águas, veja 
Gn 1.6‑8, nota.
8.4 sétimo mês O mês de etanim (1Rs 8.2), que ia de 
meados de setembro até meados de outubro. Ararate Re‑
gião que os antigos chamavam de Urartu e que correspon‑
de aprox. à atual Armênia. Veja Jr 51.27, nota.
8.5 décimo mês O mês de tebete (Et 2.16), que ia de 
meados de dezembro até meados de janeiro.
8.6 Quarenta dias Veja Gn 7.12, nota. Noé abriu a janela 
Veja Gn 6.16, nota.
8.7‑12 Em tempos antigos, antes da invenção da bússola e 
de outros instrumentos de navegação, os marinheiros costu‑
mavam soltar aves para determinar a proximidade e a direção 

A razão por que todos pecaramA razão por que todos pecaram Gn 8.21

“Todos estão sujeitos ao pecado, pois em Adão todos, em si, por si e de si 
mesmos, pecaram; e assim são todos, por natureza, filhos da ira; e como tais, 
estão todos destituídos da glória de Deus. E isto permitiu Deus, para assim 
encerrar a todos em rebelião, incredulidade e debaixo do pecado, e para de 
todos ter misericórdia; e assim, fosse dada a promessa aos fiéis, pela fé em 
Jesus Cristo, nosso Senhor; para que toda boca se cale, e todo o mundo se 
sujeite a Deus.”mapa

Comentários originais de Almeida

e 7.23 Lc 17.27; Hb 11.7; 2Pe 2.5 a 8.2 Gn 7.11 

Deus havia ordenado a Noé; e o Senhor fechou 
a porta da arca.
 17 O dilúvio durou quarenta dias sobre a 
terra. As águas subiram e elevaram a arca so‑
bre a terra. 18 As águas prevaleceram e aumen‑
taram muito na terra; a arca, porém, flutuava 
sobre as águas. 19 As águas prevaleceram ex‑
cessivamente sobre a terra e cobriram todos 
os altos montes que havia debaixo do céu. 20 As 
águas ficaram sete metros acima deles; e os 
montes foram cobertos. 21 E morreram todos 
os seres vivos que se moviam sobre a terra: 
aves, animais domésticos, animais selvagens, 
e todos os enxames de criaturas que povoam 
a terra, e todos os seres humanos. 22 Tudo o 
que havia em terra seca e que tinha fôlego de 
vida em suas narinas morreu. 23 Assim, foram 
exterminados todos os seres que havia sobre 
a face da terra: as pessoas e os animais, os se‑
res que rastejam e as aves dos céus foram ex‑
tintos da terra; e ficou somente Noé e os que 
com ele estavam na arca. 24 E as águas pre‑
valeceram sobre a terra durante cento e cin‑
quenta dias.

O fim do dilúvio

8  1 Então Deus se lembrou de Noé e de to‑
dos os animais selvagens e de todos os 

animais domésticos que estavam com ele na 
arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e 
as águas começaram a baixar. 2 Fecharam ‑se as 
fontes do abismo e também as comportas dos 
céus, e a chuva dos céus se deteve. a 3 As águas 
iam escoando continuamente da face da ter‑
ra. Ao fim de cento e cinquenta dias as águas 
tinham baixado. 4 No dia dezessete do sétimo 
mês, a arca repousou sobre as montanhas de 
Ararate. 5 E as águas continuaram a baixar até 
o décimo mês. No primeiro dia desse mês apa‑
receram os picos das montanhas.
 6 Quarenta dias depois, Noé abriu a janela 
que tinha feito na arca 7 e soltou um corvo, o 
qual, tendo saído, ia e voltava, até que se seca‑
ram as águas sobre a terra. 8 Depois, Noé soltou 
uma pomba para ver se as águas já tinham di‑
minuído na superfície da terra. 9 Mas a pomba, 
não achando lugar para pousar os pés, voltou 
para junto de Noé, na arca; porque as águas 
ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a 
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