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RESUMO

Esta pesquisa procura analisar a influência da tradição na tradução e interpretação da

perícope de Isaías 52.13-53.12. Inicialmente esta pesquisa discute a teoria de Eugene A. Nida,

que tem sido a principal teoria nas discussões de tradução da Bíblia. Juntamente com a análise

da  teoria  de  Nida  analisou-se  também  as  principais  discussões  sobre  tradução  de  outras

vertentes  acadêmicas  e  o  uso  das  mesmas  pelas  principais  tradições  religiosas:  judaicas,

católicas e protestantes.

Por  meio  de  estudo  de  casos  específicos  de  tradução  dessas  diversas  correntes

religiosas analisou-se as influências teológicas na tradução de textos tais como Isaías 14.12 na

tradição protestante, Isaías 9.5-6 na tradição judaica. 

A pesquisa abordou o uso da paráfrase como meio utilizado pelas tradições religiosas

para defender suas doutrinas em textos sensíveis da Bíblia Hebraica, bem como o poder da

tradição  interpretativa  como interferência  na  produção de  traduções  alinhadas  às  posições

teológicas das respectivas tradições.

A pesquisa procura delinear de forma breve, a história dos princípios de interpretação

da tradição cristã e do judaísmo rabínico. As principais versões produzidas por essas tradições

interpretativas:  LXX,  Vulgata,  Targum  e  Peshitta  foram  expostas  como  produtos  dessas

tradições interpretativas e a perícope de Isaías 52.13-53.12 nessas antigas versões e no Novo

Testamento, também como produtos de influência das diferentes tradições interpretativas do

cristianismo e do judaísmo rabínico.

Por fim, o trabalho busca mostrar como o texto da perícope de Isaías 52.13-53.12 foi

tratado nas fontes antigas do judaísmo rabínico e do cristianismo e os efeitos dessas tradições

interpretativas em duas versões modernas da Bíblia Hebraica. A de linha judaica, conhecida

como Bíblia Hebraica da Editora e Livraria Sêfer e a de linha protestante, denominada Nova

Bíblia Viva. 

Palavras-chave: Isaías 53 - Tradução – Tradição Interpretativa – Tradução da Bíblia Hebraica



ABSTRACT

This research analyzes the influence of tradition in the translation and interpretation of

the pericope of Isaiah 52:13-53:12. Initially, this research discusses the theory of Eugene A.

Nida,  who has been the leading theory in discussions of Bible translation. Along with the

analysis  of  the theory of Nida analyzed also the main discussions on translation of other

academic aspects and their use by major religious traditions: Jewish, Catholic and Protestant.

Through case studies of specific translation of these various religious currents analyzed

the theological influences in the translation of texts such as Isaiah 14:12 in the Protestant

tradition, Isaiah 9:5-6 in Jewish tradition.

The study addressed the use of paraphrase as a means used by the religious traditions

to defend their doctrines in sensitive texts of the Hebrew Bible, as well as the power of the

interpretive  tradition  as  interference  in  the  production  of  translations  aligned  theological

positions of the respective traditions.

The research seeks to outline briefly the history of the principles of interpretation of

the Christian tradition and rabbinic Judaism. The main versions produced by these interpretive

traditions: LXX, Vulgate, Targum and Peshitta were exposed to products of these interpretive

traditions and the pericope of Isaiah 52:13-53:12 those old versions and the New Testament, as

well as products of the influence of different interpretive traditions of Christianity and rabbinic

Judaism.

Finally, the work seeks to show how the text of the pericope of Isaiah 52:13-53:12 was

treated in the ancient sources of rabbinic Judaism and Christianity and the effects of these two

interpretive traditions in modern versions of the Hebrew Bible. The line Jewish Hebrew Bible

known as the Publisher and Bookstore Sefer and Protestant line called New Living Bible.

Keywords: Isaiah 53 - Translation - Interpretative Tradition - Translation of the Hebrew Bible



Tabelas 

TABELA 1 

ALFABETO GREGO E TRANSLITERAÇÃO UTILIZADA1  
Forma 

Maiúscula 
Forma 

Minúscula 

Maiúscula 
Manuscrita Nome Transliteração Som 

A a  alfa a a 

B b  beta b b 

G g  gama g 
g, sempre como em ga, gue, gui, go, 

gu 
D d  delta d d 

E e  épsilon e e 

Z z  dzeta z dz 

H h  eta ê e 

Q q  theta th th, como em inglês think 

I i  iota i i 

K k  kapa k k 

L l  lambda l l 

M m  mü m m 

N n  nü n n 

X x  ksi ks ks 

O o  ómicron ó ó 

P p  pi p p 

R r  rô r r 

S s j   sigma s ss 

T t  tau t t 

U u  üpsilon y ü , como em müller  

F f  fi f f 

C c  chi k r bem forte, como o chet (x) hebraico 

Y y  psi ps ps 

W w  ômega ô ô 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Adotamos aqui uma transliteração simplificada de acordo com a chamada pronúncia erasmiana. 

 



 
TABELA 2 

 
ALFABETO HEBRAICO / ARAMAICO E TRANSLITERAÇÃO UTILIZADA2  

 
Letra 

Impressa 
Forma 

Cursiva 
Grafia de 

Rashi 
Valor 

Numérico 
Nome Transliteração Som  

a AaA a 1 ‘alef ʾ sem som    

B b b B  2 beyt, veyt b, v b, v    

g g g 3 guimel g 
sempre como em ga, gue, gui, 

go, gu    

d d d 4 dalet d d    

h h h 5 hey h 
r fraco e sem som no final das 

palavras    

w u w 6 waw w v    

z z z 7 zayn z z    

x H H 8 ret ḥ r bem forte    

j ]T  T 9 thet ṭ t    

y y y 10 yud y i    

K k $ k K K k 20 
kaf, kaf, kaf 

final 
k, k, k k, r bem forte    

l l l 30 lamed l l, mesmo no final    

m ~ m M M m 40 
mem, mem 

final 
m m    

n ! n N N n 50 
nun, nun 

final 
n n    

s x x 60 samech s ss    

[ O [O 70 “ayn ʿ sem som    

P p @ p P P p 80 
pei, fei, fei 

final 
p, f, f p,  f, f    

c # c C c C 90 
tsad, tsad 

final 
ts ts    

q Qq q 100 qof q q    

r r r 200 reish r 
r bem fraco como na palavra 

hora    

f v S s 300 shin,  sin  ś š x ou ss    

t t t 400 tav t t    

 
 
 
 
 

                                                
2
  Estamos utilizando uma transliteração simplificada de acordo com a pronúncia sefaradi 



 
 

TABELA 3 
 

SINAIS VOCÁLICOS (OU DIACRÍTICOS) DO HEBRAICO / ARAMAICO 
BÍBLICO 

 

SINAL 
VOGAL QUE 

REPRESENTA 
Transliteração NOME 

¤; a a Patach 
¤] a á Chataf Patach 
¤' a ou o â ou ô Qamats, ou Qamats Qatan 
¤e e ou ei e Tsrey 
¤, e ê Segol 
¤/ e é Chataf segol 
¤i i i Chiriq 
y¤i i î Chiriq gadol 
¤o o o Cholam 
wO¤ o ô Cholam Wav 
¤| o ó Chataf Qamets 
¤u u u Qubutz 
W¤ u û Shuruq 
¤. Resalta o som da 

letra ou som de e 
breve 3 

 
e 
 

Shevá 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3  o shevá inaudível não será transcrito 



TABELA 4 
ALFABETO SIRÍACO JACOBITA (OCIDENTAL) E TRANSLITERAÇÃO 

UTILIZADA  
Final ou 
Medial 
Isolada 

Final         
ligada 

Medial Inicial Nome Transliteração Som  

A a#  a# A $PFlAX Olaf ‘ sem som    

B B#  b# b t#yEb Bet b, v b, v    

G  G# g# g  LFmXg Gomal g 
sempre como em 

ga, gue, gui, go, gu 
   

D d d D  tFlXD Dolat d d    

h h# h# h  YEh Hei h 
r fraco e sem som 

no final das 
palavras 

   

v v# v# v vFv Uau w v    

z z# z# z  NyFz Zain z z    

O O# o# o  t#yEo Heth ḥ r bem forte    

J ~j j J  t#yEJ Dteth ṭ t    

Y Y# y# y  Dv#y Iud y i    

K K# k# k  PXk Cof k, k, k k, r bem forte    

L L# l# l  dFmXl Lomad l l, mesmo no final    

M M# m# m  Mym Mim m m    

N N# n# n  Nvn Nun n n    

S S# s# s  tFkmEs Samcat s ss    

I I# i# i  aEi Ee “ sem som    

P P# p# p  aEp Pe p, f, f p,  f, f    

Z Z# Z# Z hEDZ Dsode ts ts    

Q Q# q# q Pvq Qof q q    

R r r R  WyR Rix r 
r bem fraco como 
na palavra hora    

W W# w# w  N#y#w Xin  ś š x ou ss    

T t# t# T vFT Tau t t 
   

 



TABELA 5 
ALFABETO SIRÍACO ESTRANGELA E TRANSLITERAÇÃO UTILIZADA  

 
 

Final ou 
Isolada 

Inicial / 
Medial 

Nome Transliteração Som  

 a  alaf ‘ sem som    

B B  Bet b, v b, v    

g g  Gamal g 
sempre como em 

ga, gue, gui, go, gu 
   

 d  Dalat d d    

 h  Hei h 
r fraco e sem som 

no final das 
palavras 

   

 w  waw w v    

 z  Zain z z    

X X  Heth ḥ r bem forte    

j j  teth ṭ t    

y y  Iod y i    

 k  Caf k, k, k k, r bem forte    

l l  Lamad l l, mesmo no final    

~ m  Mim m m    

! n  Nun n n    

S s  Semcat s ss    

: [  E “ sem som    

@ p  Pe p, f, f p,  f, f    

 c  tsade ts ts    

Q q  Qof q q    

 r  Resh r 
r bem fraco como 
na palavra hora    

V V  shin  ś š x ou ss    

 t  Taw t T 
   

  



TABELA 6 
 

ALFABETO ÁRABE  
 

Final Medial Inicial Isolada Transliteração 

 ا ا ـا ـا
’ 

 ب بـ ـبـ ـب
b 

 ت تـ ـتـ ـت
t 

 ث ثـ ـثـ ـث
t 

 ج جـ ـجـ ـج
j 

 ح حـ ـحـ ـح
ḥ 

 خ خـ ـخـ ـخ
ḫ 

 د د ـد ـد
d 

 ذ ذ ـذ ـذ
d 

 ر ر ـر ـر
r 

 ز ز ـز ـز
z 

 س سـ ـسـ ـس
s 

 ش شـ ـشـ ـش
š 

 ص صـ ـصـ ـص
ṣ 

 ض ضـ ـضـ ـض
ḍ 

 ط طـ ـطـ ـط
ṭ 

 ظ ظـ ـظـ ـظ
ẓ 

 ع عـ ـعـ ـع
‘ 

 غ غـ ـغـ ـغ
ḡ 



  ف فـ ـفـ ـف
f 

  ق قـ ـقـ ـق
q 

 ك كـ ـكـ ـك
k 

 ل لـ ـلـ ـل
l 

 م مـ ـمـ ـم
m 

 ن نـ ـنـ ـن
n 

 ه ھـ ـھـ ـھ
h 

 و و ـو ـو
w 

 ي یـ ـیـ ـي
y 



TABELA 7 
 

ALFABETO PALEO-HEBRAICO / FENÍCIO / MOABITA / QUMRAN 
E TRANSLITERAÇÃO UTILIZADA  

 
Letra 

Fenícia / Moabita / 
Paleo-Hebraico 

 Qunran 
Valor 

Numérico 
Nome Transliteração Som  

    a 1 ‘alef ‘ sem som א
    b 2 beyt, veyt b, v b, v ב
 g 3 guimel g ג

sempre como em ga, gue, 
gui, go, gu    

    d 4 dalet d d ד
 h 5 hey h ה

r fraco e sem som no final 
das palavras    

    u 6 waw w v ו
    z 7 zayn z z ז
    H 8 ret r r bem forte ח
    T 9 thet t t ט
    i 10 yud y i י
 k K 20 ך

kaf, kaf, kaf 
final 

k, k, k k, r bem forte    
    l 30 lamed l l, mesmo no final ל
 m M 40 ם

mem, mem 
final 

m m    
    n N 50 nun, nun final n n ן
    s 60 samech s ss ס
    o 70 “ayn “ sem som ע
 p P 80 ף

pei, fei, fei 
final 

p, f, f p,  f, f    
    x X 90 tsad, tsad final ts ts ץ
    q 100 qof q q ק
 r 200 reish r ר

r bem fraco como na 
palavra hora    

    w 300 shin,  sin ś, s x ou ss ש
    t 400 tav t t ת

 
 

 

 

 



TABELA 8 
 

ALFABETO UGARÍTICO 
 

SÍMBOLO 
SÍMBOLO 

ALTERNATIVO 
TRANSLITERAÇÃO 

 a ’a 

 e ’i 

 u ’u 

 b b 

 g g 

 d d 

 D d 

 H h 

 w w 

 z z 

 ˙ ḥ 

 h ḫ 

 † ṭ 

 Ω ẓ 

 y y 

 k k 

 l l 

 m m 

 n n 

 S s 

 c s 

 o ‘ 

 © g 

 p p 

 ß ṣ 

 q q 

 r r 

 s š 

 t t 

 i t 

  Símbolo de divisão de 
palavra 

 



ABREVIATURAS 

 

 

ACF – Almeida Corrigida Fiel 

ARA - Almeida Revista e Atualizada 

ARC – Almeida Revista e Corrigida 

AT – Antigo Testamento 

BH – Bíblia Hebraica 

BHS – Bíblia Hebraica Sttutgartensia 

BJ – Bíblia de Jerusalém 

BLH – Bíblia na Lingaguem de Hoje 

CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

DITAT – Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento 

JPS – Jewish Publication Society (1917) 

KJV – King James Version 

LXX – Versão Grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta 

NET Bible – New English Translation 

NIV – New International Version 

NVI – Nova Versão Internacional 

NT – Novo Testamento 

NTLH – Nova Tradução na Linguagem de Hoje 

PES – Versão Síria da Bíblia conhecida como Peshita 

SBB – Sociedade Bíblica do Brasil 

SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil 

TAR – Targum, traduções da Bíblia Hebraica para o aramaico 

TEV – Today English Version 

TNM – Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas 

UBS4 – O Novo Testamento Grego 4. Edição United Bible Society 

VUL – Versão Latina da Bíblia conhecida como Vulgata 
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Introdução 

 

 

O contato que temos com o ambiente cultural estrangeiro vem a nós, primeiramente, 

por meio de traduções, ou seja, a nossa leitura e interpretação de um mundo estranho ao nosso 

chega-nos em segunda mão. Se já há dificuldade de uma leitura de primeira mão, pois a nossa 

cosmovisão também interfere na leitura que fazemos dos textos, maior dificuldade nos traz 

uma leitura que passa pelo crivo do tradutor ou tradutores das obras estrangeiras a que temos 

acesso. 

Nessa complexidade de vozes e mentalidades, que são os filtros pelos quais os textos 

passam para chegar até o nosso conhecimento, as traduções constituem elemento essencial de 

estudo para entendermos esses processos pelos quais as obras literárias primeiramente sofrem 

antes de chegar ao público leitor.  

A questão, porém, que é preciso focar, dentre tantas outras, é o fato de haver muitas 

teorias de tradução que são fios condutores pelos quais o tradutor é condicionado a produzir a 

sua obra, partindo de uma língua fonte até chegar à língua alvo, na qual a tradução é o produto 

final de seu trabalho.  

A tradução como campo de estudo acadêmico é uma ciência nova. Embora desde a 

antiguidade já se fizessem reflexões sobre princípios de tradução, o estudo acadêmico da 

disciplina como campo separado é recente. 

 Como em todo campo de estudo científico, necessário foi refletir e teorizar sobre os 

processos e princípios subjacentes à tradução; nessa teorização, muitas abordagens foram e 

continuam feitas sobre os princípios e processos de tradução. Não se pode negar, contudo, 

que, tanto no passado como no presente, a tradução da Bíblia tem ocupado lugar de 

importância nas discussões sobre tradução, tanto por ser o texto mais traduzido em toda a 

história da humanidade, como pelo fato de ser texto sensível nas mais diversas tradições 

religiosas e, principalmente, nas tradições cristãs e judaicas.  

O protestantismo, mais do que qualquer outra tradição religiosa, produziu o maior 

número de traduções da Bíblia nas mais diferentes línguas conhecidas. Fundador de 

Sociedades Bíblicas e com propósitos missionários, produziu as traduções da Bíblia a fim de 

fazer proselitismo religioso. Essa profusão de versões protestantes resultou num impacto em 

outras tradições religiosas, tais como as tradições católicas e também judaicas. 

Versões tradicionais da Bíblia protestante começaram a ser criticadas ou defendidas 

pelas mais diversas correntes teóricas sobre tradução, tanto, internamente, no meio 



2 
 

 

protestante, quanto, externamente, no meio acadêmico ou no meio religioso por tradições que 

se opunham ao protestantismo e suas versões da Bíblia.  

A partir dos trabalhos de Eugene A. Nida (1914-2011), as traduções consagradas da 

Bíblia começaram a ser vistas como ultrapassadas ou como arcaicas demais, sendo necessária 

a produção de novas versões, mais atuais, mais alinhadas com as novas teorias da crítica 

textual e com as teorias linguísticas e de tradução mais aceitas pelo mundo acadêmico. Em 

inglês, a versão mais questionada foi a King James (ou versão do Rei Tiago) e em português, 

como resultado direto do questionamento da King James Version (KJV, 1611), as versões 

baseadas na Tradução de João Ferreira de Almeida, a Almeida Corrigida, Almeida Corrigida e 

Atualizada e Almeida Corrigida Fiel, com várias edições desde o século XVIII d.C. 

No debate pela produção de novas versões da Bíblia podem ser destacados os 

trabalhos de Eugene A. Nida, com sua teoria de tradução baseada no paradigma da 

equivalência. Por causa de sua influência no campo da tradução no meio acadêmico e sua 

importância dentro do campo de tradução da Bíblia, é que o presente trabalho norteará a sua 

pesquisa com base nas teorias de Nida, mas relacionando as teorias desse autor com outras 

teorias no campo da tradução e da linguística. 

Dentre os textos que fazem parte do debate sobre a tradução e interpretação da Bíblia 

Hebraica está o texto de Isaías 52.13-53.12. De acordo com a cosmovisão cristã, o texto 

refere-se a Jesus e a seu sofrimento na cruz do calvário. Do lado da maioria da cosmovisão 

rabínica, o texto diz respeito a Israel e seu sofrimento. 

O objetivo da nossa pesquisa é analisar as fontes judaicas e cristãs para verificar, se, 

e como as duas cosmovisões diferentes, influenciaram a tradução e a interpretação do texto 

hebraico de Isaías 52.13-53.12, observando assim, se a tradição interpretativa pode interferir 

no trabalho de tradução de um texto quando este é carregado de influências e debates 

teológicos. 

 A justificativa do trabalho está no fato do ressurgimento do debate judaico-cristão nas 

muitas mídias da internet e das novas versões da Bíblia, que procuram novas propostas de 

tradução, contudo, em muitas dessas novas versões, ao invés da tentativa de transpor para a 

língua destino o texto fonte, fazem paráfrases interpretativas do texto original de acordo com 

as suas próprias cosmovisões. 

A proposta de nossa pesquisa é expor como a tradição pode interferir no resultado de 

uma tradução. Para isso, utilizaremos de pesquisa no texto fonte estabelecido, conhecido 

como texto massorético, abordando-o do ponto de vista tanto diacrônico quanto sincrônico, e 

nos valeremos das principais gramáticas de língua hebraica e estudos semíticos comparados, 
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para uma proposta de tradução do texto de Is 52.13-53.12 que chegue mais próxima ao 

sentido do texto fonte. 

 Utilizaremos também a linguística, quando a mesma puder ser inferida nas teorias de 

tradução para suporte do nosso arcabouço teórico, aplicando tais teorias na produção de uma 

tradução, e como ferramenta de comparação com versões que trazem uma forte influência da 

tradição em seus resultados de tradução. 

 Será necessária também a comparação das várias propostas de tradução com as 

versões antigas mais clássicas tal como a LXX, Vulgata, NT, Peshitta, Targum e de 

comentaristas rabínicos e cristãos, que durante a história deram uma proposta de tradução e 

interpretação do texto e, como essa carga teológico-interpretativa, contribuiu ou interferiu na 

compreensão e tradução do texto. 

Será feita uma análise da versão de Is 52.13-53.12 da tradução da Bíblia Hebraica feita 

pela Editora e Livraria Sêfer, por se tratar de uma versão que se dirige ao público judeu e por 

se tratar de uma versão que demonstra como a tradição pode interferir em uma tradução de 

modo a manter o establishment interpretativo do tema messiânico. 

A pesquisa se dará por meio de análise de bibliografias específicas que analisem 

criticamente as versões antigas que trabalham o texto de Is 52.13-53.12. Para isso será 

necessário analisar os princípios de tradução utilizados na antiguidade em versões antigas, tais 

como as principais versões conhecidas: LXX, Vulgata, Targumim, nos Midraxes e em Rashi. 

 A pesquisa nessas versões necessitará ainda de uma análise da crítica textual, de modo 

a tratar do problema de variantes textuais nas versões antigas estudadas, procurando assim 

verificar se houve influência da tradição nessas versões que modificaram o texto hebraico, 

bem como se houve modificações no próprio texto tradicional por influência teológica. 

 No primeiro capítulo, será feita uma breve análise histórico-linguística da teoria de 

tradução de Nida, a interferência nas novas traduções protestantes, e como essa teoria 

interferiu no debate entre as tradições religiosas cristãs e judaicas, assim como o efeito da 

teoria na interferência da tradição na tradução da Bíblia Hebraica. Também serão discutidos 

nos subtópicos desse capítulo o estado da arte da teoria de tradução, relacionando esse estado 

com a interferência na tradução da Bíblia Hebraica. 

O segundo capítulo analisará a interferência da tradição teológica na tradução da 

Bíblia Hebraica, nesse ínterim, será feito um estudo de caso da tradução do texto de Is 14.12, 

e de como o texto sofreu interferência da tradição interpretativa cristã, interferindo em 

tradições antigas da Bíblia Hebraica e até mesmo nos léxicos do hebraico bíblico. Nesse 

mesmo capítulo, será feito um outro estudo de caso no texto de Is 9.6-7(9.5-6) e como a 
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tradição interpretativa judaica interferiu na produção desse texto na versão da Bíblia Hebraica 

da Livraria Sêfer em português.  Por último, nesse capítulo, será feito um último estudo de  

caso sobre a interferência da tradição teológica no grupo religioso conhecido como 

Testemunhas de Jeová em sua versão Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas no 

texto de Gn 1.2. Os estudos de caso serão feitos em comparação com versões modernas da 

Bíblia Hebraica, assim como com versões antigas dos mesmos textos. 

O capítulo terceiro abordará o conceito de paráfrase e o conceito da mesma como 

princípio norteador de algumas traduções, implícita ou explicitamente. Para análise será 

utilizado, como estudo de caso, o texto do Salmo 23 em duas versões em português, a NTLH 

(Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Nova Bíblia Viva, em comparação com o texto 

fonte da Bíblia Hebraica, indicando quais elementos linguísticos foram parafraseados. 

O capítulo quarto é uma análise da interferência da tradição interpretativa na tradução 

da Bíblia Hebraica. Será analisado o poder da tradição em nortear a cosmovisão do tradutor 

na produção das versões da Bíblia, a canonização de versões autorizadas e referendadas pelas 

tradições interpretativas. Como elemento importante para entendimento da interferência da 

tradição interpretativa na tradução da Bíblia, serão analisados, ainda nesse capítulo, os 

princípios de interpretação protestantes, católicos e judaicos e como esses princípios geraram 

essa interferência na produção das versões consagradas por essas tradições religiosas. 

O capítulo quinto fará um breve histórico das principais versões antigas da Bíblia 

Hebraica com o propósito de situar, diacronicamente, a problemática da tradição na tradução 

da Bíblia Hebraica, e de como a tradição interpretativa interferiu na produção dessas versões 

consagradas nas mais diversas correntes religiosas. 

O sexto capítulo analisa como as versões LXX, o Novo Testamento a Vulgata e os 

Targumim traduziram a perícope de Is 52.13-53.12. 

 O sétimo capítulo analisará a tradição de interpretação da perícope1 em fontes judaicas 

antigas: Qumran, nos midrashim, no Talmude, Agadá, nos debates da Idade Média e na 

Qabalah. 

 O capítulo nono analisará duas traduções modernas da perícope, uma da Editora e 

Livraria Sêfer, denominada de Bíblia Hebraica, representando a tradição judaica de 

interpretação e outra da Editora Mundo Cristão, conhecida como Nova Bíblia Viva, 

representando a interpretação cristã protestante da perícope, verificando como as tradições 

interpretativas dessas duas religiões interferiram na tradução da Bíblia Hebraica. 

                                                
1
  Entende-se por perícope um parágrafo ou unidade literária de sentido 
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1. Teoria da Tradução 

 

 

 

Grandes debates em relação às teorias de tradução aconteceram e continuam 

acontecendo no campo de tradução da Bíblia. Por se tratar de um texto considerado sagrado e 

gerador de comportamento tanto moral como religioso, e por ser o formador da doutrina e 

prática das mais diversas religiões e credos existentes, a tradução da Bíblia permanece como 

faísca inicial dos mais acalorados debates entre as diversas expressões religiosas, pois 

depende da “correta” tradução das Escrituras Sagradas a doutrina e a prática desses segmentos 

sociais. 

Esse debate não teve só influência na formação da doutrina dos diferentes sistemas de 

fé como também delineou as principais discussões a respeito dos princípios e teorias de 

tradução. Levando em conta que o livro mais traduzido na história é a Bíblia 2 e permanece 

palco de debate de importantes teorias de tradução no mundo ocidental.3  

Será importante para o nosso trabalho, portanto, entender as teorias de tradução mais 

utilizadas dentro do campo de tradução da Bíblia, a fim de verificar o uso dessas teorias ou o 

abandono das mesmas na  tradução e interpretação do texto de Isaías 52.13-53.12. Porém, 

devido à multiplicidade de teorias de tradução, procuraremos focar nosso estudo na teoria das 

equivalências desenvolvida por Nida (1982; 1986)4, posto que esta é a teoria de tradução 

utilizada em importantes versões da Bíblia Hebraica, tanto em português como em Inglês.5 

                                                
2
  Referimo-nos aqui tanto à Bíblia Judaica, chamada Tanak ($”nt), à Bíblia Católica com os chamados livros 

apócrifos ou deuterocanônicos,  quanto à Bíblia Protestante, igual à Judaica nos primeiros 39 livros (exceto no 
arranjo dos livros) e diferente da mesma por conter o que é conhecido como Novo Testamento. Embora seja fato 
que dentre essas três tradições de Escrituras Sagradas a Bíblia Protestante seja a que possui o maior número de 
traduções já feitas na história, quer em porções ou de forma completa. Somente a Sociedade Bíblica do Brasil em 
sua revista A Bíblia no Brasil (n. 231 Abril a Junho de 2011 – Ano 63, p. 10-15) comemora a impressão de 100 
milhões de Bíblias em 16 anos de existência, essa organização enviou 23 milhões de Bíblias para 105 diferentes 
países (A Bíblia No Brasil, n. 231 Abril a Junho de 2011 – Ano 63, p. 13). 
3
 O principal teórico no campo de tradução da Bíblia, e que é amplamente citado, é Eugene A. Nida (1914-

2011) e o seu trabalho de reflexão sobre teorias de tradução se dá no âmbito da Bíblia, sua obra principal: NIDA, 
Eugene A.; TABER, Charles R. The Theory and Pratice of Translation. Leiden: United Bible Societies, 1982, 
será discutida nos tópicos seguintes como principal fonte utilizada nas discussões atuais sobre equivalência e 
tradução de textos bíblicos. 
4
 Nida (2001, p. 1-11) faz uma breve análise do que é tradução, também discute os três maiores tipos de teorias 

de tradução definindo-as da seguinte forma: 1. Teorias baseadas em perspectivas filológicas; 2. Teorias baseadas 
em perspectivas linguísticas e 3. Teorias baseadas em sociosemiótica, (NIDA, 2001, p. 107-114). Em Nida 
(1986, p. 182) ou autor havia dividido as teorias em quatro: “...filológica, linguística, comunicativa (teoria da 
comunicação) e sociosemiótica. 
5 

Em português: NTLH, A Bíblia Viva e a NVI (em parte traduzida por equivalência formal e em parte por 
equivalência dinâmica), em inglês: New Jerusalem Bible, New English Bible, Revised English Bible, Good 
News Bible, Complete Jewish Bible, New Living Translation, God’s Word Translation, Contemporary English 
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1.1 A teoria da equivalência 

 

 

Adotando o paradigma linguístico de Chomsky e aplicando-o a tradução da Bíblia, 

Nida passou a desenvolver a teoria das equivalências, questionando as versões mais clássicas 

da Bíblia feitas em língua inglesa e propondo novas versões dentro da nova perspectiva. 

Como veremos, tornou-se o porta-voz das novas versões bíblicas em todo o mundo, 

fundamentadas na teoria da equivalência dinâmica ou funcional, inaugurando uma nova 

perspectiva para a tradução do texto sagrado, principalmente nos meios protestantes, mas sem 

deixar de influir indiretamente em outras tradições religiosas. Desenvolvida por Eugene A. 

Nida (1914-2011), a teoria da equivalência foi a que mais causou impactos nas teorias de 

tradução da Bíblia, de modo que esses impactos perduram até hoje, principalmente nos 

círculos religiosos protestantes. Pym (2010, p. 6) informa que “O termo ‘equivalência’, em 

várias línguas europeias, se tornou uma das características das teorias de tradução do Ocidente 

na segunda metade do século XX. Seu apogeu se deu entre os anos de 1960 e 1970, 

particularmente dentro da estrutura da linguística estruturalista.”  

A teoria, é, nesses círculos, odiada por uns6 e amada por outros. É usada como teoria 

orientadora de projetos de tradução da Bíblia das Sociedades Bíblicas do Brasil (SBB) e 

discutida também em outros projetos de tradução da Bíblia para o mundo protestante, como, 

por exemplo, o projeto da Nova Versão Internacional (NVI), executado no Brasil pela Editora 

Vida, editora voltada à publicação de materiais de cunho teológico-devocional para o público 

protestante brasileiro.  

Em vários congressos organizados pela SBB e nos chamados Fórum de Ciências 

Bíblicas ou Seminário de Ciências Bíblicas, quando o assunto é tradução bíblica, a teoria das 

equivalências proposta por Nida é discutida amplamente. Em um desses fóruns (FÓRUM DE 

CIÊNCIAS BÍBLICAS, VII, 18 a 19 de Agosto de 2011, Barueri, SP. São Paulo: SBB) um 

dos principais temas em discussão foi justamente a exaltação da teoria de Nida em detrimento 

às outras teorias, ou a basicamente a chamada “antiga forma de traduzir” denominada por 

                                                                                                                                                   
Version. Esta multiplicidade de versões que usam a metodologia de Nida está no fato do próprio Nida ter sido o 
Secretário Executivo da American Bible Society's Translations Department, foi também o fundador da Wycliffe 
Bible Translators atuou em parceria com o Summer Institute of Linguistics. A atuação e influência de Nida nas 
traduções protestantes da Bíblia é imensa, ele é, por exemplo, o organizador do texto grego do NT, texto crítico 
base para tradutores do NT em todo o mundo, no prefácio desse texto Nida é citado no prefácio com grandes 
honras (vide O NOVO TESTAMENTO GREGO. 4. Ed., 2009 (UBS4), p. v). 
6 Para uma crítica ferrenha às teorias de Nida dentro do protestantismo, ver <http://solascriptura-
tt.org/Bibliologia-Traducoes/VersoesModernasDaBiblia-Cloud-Livro.htm> acesso em: 17 jun. 
2013. 
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“equivalência formal”. Esses fóruns pretendem divulgar a principal tradução das Sociedades 

Bíblicas do Brasil atualmente denominada Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), 

que segundo afirmação da SBB é uma tradução “melhor” do que as mais tradicionais no meio 

protestante, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida (ARC), Almeida Revista e 

Atualizada (ARA), ambas também publicadas pela SBB e a Almeida Corrigida Fiel (ACF), 

publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Em 2008, a SBB publicou algumas palestras 

desses fóruns no livro “Manual do Seminário de Ciências Bíblicas”, nesse manual, há um 

artigo escrito por Zimmer e Teixeira intitulado: Traduções da Bíblia: história, princípios e 

influência”, nesse artigo (p. 60-66), os autores expõem a teoria das equivalências de Nida e 

defendem o princípio da “equivalência funcional” que também chamam de “princípio de 

equivalência comunicacional (MANUAL DO SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS BÍBLICAS, 

2008, p. 60-66). 

Sayão (2001) elabora uma publicação exclusiva para defender a NVI e os princípios 

de tradução subjacentes à mesma, contrapondo essa versão e seus princípios de tradução com 

as versões mais populares da Bíblia e os antigos princípios de tradução nelas subjacentes.7 

Por um lado, no meio protestante, há uma tradição recebida das principais versões 

utilizadas (ARC, ARA, ACF), que se tornaram uma espécie de Textus Receptus 8 protestante, e 

em alguns grupos, rejeita-se qualquer outra tradução feita que divirja dessas versões. De outro 

lado, estão aqueles tradutores protestantes mais alinhados com o meio acadêmico, chamado 

secular, ou profano, que elegeram, principalmente as teorias de Eugene Nida9 como teoria 

orientadora das novas versões10 e igualmente acabam criando outra tradição de traduções, um 

outro Textus Receptus, mais modernizado e alinhado com as mais novas teorias de tradução. 

                                                
7
  A publicação tem o sugestivo título: NVI: A Bíblia do século 21, as principais versões expostas na 

comparação são as já citadas ARC, ARA e ACF, principalmente no Capítulo V (p. 61-75), que também tem o 
sugestivo título: Beleza, clareza e dignidade: marcas da NVI. 
8
  Dá-se o nome de Textus Receptus aos antigos manuscritos bíblicos estabelecidos como fonte original da qual 

as outras traduções procedem, no caso da Tanak, o Textus Receptus é o Texto Massorético estabelecido pela 
tradição da família de massoretas Ben Asher (ver Francisco, 2008, p. 283-284), em se tratando do Novo 
Testamento o Textus Receptus é o texto que tem esse nome mesmo, estabelecido por Erasmo de Roterdam no 
século XVI. 
9
  Em Sayão (2001, p. 29), lemos: “(…) Esse aprofundamento científico também encontrou representantes 

entre estudiosos cristãos e evangélicos, que contribuíram para uma compreensão mais aprofundada do grego e do 
hebraico bíblico. Alguns nomes merecem destaque especial: Eugene Nida, James Barr, Moisés Silva, K. L. Pike 
e Johannes Louw.” 
10

  Não é de hoje essa defesa da teoria de Nida da equivalência dinâmica, já Werner Kaschel (1979, in: 2.º 
Congresso Nacional da Bíblia: Teses. Transformações gramaticais no processo da tradução dinâmica da Bíblia 
com vistas ao livro de Provérbios, p. 49-66), expõe as vantagens da equivalência dinâmica em detrimento da 
chamada equivalência formal (termos dos primeiros trabalhos de Nida). Novamente, a comparação é feita entre a 
então insurgente BLH (Bíblia na Linguagem de Hoje) e as versões mais populares amplamente utilizadas no 
mundo protestante, definidas pelo autor como RC (Revista e Corrigida), RAB (Revista e Atualizada no Brasil) e 
a que ele chama de RIB (Revista pela Imprensa Bíblica Brasileira). 
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A tradição judaica segue duas principais visões sobre os princípios de tradução 

utilizados para a produção de suas traduções da Bíblia para a comunidade, enquanto que no 

meio acadêmico, autores com ênfases judaicas, tais como Meschonic (2010a)11 com sua 

conhecida visão formalista e Campos (2000)12, também bem conhecida visão de interferências 

do concretismo, tenham visões que seriam denominadas por Nida e Taber (1982, p. 22) de 

“Correspondência Formal”13 e por Beekman e Callow (1992, p. 18-28) de   “tradução literal 

demais”.  Na outra linha da comunidade mais religiosa judaica, é nos dito que as traduções 

são feitas para a comunidade com base na tradição rabínica de interpretação, conforme lemos 

na Bíblia da Editora Sêfer (Bíblia Hebraica, 2006, p. 7): 

 

A isto se propõe esta edição do TANAH, que busca simultaneamente ser fiel 
ao original hebraico e à tradição rabínica, e a manter a clareza da linguagem 
corrente em português14. 

(…) uma versão do texto bíblico mais apurada e isenta de influências externas 
que, por diferentes razões, alteram-no ou o adaptaram às suas próprias 
conveniências e necessidades teológicas. 

(…) 
Mas usou-se a inserção criteriosa de certas palavras (normalmente entre 

parênteses) quando extremamente necessárias à compreensão do texto, ou adotou-
se determinada tradução não literal a fim de possibilitar sua leitura à luz dos 
ensinamentos e orientações técnicas dos Sábios do Talmude e dos consagrados 
exegetas bíblicos judeus dos últimos 2 mil anos.15 

 

                                                
11

  Sobre seus princípios de tradução o autor diz (2010b, p. 5): “Meu problema é o problema de todos. Já que é 
o problema das atividades da linguagem. Eu enuncio como uma poética do traduzir, que é uma ética do traduzir, 
uma política do traduzir. O problema é o do poema a traduzir, do traduzir como poema. Questão de ponto de 
vista, não de área linguística. Trabalhei em várias áreas, dedicando-me mais, ultimamente, a retraduzir a Bíblia. 
Retraduzir supõe sem dúvida uma teoria de conjunto, mais intensamente ainda do que traduzir o que nunca foi 
traduzido. Se bem que a própria historicidade de todo ato de tradução faça, antecipadamente, de todo traduzir um 
traduzir situado pela história do traduzir.” Nota-se aqui um jogo de palavras simbólicas numa elaboração teórica 
do ato de traduzir, presença do simbolismo francês de Mallarmé, citado por Meschonic (op. cit., p. 5). 
12

  Campos (2000, p. 11) define seus princípios de tradução com as seguintes palavras: “Enfatizarei, apenas, que 
não busco, em minhas traduções bíblicas, uma suposta “autenticidade” ou “verdade” textual. Meu empenho está 
em alcançar em português, segundo linhas e critérios aconselhados por minha longa e variada prática de tradutor 
de poesia e sugeridos também pela própria natureza do orginal, uma reconfiguração – em termos de “trans-
criação” – das articulações fonossemânticas e sintático-prosódicas do texto de partida. Tenho por objetivo obter, 
através da operação tradutora, um texto comparativa e coextensivamente forte, enquanto poesia em português, a 
ser cotejado com as versões convencionais como um virtual exemplo do que há por fazer, nessa matéria, em 
nosso idioma”. Mais uma vez percebemos uma proposta de “nova abordagem” de tradução da Bíblia Hebraica 
em contraste com as versões que Campos chama de “versões convencionais”. O trabalho do autor é semelhante 
ao de Meschonic (2010), Campos (2000, p. 18-23) reconhece a influência e importância do trabalho de 
Meschonic também compara seu trabalho com as versões tradicionais, tanto cristãs como judaicas (ver Campos, 
op. cit., p. 18). 
13

  Também em Nida e Waard (1986, p. 36-44). 
14

  Os mesmos pressupostos da equivalência dinâmica defendidos por Nida (1982; 1986), por Sayão (2001) e 
pela SBB (2005, p. iv-v, 2008). 
15

  Aqui, a força da tradição interpretativa do judaísmo rabínico aparece no discurso dos tradutores, as inserções 
que condenam nos primeiros parágrafos e que chamam de “...conveniências e necessidades teológicas” são as 
mesmas que inserem nos parênteses de sua tradução, como será visto posteriormente. 
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Vertentes modernas denominadas de Judaísmo Messiânico, que buscam manter certas 

tradições judaicas ortodoxas, acrescentando às mesmas, tradições cristãs com base no texto do 

Novo Testamento, também absorveram os paradigmas de tradução de Nida em seus trabalhos 

de tradução, tanto da Bíblia Hebraica quanto do Novo Testamento. O líder Judeo-Messiânico 

David H. Stern, tradutor de uma versão da Bíblia denominada Complete Jewish Bible, 

traduzida em português como Bíblia Judaica Completa: o Tanakh [AT] e a B’rit Hadashah 

[NT] na introdução dessa obra, em português, faz as seguintes afirmações: 

 

Existe uma escala de medição das traduções. Em um lado da escala, estão as 
traduções “literais”, que reproduzem a língua na língua receptora (português) as 
formas gramaticais da língua-fonte (hebraico, aramaico e grego); os tradutores 
denominam “traduções de equivalência formal”.  
(...) 
No outro extremo da escala, encontram-se as “traduções de equivalência 
dinâmica”, que objetivam reproduzir na língua receptora o significado 
compreendido pelos leitores originais sem, entretanto, transpor as formas 
gramaticais da língua-fonte. 
(...) 
Nessa escala, a Bíblia Judaica Completa localiza-se mais próxima do extremo da 
equivalência dinâmica. Em pontos específicos, relacionados à sua judaicidade, ela 
assim procede de forma militante. (STERN, 2010, p. 19) 

 

As traduções da Bíblia, outrora feitas à medida da necessidade, conforme princípios 

teológicos das respectivas tradições, tanto judaicas quanto cristãs, agora, conforme se nota 

pela exposição acima, são elaboradas de acordo com as teorias de tradução do campo da 

linguística, teorias essas transformadas pelo discurso16 tradicional teológico, anteriormente 

eram traduções fundamentadas nas confissões de cada tradição, são agora envolvidas pelo 

discurso acadêmico, mantendo as tradições, mas com uma fundamentação teórico-científica. 

Tendo estabelecido nas linhas acima um delineamento geral das discussões a respeito 

do impacto da teoria de Nida na tradução da Bíblia, é preciso analisar, especificamente, a 

teoria das equivalências e como as versões bíblicas se utilizam dela, o que será feito nos 

tópicos seguintes. 

 

1.1.1. Equivalência formal (Correspondência Formal) 

 

Nida (1964, p. 165) divide as traduções, polarizando-as em dois tipos: traduções 

                                                
16

  Para Fairclough (2001, p. 91) “O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura 
social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem; suas próprias normas e convenções, como também 
relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de 
representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado.” 



10 
 

 

governadas por princípios de “equivalência formal”17 e traduções governadas por princípios 

de “equivalência dinâmica”. O autor passa, então, a definir o que entende por uma tradução 

governada por equivalência formal com as seguintes palavras: 

 

 
Para poder entender um pouco mais plenamente as características de 

diferentes tipos de tradução, é importante analisar em maiores detalhes os 
princípios que governam uma tradução que tenta reproduzir uma equivalência 
formal. Tais traduções por equivalência formal (ou E-F) são basicamente orientadas 
pelo texto fonte18; isto é, são projetadas para revelar tanto quanto possível a forma 
e o conteúdo da mensagem original. 

Fazendo assim, uma tradução E-F procura reproduzir vários elementos 
formais, incluindo: (1) unidades gramaticais, (2) consistência no uso de palavras, e 
(3) significados nos termos do contexto fonte. A reprodução de unidades 
gramaticais pode consistir em: (a) traduzir substantivos por substantivos, verbos 
por verbos, etc.; (b) manter todas as frases e sentenças intactas (i.e. as unidades não 
são divididas e reajustadas); e (c) preservando todos os indicadores formais, e.g. 
marcas de pontuação, pausas de parágrafos, e indentação poética. 

 

 

A análise crítica que Nida faz às traduções que ele denomina por “Equivalência 

Funcional” passou a ser também a crítica dos novos tradutores da Bíblia, principalmente no 

meio protestante. A nova teoria encontrou adeptos entre os “biblistas” tradutores, de modo que 

passou a ser a teoria base para a produção de novas traduções, essa popularização da teoria de 

Nida acabou por alcançar até mesmo os meios católicos por meio da tradução protestante 

conhecida como NTLH, pois, em fevereiro de 2005 a editora católica Paulinas lançou a Bíblia 

Sagrada – Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa tradução foi feita pela Sociedade 

Bíblica do Brasil, que se utilizou dos princípios de equivalência funcional ou dinâmica de 

Nida para produzi-la, foi lançada com fins ecumênicos19 pela editora Paulinas20 com 

                                                
17

  Num refinamento posterior da teoria Nida e Waard (1986, p. 36) mudará o termo para “Correspondência 
Formal”, entretanto, o termo “Equivalência Formal” permanecerá o mais utilizado por tradutores da Bíblia que 
adotaram a teoria de Nida em seus trabalhos, como a já citada NTLH (BÍBLIA DE ESTUDO NOVA 
TRADUÇÃO NA LINGUAGEM DE HOJE, 2008, p. vi). 
18

  source-oriented. 
19

  A versão recebeu o chamado imprimatur, a autorização da CNBB para poder ser utilizada pelo público 
católico. 
20

  O texto dessa tradução foi feito por uma comissão de cunho protestante, denominada pela SBB como 
“Comissão de Tradução”, contudo, na versão publicada pela Paulinas foram inseridos os livros deuterocanônicos 
(conhecidos como apócrifos pelos protestantes), que seguem uma tradução feita pelas Sociedades Bíblicas 
Unidas (UBS, United Bible Society), entidade que mantém vínculos entre as Sociedades Bíblicas em todo o 
mundo. Também foram acrescentados elementos paratextuais de orientação católica, para informações sobre as 
diferenças dessa versão com a versão original protestante, ver: 

 <http://www.paulinas.org.br/loja/DetalheProduto.aspx?IDProduto=6898>, acesso em 01 mar 
2012. 
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permissão da Sociedade Bíblica do Brasil.21 

Em defesa das novas traduções e procurando encontrar “erros” nas traduções 

tradicionais, as Sociedades Bíblicas mais alinhadas às teorias de tradução utilizam-se da 

mesma linguagem de Nida, às vezes até mesmo sem citar a fonte, como se pode notar na 

seguinte transcrição: 

 

 
Basicamente a diferença entre uma tradução como a de Almeida e a Nova Tradução 
na Linguagem de Hoje está nos princípios que nortearam o processo de versão. Na 
primeira foi utilizado o princípio de equivalência formal, que procura seguir a 
ordem das palavras que pertencem à mesma categoria gramatical do original. Ou 
seja, traduzir um verbo por um verbo, um substantivo por um substantivo e 
assim por diante22. A segunda baseou-se nos princípios da equivalência funcional 
ou dinâmica, reproduzindo o sentido dos originais de maneira fluente, como a 
maioria da população fala. (A ARTE DE TRADUZIR A BÍBLIA. A Bíblia no 
Brasil, Barueri, SP: SBB, n. 192, p. 13-16, Julho a Setembro de 2001)  

 

 

Sayão (2001, p. 49) também utiliza o conceito de Nida de Equivalência Formal23 para 

se referir às versões mais tradicionais (ACF, ARC), discute brevemente a noção de fidelidade 

ao original, dizendo que há diferentes conceitos de fidelidade entre as várias traduções da 

Bíblia e de acordo com ele as traduções que se utilizam do princípio de equivalência formal 

não são capazes de produzir “uma versão que comunique adequadamente o texto original na 

língua receptora.” (Sayão, 2001, p. 49). 

  

1.1.1 Equivalência Dinâmica (Equivalência Funcional) 

 

A respeito de traduções governadas pela equivalência dinâmica ou funcional, Nida 

(1964, p. 166)24 diz o seguinte: 

 

 
Em contraste com as traduções por equivalência-formal, outras traduções são 

orientadas por equivalência dinâmica25. Em tais tipos de tradução, o foco de 

                                                
21  Para uma excelente pesquisa sobre os processos e impactos dessa tradução ver Queiroz, (2007, 
principalmente os capítulos 5 e 6). 
22

 Negritos nossos, temos aqui as mesmas palavras de Nida, porém sem referência à obra do autor. 
23

 É importante notar que o termo Equivalência Formal, foi o que se cristalizou nas discussões acadêmicas sobre 
tradução, mas esse termo se refere à terminologia antiga de Nida (1964, 165-166) e não ao refinamento posterior 
do termo: Correspondência Formal em Nida e Taber (1982) e também em Nida e Waard (1986, p. 36).  
24

 Todos os itálicos são do próprio Nida. 
25

 De acordo com Nida (1986, p. 36) foi preciso aperfeiçoar o termo pois “A expressão ‘equivalência dinâmica’ 
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atenção é direcionado, não mais pela mensagem do texto fonte, mas pela resposta 
do receptor. A tradução por equivalência dinâmica (ou E-D) pode ser descrita como 
algo que uma pessoa bilíngue ou bicultural poderia justificadamente dizer ‘Essa é a 
maneira que eu diria isso”. É importante, contudo, perceber, que uma tradução E-D 
não é meramente uma outra mensagem que é mais ou menos similar a mensagem 
original. É uma tradução, e tal qual deve claramente refletir o significado 
pretendido pela origem. 

Uma maneira de definir uma tradução E-D é descrevê-la como ‘a mais 
próxima equivalência natural26 da mensagem da língua-fonte’. Este tipo de 
definição contém três termos essenciais: (1) equivalente, que aponta para a 
mensagem da língua-fonte, (2) natural, que aponta para a língua receptora, e (3) 
mais próxima, que liga as duas orientações juntamente com a base do mais alto 
grau de aproximação.27 

 

 

A Sociedade Bíblica do Brasil incorporou a teoria da equivalência dinâmica em sua 

tradução conhecida como TLH (Tradução na Linguagem de Hoje) e NTLH (Nova Tradução 

na Linguagem de Hoje), conforme lemos no prefácio da NTLH (2008, p. vi): 

 

 

Os princípios seguidos nesta revisão foram os mesmos que nortearam o 
trabalho da primeira edição desta tradução. Diferente da tradução Almeida, que foi 
norteada pelos princípios de tradução de “equivalência formal”, a NTLH orientou-
se pelos princípios de tradução de “equivalência funcional”28. Ao reproduzir o 
sentido dos textos originais, Almeida também procura reproduzir a forma dos 
textos originais, que muitas vezes é diferente do português simples e natural, e 
assim, requer um domínio da Língua Portuguesa que está acima da média da 
população brasileira.29  A NTLH, por sua vez, ao reproduzir também e efetivamente 
o sentido dos textos originais hebraico, aramaico e grego, expressa esse sentido de 
maneira simples e natural, assim como a maioria da população brasileira fala. 
Portanto, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje continua sendo especialmente 
adequada ao trabalho de evangelização e é também muito apropriada para a leitura 
devocional em família,  inclusive para as crianças. 

 

 

A teorização feita por Nida foi amplamente usada pelas novas versões da Bíblia no 

meio protestante. Essa teorização polarizada criou a noção de que as versões mais 

tradicionais, que foram classificadas pela teoria como feitas por equivalência formal, estavam 

                                                                                                                                                   
tem, entretanto, levado a algumas confusões, desde que o termo ‘dinâmica’ tem sido entendido meramente em 
termos de alguma coisa que tem impacto e atração.” Por esse motivo o autor preferiu mudar o termo para 
Equivalência Funcional. 
26

 Pym (2010, p. 6-22) também se utiliza do termo Equivalência Natural como base de sua proposta de teoria de 
tradução em termos parecidos com as definições de Equivalência Dinâmica, feitas aqui por Nida. 
27

 Tradução nossa. 
28

 Nota-se aqui o sincronismo com as teorias de Nida já que o termo Equivalência Funcional, é, como já dito, 
um refinamento posterior da teoria do autor. 
29

 Essa afirmação evidencia que a NTLH é uma tradução orientada ao leitor. 
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fundamentadas em princípios linguísticos ultrapassados, sendo agora necessárias novas 

traduções, fundamentadas nas “mais atuais” e “melhores” teorias linguísticas de tradução, no 

caso, os conceitos e argumentos de Nida e outros nomes que são listados tais como: Saussure, 

Jakobson, Hjelmslev, Chomsky, Sapir, Bloomfield (citados por Sayão, 2001, p. 29). Tais 

expoentes dos estudos da linguagem são usados como fundamentadores do discurso dos 

novos tradutores e das novas versões, que passam a adotar, explícita ou implicitamente, os 

princípios teóricos da chamada Equivalência Dinâmica ou Equivalência Funcional. 

No meio católico, a terminologia de Nida também alcançou o seu lugar nas discussões 

e manuais exegéticos. O uso das concepções sobre tradução seguem a linguagem e expressões 

clássicas dos trabalhos de Nida, como se pode ver nas seguintes afirmações de Silva (2000, p. 

30-32): 

 

(...) há dois tipos de tradução, a saber, (1) formal ou literal30 e (2) funcional 
ou dinâmica. Compreendamos a problemática de base: qualquer tradução deve 
contemplar dois elementos, o significado da frase e sua forma (ou expressão) 
lingüística. 
 A tradução formal preocupa-se em respeitar a forma lingüística do original. 
Por isso, sem deixar de ser compreensível, renuncia à compreensão imediata, para 
manter a fidelidade ao original. O resultado é uma versão mais pesada e mais cheia 
de redundâncias do que a tradução funcional. 
 
 

Aqui, como Nida, Silva faz uma crítica às traduções por equivalência formal, mais à 

frente, o autor dará o seu apoio às traduções por equivalência dinâmica ou funcional, com as 

seguintes palavras (Silva, 2000, p. 32): 

 

  
Por sua vez, a tradução funcional visa superar a dificuldade que o leitor hodierno 
tem em compreender a Sagrada Escritura. Para eliminar as tensões, modifica as 
estruturas frasais, utiliza palavras  mais simples e articula as idéias de forma a 
tornar o texto imediatamente compreensível. 

  

 

 De acordo com Silva (2000, p. 32) a Bíblia Edição Pastoral e o lecionário dominical 

católico seguem uma tendência em adotar o tipo de tradução por equivalência dinâmica. O 

impacto da teoria de Nida alcançou, então, diferentes confissões teológicas num 

questionamento às traduções mais clássicas, que, segundo Nida, seguiam um princípio de 

tradução por equivalência dinâmica. 

                                                
30

 Todos os negritos são do próprio autor. 
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 Tendo, portanto, discutido a teoria de Nida e o impacto que teve nas traduções da Bíblia, 

abordaremos no próximo tópico, de forma abreviada, qual o estado da arte das teorias de 

tradução e a aplicação dessas teorias na discussão sobre a tradução da Bíblia. 

 

1.1.3 O Estado da Arte 

 

 Pym (in: BALLARD; D’HULST, 1997, p. 21) faz uma observação crítica sobre as 

teorias de tradução que frequentemente assumem uma bipolaridade de termos, sejam eles 

quais forem. De acordo com autor, esse tipo de bipolarização das teorias de tradução 

remontam a Cícero: “ut interpres / ut orator”, Jerônimo: “non verbo verbum sed sensu 

sensum”, e continuam em teorias modernas como em Nida: “equivalência formal / 

equivalência dinâmica” e Newmark: “tradução semântica / tradução comunicativa”. Pym 

(op.cit., p. 21) questiona: “Por que dois métodos e não três, quatro ou dez?”. 

 Tentativas de definir uma ética para os tradutores e até mesmo um padrão de melhores 

práticas para os profissionais da área  são  definidas  pela Associação Americana de 

Tradutores (apud CHESTERMAN, 2001, P. 150-151): 

 

 
American Translators Association 
Code of Professional Conduct and Business Practices 
 
1.  As a Translator or Interpreter, a bridge for ideas from one language to another 
and one culture to another, I commit myself to the highest standards of 
performance, ethical behavior, and business practices. 
A. I will endeavor to translate the original message faithfully, to satisfy the needs 
of the end user(s). I acknowledge that this level of excellence requires: 
2. mastery of the target language equivalent to that of an educated native speaker, 
3. up-to-date knowledge of the subject material and its terminology in both 
languages, 
4. access to information resources and reference materials, and knowledge of the 
tools of my profession, 
5. continuing efforts to improve, broaden, and deepen my skills and knowledge. 
B. I will be truthful about my qualifications and will not accept any assignments 
for which I am not fully qualified. 
C. I will safeguard the interests of my clients as my own and divulge no 
confidential information. 
D. I will notify my clients of any unresolved difficulties. If we cannot resolve a 
dispute, we will seek arbitration. 
E. I will use a client as a reference only if I am prepared to name a person to attest 
to the quality of my work. 
F. I will respect and refrain from interfering with or supplanting any business 
relationship between my client and my client’s client. 
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Tradução: 
 
 

Associação de Tradutores Americanos 
 

Código de Conduta Profissional e Práticas Comerciais 
 
 

 
1. Como um Tradutor ou Intérprete, uma ponte para ideias de uma linguagem para outra e de 
uma cultura para outra, eu me comprometo a seguir os padrões mais altos de performance, 
comportamento ético, e práticas de negócios. 
A. Eu irei me esforçar para traduzir a mensagem original fielmente, para satisfazer as 
necessidades do(s) usuário(s) final(is). Eu reconheço que este nível de excelência requer: 
2.  Domínio da língua receptora equivalente à de um falante nativo educado, 
3. Conhecimento atualizado do material em questão e sua terminologia em ambas linguagens, 
4. Acesso a recursos de informação e materiais de referência, e conhecimentos das 
ferramentas de minha profissão, 
5.  Esforço contínuo para melhorar, ampliar e aprofundar minhas habilidades e 
conhecimentos. 
B. Eu serei sincero sobre minhas qualificações e não aceitarei nenhuma atribuição da qual eu 
não esteja plenamente qualificado. 
C. Eu protegerei os interesses de meus clientes como se fossem meus próprios interesses e 
não divulgarei informação confidencial. 
D. Eu notificarei meus clientes a respeito de quaisquer dificuldades não resolvidas. Se nós não 
resolvermos um litígio, nós procuraremos arbitragem. 
E. Eu usarei um cliente como referência somente se eu estiver preparado para citar uma 
pessoa que ateste a qualidade do meu trabalho. 
F. Eu respeitarei e me absterei de interferir em qualquer tipo de relacionamento de negócios 
entre meu cliente e o cliente de meu cliente. 
 

 
Gutt (2000, p. 1-22)31 faz uma excelente discussão sobre as dificuldades decorrentes 

da multiplicidade de teorias de tradução e da dificuldade de delimitar o objeto de estudo e o 

campo científico da ciência ou arte da tradução.  

Para Gutt (2000, p. 4) “(...) a abordagem multidisciplinar da tradução traz consigo uma 

séria ameaça para o próprio objetivo o qual ela reivindica: o desenvolvimento da ciência da 

tradução”. Essa dificuldade de definir o que é tradução, em qual área da ciência se encaixa, se 

deve ser tratada como uma nova área da ciência, se é arte em vez de ciência tem conduzido a 

acalorados debates nos meios acadêmicos. Nesse debate, a tradução da Bíblia acaba tendo por 

                                                
31

 Gutt é consultor internacional da SIL (Summer Institute of Linguistics, Inc) agência de desenvolvimento 
linguístico que também trabalha com traduções bíblicas. A abordagem na qual Gutt baseia suas reflexões teóricas 
é conhecida como Relevance Theory (Teoria da Relevância), também discutida em CAMPOS, Jorge; RAUEN, 
Fábio José (orgs.). Tópicos em Teoria da Relevância. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
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um lado um grupo mais conservador que quer preservar as traduções consideradas literais, 

preservando mais a forma da língua e cultura de origem,  e um outro grupo, que pretende estar 

mais alinhado às teorias de tradução escolhidas como fundamento teórico-metodológico para 

produção de novas versões, mais livres ou mais voltadas à língua e cultura alvo, ou de 

destino.32  

A abordagem de Nida surgiu como teoria contestatória das antigas traduções da Bíblia 

que se preocupavam com uma preservação mais literalista do texto original, as comparações 

que faz para desenvolver sua teoria têm como base principalmente os textos da KJV (como 

exemplo de tradução por equivalência formal). Semelhantemente, as traduções brasileiras que 

procuram usar os paradigmas de Nida, contestam principalmente as versões tradicionais 

brasileiras conhecidas pelas siglas ARC, ACF e ARA. Curiosamente, a abordagem de Nida foi 

suplantada pelas novas teorias de tradução e passa a ser listada, agora, como uma teoria que 

faz parte de uma visão tradicional de tradução. 

A teoria das equivalências de Nida alcançou diversos adeptos e muitas traduções 

foram feitas com base nessa teoria (ver notas 6, 11, 37). A teoria serviu também como um 

referencial acadêmico para a crítica das antigas versões tradicionais no meio protestante, 

como a KJV em inglês e a RC, ACF em português. Evidente que a teoria de Nida, tendo sido 

elaborada em meados da década de 1960, já se encontra desatualizada em termos acadêmicos, 

mas já se estabilizou como base de crítica das versões antigas como se fosse uma teoria 

atual.33 

O debate no meio protestante não se desenvolveu e a dualidade entre traduções 

absorveu a terminologia de Nida, de modo que as traduções da Bíblia são analisadas de 

acordo com a polaridade das equivalências. Traduções mais próximas da literalidade do texto 

fonte são classificadas como traduções por equivalência formal, enquanto que traduções 

consideradas mais livres são classificadas como por equivalência dinâmica.  

À parte dessas nomenclaturas, não são praticados outros princípios de tradução e 

mesmo os princípios de Nida são aplicados às traduções da Bíblia como um todo, desprezado 

os diferentes tipos de texto (prosa, poesia, epístola, salmos, provérbios e tantos outros textos 

singulares da literatura bíblica), prática que o próprio Nida desaconselharia.  

No capítulo 11 de seu Toward a Science of Translating (NIDA, 1964, p. 241-251) Nida 

trata de vários procedimentos necessários que devem orientar uma tradução. Nesse capítulo 
                                                
32

 Os termos consagrados pelos teóricos da tradução são: ST (Source Text, Texto de Fonte), TT (Target Text, 
Texto de Destino), também são usados os termos SL (Source Language, Língua Fonte) e TL (Target Language, 
Língua Alvo), ver Munday (2008). 
33

 Nida continuou a defender a sua teoria até a sua morte em 2011. 



17 
 

 

ele expõe vários princípios de análise para que se faça uma tradução, que envolvem: língua 

fonte e língua alvo, texto fonte, características léxico-gramaticais da unidade imediata, 

contexto do discurso, contexto comunicativo, contexto cultural da língua fonte, contexto 

cultural da língua receptora, dentre outros elementos que ele explica com problemáticas 

tiradas do próprio texto fonte para esclarecer ao leitor a sua abordagem. Mas, mesmo diante 

de todas esses procedimentos, os exemplos e as análises de Nida dão enfoque maior ao nível 

de estrutura da frase ou no que se refere aos seus exemplos bíblicos, ao versículo. 

Embora as traduções protestantes digam utilizar a teoria de Nida, na verdade, usam a 

teoria somente como um argumento pseudo-acadêmico para a produção e venda de novas 

versões produzidas de acordo com “novos princípios de tradução”, contudo, não aplicam com 

coerência os próprios princípios de Nida e, muito menos, procuram produzir novas traduções 

com as teorias mais recentes.  

Já nas décadas de 1960-1970, os princípios de equivalência de Nida começam a ser 

criticados ou ampliados para se estenderem a níveis mais amplos do texto. Discorrendo sobre 

teorias funcionalista de tradução das décadas de 60-70,Venuti (2004, p. 145) diz o seguinte: 

 

 

Katharina Reiss34 apresenta uma sofisticada tipologia que mostra as tensões 
lógicas dentro dos conceitos reinantes na literatura. Como ela argumenta no ensaio 
aqui reimpresso, uma tradução por ‘equivalência funcional’ precisa ser baseada  em 
uma ‘análise detalhadamente semântica, sintática e pragmática’ do texto 
estrangeiro. Mas a análise pragmática sempre tem o risco de revisar qualquer relato 
prévio de significado, pois este define o sujeito da análise. O tradutor pragmático 
não analisa simplesmente a característica linguística e cultural do texto estrangeiro, 
mas o reverbaliza de acordo com os valores de uma diferente língua e cultura, 
frequentemente aplicando o que House chama de um ‘filtro’ para ajudar a 
compreensão do receptor a respeito das diferenças. 
 O funcionalismo dentro das muitas teorias de tradução de seu tempo lança 
dúvidas em elaboradas tipologias de equivalência por sugerir que elas são 
meramente construções, esquemas idealizados não realizados em traduções atuais. 
Ou mais precisamente, o ideal se torna possível somente dentro de uma estreita 
faixa de texto em específicas situações institucionais, incluindo programas de 
treinamento de tradutores. (tradução nossa). 
 

 

Abordagens mais recentes (década de 1990 em diante) utilizam-se dos paradigmas 

linguísticos da Análise do Discurso para propor novos paradigmas de tradução com base 

nessa teoria. Segundo Mittmann (2003), as visões de Nida, Theodor e Rónai são exemplos de 

paradigmas tradicionais na teoria de tradução, enquanto que Arrojo, Venuti, Aubert e Hermans 

                                                
34

 Negritos do autor. 
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são propostas contestadoras dessas teorias tradicionais. Sintetizando a discussão de Mittman 

(2003, p. 33-34), num paralelo entre as teorias tradicionais e as contestadoras, temos o 

seguinte quadro35: 

 

Teoria Tradicionais de Tradução Teorias Contestadoras de Tradução 
Eugene A. Nida, Erwin Theodor e Paulo 
Rónai 

Francis H. Aubert, Rosemary Arrojo, 
Lawrence Venuti e Theo Hermans 

- idealização do texto original; 
- sentido como matriz para a realização da 
tradução; 

- tradução como transparência; 
- o sentido não é reflexo das intenções do 
autor, essas intenções não são acessíveis nem 
ao tradutor nem ao leitor; 

- tradução como cópia deturpadora do 
original; 

- o sentido não está contido no texto original; 

- apagamento do tradutor; 
- o sentido do original e a voz do autor do 
original não são senão uma imagem 
construída pelo tradutor; 

- fidelidade do tradutor ao original e ao 
leitor da tradução; 

- o sentido é resultado de um ato de 
interpretação do tradutor; 

 
- a interpretação é determinada por fatores 
externos (cosmovisão, ideologia, padrões 
estéticos, etc); 

 
- o tradutor é ativo e responsável sobre a 
tradução, é transformador e produtor do ato 
de tradução; 

 
- a voz do tradutor está presente em todo o 
texto da tradução, a invisibilidade do tradutor 
é uma ilusão. 

 

 

Visões mais literalistas de tradução são vistas pelos teóricos do discurso como 

paradigmas logocêntricos 36, que de acordo com esses teóricos são visões ultrapassadas que 

têm como ilusão a autonomia do sujeito (autor) e do tradutor como simples intermediário 

entre o autor original e o leitor. Para a análise do discurso, não existe autor autônomo, já que a 

obra literária é fruto da cosmovisão do autor, o qual não é agente livre na constituição da obra 

literária, mas sofre a interferência da sua visão de mundo e do ambiente social em que vive. 

O tradutor também não é visto pela teoria do discurso como agente livre e neutro, é 

simplesmente um leitor que têm suas próprias concepções ou imagens formadas a respeito do 

                                                
35

 Quadro elaborado e adaptado com base nas discussões de Mittmann (2003, p. 33-34). 
36

 Termo extraído da palavra grega lo,goj (logos), que significa palavra, verbo e utilizado por Jacques Derrida 
para se referir às visões filosóficas platônicas sobre o conceito do ser e ao entendimento teológico de fé 
“...entendido como pensamento auto-revelador ou razão cósmica.” (LUCY, 2004, p. 71). 
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autor e da obra, e seu trabalho não passa de uma interpretação da obra original transformada 

em uma tradução para a língua alvo. 

Essa concepção de tradução é notada na crítica de Arrojo à “tradição logocêntrica” 

(1993, p. 177-178): 

 

A tradição logocêntrica vê a leitura e a tradução como instâncias de recuperação e 
transferência de significados e, conseqüentemente, invoca a noção de fidelidade 
como a principal questão ética que não apenas orienta a adequação desse resgate e 
dessa transferência, mas também presta as devidas homenagens ao autor do texto 
de origem. Esse quadro referencial em que o logocentrismo encaixa qualquer ato 
de leitura pressupõe, naturalmente, significados estáveis e resgatáveis que estariam 
“presentes” no chamado “original” e cuja origem se encontra, em última análise, 
presa às intenções conscientes de um autor. Em termos logocêntricos, o enredo 
teórico reservado à tradução e à leitura é conciliador e harmônico: da mesma forma 
em que o autor conscientemente insere significados em seu texto, um leitor 
adequado deve ser capaz de extrair do veículo da linguagem os significados nele 
depositados pelo autor e, no caso da tradução, também de transferi-los – 
“fielmente” e “sem perdas” – para a língua-alvo. 
 
 

A proposta da teoria do discurso no campo da tradução, é, então, opor-se à visão 

logocêntrica e questionar essa premissa da possibilidade de significados estáveis e “presentes” 

no texto (Arrojo, 1993, p. 178), propõe-se então uma desconstrução, que busca desestabilizar 

a harmonia logocêntrica. 

O desconstrucionismo teve grande impacto na interpretação e tradução da Bíblia, bem 

como na teoria da equivalência de Nida. Nida questionava a literalidade como tradicional e 

incapaz de transmitir o “verdadeiro significado” do texto original, propunha então um texto 

mais fluido, o que seria mais adequado ao entendimento do leitor e mais coerente com os 

objetivos missionários de divulgação da mensagem do evangelho37 às muitas línguas 

existentes no mundo. Mas, para a desconstrução, não há autor autônomo, não há tradutor 

transparente, só há leitor potencial, logo, termos como “autor”, “original” não cabem mais 

nessa nova abordagem discursiva sobre as teorias de tradução.38 

                                                
37

 Nos estudos teológicos de linha protestante chamados de missiologia e antropologia missionária, a obra de 
Nida é largamente usada como paradigma de entendimento de novas culturas, Nida escreveu uma obra voltada 
para a missiologia: NIDA, Eugene. Customs and Cultures. Passadena: Willian Carey Library, 1975, publicado no 
Brasil de forma adaptada com o título de Costumes e Culturas: Uma Introdução à Antropologia Missionária. 
Barbara Burns Décio de Azevedo Paulo Barbero F. de Carminati, baseado na obra de E. A. Nida. São Paulo: Vida 
Nova, 1995. Taber, coautor da famosa obra: NIDA, Eugene A.; TABER, Charles R. The Theory and Pratice of 
Translation. Leiden: United Bible Society, 1982, escreve outra obra também voltada à missiologia: TABER, 
Chareles. To Understand the World, to Save the World: The Interface between Missiology and Social Science. 
Harrisburg: Trinity Press International, 2000.   
38

 Voltaremos à abordagem discursiva desconstrucionista no tópico abaixo relacionado à tradução e tradição 
interpretativa. 
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Se as teorias de Nida já causaram grandes discussões no campo teológico, o que 

causaria a produção de uma tradução da Bíblia alinhada com o desconstrutivismo?  

O texto bíblico, já sensível por sua própria natureza e uso nas mais diversas tradições 

religiosas, acaba por ser ainda mais sensível em confissões protestantes cuja visão e tradição 

da literalidade foi sempre valorizada e ardentemente defendida. A teorização desse tipo de 

texto chamado de sensível é discutida em Hatim e Mason (1997, p. 111-112). A Bíblia é vista 

como um Texto Sensível39, pois se trata de um Texto Sagrado para muitas religiões. Essa 

sensibilidade e sacralidade do texto acaba por conduzir a interferências da tradição 

interpretativa das diversas confissões religiosas, que, para manterem sua identidade 

confessional e suas práticas tradicionais de manifestações religiosas, necessitam que os textos 

bíblicos signifiquem aquilo que suas tradições interpretativas querem que eles signifiquem, 

portanto, antes de passar pelo “filtro” da tradição interpretativa, tais textos devem ser 

traduzidos de acordo com essa mesma tradição. 

Segundo Lopes (2008, p. 21-28): 
 
  

Como textos passíveis de suscitar objeção, os textos sagrados revelam-se como 
sensíveis na medida em que demonstram um envolvimento afetivo por parte 
daqueles que o veneram. Todavia, boa parte dos leitores desses livros, e, sobretudo, 
os leitores da Bíblia, somente os acessam por meio da tradução. Assim, se, por um 
lado, tem-se um objeto quase que ‘intocável’, que não pode ser burlado ou 
defraudado, por outro, verifica-se a tradução como uma ferramenta que ‘toca’ essa 
modalidade de texto e, por assim fazê-lo, sujeita-se à total sacralização ou à total 
desmoralização. 

 

 

O que precisa ser analisado é como a tradução da Bíblia se manifesta como texto 

sensível dentro das tradições interpretativas como um todo. Independente do cânon40 adotado 

pelas diferentes tradições religiosas, é preciso analisar, como textos específicos, ainda mais 

sensíveis, por terem historicamente conotações teológicas importantes para determinadas 

confissões religiosas, podem sofrer interferências em suas traduções e interpretações. 

 O termo equivalência continua sendo adotado como parâmetro de análise entre as 

estruturas da língua dentro das várias propostas de teoria de tradução, Popovič (apud 

BASSNET, p. 53) distingue quatro tipos de equivalência na tradução: 

                                                
39

 Expressão usada por Hatim e Mason (1997, p. 111-122). 
40

 Cânon, do grego kanw,n (kânôn) é o nome que se dá à lista de livros considerados sagrados por determinadas 
confissões religiosas. O judaísmo rabínico considera canônicos os 39 livros do que chamam %“N:T; (Tanak), 
enquanto que os caraítas consideram canônicos somente os 5 primeiros livros da Torah. Entre os cristãos há 
diversos “cânons”, ou seja, a Bíblia é um livro diferente de acordo com as diferentes tradições religiosas. 
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1) Equivalência linguística, quando existe homogeneidade ao nível linguístico 
entre os textos da língua fonte e da língua alvo, i.e., tradução palavra por palavra. 
2) Equivalência pragmática, quando existe equivalência ao nível dos 'elementos do 
eixo expressivo paradigmático', i.e., equivalência gramatical, que Popovič 
considera uma categoria mais elevada do que a equivalência lexical. 
3) Equivalência estilística, quando se verifica uma 'equivalência funcional de 
elementos entre o original e a tradução visando a identidade expressiva de uma 
invariante com sentido idêntico'. 
4) Equivalência textual (sintagmática), quando existe equivalência ao nível da 
estruturação sintagmática do texto, i.e., equivalência de forma e de formulação. 

 

 

 As teorias de tradução, em sua grande maioria, discutiram os problemas de tradução 

principalmente no que diz respeito à equivalência linguística. No âmbito da tradução da 

Bíblia, estudiosos tanto judeus como cristãos, acostumados a dissecar o texto sagrado palavra 

por palavra, quando discutiram a tradução, analisaram-na com os mesmos princípios que 

utilizaram para interpretar o texto da Bíblia.  

 Nida (1964, 1982, 1986) dá grande enfoque à estrutura léxica e aos problemas de 

equivalência da tradução de termos, modos verbais e às dificuldades de transposição dos 

conceitos da língua bíblicas para as línguas modernas. Pouco esforço foi feito por Nida e seus 

seguidores para analisar a tradução na estrutura do texto em outros níveis de equivalência.41 

Este trabalho, felizmente, foi feito por pesquisadores posteriores como Baker (1994, p. 119-

260), que analisa diversos outros níveis de equivalência42, tais como, equivalência textual: 

temas e estruturas de informação; equivalência textual: coesão e equivalência pragmática. A 

fim  de teorizar estruturas mais amplas do texto, Baker define os conceitos de theme “o que é 

dito a respeito de algo” como tendo duas funções: “(a) atua como um ponto de orientação 

conectando trechos anteriores do discurso e, assim, mantendo um ponto de vista coerente e (b) 

atua como um ponto de partida para conectar o que segue e contribuir para o desenvolvimento 

dos trechos posteriores.” (BAKER, 1994, p. 121-122). Enquanto que o rheme é “o que o 

falante diz a respeito do tema. É o objetivo do discurso. Como tal, é o elemento mais 

importante na estrutura da cláusula como uma mensagem, pois ele representa muito da 

informação que o falante quer transmitir ao ouvinte.” 

 Sendo a Bíblia um texto de uma grande variedade de estilos literários, diferentes 

assuntos e diferentes propósitos comunicativos, as discussões a respeito de sua tradução 

deveriam envolver não só uma equivalência, mas outras estruturas mais amplas da 
                                                
41

 Nida dedica poucas páginas à análise da tradução na estrutura do discurso (NIDA, 1964, p. 210-213). 
42

 Embora o foco de Baker seja tradução no sentido geral e não especificamente sobre tradução da Bíblia. 
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comunicação. 

Por causa do enfoque exagerado no nível da palavra, traduções da Bíblia acabaram 

sendo influenciadas por tradições interpretativas que procuraram conduzir a interpretação dos 

textos para os propósitos ideológicos defendidos por essas tradições, por isso, nos próximos 

tópicos, procuraremos analisar alguns exemplos de traduções existentes para verificarmos até 

que ponto tais textos podem ser considerados tradução, paráfrase, interpretação ou até mesmo 

um texto teológico carregado de ideologia. 
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2. Tradução ou teologia 

 

 

Nos casos analisados abaixo, tanto da tradição interpretativa cristã, quanto da rabínica, 

verificaremos que a interferência da tradição interpretativa do texto induziu os significados e 

alterou até mesmo o sentido de palavras nos léxicos da língua hebraica.  

Em textos sensíveis, o establishment interpretativo se deu pela interferência da 

tradição teológica a respeito de tais textos, conduzindo a uma tradução e interpretação 

padronizadas. Esse reflexo do establishment interpretativo pode ser entendido na discussão de 

Carvalho Neto (in: GOHN; NASCIMENTO, 2009, p. 87) quando esse autor expõe o gráfico 

de Gutt a respeito da teoria de comunicação aplicada à tradução: 

 
 
O gráfico acima pode ser ampliado levando em conta que o tradutor possui as suas 

próprias ideologias, discursos, e, no caso de nossa análise, tradição interpretativa e teológica 

já estabelecidas, tornando a tradução um comprometimento com essas concepções já 

padronizadas. 

Com o intuito de verificarmos esses reflexos ideológicos-discursivos-teológicos em 

casos reais de tradução, escolhemos expor a interferência da tradição interpretativa na 

tradução do texto de Is 14.12 em versões de tradição cristã, assim como a interferência da 

tradição interpretativa rabínica na versão da Bíblia Hebraica da editora Sêfer em Is 9.5-6 e na 

Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas no texto de Gn 1.2 e 7.15.  
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2.1  Interferência teológica cristã na tradução de Isaías 14.12 

 

Um exemplo importante da interferência da teologia na tradução pode ser visto em 

algumas traduções cristãs do texto de Is 14.12. Este texto, associado a Ez 28.14-15 é 

interpretado no meio teológico cristão, como uma referência à queda de Satanás. Uma análise 

desses dois textos evidencia que em seus contextos imediatos se referem ao rei da Babilônia 

(Is 14.12) e ao rei de Tiro (Ez 28.14-15). Contudo, há uma interpretação cristã43 da passagem 

que remonta aos séculos II e III d.C., que analisa a passagem como sendo uma referência 

indireta à queda de Satanás. Essa interpretação, já estabelecida há tanto tempo, faz com que a 

leitura dessa passagem seja condicionada pela tradição interpretativa estabelecida que culmina 

na interferência na tradução da passagem de Is 14.12. 

 

2.1.1 Primeiras interpretações do texto de Is 14.12 

 
Tertuliano [160-230 d.C.], comentando sobre Isaías 14:12, disse: ‘Isso deve 
significar o diabo...’. Orígenes [185-254 d.C.], também, prontamente identificou 
‘Lúcifer’44 com Satanás. O Paraíso Perdido de John Milton contribuiu para a 
disseminação dessa noção errônea: 
 
 ...Cidade e corte do infernal tirano, 
 Que Lúcifer chamado foi outrora 
 por se assemelhar da tarde a estrela...  
 
Disso surgiu a perversão popular do belo nome Lúcifer para designar o Diabo. 
(ALDEN, 1968, p. 2, disponível em: < 
http://www.monergismo.com/textos/comentarios/lucifer-quem-oque_robert-
alden.pdf > acesso em: 02 mar. 2011) 

 

Desde então, a maioria das tradições interpretativas cristãs do texto o leem como uma 

referência à queda do diabo. Lange (1878, p. 187b), outro autor protestante, faz a seguinte 

                                                
43

 Nem todos os teólogos cristãos interpretam a passagem dessa forma, como veremos abaixo. 
44

 O autor não especifica em qual obra Orígenes usa o termo Lúcifer, tendo em vista que a tradução da Vulgata 
foi feita somente entre 390 e 405 d.C. é improvável que Orígenes tenha utilizado esse termo para se referir ao 
diabo, é conhecido o texto de Orígenes peri. avrcw/n (peri archôn) que chegou até nós por meio da versão de 
Rufino com o nome latino De principiis, nesse texto ocorre o nome Lúcifer, mas pelo fato de Orígenes ter escrito 
em grego, a tradução de Rufino (340/345 – 410 d.C.) é duvidosa, já que se sabe que essa versão é um texto 
parafraseado. Quanto a Tertuliano, o autor aqui também não especifica a obra, contudo não diz que Tertuliano 
usa o termo lucifer, somente indica a afirmação de Tertuliano de que é provável que Is 14.12 se refira ao diabo, 
evidenciando assim que essa interpretação já existia em sua época ou que ele está relacionando pela primeira vez 
essa interpretação. Uma outra possibilidade é que o termo lucifer tenha sido o termo utilizado pela antiga versão 
latina em Is 14.12, versão essa anterior a Vulgata, conhecida como Vetus Latina, mas por causa do estado 
fragmentário dessa antiga versão latina, não temos elementos para fazer essa comparação. Para detalhes sobre a 
Vetus Latina, ver Francisco (2008, p. 507-516); é conhecido um teólogo cristão de nome Lúcifer de Cagliari 
(+370-371), indício de que o nome não tinha sentido pejorativo nessa época. 
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análise: 

lleyhe [hêylêl] estrela brilhante, é chamado ‘filho da manhã’, porque parece 

emergir da alvorada (comes alumnus aurorae). ‘Nos céus do Sul, quando refletido 
nas ondas do mar, este planeta tem um brilho mais luminoso do que o que vemos 
daqui’ (LEYRER in HERZ. R. Enxycl. XIX. P. 563). TERTULIANO, GREGÓRIO, 
O GRANDE, e posteriormente STIER, em referência a Lucas 10.1845, têm 
relacionado a estrela que cai do céu como Satã. Originando assim o nome Lúcifer 

(VULGATA – usa a mesma palavra para traduzir o termo twOrZ"m; [mazzârôt] em Jó 

38.32) na LXX a palavra é traduzida por e`wsfo,roj [héôsfóros]. 
 

 
O reflexo da tradição interpretativa desse texto se tornou a interpretação teológica 

padrão, interferindo na tradução da maioria das versões cristãs em inglês, via Versão de 

Genebra e também via Versão King James. Em português, teve reflexo nas versões que foram 

influenciadas pela King James, principalmente a edição da Almeida Corrigida Fiel de 2007, 

onde o texto foi alterado, pois na edição de 1995 não existia a palavra Lúcifer e, sim, a 

tradução estrela da manhã, conforme veremos mais abaixo. 

A palavra lleyhe [hêylêl] é o que se chama de hapax legomena, ou seja, uma palavra 

de ocorrência única46, não aparece em qualquer outro versículo na Bíblia Hebraica47, sendo 

assim de difícil tradução e identificação. Só é possível a tradução pela identificação da raiz, 

comparando com outras traduções antigas e com palavras cognatas em outras línguas 

semíticas. Devido à forte influência da tradição interpretativa nesse texto sensível, até mesmo 

os léxicos devem ser usados com cautela, pois muitos trazem essa influência nas definições 

desse vocábulo.48 Alden (1968, p. 5) também nos esclarece esse fato quando comenta: 

 

A tradução da frase helel ben shachar em Isaías 14:12 não é fácil. O ben shachar 

                                                
45

 A Edição WEBER-GRYSON (2007, p. 1.111a) da Vulgata Editio quinta , nas referências cruzadas, traz o texto 
de Lc 10.18 e de Ap 8.10 induzindo a uma interpretação cristã como referência ao diabo.  
46

 O árabe tem uma raiz cognata ھالل (hilâl),  enquanto que a Peshitta traz nesse texto o verbo tem ��� (yll) = 
gemer, uivar, lamentar. 
47

A suposição de que a raiz esteja relacionada com o verbo hebraico  lly yll = gemer, uivar, lamentar; forma 

que ocorre duas vezes em Zc 11.2 é pouco provável, e mesmo assim não tem relação com a explicação da origem 
do nome Lúcifer o que resultaria numa tradução estranha do texto de Is 14.12. 
48

 Davidson (1993, p. 189-190) analisando a raiz llh hll da qual a palavra é proveniente, coloca como 

possibilidade de tradução de Is 14.12 “estrela da manhã, Lucifer”, contudo, não há qualquer base linguística 
para a possibilidade de tradução da palavra como Lúcifer. Berezin (1995) também coloca em maiúsculas como 
possível tradução do vocábulo e assim também o faz Gesenius (1840) que também coloca a opção de tradução 

Lucifer em letras maiúsculas. Even-Shoshan (1979, h-j, p. 516) corretamente não faz nenhuma relação com o 

vocábulo latino lucifer, explica somente que a raiz llh hll é uma probabilidade, cita o texto de Is 14.12 onde 

aparece o vocábulo, o relaciona com a estrela da manhã e a hipótese de que seja nome de um rei Assírio. A força 
da tradição interpretativa interferiu até mesmo nos léxicos do hebraico que relacionam a palavra a uma tradição 

intepretativa cristã sem evidências linguísticas. No Ugarítico ocorre a expressão parecida: bnt Hll 
bnt hll = ‘filha da alva [?]’. 
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não é o problema. A frase significa “filho da alva” ou similares. A estrela da 
manhã é o filho da manhã. O termo hebraico ben – “filho” significa algo muito 
próximo, dependente ou descrito pela palavra seguinte no estado absoluto. Mas 
helel é um nome? É um substantivo comum? É um verbo? A palavra helel aparece 
em Zacarias 11:2 em paralelo com um verbo cujas letras radicais são yll. Assim, 
ambos significam “uivo” ou “berro” e são aparentemente onomatopeias. Em 
Ezequiel 21:12 (v. 17 em hebraico) temos uma situação similar. Ali helel é paralelo 
a z’q, que significa “gritar”. Jeremias 47:2 tem uma forma relacionada (hiph’il) e 
ali a palavra é traduzida como “lamento”. A versão síria, entre outras, entende 
assim a palavra em questão: “Como caíste do céu! Uivo na manhã…”. (disponível 
em: <http://monergismo.com/wp-content/uploads/lucifer-quem-oque_robert-
alden.pdf> acesso em: 02.03.2012) 

 

2.1.2 O texto fonte de Isaías 14.12 

 

Quando há dúvida a respeito da tradução de uma palavra ou versículo bíblico, é 

preciso recorrer ao texto fonte. Faremos aqui uma análise palavra por palavra, uma tradução 

interlinear e uma tradução por equivalência formal49 para compreendermos melhor a 

construção hebraica. O texto original hebraico é como segue:50 

 

`~yI)AG-l[; vleAx #r<a'l' T'[.D:g>nI rx;v'_-!B, lleyhe ~yIm:V'mi T'l.p;n" %yae 

 

‘êyh  nafaltâ  mishâmayim  hêylêl  bem-shâhar  nigdda’tâ  lâ‘arets  hôlesh  ’al-gôyim51 

 

Uma análise morfológica do texto mostra as seguintes definições: 

 

%yae – partícula interrogativa em forma de interjeição = como? 

T'l.p;n" – verbo qal 2.ª pessoa masculino singular completo do tipo n“p da raiz lpn – 

tradução = tu caíste 

~yIm:V'mi – preposição m   +  substantivo plural dual  ~yIm:v' - tradução = desde os 

céus, dos céus 

lleyhe – substantivo masculino singular absoluto, da raiz llh = brilhar – tradução = 

                                                
49

 Chama-se equivalência formal a tradução que procura manter a forma do original o quanto seja possível ao 
contrário de equivalência dinâmica que se preocupa mais com a língua de destino e menos com a língua de 
origem. 
50

 Utilizamos aqui o texto massorético da BHS (Bíblia Hebraica Stuttgartensia). 5.ª Ed. Stuttgart, Alemanha: 
Sociedade Bíblica do Brasil, [2009]. 
51

 O hebraico se lê da direita para a esquerda, mas para evitar confusões, a transliteração está da esquerda para a 
direita. 
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estrela da manhã, lua crescente, estrela da alva, planeta Vênus, estrela resplandecente.  

 

rx;v'_-!B, – substantivo masculino singular construto !B,  + substantivo masculino  

singular  absoluto rx;v' – tradução = filho da alva, filho do amanhecer 

T'[.D:g>nI – verbo nifal 2.ª pessoa masculino singular completo do tipo Lâmed 

GUTURAL  da raiz [dg – tradução = foste quebrado, foste precipitado, foste cortado 

#r<a'l' – preposição l + artigo h' + substantivo feminino singular absoluto #r<a, – 

tradução = para terra, à terra 

vleAx – verbo qal particípio masculino singular absoluto GUTURAL p da raiz vlx – 

tradução = estava debilitando, debilitavas, enfraquecias 

~yI)AG-l[; – preposição  + substantivo masculino plural  - tradução = sobre gentios, 

sobre povos, sobre nações 

 

Abaixo propomos uma tradução Interlinear: 

 

lleyhe         ~yIm:Vmi     Tl.p;n”   %yae 
estrela resplandecente    desde os  céus       caíste     como 

`~yI)AG-l[;        vleAx       #r<al'      T[.D:g>nI          rx;v’_-!B,             
 sobre os povos       enfraquecendo       para terra     foste cortado    filho da alvorada   

 
 
 

Uma tradução idiomática52 do texto pode ser feita da seguinte forma: 

 

Como caíste dos céus estrela resplandecente, filho da alvorada, como foste cortado 
em direção à terra tu que enfraquecias os povos? 

 
 

2.1.3 A ocorrência da palavra lucifer na Vulgata Latina 

 

Is 14.12  

quomodo cecidisti de caelo lucifer 53 qui mane oriebaris corruisti in terram qui 
vulnerabas gentes 

                                                
52

 Se chama tradução idiomática uma tradução que faça sentido na língua destino. 
53

 Os negritos são nossos, assim como o negrito colocado em todas as outras versões citadas. 
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Como caíste do céu, ó astro brilhante, que, ao nascer do dia, brilhavas? Como caíste 

por terra, tu que ferias as nações?54 
 
 
II Pe 1.19 

et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendentes quasi 
lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies inlucescat et lucifer oriatur in cordibus vestris 

 
Temos ainda a palavra mais firme dos profetas, à qual fazeis bem em prestar atenção, 

como a uma lucerna55 que alumia num lugar escuro, até que venha o dia, e a estrela da 
manhã 56 nasça em vossos corações. 

 
 
Jó 11.17 

et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam et cum te consumptum putaveris 
orieris ut lucifer 

 
Levantar-se-á pela tarde sobre ti uma luz como a do meio-dia; / e, quando te julgares 

destruído, surgirás como a estrela da manhã.57 
 
 
Sl 109.3 [110.3 na Bíblia Protestante] 

 

tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum ex utero ante 
luciferum genui te 

 
 
Contigo está o principado no dia da tua força, / entre os resplendores dos santos; / 

das minhas entranhas te gerei antes da aurora.58 
 
 
 
Jó 38:32 

numquid producis luciferum in tempore suo et vesperum super filios terrae consurgere 
facis. 

 
 
És tu porventura que fazes aparecer a seu tempo a estrela da manhã, / e fazes nascer 

o Véspero sobre os filhos da terra? 
 

                                                
54

 Usei aqui a tradução de SOARES, Pe. Matos.  Bíblia Sagrada. X Ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1982, que 
é uma tradução feita a partir da Vulgata. 
55

 Pequena luz. 
56

 Ninguém ousaria traduzir essa passagem “...até que venha o dia, e Lúcifer nasça em vossos corações”. 
57

 Aqui também ninguém arriscaria a tradução“...surgirás como Lúcifer.” 
58

 Não teria sentido manter aqui, por exemplo, o substantivo declinado, pois a tradução ficaria sem sentido. 
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2.1.4 Definição do termo latino 

  

Quicherat (2000, p. 690b) nos dá as seguintes definições do termo latino lucifer: 

 

lucifer ~era ~erum, a. [LVX+ -FER 
1 luz-brilhante, luz-matutina. 
~era lâmpada (i.e. brilhante) Acc. Trag. 331; aufert (luna) ~eram partem 
glomeraminis LUCR. 5.726; ~eros.. equos (da Lua) OV. Ep. 11.46; ~eras.. faces 
(sc. meteoros) V. FL. 5.370; - (como um título de Diana) apud Graecos Dianam 
eamque ~eram.. in pariendo inuocant CIC. N.D. 2.68; ~erae.. delubra Dianae V. FL. 
7.179; (cf.) in partu.. rogabis, ut tibi ~eras adferat illa (sc. Diana) manus OV. Ep. 
19.192. 
2 (masc. as sb.) A estrela da manhã; (mitol.) o filho da Aurora e Céfalos, e pai de 
Ceyx. B (poet., para ‘manhã’ ou ‘dia’). 
 Cum in caelo fulgit propter lunam ~er PMPON .com.74; stella Veneris, quae 
Fwsfo,roj Graece ~er Latine dicitur cum antegreditur solem CIC.N.D. 2.53; dum 
rota ~eri prouocet orta diem TIB. I.9.62; praeuius Aurorae ~er OV. Ep. 17.112; 
MAN. 1.177; calidum.. refugit ~er ipse diem LUC. 2.725; PLIN. Nat. 2.36; STAT. 
Theb. 2.139; - ~ero genitore satus.. Ceyx OV. Met. 11.271; HYG. Astr. 2.42. b 
memento uenturum paucis me tibi ~eris PROP. 2.19.28; non habet officii ~er omnis 
idem OV. Fast. 1.46; quae toga libera detur ~ero pueris, candide Bacche, tuo 3.772; 
quae.. Gallicus.. usque a ~erro donec lux occidat audit JUX. 13.158. 
 

 

Temos então: 

 

lucifer – substantivo masculino singular nominativo (Is 14.12; II Pe 1.19; Jó 11.17)59  

luciferum – substantivo masculino singular acusativo (Jó 38.32; Sl 110.3)60 

 

Ao observar as citações acima, se nota a origem do nome Lúcifer, Jerônimo traduziu a 

expressão hebraica lleyhe por lucifer, um substantivo latino que significa estrela da manhã, 

aurora, astro brilhante, planeta Vênus. No latim não é um nome, caso fosse, teríamos que 

traduzir em todas as outras passagens citadas como um nome, o que causaria verdadeiras 

aberrações. Entretanto, por causa da interpretação teológica da passagem de Is 14.12 como se 

referindo a Satanás, o substantivo latino passou a ser referido como um nome, esta 

interpretação se tornou tradição, não foi questionada e passou-se a usar Lúcifer como o nome 

                                                
59

 O nominativo é o caso do sujeito, sem indicação de terminação, é a forma em que encontramos uma palavra 
no dicionário, tanto no grego quanto no latim. 
60

 O acusativo é o caso do objeto direto que nas línguas declináveis como o grego, alemão, latim é formado pelo 
acréscimo de terminações ao radical da palavra, não alterando o seu significado, mas somente a indicação de sua 
função sintática na oração. 
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próprio de Satanás.  

 

 

2.1.5 Outras traduções antigas de Is 14.12 
 
2.1.5.1 Targum de Jônatas 

 
 
 

 av'n"a. ynEb. Agb. !t'w>yzE at'ywEh.d: am'wrU !mi at'nyker>tai !ydEk.yae 
 at'vyjer>tai ay"b;k.Ak !ybe ah'gnO ah'gn: bk'Akk. ybek.Akk. 

`ay"m;m.[;b. lAjq. lyjeq' at'ywEh.d: a['ra;l. 
 
 
 
‘êykdêyn ‘itrekêyntâ‘ min rumâ‘ dahwêytâ‘ zêywetân vegô vnêy ‘nâshâ‘  
kekôkvêy khekôvâv naghâ‘ nôghâ‘ vêyn kôkvayâ‘ ‘itretêyshtâ‘  
le‘ar’â‘ dahwêytâ‘ qâtêyl qetôl ve’ammayâ‘ 61 
 
 
Como então caíste desde as alturas tu que eras distinto entre os filhos do homem, 

como estrelas de estrela do amanhecer, do amanhecer entre as estrelas foste banido para a 
terra que ele decapitou matando os povos.62 

 
 

2.1.5.2 Versão Grega (LXX) 
 
 
pw/j evxe,pesen evk tou/ ouvranou/ o` e`wsfo,roj63  o` prwi. avnate,llwn sunetri,bh 

eivj th.n gh/n ò avposte,llwn pro.j pa,nta ta. e;qnh 
 
Como caiu do céu a brilhante [estrela] da manhã o que brilha de manhã, ele foi 

cortado para a terra, aquele que foi enviado para todos os povos. 
 
 
Estranhamente, uma tradução inglesa da LXX feita por Brenton, traduz a passagem da 

seguinte forma: 

 
How has Lucifer 64, that rose in the morning, fallen from heaven! He that sent orders 

to all the nations is crushed to the earth.65 

                                                
61

 O aramaico também se lê da direita para a esquerda, contudo a transliteração está da esquerda para a direita. 
62

 O Targum traz mais uma interpretação do que uma tradução. 
63

 Negritos nossos.  
64

 Negritos nossos. 
65

 The English Translation of The Septuagint Version of the Old Testament by Sir Lancelot C. L. Brenton, 1844, 
1851, published by Samuel Bagster and Sons, London, original ASCII edition Copyright © 1988 by FABS 
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2.1.6 Outras traduções do texto nas tradições protestantes, católicas e judaicas 

 
Almeida Corrigida Fiel  (1753/1819/1847/1994/1995) Como caíste desde o céu, ó estrela da 
manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as 
nações! 

 

Almeida Revista e Corrigida (1969) Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da 
alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! 

 
Almeida Revista e Atualizada (1993)  Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da 
alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! 

 
Sociedade Bíblica de Portugal - tradução em português moderno (2005) Como pudeste cair do céu, 
astro brilhante da manhã! Foste precipitado por terra, tu, o vencedor das 
nações! 

 
Almeida Corrigida Fiel  (2007) Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! 
Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações!  

 
Bíblia Sagrada Edições Paulinas (1980) Como caíste desde o céu, ó astro brilhante, que, 
ao nascer do dia, brilhavas? Como caíste por terra, tu que ferias as 
nações?66  

 
A Bíblia Sagrada (1866) Como cahiste do ceo, ó Lucifer, tu que ao ponto do dia 
parecias tão brilhante! como cahiste por terra tu, que ferías as nações!67 

 
Bíblia Hebraica (2006) Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da 
aurora! Como foi derrubado por terra o que ditava sortes sobre as nações!´ 
68 

Jewish Publishing Society (1917) How art thou fallen from heaven, O day-star, son of 
the morning! How art thou cut down to the ground, that didst cast lots over 
the nations!  
 

                                                                                                                                                   
International (c/o Bob Lewis, DeFuniak Springs FL 32433). Esta mema palavra, e`wsfo,roj , ocorre também em 

I Sm 30.17; Sl 109.3; Jó 3.9; 11.17; 38.12; 41.10, mas a mesma versão só traduz por lucifer na passagem de Is 
14.12, mostrando assim a forte influência teológica na tradução da passagem. 
66

 Essa versão foi traduzida a partir da Vulgata pelo Pe. Matos Soares. 
67

 Versão também traduzida a partir da Vulgata por Antonio Pereira de Figueiredo. 
68

 Versão traduzida por David Gorodovits e Jairo Fridlin, citada aqui para evidenciar de que quando o texto não é 
sensível para uma determinada comunidade interpretativa há concordância na tradução do termo. 
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Jewish Publishing Society (1917) Quoi, tu tombes des ciels, astre, fils de l’aube ! 

 Tu es broyé à terre, dompteur des nations! 69 
 

Por toda a análise e comparações feitas acima, inferimos que a partir de uma tradição 

interpretativa que pode ser recuada até a época de Tertuliano, houve interferência nas 

interpretações posteriores da passagem de Is 14.12, carregando o vocábulo hebraico lleyhe de 

conotações pejorativas.  

Após a versão de Jerônimo, conhecida como Vulgata70, ter traduzido esse termo pelo 

substantivo latino lucifer a tradição interpretativa associada às novas versões como KJV em 

inglês, Figueiredo (1866), ACF (2007) em português, o que era um substantivo latino se 

tornou um nome próprio associado ao diabo.  

O poder da tradição interpretativa interferiu e continua interferindo nas interpretações 

e traduções cristãs de Is 14.12. Esse poder de interferência da tradição interpretativa nas 

traduções não é um fenômeno exclusivo do cristianismo, é possível verificá-lo também em 

traduções de orientação judaica, como veremos abaixo. 

 

2.2 Interferência teológica rabínica na tradução de Is 9.5-6 71? 

 

Diferente da necessidade de tradução bíblica com fins de propagação da mensagem 

cristã, o judaísmo rabínico não se preocupou tanto com a tradução da Bíblia, já que a maior 

ocupação da tradição judaica foi a interpretação do texto, a tradução bíblica não ocupou lugar 

central nos meios judaicos.72  

                                                
69

 Disponível em: <http://nachouraqui.tripod.com/id80.htm> acesso em 14 mar. 2012. 
70

 Deve-se lembrar de que a Vulgata assumiu autoridade como versão oficial da tradição cristã até o período da 
Reforma Protestante do séc. XVI sendo vista como versão “inspirada por Deus” interferindo ainda mais na 
tradição interpretativa cristã. Após serem feitas traduções protestantes da Bíblia para línguas vernáculas a 
Vulgata continuou como versão autoritativa somente na tradição católica romana. 
71

 A maioria das traduções judaicas seguem a numeração do texto massorético, portanto, o que nas Bíblias 
protestantes é Is 9.6-7, nas Bíblias Judaicas é Is 9.5-6, a diferença, no entanto, é somente de numeração e não de 
conteúdo, a versão da Editora Sêfer segue a numeração da Bíblia Cristã, como é informado em Sêfer, 2006, p.8. 
A Bíblia de Jerusalém (2002), católica, nesse texto é 9.5-6; a Bíblia Sagrada, Edições Paulinas, traduzida pelo 
Pe. Matos Soares segue a numeração da Vulgata, portanto Is 9.6-7, a LXX tem Is 9.5-6. Estamos utilizando aqui 
o texto hebraico Westminster Morphology and Lemma Database (WTT) disponibilizado no software Bible 
Works 7.0, que segue a numeração Is 9.5-6. 
72

 Para usar o exemplo da língua portuguesa, há diversas traduções da Bíblia de tradição protestante, algumas 
poucas de tradição católica, contudo, as de tradição judaica são duas, uma inserida juntamente com o texto 
hebraico que tem somente: a Torá, as cinco Meguilot (Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e 
Ester) e as Haftarot (porções de outros livros que são lidas ao final da leitura semanal da Torá) (FRIDLIN, 2001), 
a única versão completa da Bíblia Hebraica de tradição judaica no Brasil é a publicada pela editora Sêfer 
(FRIDLIN; GORODOVITS. Bíblia Hebraica, 2006). 
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Tendo em conta que a comunidade judaica foi perdendo o contato com a língua 

hebraica / aramaica, quando quisesse ler a Bíblia, teria que utilizar-se de versões protestantes 

ou católicas. Na modernidade, então, surgiram várias edições judaicas do Tanak que 

incorporaram, em maior ou menor grau, uma tradição interpretativa, principalmente de 

passagens consideradas mais sensíveis no debate judaico-cristão ligado aos temas 

messiânicos. 

Aqui analisaremos brevemente a interferência dessa tradição interpretativa em 

algumas dessas edições feitas quer por judeus religiosos, quer por eruditos de origem judaica, 

que se utilizam das tradições interpretativas do judaísmo rabínico. 

O texto fonte que nos chegou é o que segue: 

 

  hr"f.Mih; yhiT.w: Wnl'-!T;nI !Be… Wnl'-dL;yU dl,y<-yKi 5 
 d[;Þybia] rABêGI laeä ‘#[eAy al,P,û Amv. ar"q.YIw: Am=k.vi-l[; 

`~Al)v'-rf; 
 #qeª-!yae( ~Alåv'l.W hr"øf.Mih; ÎhBe’r>m;l.Ð ¿hBer>~;l.À 6 

 Hd"ê[]s;l.W* ‘Ht'ao !ykiÛh'l. ATêk.l;m.m;-l[;w> ‘dwId" aSeÛKi-l[; 
hw"ïhy> ta;²n>qi ~l'êA[-d[;w> ‘hT'[;me hq"+d"c.biW jP'Þv.miB. 

`taZO*-hf,[]T; tAaßb'c. 
 
 

  Que podemos traduzir da seguinte forma: 

 

5 Pois um menino para nós foi gerado, um filho nos foi dado e estará o 
domínio sobre os seus ombros, Ele se chamará:Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Forte, PaidaEternidade73, Príncipe da Paz,6 Pela abundância do seu 
governo e pela paz, não terá fim sobre o trono de Davi, e fará com que o 
seu reino seja estabelecido e sustentado por meio do juízo e da justiça, 
desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará estas 
coisas.  

 

 A já citada versão da Editora Sêfer traz a seguinte versão para o texto: 

 
5 Pois nasceu entre nós uma criança, um filho (de Ahaz, da dinastia de David) nos 
foi dado. E sobre seus ombros estará a autoridade; por isso o maravilhoso 
Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso e Pai eterno, alcunhou-o (a Hizkiáhu 
[Ezequias], o filho de Ahaz) de Sar-Shalom (“Príncipe da Paz”), 6 para consolidar 
seu governo e para que sobre o trono de David e seu reinado não cesse jamais de 
haver paz, que será estabelecida e mantida através de justiça e retidão, desde 
agora e para todo o sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos há de tornar isto 
realidade. (SÊFER, 2006, p. 403b-404a) 

                                                
73

 Preservei a ligação das palavras em português para manter a forma do texto fonte. 
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Os tradutores inserem parênteses que funcionam como explicações interpretativas do texto, 

bem como um colchete para elucidar que Hizkiáhu se refere ao nome já ocidentalizado Ezequias, filho 

de Ahaz. Há também várias glosas incorporadas na versão para dar fluência ao sentido que se quer dar 

ao texto. A versão sofre evidente interferência interpretativa da tradição rabínica que entende o texto 

como se referindo a Ezequias, a criança nascida como esperança para a nação de Israel. Esta 

interpretação está presente no Talmud Bavly, que entende Ezequias como o Messias e Senaqueribe 

como Gogue e Magogue. As passagens do Talmude Bavli que trazem essa interpretação são as 

seguintes: 

 
do aumento do seu governo e paz não terá fim. R. Tanhum disse: Bar Kappara 
expôs em Séforis, Por que todo mem final no meio de uma palavra, está aberto, 
enquanto que aqui nesta passagem está fechado? – O Santíssimo, bendito seja Ele, 
desejou apontar Ezequias como Messias, e Senaqueribe como Gogue e Magogue; 
depois do Atributo Justiça disse anteriormente o Santíssimo, bendito seja Ele: 
‘Soberano do Universo! Se tu não fizeste Davi o Messias, que proferiu tantos 
salmos e hinos diante de Ti, Tu nomearás Ezequias como tal, que não fez hinos 
diante de Ti, apesar de todos estes milagres os quais Tu trabalhaste para ele?’ Por 
isso a letra mem está fechada. Imediatamente a terra exclamou: ‘Soberano do 
Universo! Deixe-me proferir canções diante de Ti ao invés deste justo homem 
[Ezequias], e faça-o Messias. ‘Então começou a cantar diante Dele, como está 
escrito, Das partes mais remotas da terra temos ouvido canções, toda glória ao 
justo.” (Sanhedrin 94a).74  
R. Johanan disse: Desde os dias de Ezequias, por isso é dito, do aumento do seu 
governo e paz não terá fim, sobre o trono de Davi, e sobre seu reino, para 
estabelecê-lo , e mantê-lo com julgamento e com retidão, desde agora e para 
sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. (Shabbath 55a)75 

 

Rashi também traz a mesma interpretação sobre o texto, ou seja, a tradição interpretativa do 

texto como se referindo à Ezequias pode ser facilmente verificada nos principais comentaristas 

medievais do judaísmo rabínico.76 

~Nem todas as versões judaicas mostram essa presença da tradição interpretativa, a JPS, 

tradicional versão inglesa feita pela comunidade judaica, traz a seguinte tradução do texto: 
 
   

6 (9-5) For a child is born unto us, a son is given unto us; and the government is 
upon his shoulder; and his name is called Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom;  
7 (9-6) That the government may be increased, and of peace there be no end, upon 
the throne of David, and upon his kingdom, to establish it, and to uphold it through 

                                                
74

 Traduzido da versão inglesa de Soncino, disponível em: 

  <http://come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_94.html>, acesso em: 14 mar. 2012. 
75

 Traduzido da versão inglessa de Sonicno disponível em: 

  <http://come-and-hear.com/shabbath/shabbath_55.html>, acesso em: 14 mar. 2012. 
76

 De acordo com o comentário de Rashi: wymuyb hyhy tmau Muls yk Muls rs uhyqzH ls ums arq 
“...chamará o seu nome, de Ezequias, Sar Shalom, pois paz e verdade estariam nos seus dias” In: Miqraoth 
Gdoloth (Bíblia Rabínica), disponível em: <http://www.hebrewbooks.org>, acesso em: 14 mar. 2012. 
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justice and through righteousness from henceforth even for ever. The zeal of the 
LORD of hosts doth perform this. (JPS, 1917)77 

 
 
Exceto pela transliteração “Pele-joez-el-gibbor-Abi-sar-shalom” e as maiúsculas para 

o tetragrama, não há nessa versão presença de tradição interpretativa como na versão da 

Editora Sêfer exposta acima. 

A versão de Chouraqui traz somente a tradição de cantilação massorética para a 

divisão de seu texto, contudo, não mostra interferência da tradição interpretativa em seu texto, 

conforme vemos abaixo: 

 
5. Oui, un enfant est enfanté pour nous, un fils nous est donné. 
Et c’est l’autorité sur son épaule. 
Il crie son nom: « Merveilleux conseiller, héros d’Él, 
père pour toujours, prince de la paix », 
 
6. pour multiplier l’autorité, pour la paix sans fin 
a sur le trône de David et sur son royaume, 
pour l’affermir et le restaurer par le jugement et la justification, 
désormais et en pérennité. 
L’ardeur de IHVH-Adonaï Sebaot fera cela. (Chouraqui Bible78) 
 
 
5. Sim, um nascimento de uma criança para nós, um filho nos é dado. 
E a autoridade está em seu ombro. 
Ele grita seu nome: «Maravilhoso conselheiro; herói de El, pai para sempre, 
Príncipe da paz», 
 
6.  Por multiplicar a autoridade, pela paz sem fim 
estava no trono de Davi e no seu reino, 
para fortalecer e restaurar o julgamento e a justificação, 
agora e para sempre. 
O Ardor de IHVH-Adonai Sebaot fará isso. 
 
 

2.3 Interferência teológica na Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas 

(Testemunhas de Jeová) 

 

Texto fonte da BH: 
 
 

                                                
77

 Tradução: 

 6 (9-5) Pois uma criança é nascida para nós, um filho nos é dado; e o governo está sobre seus ombros; e seu 
nome é chamado Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom; 7 (9-6) Cujo governo poderá ser aumentado, e a paz 
não terá fim, sobre o trono de David, e sobre seu reino, para estabelecê-lo, e por meio da justiça e pela retidão 
desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos exércitos executará isso. 
78

 Disponível em: <http://nachouraqui.tripod.com/id91.htm> acesso em 14 mar. 2012. 
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Gn 1.2 

   
 x:Wråw> ~Ah+t. ynEåP.-l[; %v,xoßw> Whboêw" ‘Whto’ ht'îy>h' #r<a'ªh'w> 2 

`~yIM")h; ynEïP.-l[; tp,x,Þr:m. ~yhiêl{a/ 
 

2 Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a 
superfície da água de profundeza; e a força ativa de Deus79 movia-se por 
cima da superfície das águas.80 
 
 

Outras traduções do texto hebraico trazem: 

 

ACF (1995) E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 
abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 

 
ARA A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do 
abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 

 
KJV And the earth was without form, and void; and darkness was upon the 
face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.81 

 
LXX h` de. gh/ h=n avo,ratoj kai. avkataskeu,astoj kai. sko,toj evpa,nw 
th/j avbu,ssou kai. pneu/ma qeou/ evpefe,reto evpa,nw tou/ u[datoj82 

 

VUL terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et 
spiritus Dei ferebatur super aquas83 

 

A tradução da expressão hebraica  ֱַאלִהים רּוח  (ruaḥ´elohiim) por força ativa84 de Deus 

tem motivos teológicos. O grupo sectário conhecido como Testemunhas de Jeová surgiu como 

grupo que rompeu com o Cristianismo Protestante por discordar de várias doutrinas clássicas 

                                                
79

 Negritos nossos. 
80

 Disponível em: <http://www.watchtower.org/t/biblia/ge/chapter_001.htm> acesso em: 19 jun. 
2012. 
81

 E a terra era sem forma, e vazia; e trevas havia sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre 
a face das águas. 
82

 A terra porém era invisível e sem forma e trevas [havia] sobre o abismo e espírito de Deus [era] conduzido 

sobre as águas. 
83

 E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as 
águas. 
84

 A palavra hebraica ruaḥ tem vários sentidos, tais como: vento, sopro, espírito, brisa, mente (DITAT 2131), a 
tradução por força ativa é exclusiva da TNM. 
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como a trindade, o inferno, a divindade de Jesus, alma humana, dentre outras. 

Segundo a doutrina desse grupo, o espírito santo é uma força ativa, e não uma pessoa, 

conforme lemos: 

  

Na Bíblia, o espírito santo de Deus é identificado como sendo o poder de Deus em 
ação. Por isso, uma tradução exata do texto hebraico da Bíblia menciona o 
espírito de Deus como “a força ativa de Deus.85 

 

Por discordarem da doutrina católica e protestante, traduzem a expressão hebraica 

dessa forma. Em outra passagem, traduzem a expressão  ַַחּיִים רּוח  ruaḥ ḥayiim por força da 

vida ativa, conforme vemos no texto abaixo, em comparação com o texto fonte da Bíblia 

Hebraica: 

 

 

Gn 7.15 
‘~yIn:’v. ~yIn:Üv. hb'_Teh;-la, x:nOà-la, WaboïY"w:   

`~yYI)x; x:Wrï ABà-rv,a] rf'êB'h;-lK'mi 
 

TNM: 

 

E eles continuaram a vir a Noé para dentro da arca, de dois em dois, de toda sorte 
de carne em que a força da vida estava ativa.86 

 

Outras traduções dessa passagem: 

 

ACF (1995) E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de dois 
em dois para junto de Noé na arca. 
 
ARA De toda carne, em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois 
para Noé na arca; 
 
KJV And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, 
wherein is the breath of life.87 
 

                                                
85

 Disponível em: <http://www.watchtower.org/t/200607a/article_01.htm> acesso em: 16 jul. 2012. 
86

 Disponível em: <http://www.watchtower.org/t/biblia/ge/chapter_007.htm> acesso em: 16 jul. 2012, 
negritos nossos. 
87

 E entraram com Noé na arca, dois e dois de toda carne, nos quais estava o sopro de vida. 
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LXX eivsh/lqon pro.j Nwe eivj th.n kibwto,n du,o du,o avpo. pa,shj 
sarko,j evn w-| evstin pneu/ma zwh/j88 
 
VUL ingressae sunt ad Noe in arcam bina et bina ex omni carne in qua erat 
spiritus vitae89 

 
 

Silva (2007) faz uma análise de várias passagens em que esse grupo insere suas 

doutrinas em sua versão da Bíblia, tanto na tradução do texto da Bíblia Hebraica quanto no 

Novo Testamento Grego. Notamos o quanto uma visão teológica interfere na tradução do 

texto da Bíblia Hebraica de forma que a tradição interpretativa de determinado grupo procura 

fundamentar sua teologia incorporando-a em suas traduções do texto fonte. 

Por meio de uma breve análise das três tradições acima expostas, a cristã protestante, a 

cristã católica, a dos testemunhas de Jeová e a judaica, podemos perceber a interferência da 

teologia na tradução de textos sensíveis da Bíblia Hebraica. Essas interferências da tradição 

interpretativa não começaram com as versões modernas da Bíblia Hebraica, fazem parte de 

uma longa tradição que pode ser verificada desde as primeiras versões, feitas em diferentes 

épocas e por diferentes tradições religiosas, o que será exposto nos tópicos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88

 Entraram com Noé na arca dois e dois de toda carne na qual está o espírito de vida. 
89

 E entraram com Noé na arca dois e dois de toda carne na qual estava o espírito de vida. 
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3. Tradução ou paráfrase? 
 
  
 
 

 No assunto como um todo, achei que seria adequado me mover entre os dois 
extremos da paráfrase e da tradução literal; manter meu autor tão próximo quanto 
possível. Sem perder todos os seus encantos, dos quais o mais eminente está na 
beleza de suas palavras; e aquelas palavras, devo acrescentar, são sempre 
figurativas. Aquelas que reteriam sua elegância em nossa língua, eu me empenhei 
por transportá-las; mas muitas delas devem ser abandonadas, porque não irão 
brilhar a não ser em si mesmas. 
 (...) 
 Ainda assim posso ousar dizer (...) que, tomando todo o material deste divino 
autor, eu tentei fazer Virgílio falar em inglês como teria falado, tivera ele nascido 
na Inglaterra, e nesta nossa época (DRYDEN apud STEINER, 2005, 278) 

 
 
De acordo com Steiner (2005, p. 276-279), Dryden buscou o equilíbrio entre a 

tradução mais literal proposta por teólogos e gramáticos e as traduções que expressavam uma 

liberdade exagerada, o que ele chama de “fogosas idiossincrasias” (Steiner, 2005, p. 276). 

Esse equilíbrio buscado por Dryden tornou a paráfrase a sua prática preferida, para ele essa 

prática era a maneira pela qual o tradutor poderia trabalhar com liberdade na transposição das 

ideias de seu autor fonte, de modo a transfundi-lo para outra língua sem fazer com que ele se 

perdesse na tradução. 

Sobre a prática de Dryden, Steiner (2005, p. 278) faz o seguinte relato: 

 

O verdadeiro caminho para o tradutor não está nem na metáfrase90 nem na imitatio. 
Está na paráfrase91  ‘ou tradução com liberdade, na qual o autor é deixado à vista 
pelo tradutor, de modo a nunca ser perdido, mas suas palavras não são seguidas 
estritamente como o seu sentido, podendo também este ser alargado, mas não 
alterado’. Este, nos diz Dryden, é o método adotado por Edmund Waller e Sidney 
Godolphin na sua tradução de 1658 do Livro IV da Eneida. O que mais importa é o 
método que o próprio Dryden seguiu em suas numerosas traduções de Virgílio, 
Horácio, Ovídio, Juvenal, Chaucer; e que expôs em sua crítica (notavelmente no 
Prefácio a Sylvae, de 1685). Por meio da paráfrase ‘o espírito de um autor pode ser 
transfundido e ainda assim não perdido’. A tradução adequada é ‘uma espécie de 
desenho posterior à vida’. Idealmente, ela não vai se apropriar do original, mas nos 
deixará ver o que o original teria sido tivesse ele sido concebido na nossa própria 
língua.  

 

No debate entre as teorias da tradução, desde a antiguidade aos nossos dias, na 

                                                
90

 Também conhecida como tradução interlinear, tipo de tradução muito frequente em estudos teológicos para 
pesquisas das línguas originais da Bíblia (grego, hebraico e aramaico), em que uma tradução palavra por palavra 
é colocada imediatamente abaixo do texto fonte, de forma que o estudante possa verificar a fraseologia da língua 
de origem na língua alvo. 
91

 Todos os itálicos são do próprio Steiner. 
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polaridade entre a literalidade e a tradução livre, a paráfrase vai além, colocando-se como o 

fim máximo da liberdade do tradutor, que ao invés de estar subserviente à obra original, pode, 

agora, se tornar, também ele, um autor por meio da libertação proporcionada pela paráfrase.  

A paráfrase se torna um alargamento do autor original, nem tão literal nem tão livre, 

um equilíbrio, um caminho do meio, uma expansão do texto fonte sem distorção nem 

alteração.  

Nida, ao discutir o que seria uma boa e uma má tradução informa que o termo 

paráfrase é utilizado como sinônimo de perda e distorção da mensagem original em 

“...padrões culturais estranhos” (Nida, 1982, p. 173). De acordo com Nida, o sentido correto 

de paráfrase está ligado à sua teoria da equivalência dinâmica em que “uma boa tradução 

foca o significado ou o conteúdo como tal e pretende preservá-lo intacto; e, no processo, este 

pode muito radicalmente reestruturar a forma: isto é paráfrase no sentido próprio.” (Nida, 

1982, p. 173). Por essa citação, podemos entender que Nida concordava com um tipo de 

tradução parafraseada, mas afirma que a concepção de paráfrase é compreendida de forma 

equivocada e que o sentido correto de paráfrase seria o mesmo que o seu paradigma de 

equivalência dinâmica. 

Alguns ramos da teologia protestante não aceitariam uma Bíblia traduzida por meio do 

paradigma da paráfrase, o que para essas correntes seria uma distorção do sentido do autor 

original inspirado.92 O texto deve seguir o original o mais próximo possível, inclusive 

imitando a “forma” do original e não só a tradução do sentido. Por esta causa, a teoria de Nida 

da equivalência dinâmica se tornou sinônimo de heresia nos meios mais radicais do 

pensamento protestante. Sendo as traduções feitas por esse princípio consideradas como obras 

diabólicas, ou seja, os meios mais radicais demonizaram a teoria93, tratando-a como inimiga 

número um do “correto” entendimento das Escrituras Sagradas.94 Por outro lado, as versões 

                                                
92

 Para efeitos de homilia, contudo, os manuais aconselham a elaborar uma paráfrase própria para fins de 
familiarização com o texto original antes de se preparar a mensagem a ser pregada, Braga (1986, p. 135), por 
exemplo, afirma: “haverá ocasiões em que parafrasear toda a unidade expositiva nos será de ajuda para 
descobrir tanto o sujeito como o complemento”. 
93

 Para a demonização, tanto das traduções como do próprio Nida, ver <http://solascriptura-
tt.org/Bibliologia-Traducoes/VersoesModernasDaBiblia-Cloud-Livro.htm> acesso em: 16 jun. 
2013. 
94

  É interessante notar que o próprio Lutero não apoiava uma tradução literal, em sua produção da tradução da 
Bíblia para o alemão preferiu maior liberdade na tradução de modo que as Escrituras soassem numa fala mais 
coloquial do que literal, sobre os princípios de Lutero nos diz Berman (2002, p. 50-51): “Dái a dupla tentativa de 
Lutero: traduzir para um alemão que a priori só pode ser local, o seu, o Hochdeutsch, mas elevar, no próprio 
processo da tradução, esse alemão local a um alemão comum, a uma língua franca. Para que esse alemão não se 
torne por sua vez uma língua separada do povo, deve conservar nele alguma coisa dos Mundarten e dos modos 
gerais de expressão dos falares populares. Haverá, portanto, o emprego constante e deliberado de uma língua 
muito oral, carregada de imagens, de locuções, de formas de expressão e, ao mesmo tempo, um trabalho sutil de 
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que se utilizam do paradigma de Nida da equivalência dinâmica evitam o termo paráfrase, 

justamente por estar associado à distorção e, assim, teriam pouca aceitação de suas versões 

nos meios protestantes. 

Embora o próprio Jerônimo tenha defendido a ideia de uma tradução sensu sensum, na 

tradução das Escrituras, entendia que era necessário uma tradução mais literal, pois para ele a 

Escritura tinha elementos espirituais de inspiração que só poderiam ser preservados por uma 

tradução mais formal, entendia o texto das Escrituras como um mistério; enquanto traduzia os 

textos profanos (de forma mais livre), dizia: “Agora e não somente admito, mas livremente 

anuncio que na tradução do Grego – exceto, é claro, no caso das Escrituras Sagradas – Eu 

traduzi, não palavra por palavra, mas sentido por sentido.” (in: Robinson, 2002, p. 24-25). 

Essa visão do texto sagrado até mesmo como língua do Espírito Santo, começou a perder sua 

força no século XIX com a Teologia Liberal Protestante que passou a analisar o texto bíblico 

com os mesmos princípios que se analisava a literatura profana. Assim, a tradução da Bíblia 

passou a assimilar as teorias linguísticas utilizadas nos meios acadêmicos seculares. 

Ramos mais radicais do judaísmo também preferem traduções menos parafraseadas. 

Alguns teóricos de origem judaica, tais como Meschonic, Campos e Chouraqui procuram 

preservar até mesmo a tradição de cantilação massorética em suas traduções do original 

hebraico. Ou seja, a paráfrase não é bem-vista como via válida de tradução da Bíblia nos 

meios religiosos. Para Pym (2010, p. 52), “essa recusa geral em permitir adições ou omissões, 

podem ser encontradas nas proibições bíblicas de modificação do texto sagrado (cf. Deut. 4.2; 

12.32; Ap 22.18-19)”.  

A paráfrase, então, dependendo da linha teórica, pode ser vista como o ideal de 

tradução, em que o profissional não fica dominado e não é obrigado a servir nem ao texto 

fonte, nem à língua fonte, pelo contrário, a liberdade do tradutor e a alteração do original é 

vista como um embelezamento poetizante do original (cf. Berman, 2002, p. ).  

Pode-se comparar as teorias a respeito da validade ou não da paráfrase de acordo com 

as perspectivas teóricas da linguística. Estruturalistas95 preferirão traduções menos intrusivas 

de modo a preservar o texto fonte. Gerativistas96 ficarão mais no meio termo, preferindo uma 

tradução nem tão literal, nem tão parafraseada, já os teóricos do discurso97 darão preferência 

                                                                                                                                                   
depuração...”. 
95

  Comumente associado à obra póstuma de Saussure Curso de Linguística Geral publicada em 1916 e aos seus 
seguidores. 
96

 Os que seguem Avram Noam Chomsky que em seu livro Syntatic Strutures desenvolveu o conceito de 
gramática gerativa cujos princípios estão presentes na abordagem de Nida sobre tradução. 
97

 Duas principais linhas são seguidas pelos teóricos do discurso: 1) a britânica de Norman Fairlough (Discurso 
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por traduções mais livres, sendo a paráfrase o tipo de tradução mais ideal. 

Procurando estabelecer uma diretriz para os limites de uma tradução válida ou 

aceitável, Beekman e Callow (1992, p. 18) propõem o seguinte quadro: 

 

inaceitáveis 

 aceitáveis  

literal demais literal modificada idiomática livre demais 

 

Sobre a tradução livre demais, os autores informam, baseados no quadro acima, que é 

um tipo de tradução inaceitável por ser excessivamente livre, extrapolando o que o texto fonte 

pretendia dizer “...e como resultado, introduzir na mensagem informações que não se 

encontram no texto original.” (Beekman e Callow (1992, p.20). Os autores estão tratando da 

tradução da Bíblia e têm por referência os trabalhos de Nida, portanto, a visão que de 

equivalência formal e dinâmica orientam a abordagem que fazem das teorias de tradução e do 

julgamento que fazem dos tipos de tradução. Sobre a questão da fidelidade na tradução, 

lemos, como segue: 

 

(...) a definição de fidelidade focaliza não só o significado, mas também este traço 
de naturalidade da estrutura lingüística. Em vista destas observações, propomos a 
seguinte definição de uma tradução fiel: uma tradução que transfere o significado e 
a dinâmica do texto original. A expressão transferir o significado quer dizer que a 
tradução comunica ao ouvinte ou leitor a mesma informação que o original 
comunicou aos seus ouvintes e leitores. (BEEKMAN E CALLOW, 1992, p. 30)98 

 

Embora nenhuma tradução afirme ser parafraseada, a inserção de elementos 

linguísticos, ora explicativos, ora estilísticos, demonstram o uso de paráfrase, principalmente 

para fundamentar a tradição interpretativa estabelecida. Quanto mais carregada de 

interferências teológicas ou quanto mais a tradução pretende ser específica para a leitura de 

um grupo religioso que tem de ler o texto de acordo com aquela tradição interpretativa, mais 

se fará o uso de elementos parafraseados.  

Para notarmos o impacto da paráfrase na tradução da Bíblia, nos próximos tópicos, 

                                                                                                                                                   
e Mudança Social. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001) e J. Thompson (A Mídia e a Modernidade. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998) denominada CDA, Critical Discourse Analysis, no Brasil conhecida como ADC 
Análise do Discurso Crítica e 2) a francesa de Michel Pêcheux (O Discurso: estrutura ou acontecimento. 
Campinas, SP: Pontes Editores, 2008) e Catherine Fuchs, denominada AD Análise do Discurso. 
98

 Nota-se pela citação, a concepção gerativista presente também em Nida, mas que não é aceita pelos teóricos 
discursivos da tradução, tais como Arrojo, Venuti, Aubert, etc. 
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veremos alguns casos de traduções que inserem glosas99 de modo a parafrasear o texto fonte 

em menor ou maior grau nas tradições protestante, católica, judaica e de outras tradições 

religiosas. Denominaremos como paráfrase qualquer inserção de elementos linguísticos 

usados para explicar determinadas palavras do texto fonte ou até para interpretar determinadas 

unidades semânticas da língua fonte para a língua alvo. Para perceber a paráfrase, faremos 

uma tradução interlinear de acordo com a forma gramatical do hebraico bíblico, a partir do 

texto fonte, depois, uma tradução idiomática do texto, e, por último, destacaremos em negrito 

os elementos linguísticos parafraseados inseridos nas traduções analisadas.  

 

Texto fonte da BH com tradução interlinear100: 
 
Salmo 23 

  `rs")x.a,    al{å   y[iªro÷    hw"ïhy>   dwI+d"l. rAmðz>mi1 

 terei necessidade      não     meu pastor       YHWH            de Davi          salmo 
 
 

`ynIlE)h]n:y>   tAxånUm.    ymeÞ-l[;      ynIcE+yBir>y:    av,D<â       tAaån>Bi 2 

ele me conduzirá    descansos      sobre águas de        ele me fará deitar 101     grama verde      em pastagens de 
 
 

`Am*v.   ![;m;äl.   qd<c,©÷-yleG>[.m;b.           ynIxEïn>y:)       bbe_Avy>    yviîp.n: 3 

 nome dele   por causa de    em trilhas de retidão  ele fará com que eu seja conduzido  ele restaurará  minha alma 
 
 

 hT'îa;-yKi  [r"ª ar"Ûyai«-al{   tw<m'‡l.c;    aygEáB.   %le’ae-yKi(    ~G:Ü 4 

       tu      pois     mal     temerei  não    sombra de morte   em vale de   quando eu andar   também 
 

`ynImU)x]n:)y>  hM'heä ^T,ªn>[;v.miW÷  ^ïj.b.vi ydI_M'[i 
  me confortarão    eles       e teu cajado         tua vara    comigo 

 

yviªaro÷  !m,V,îb;  T'n>V:ßDI     yr"_r>co       dg<n<ï   !x'ªl.vu  Ÿyn:“p'l.    %roì[]T; 5 

minha cabeça  com óleo  tu ungiste    os que me oprimem    em frente de       mesa   diante de mim   tu arrumarás 
`hy")w"r>    ysiîAK 

preenchido   meu cálice 
 

                                                
99

 Entende-se glosa por palavras adicionadas para dar fluência a um texto ou alguma nota explicativa quer seja 
interna ao texto quer em rodapé. As notas de rodapé também são conhecidas na teoria da tradução como 
elementos paratextuais. 
100

 Nessa tradução interlinear, daremos ênfase à forma do texto fonte mais do que à sintaxe, que será traduzida 
mais precisamente na tradução idiomática abaixo. 
101

 Traduzimos o Hifil com verbos auxiliares para enfatizar a característica causativa dessa forma verbal. 
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 yTiîb.v;w>   yY"+x;    ymeäy>-lK'   ynIWpD>r>yIâ    ds,x,äw"   bAjÜ    Ÿ%a :Ü 6 

   e habito    minha vida  todos os dias de   seguirão a mim    misericórdia e  bondade   certamente 
`~ymi(y” %r<aoål.     hw”©hy>÷-tybeB. 
   dias     por longos         na casa de YHWH 

 
 

Tradução Idiomática: 
 
1 Salmo de Davi. YHWH é meu pastor, não terei necessidade. 
2 Em pastagens de grama verde ele me fará deitar, para águas de descansos ele me conduzirá. 
3 Minha alma ele restaurará, ele fará com que eu seja conduzido em trilhas retas, por causa do 

seu nome. 
4 Também quando eu andar em um vale de sombra de morte, não temerei mal, pois tu estarás 

comigo, tua vara e teu cajado, eles me confortarão. 
5 Tu arrumarás uma mesa diante de mim, em frente dos que me oprimem, tu ungirás com óleo 

a minha cabeça, meu cálice estará preenchido. 
6  Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na 
casa de YHWH por longos dias.102 
 
 
Sociedade Bíblica do Brasil (NTLH, 2000)103 

 
Salmo 23 
 

1 O SENHOR é o meu pastor: nada me faltará.104 

2 Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranqüilas.105 

3 O SENHOR renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, 
como ele mesmo prometeu. 

4 Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de 

nada. Pois tu, ó SENHOR Deus, estás comigo; tu me proteges e me diriges. 
5 Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. 
Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até 
derramar. 

6 Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu 

viver. E na tua casa, ó SENHOR, morarei todos os dias da minha vida. 
 

 

vs.3 renova as minhas forças - é uma interpretação da expressão  bbe_Avy> yviîp.n : , 

traduzindo  bbe_Avy> por renova,  e yviîp.n:  por minhas forças, nas versões em português 

                                                
102

 Foram traduzidos todos os verbos no futuro do presente no português para concordar com a declaração inicial 
do texto fonte, em Yiqtol ou conjugação de prefixo (WALTKE; O’CONNOR, 2006). 
103

 Todos os negritos são nossos. 
104

 Aqui a NTLH procura manter a tradução tradicional sem colocar nenhum elemento explicativo. 
105

 Esse verso também seria aceitável como uma tradução sem inserção de paráfrase, porém, a partir do verso 
três serão inseridos vários elementos parafraseados. 
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tradicionais (ARC, ARA, ACF), a expressão é traduzida como refrigera minha alma. A NVI 

tem: restaura-me o vigor, a BJ tem restaura minhas forças. 

 

vs.3 como ele mesmo prometeu – aqui a intrusão interpretativa é clara, a paráfrase é 

utilizada para explicar a expressão  Am*v. ![;m;äl. – a tradução tradicional em português 

(ARC, ARA, ACF) tem sido por amor do seu nome, a BJ tem por causa do seu nome. A 

TEV106 (1992) traz uma tradução parecida,  as he has promised107), também a NET Bible108, 

tem for the sake of his reputation109. 

 

vs.4  um vale escuro como a morte – traduz a expressão hebraica  tw<m'‡l.c; aygEáB .  

com um símile, seria melhor entender o sentido como de um vale em que [há]uma profunda 

escuridão. 

 

vs.4  tu me proteges e me diriges – a tradução procura aqui interpretar novamente  as 

expressões do texto fonte: ynImU)x]n:)y> hM'heä ^T,ªn>[;v.miW÷ ^ïj.b.vi – interpretanto       

^T,ªn>[;v.miW÷ ^ïj.b.vi tua vara e teu cajado, por tu me proteges e a expressão ynImU)x]n:)y> hM'he 

-  eles me confortarão por  me diriges. 

 

vs.5 Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver – nesse 

verso a tradução da palavra   por banquete é uma paráfrase interpretativa e o advérbio 

português onde foi inserido para se adequar ao estilo da paráfrase; também é evidente 

paráfrase a tradução da expressão hebraica yr"_r>co dg<n<ï diante dos que me oprimem por meus 

inimigos me podem ver. 

 

                                                
106

 Essa versão foi feita sob a liderança de  Robert Bratcher de acordo com os princípios da equivalência 
dinâmica de Nida, Bratcher também fez parte da comissão de tradução da BLH da SBB, ver                                  

<http://www.nidainstitute.org/eugene-nida-milestones>, acesso em: 18 jul. 2012. 
107

 como ele tem prometido. 
108

 Disponível em: <https://net.bible.org/#!bible/Psalms+23> acesso em: 18 jul. 2012, essa versão afirma 
estar no meio termo entre uma tradução por equivalência formal e equivalência dinâmica, essa tentativa de 

equilíbrio é descrita no prefácio da edição, disponível em: < http://bible.org/article/preface-net-bible-
first-edition > , acesso em: 18 jul. 2012. 
109

 por amor à sua reputação. 
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vs.5 Tu me recebes como convidado de honra – neste trecho, a paráfrase foi utilizada para 

interpretar a expressão yviªaro÷ !m,V,îb; T'n>V:ßDI ungirás com óleo minha cabeça, , como uma 

cena de honra apresentada pelo autor. A expressão hy")w"r> ysiîAK  meu cálice estará preenchido 

é parafraseada como enches o meu copo até derramar. 
 

vs.7  todos os dias da minha vida – para traduzir a expressão hebraica  ~ymi(y” %r<aoål. 

utlizou-se de uma paráfrase explicativa, fazendo relação com a tradução anterior,  ficarão 

comigo enquanto eu viver, propositadamente ou não, manteve-se o paralelismo sinonímico do 

texto fonte, embora de forma parafraseada.      

 
A versão BLH e NTLH é fiel aos princípios de Nida mesmo na tradução de trechos da 

poesia hebraica. Procura traduzir mais o significado do que a forma, assim, não se preocupa 

em transformar um verbo em substantivo, um substantivo num verbo, ou seja, o paradigma da 

equivalência dinâmica ou funcional quer transmitir o sentido e por isso a forma é secundária 

nesse paradigma. É o que Nida chama de prioridade da Equivalência Dinâmica sobre a 

Correspondência Formal. (NIDA; TABER, 1982, p. , 22). 

 

 
Editora Vida (A Nova Bíblia Viva, 2010)110 

 
 

Esta versão foi anteriormente publicada em 1981 com o nome de Bíblia Viva e com 

base nos princípios de tradução da Living Bible, lançada nos Estados Unidos em 1971, 

declarada explicitamente como uma paráfrase (TAYLOR, Kenneth N.. The Living Bible. 

Parafraseada. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1971. Novo Testamento publicado 

em 1967), para um histórico da versão Living Bible ver: <http://www.bible-

researcher.com/lbp.html> acesso em: 21 jul. 2012. Abaixo veremos o mesmo texto do Salmo 

23 e como a versão parafraseou sua tradução. 

 
 
Salmo 23 
 

1 O SENHOR é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso!111 

                                                
110

 Todos os negritos são nossos. 
111

 A Bíblia Viva é uma versão coerente com sua proposta, utiliza-se da paráfrase como uma forma de explicar o 
texto ao leitor; a NTLH, ao contrário, embora não admita ser uma paráfrase, insere várias palavras explicativas, 
mas, em algumas instâncias, mantém as formas tradicionais das versões consagradas para não causar 
estranhamento ao seu público alvo. 
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2 Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando 
sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. 
3 Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar 
pelo caminho da justiça por amor do seu nome. 
4 Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, 
continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me 
protegem! 
5 Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O 
Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com 
óleo, e faz o meu cálice transbordar! 
6 Eu tenho absoluta certeza, que a sua bondade e a sua misericórdia me 
acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do 
SENHOR para sempre! 
 

 

Vs 1 - me dá tudo o que eu preciso! – paráfrase da expressão rs")x.a, al{å – não terei 

necessidade – claro que a tradução pensa na ideia como uma consequência lógica, se eu não 

terei necessidade, significa que ele me dá tudo o que eu preciso – contudo, não é tradução , 

mas explicação. Também, o ponto de exclamação é usado como recurso de ênfase, ausente no 

texto fonte. 

    

Vs. 2 - pastos de  grama  verde  e  macia para  descansar  –  tradução  da  expressão            

ynIcE+yBir>y: av,D< tAaån>Bi – em pastagens de grama verde ele me fará deitar – o acréscimo 

do adjetivo  macia  constitui um elemento linguístico para enfatizar o descanso da ovelha e, 

assim, a bondade do SENHOR, contudo não consta da semântica da palavra no texto fonte. 

 

Vs. 2 - Quando sinto sede  - é uma substituição da expressão  ymeÞ-l[; - sobre águas de 

– novamente, na tentativa de explicar mais o sentido do que a forma, contudo, aqui, não é só a 

questão de forma e sentido, mas os elementos linguísticos parafraseados112, que são inseridos, 

se tornam uma substituição das palavras do texto fonte de forma a tentar explicar o texto mais 

do que traduzi-lo. 

 

Vs. 3 - Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito – uma paráfrase longa 

da expressão bbe_Avy> yviîp.n: - minha alma  restaurará – aqui chega a ser um comentário 

mais do que uma tradução. 

                                                
112

 Essa inserção de elementos interpretativos na Living Bible, mãe da Nova Bíblia Viva em português, é 
criticada até mesmo por Nida e Waard (1986, p. 24-25). 
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Vs. 4 - onde a morte está bem perto – paráfrase da expressão – tw<m'‡l.c; aygEáB. - que 

é uma explicação da metáfora da expressão vale de sombra de morte, ou seja, aqui o tradutor 

interpreta a metáfora como lhe parece. 

 

Vs. 4 – continuo  tranquilo e não sinto medo – tradução  da  expressão  hebraica  - 

[r"ª ar"Ûyai«-aOl - não temerei mal – omite-se a palavra mal e se acrescentam as palavras 

continuo tranquilo e sinto, novamente, paráfrases interpretativas do texto fonte. 

  

Vs. 5 - protegem! – redução da expressão - ^T,ªn>[;v.miW÷ ^ïj.b.vi -  a Bíblia Viva usa 

um verbo para explicar a metáfora do pastor que cuida da ovelha com sua vara  e  cajado. 

 

Vs. 5 - um banquete – redução explicativa da expressão !x'ªl.vu Ÿyn:“p'l. %roì[]T;   - 

arrumarás diante de mim uma mesa. 

 

Vs. 5 - O Senhor me recebe como convidado de honra – tendo em vista que a Living 

Bible é anterior à NTLH, não é mera coincidência o empréstimo da NTLH dessa versão ao 

traduzir a expressão do texto fonte yviªaro÷ !m,V,îb; T'n>V:ßDI – ungirás com óleo a minha 

cabeça. 

 

Vs. 6 - Eu tenho absoluta certeza – este é um acréscimo enfático foi inserido para dar 

mais ênfase do que o texto fonte ds,x,äw" bAj Ÿ%a; - certamente bondade e misericórdia. 

  

Vs. 6 eu viverei na presença do SENHOR para sempre! – as palavras presença e para 

sempre são paráfrases inseridas para explicar as expressões hebraicas yTiîb.v;w> habitarei e 

~ymi(y” %r<aoål longos dias. O que dá ao salmo conotações escatológicas de vida eterna.     

 
 

 Versões mais antigas tinham maior tendência para a paráfrase, como exemplo, 

vejamos uma antiga versão católica conhecida como O Pentateuco da Bíblia Medieval 



49 
 

 

Portuguesa 113(Imago / Educ, 1992, p. 114) traz uma versão bem parafraseada do texto do 

texto de Êx 20.1-6: 

 

Falou nostro Senhor ao poboo d’Israel em tal guisa114, que todos o ouvirom, e esto 
foi aos cinquenta dias, e entom lhes deu a ley, e disse-lhes em esta guisa: Nom 
averás Deus alheos ante mym, quer dizer: mym soo averás Deus. Nom farás 
flagavil115, ou ydolo, nem toda semelhança, que he eno ceeo, ou na terra, ou nas 
augas, ou sô na terra; quer dezer: nom farás a ty por Deus semelhança do sol, ou da 
lũa, nem d’outras cousas nemhũas, que adoravam desvairados homẽes, que 
estavam em error, estas cousas nom adorarás, nem honrrarás. E disse mais nostro 
Senhor por tal que guardasse o poboo esto, que el disse, e al que avia de dizer: Eu 
som o teu Senhor Deus forte, e zeoso116, que vingo os pecados dos padres enos 
filhos, e ataa a terceira, e a quarta geeraçom daqueles, que me ouverom em ódio, e 
faço misericórdia ataa mil gerações aaqueles, que me amam. 
 
 

 Este texto não pode nem mesmo ser considerado uma tradução, mas sim uma espécie 

de comentário medieval com base no texto bíblico, com inserção de vários elementos 

linguísticos parafraseados do texto fonte ou mesmo de tradição oral decorada, já que o acesso 

e o conhecimento das línguas fontes da Bíblia Hebraica eram conhecidas por poucos na Idade 

Média, e mesmo a versão latina não era de fácil acesso. 

 A paráfrase foi usada na antiguidade para difundir uma determinada interpretação das 

diversas correntes religiosas com base nos textos da Bíblia Hebraica. Embora, hoje, seja usada 

de maneira menos intrusiva, ainda é perceptível seu uso, principalmente como uma forma de 

tornar o texto mais claro para o público alvo da língua receptora, mas, também, para 

fundamentar a tradição interpretativa das diversas correntes religiosas que têm a Bíblia 

Hebraica como base de fé e comportamento. Nos próximos tópicos, veremos que esses 

elementos linguísticos inseridos no texto alvo fazem parte da interferência das tradições 

religiosas na tradução da Bíblia Hebraica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
113

 Provavelmente do séc. XIV d.C. 
114

 Maneira, modo, do germânico wisa (Imago / Educ, 1992, p. 170). 
115

 Estátua de metal fundido, do latim flagratu = levado ao fogo. 
116

 zeloso. 
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4. Tradução ou Tradição Interpretativa? 
 
 
 
 
 Nenhum outro texto é tão influenciado pela tradição interpretativa como a Bíblia. 

Como texto sensível de diversas tradições religiosas, a tradução do texto bíblico 

necessariamente passa pela aprovação, institucionalizada ou não, de um corpus tradicional de 

interpretação que será uma espécie de controle de qualidade da tradução do texto sagrado, 

referendando-o ou anatematizando-o antes que chegue aos fiéis ou ao público leigo de 

determinada corrente religiosa. Traduzir a Bíblia envolve agradar ou desagradar os intérpretes 

autorizados das tradições interpretativas estabelecidas há séculos, e, portanto, é tarefa árdua e 

muitas vezes ingrata. 

 A narrativa de Babel em Gênesis 11 é usada por vários autores117 como símbolo 

orientador da tarefa de tradução. O texto começa informando que: “toda a terra era de uma 

mesma língua, as mesmas palavras (`~ydI(x'a] ~yrIßb'd>W tx'_a, hp'äf' #r<a'Þh'-lk' yhiîy>w :¥), e que 

um grupo de pessoas, achando uma planície na terra de Sinear (r["ßn>vi) intentaram construir 

uma grande torre cujo cume chegasse até o céu, para fazerem grande o seu nome. Tal intento 

não foi agradável ao Senhor que desceu para ver tal construção e confundiu as línguas 

impedindo que o intento se cumprisse. Assim, as pessoas se espalharam sobre a terra falando 

diferentes línguas. Por causa da confusão das línguas, o nome da cidade se chamou Babel 

(lb,êB' bâvel), num trocadilho com o verbo bâlal (ll;îB') Gn 11.9. 

 Traduzir seria então um ato de rebeldia contra a ação do Senhor de confundir as 

línguas, e, por isso, em muitas tradições religiosas, o ato de traduzir tem sido visto como um 

ato de violação do sagrado, tanto nas tradições religiosas baseadas no texto da Bíblia Hebraica 

e do Novo Testamento Grego.118 Contudo, enquanto no judaísmo tenham sido feitas poucas 

traduções do texto da Torah e da Tanach119, segundo Simon-Shoshan (2007, p. 2): 

 

Alguns textos rabínicos vêem a tradução como essencialmente processo sem 
problemas e não parecem nunca questionar a possibilidade de adequadamente 
traduzir a Torah em outras línguas. Outras fontes veem a Torah como 

                                                
117

 Steiner (1998), Derrida (2002), Şerban (2006), Meschonic (2010a), dentre outros. 
118

 Em outras tradições religiosas os textos sagrados tais como o Alcorão e Bagavat Gita (Texto sagrado para o 
hinduísmo e para outros grupos religiosos de origem hindu tal como os Hare Krishna) foram evitados ou 
proibidos de serem traduzidos. 
119

 Posteriormente a visão cabalística sacralizou até mesmo a letras do alfabeto quadrático como emanações da 
própria divindade e afirmando que por meio dessas letras Deus fez todo universo. 
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inerentemente intraduzível, e consideram tais tentativas como um escândalo. 
Conectado a este fato está a questão da acuracidade do texto bíblico recebido e 
transmitido pelos rabbis relacionado a outras versões da Bíblia. Traduções variadas 
do texto pode algumas vezes refletir diferentes versões do original. No caso do 
texto bíblico, esta possibilidade levanta questões urgentes para a teologia rabínica. 

 

No cristianismo, por outro lado, a questão da tradução fazia parte da estratégia de 

disseminação de suas doutrinas nas mais diversas línguas conhecidas, tanto no mundo antigo 

como no contemporâneo. Essa diferença de concepção de tradução do sagrado na tradição 

religiosa cristã pode estar associada ao evento inaugurador da igreja narrado no livro de Atos: 

 

E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no 
mesmo lugar; 2 E de repente veio do céu um som, como de um vento 
veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3 E 
foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais 
pousaram sobre cada um deles. 4 E todos foram cheios do Espírito Santo, e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem. 5 E em Jerusalém estavam habitando judeus, 
homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. 6 E, 
quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, 
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7 E todos pasmavam e 
se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! não são galileus todos 
esses homens que estão falando? 8 Como, pois, os ouvimos, cada um, na 
nossa própria língua em que somos nascidos? 9 Partos e medos, elamitas e 
os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, 10 E 
Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros 
romanos, tanto judeus como prosélitos, 11 Cretenses e árabes, todos nós 
temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. 
(At 2.1-11)  

 

 A intertextualidade com Gênesis 11 é inevitável, entretanto, no caso do evento de 

Pentecostes,120 acontece o inverso de Babel, as línguas são unificadas pelo milagre do 

entendimento de vários povos representados na ocasião que conseguem entender em suas 

próprias línguas o que está sendo dito. 

Na visão teológica dos cristãos do primeiro século, que perdura até hoje, é como se a 

maldição de Babel estivesse agora sendo desfeita na inauguração da Igreja. Por isso, a 

mensagem, em vez de ser deixada no original, deve agora ser espalhada pelo mundo nas mais 

diversas línguas. Sobre a cosmovisão cristã do evento nos diz Şerban (2006, p. 47): 

 
O Cristianismo, por exemplo, tem adotado como uma maneira fundamental de 
espalhar sua mensagem pelo mundo (...). Esta tradição cristã de tradução pode ser 

                                                
120

 Pentēkostēs (penthkosth/j), no grego e Shavu’oth (ָשֻבעֹות), no hebraico. 
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ligada ao evento de Pentecostes, quando, cheios do Espírito Santo, os apóstolos se 
dirigiram à multidão em várias línguas, não somente Hebraico e Aramaico. Um 
fundamento para a tradução pode também ser encontrado em São Paulo. Na 
Primeira Carta aos Coríntios 14.13, São Paulo insta que aqueles que falam uma 
língua desconhecida que orem para que possam interpretá-la. De acordo com Toker 
(2005), a visão Paulina é que o espírito, a Verdade, não está ligada aos sons e 
palavras nas quais as expressões são encontradas, mas que pode ser expressa em 
diferentes palavras em diferentes línguas. 
 

 
 Posteriormente, o cristianismo sacralizou certas versões e passou a proibir o uso de 

traduções no vernáculo e a Bíblia Cristã só era utilizada na versão autorizada da Vulgata, essa 

concepção de sacralidade da Vulgata perdurou até a Reforma Protestante do século XVI, cuja 

tarefa fundamental foi traduzir a Bíblia para a língua do povo. Por essa razão, a maioria das 

traduções da Bíblia, em todo o mundo, tiveram origem na concepção protestante de espalhar a 

mensagem do evangelho nas mais diversas línguas possíveis. Até hoje, as maiores sociedades 

bíblicas no mundo são protestantes; só recentemente os meios católicos e até judaicos têm 

procurado produzir versões em língua vernácula de acordo com suas tradições religiosas. 

 
 
4.1 O poder da tradição 
 
 

A tradição faz parte da formação de cada indivíduo, ninguém, como pessoa constituída 

pode ser dizer livre de qualquer tradição. Desde escovar os dentes até a maneira de expressões 

religiosas, o ser humano segue rituais, na maioria das vezes repetidos sem serem refletidos ou 

percebidos. O que fazemos por tradição e não refletimos, se torna incorporado em nossa 

cosmovisão, de modo a pensarmos fazer parte da realidade, a essa realidade damos 

conceituações de verdade e negamos outras realidades que não se encaixem em nossa 

preconcepção tradicional, assim, fazemos a leitura do mundo ao nosso redor, assim, também, 

fazemos a leitura de textos, ou seja, ao lermos um determinado texto, trazemos para essa 

leitura nossa cosmovisão, logo, quanto maiores forem as marcas deixadas pela tradição em 

nossa cosmovisão, mais carregada será a nossa leitura do mundo e dos textos que tivermos 

contato. 

Embora de forma um tanto quanto exagerada, o desconstrutivismo trouxe à reflexão 

linguística, a necessidade da análise crítica do texto como portador de intertextualidade 

inerente, ou seja, a não existência da autonomia de autoria e, sim, da multiplicidade de textos 

em um determinado autor. Levando a teoria às últimas consequências, quando entendemos a 

tradução como um elemento de segunda mão, ou seja, em uma tradução não temos o texto 
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fonte, e sim uma leitura de segunda via, feita pela imagem que determinado tradutor ou grupo 

de tradutores tiveram do texto fonte e como transferiram essa imagem ao texto de destino. Se 

o desconstrutivismo questiona a própria noção de autoria o que dirá sobre a noção de 

tradução, se não há nem mesmo autor, como haverá tradução? 

Em várias áreas do conhecimento humano, podemos dizer que a cosmovisão de algum 

tipo de tradição interferiu na leitura dos textos e na interpretação dos conceitos, não só no 

campo da religião, mas também em outros campos da ciência, temos tradições filosóficas, que 

analisam o mundo pela ótica de um determinado filósofo, podemos falar então de uma visão 

platônica, aristotélica, nietzschiana. Tradições de interpretação psicológica, assim podemos 

falar de visão freudiana, junguiana, lacaniana. Tradições políticas tais como marxista, 

leninista, maoísta, nazista, capitalista.  

É comum serem feitas análises de visões religiosas como se somente elas fossem 

manipuladoras, mas seria ingênuo não entendermos que qualquer concepção que interfira na 

leitura que fazemos da realidade, seja ela científica ou religiosa, induz-nos a uma leitura 

condicionada pela tradição que herdamos, quer da religião quer da academia. O mito da 

imparcialidade há tempos não domina mais o pensamento acadêmico. 

Não se pode ignorar a tradição como elemento coativo poderoso e que interfere na 

leitura tanto do mundo quanto na tradução dos textos da Bíblia Hebraica; tanto o judaísmo 

rabínico quanto o cristianismo católico têm enfatizado a importância e a necessidade da 

tradição como órgão oficial, autorizado e único de interpretação do texto sagrado. Embora não 

tão enfaticamente, e nem sempre assumindo como posição oficial, o protestantismo também 

tem seus órgãos interpretativos que funcionam como um elemento de interpretação autorizada 

do texto sagrado.121 

De acordo com Fishbane (1988, p. 1) 

 

(...) a orientação exegética é também básica para a transformação interna das 
religiões tradicionais. Significativamente, o Mestre da Justiça de Qumran, e Jesus, 
e Paulo, e todos os reformadores religiosos que vêm a mente, apresentam-se como 
autênticos intérpretes das religiões que representam.  

 

Fishbane reconhece a tradição de interpretação como tendo lugar comum no judaísmo 

tradicional e no cristianismo de linha romana ortodoxa. Esse autor afirma que para essas 

                                                
121

 O exemplo mais notório é a chamada linha Reformada que se assemelha muito a uma cosmovisão católica de 
tradição interpretativa, embora nunca admitam, a linha Reformada do Protestantismo, também conhecida como 
Calvinismo Extremado, não aceita outra interpretação dos textos bíblicos que não sejam as estabelecidas pelo 
establishment interpretativo de suas tradições. 
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tradições religiosas “...a revelação é compreensível somente por meio da tradição 

autoritativa de interpretação”., exceto o cristianismo protestante, que se opõe a essa visão 

pelo princípio dos reformadores de sola scriptura (FISHBANE, 1988, p. 2).  

No âmbito da tradução da Bíblia, a tradição é o elemento mais significativo na 

transposição de padrões de leitura estabelecidos. Esses padrões de leitura nem sempre podem 

ser traçados retroativamente até sua origem, pois se perdem no cruzamento de várias tradições 

interpretativas diferentes, por vezes opositoras, mas de fontes comuns, omitidas por 

organizações, autoridades ou comunidades detentoras do poder da tradição, que procuram de 

várias maneiras, às vezes mais evidentes, às vezes menos visíveis, menosprezar as tradições 

interpretativas concorrentes do establishment interpretativo. Tendo em vista que poucas 

pessoas têm acesso ao texto fonte da Bíblia Hebraica nas línguas originais (hebraico, 

aramaico), um meio eficaz de manipulação e estabelecimento da tradição interpretativa é a 

tradução, já que a mesma é utilizada como versão autorizada pela comunidade interpretativa 

ou pela autoridade interpretativa tradicional, sendo assim, versões que divergem da versão ou 

versões autorizadas são invalidadas e menosprezadas. 

O tradutor da Bíblia sempre foi o seu primeiro intérprete, quer validando a posição do 

establishment interpretativo, e, então, tendo validada a sua obra, quer se opondo a esse 

establishment e sendo considerado como herege e sua obra considerada como proibida ou 

imprópria para leitura naquela tradição religiosa. 

 
 

4.2 A canonização das versões autorizadas pela tradição 
 
  

A canonização de determinadas versões antigas e modernas pode ser vista como 

consequência lógica do fato da Revelação Divina estar em línguas desconhecidas da 

comunidade religiosa e a leitura do original ser inacessível ao povo comum. Permitir toda e 

qualquer tradução seria permitir muitas visões diferentes do texto sagrado, o que 

comprometeria a continuidade daquela tradição interpretativa.  

 A história testemunha a canonização ou sacralização de determinadas versões 

produzidas ou reconhecidas por determinada tradição interpretativa de modo a excluir 

quaisquer versões concorrentes daquela tradição estabelecida. 

 Como será visto mais tarde, sobre a versão dos Setenta, as lendas sobre determinadas 

versões da Bíblia serviram como uma propaganda de determinadas correntes religiosas para 

validar essas versões e para que as mesmas fossem aceitas e utilizadas pela comunidade 
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religiosa como se fossem o próprio original.  

Dentre as versões antigas autorizadas e canonizadas pelo judaísmo, temos a LXX e, 

posteriormente, os Targumim. O meio católico romano canonizou a LXX nos seus primeiros 

séculos e depois a Vulgata de Jerônimo, permanecendo esta até o Concílio Vaticano II como 

única versão autorizada pela Igreja Católica Romana. O protestantismo canonizou várias 

versões, desde a versão de Lutero até, posteriormente, a Bíblia de Genebra, por último, e 

tendo o status de Versão Autorizada, a King James ou Versão do Rei Tiago (1611), tem sido a 

que mais tempo permanece no seio protestante como versão canonizada pelo mundo de fala 

inglesa.122 

 

4.3 Princípios de Interpretação Cristã  
 
 

Os princípios de interpretação cristã iniciam com os escritos conhecidos como Novo 

Testamento, que já indica um pressuposto123 dos seguidores de Jesus de Nazaré de que o seu 

mestre era o messias prometido nas escrituras judaicas e que inaugurava agora a era 

messiânica, trazendo um Novo Testamento, conforme a promessa profética em Jr 31.31, é 

nessa perspectiva que os autores do NT entendem a mensagem e ensino de Jesus (cf. 26.28; I 

Co 11.25; Hb 8.6-9).  

Não há consenso entre os estudiosos cristãos sobre os métodos de interpretação 

utilizados pelos autores do NT. Autores, tais como Osborne (2009), Stern (1989, 2010), 

Edersheim (1988), Barrera (1998) entendem que os autores utilizaram de métodos de 

interpretação comuns ao contexto judaico do primeiro século, tais como os targumim e 

midrashim. Kaiser Jr. (KAISER Jr.; SILVA, 2002, p. 208-210) e Gardiner (1885, p. 317-318) 

negam que Jesus e os autores neotestamentários tenham usado métodos rabínicos em sua 

interpretação das passagens Bíblia Hebraica, embora o próprio Kaiser Jr. reconheça que as 

sete regras de Hilel podem ter feito parte da interpretação Bíblia Hebraica que Jesus fazia em 

seus ensinos, conforme lemos: 

 

Muitas das sete regras de Hilel aparecem nos ensinamentos de Jesus, pois essas 
regras normalmente fazem justiça às intenções do autor que escreveu o testamento 
mais antigo. Ótimos exemplos mostram nosso Senhor fazendo uso dessa prática 

                                                
122

 Esta versão comemorou seus 400 anos em 2011 com grande festa e edições especiais feitas pelas Sociedades 
Bíblicas Inglesas e Americanas, embora seja uma versão de origem Anglicana. 
123

 Essa pressuposição de abordagem cristã da Bíblia Hebraica como Antigo Testamento é analisada por Reif. 
Aspects of the Jewish contribution to biblical interpretation.  in: BARTON, John (ed.). The Cambridge 
companion to Biblical Interpretation. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998, p.144-145. 
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podem ser encontrados em Marcos 2.25-28 e João  7.23; 10.34-36. Mas Jesus não 
nos dá nenhum exemplo de exegese medrash (sic) ou pesher. (KAISER Jr.; SILVA, 
2002, 208-209)124 
 

 
Embora não se possa exagerar a comparação entre o tipo de interpretação judaica dos 

primeiros séculos e a interpretação cristã, não se pode negar, contudo, que as semelhanças são 

marcantes. Primeiramente, deve-se entender que o nome cristão foi dado aos seguidores de 

Jesus posteriormente, conforme lemos no próprio texto de At 11.26:  E sucedeu que todo um 

ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos, 

pela primeira vez125, chamados cristãos126. Antes disso e até mesmo durante todo o primeiro 

século, os cristãos faziam parte de mais um dos muitos grupos judaicos do primeiro século 

como os fariseus, saduceus, herodianos, dentre outros grupos existentes que partilhavam de 

uma identidade comum centrada no templo de Jerusalém127 e das reuniões na sinagoga128, não 

é estranho, portanto, entender que esses grupos, apesar de suas diferenças partilhavam de 

fontes textuais comuns e até mesmo de princípios comuns de interpretação. 

As parábolas de Jesus assemelham-se, por exemplo, ao tipo conhecido no meio 

judaico com mashal e nimshal, tanto em vocabulário e temas quanto em método de 

interpretação. Também, as citações e alusões dos evangelhos se assemelham ao tipo de citação 

mishnaica agrupando versículos e fazendo alusões a textos da Bíblia Hebraica. O tipo de 

citação paulina também se assemelha ao tipo de interpretação rabínica. O próprio Paulo 

afirma ser hebreu de hebreus, fariseu segundo a Lei (Fp 3.5), judeu fervoroso e discípulo de 

Gamaliel (At 22.1-5; Gl 1.13-14). Sobre a abordagem da pessoa e pensamento paulino, é 

pertinente observarmos a mudança de visão nos estudos paulinos, como nos informa Martin et 

al. (2008, p. 953): 

 

Nos últimos anos, houve uma significativa mudança nos estudos paulinos. Durante 
a primeira metade do século XX, a escola dominante da “história das religiões” 
enfatizou uma abordagem helenística de Paulo: entendiam que Paulo era um judeu 

                                                
124

 Os itálicos são dos autores. 
125

 Negritos nossos. 
126

 no grego Xristiano/j cristão, seguidor de Cristo. 
127

 O grupo de Qumran, geralmente associado com os essênios, apesar de não concordar com a administração do 
templo tinham também fontes e modelos de interpretação parecidos com os outros grupos judaicos do primeiro 
século. 
128

 O próprio Jesus ensinava na sinagoga (Mc 6.2) Paulo, em suas viagens missionárias tinha por princípio, 
primeiramente procurar a sinagoga da cidade na qual estava em missão, só posteriormente a suas pregações na 
sinagoga é que partia para a pregação entre os gentios, conforme lemos em At 18.4; 19.8, neste último texto 
somos informados que Paulo discute durante três meses na sinagoga da cidade de Éfeso. 
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helenizado da diáspora.129 Por exemplo, R. Bultmann e seus seguidores concluíram 
que o judaísmo sincretista da diáspora e a filosofia popular da época constituíam a 
base do pensamento paulino (...). Hoje em dia porém os estudos neotestamentários 
encontram cada vez mais indícios das características judaicas da vida e do 
pensamento de Paulo. Na verdade, essa mudança faz parte de um movimento geral 
dos estudos cristãos para redescobrir as raízes judaicas do cristianismo. 
Simultaneamente, os estudos judaicos demonstram crescente interesse em 
recuperar as características judaicas de Jesus e de Paulo. 

 

O apocalipse também tem sido comparado ao tipo de interpretação midráshica, embora 

os estudos a respeito dessas semelhanças interpretativas e intertextualidade com os tipos 

rabínicos de interpretação ainda não serem conclusivas.130  

Por meio da análise interna do próprio texto neotestamentário e dos estudos históricos 

e sociológicos do ambiente em que viveram os escritores do NT, verifica-se a herança judaica 

comum desses autores, no uso que faziam Bíblia Hebraica como fonte principal e de métodos 

e fontes comuns ao judaísmo do segundo templo, Osborne resume a importância de se 

entender esse ambiente para se entender o NT da seguinte forma: 

 

É impossível exagerar a importância de se entender o uso do AT para a pesquisa do 
NT. Cada estrato da igreja primitiva – cada tradição, cada autor no NT – foi imerso 
no AT, e sua teologia está baseada nele. Ao mesmo tempo, cada aspecto das 
tradições do NT, conforme visto na segunda metade deste capítulo, utiliza o AT de 
maneiras um pouco diferentes. Mas há uma coisa que todas têm em comum: a 
abordagem que herdaram, a apropriação judaica das narrativas e passagens do AT 
dentro dos estratos do judaísmo do Segundo Templo. A exegese midráshica, a 
tipologia e os padrões do pesher foram utilizados pelos autores do NT e permeiam 
as páginas do NT. Assim, quando estudamos as citações ou alusões, devemos olhar 
para todos os níveis: o contexto do AT do qual elas se originaram, a teologia e as 
técnicas judaicas na apropriação do texto ou narrativa particular, e o uso explícito 
da passagem no contexto do Novo Testamento. (OSBORNE, 2009, p. 439) 

 

 

Depois de 70 d.C., os grupos judaicos desaparecerão, restando basicamente os cristãos 

e fariseus, que dos dois lados começaram a fazer questão de se diferenciarem, afastando-se, 

então, de sua origem comum de fontes de tradição, exceto no caso das escrituras da Bíblia 

Hebraica, mas que mesmo assim se tornou um elemento de tradição diferenciado, tendo em 

vista que os cristãos tiveram preferência pelo uso da versão grega da Bíblia Hebraica, 

enquanto que os fariseus se fixaram no uso da Bíblia em hebraico ou adaptaram para si 

versões gregas com suas visões particulares de interpretação, por exemplo, a versão 

                                                
129

 Vermes (1996, p. 95-108) também discorda de um judaísmo helenístico para os escritos do NT e confirma 
fontes judaicas comuns do primeiro século. 
130

 Uma breve discussão sobre esse tema é abordado em Osborne (2009, p. 436-437). 
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ultraliteral de Áquila que surgiu como uma versão apologética contra o uso cristão da LXX. A 

tradição interpretativa em uso nos escritos neotestamentários envolve o uso abrangente de 

todos os livros Bíblia Hebraica131, Kaiser Jr. faz uma breve análise desse uso com as seguintes 

palavras: 

 

Há 224 citações diretas do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento, sendo 
que cada uma é introduzida por uma expressão típica. Em sete outros casos elas são 
introduzidas pela palavra “e”; dezenove casos de paráfrases ou sumários do Antigo 
Testamento parecem depender de citações e 43 casos de clara semelhança indicam 
que esses textos também dependem do Antigo Testamento. Não há unanimidade 
sobre o número exato de alusões ao Antigo Testamento dentro do Novo: C. H. Toy 
contou 613, Wilhelm Ditmar argumentou que eram 1.640, enquanto Eugene Huehn 
pensou ter encontrado 4.105! O importante é que os escritores do Novo Testamento 
dialogavam com o Antigo Testamento e sentiam que estavam diretamente ligados a 
ele. (KAISER Jr; SILVA, 2002, p. 208). 

 

 

O debate sobre o uso da LXX no NT ainda é ardente entre os estudiosos do NT. Para 

Simian-Yofre et al. (2000, p. 62), as citações Bíblia Hebraica no NT não são literais e há 

divergências nessas citações, que, segundo esses autores, poderiam ser devido a motivos 

teológicos ou citações de memória.132Mais detalhes sobre essa versão serão dados nos tópicos 

referentes às versões abaixo. 

O fim do I século e início do segundo é denominado de período ante-niceno que vai 

desde o ano 100 até 325 d.C. O fim do período apostólico se dá com a morte do último 

apóstolo, João, por volta do ano 100 e o último escrito neotestamentário considerado 

apostólico, o apocalipse, por volta de 95 d.C.  

O fim do século I e início do século II testemunhará obras de grande importância para 

a compreensão da história da interpretação cristã, obras como I e II Clemente (100 d.C.), 

Pseudo-Barnabé (100 d.C.) Policarpo aos Filipenses (110-140 d.C.) Diálogo com Trifão (c. 

155 d.C.) de Justino de Roma, são textos representantes da interpretação cristão formadora da 

                                                
131

 Uma lista detalhada desse uso pode ser verificada na edição do NT grego da UBS 4.ª ed. 2008 (SBB / 
Deutsche Bibelgesellschaft), p. 745-748, onde são listadas as citações diretas do AT no NT, tanto observando a 
ordem dos livros do AT quanto observando a ordem dos livros do NT, nas p. 749-760 são mostradas as alusões e 
paralelos verbais do AT usados no NT, observando a ordem dos livros do AT, também são alistadas alusões a 
livros apócrifos e até alusões a autores gregos. Stern (2011) também coloca em negrito todas as citações ou 
alusões ao texto do AT em sua tradução da sua Bíblia Judaica Completa, embora faça também um índice das 
citações nas p. 1608-165, segundo esse autor (p. 1608): “Existem 484 passagens do Tanakh citadas 695 vezes na 
B’rit Hadashah da Bíblia Judaica Completa”. 
132

 O texto da UBS 4 ed., coloca a sigla LXX quando a citação corresponde à Septuaginta, também coloca 
negritos no texto grego para destacar as citações diretas da LXX, contudo, pode-se encontrar também nessa lista, 
citações do AT que se assemelham ao texto de Teodocião e não da LXX, como por exemplo, Mt 24.6, que faz 
alusão a Dn 2.28, 29; 2.45. 
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tradição interpretativa que se perpetuou na Igreja Cristã até a Reforma Protestante do século 

XV. 

O método de interpretação cristã da Bíblia Hebraica nesse período pode ser vista no 

seguinte exemplo extraído da Epístola de Barnabé 9.8: 133 

 

8. λέγει γάρ· Καὶ περιέτεμεν Ἀβραὰμ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἄνδρας δεκαοκτὼ 
καὶ τριακοσίους.134 τίς οὖν ἡ δοθεῖσα αὐτῷ γνῶσις; μάθετε, ὅτι τοὺς 
δεκαοκτὼ πρώτους, καὶ διάστημα ποιήσας λέγει τριακοσίους. τὸ δεκαοκτὼ 
ι’ δέκα, η’ ὀκτώ· ἔχεις Ἰησοῦν. ὅτι δὲ ὁ σταυρὸς ἐν τῷ ταῦ ἤμελλεν ἔχειν 
τὴν χάριν, λέγει καὶ τοὺς τριακοσίους. δηλοῖ οὖν τὸν μὲν Ἰησοῦν ἐν τοῖς 
δυσὶν γράμμασιν, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ τὸν σταυρόν.  

 

Pois diz: e circuncidou Abraão, de sua casa trezentos e dezoito homens. 
Qual é então o conhecimento135 que há nisto? Aprendei, porque o número 
dezoito vem primeiro, e tendo feito um intervalo diz trezentos. O dezoito I = 
dez, H = oito! Tens Jesus [IHSOUS]. E também a cruz no Tau [T ]136 é 
sobre ter a graça, diz também os trezentos. Assim então Ele revelou Jesus 
nas duas letras, e na outra a cruz. 137  

 

Esta interpretação se assemelha  ao  método  de  interpretação  Gematria138  ou  

 ,em que cada letra corresponde a inicial de uma palavra  hebraica ,(notariqon) נטריקון

encontrando sentidos ocultos no texto.139 Outro método de usar partes de letras da Bíblia 

Hebraica para proceder interpretações é chamado תמורה (temurah = troca) ou הפוך  (hipuk 

= inversão). Contudo, aqui, a Epístola de Barnabé, em vez de se utilizar do texto hebraico, 

utiliza-se da versão grega para fazer sua interpretação. Ainda nesse período, dentre os autores 

que se destacam por seus métodos de interpretação e profícuo uso Bíblia Hebraica com um 

                                                
133

 Texto grego extraído de LAKE, Kirsopp. Apostolic Fathers in Greek. Grand Rapids, MI: Christian Classics 
Ethereal Library, 1913. Disponível em: <http://www.ccel.org/ccel/lake/fathers2.html> acesso em: 15 ago. 2012, 
tradução nossa. 
134

 A citação é dupla de Gn 14.14 com Gn 17.23, citações de duas passagens unidas como se fosse um só texto 
são comuns tanto no NT quanto nas citações rabínicas. 
135

 Deve notar-se o uso aqui do termo gnōsis (γνῶσις) com um sentido de conhecimento oculto ou misterioso, 

ver abaixo  visão de Clemente de Roma sobre gnossis. 
136

 Aqui é destaca a aparência da letra Tau, que como o nosso T parece uma cruz esse simbolismo do aspecto das 
letras também é utilizado pelo misticismo judaico, o qual interpreta a aparência das letras hebraica para encontrar 
sentidos ocultos no texto da Bíblia Hebraica. 
137

 A epístola é considerada por Farrar (1886, p. 167) “Intensamente antijudaica no seu tom, diretamente judaica 
em seu método, é marcada por uma teoria incoerente e ininteligível.” 
138

 Ver Sanhedrin 22ª. 
139

 Irineu utiliza também desse método para dizer que Jesus, em hebraico ישוע   , utilizando as iniciais, conclui 

que se temי   (Y)  = יהוה YHWH  ש  (SH) =   שמים(Shamayim) eו  (W) =  וארץ (W’aaretz), o que resultaria 

em Senhor dos Céus e da Terra. 
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grande número de citações, temos Clemente de Roma, para esse autor, a interpretação das 

escrituras do Antigo Testamento depende do dom do conhecimento, ou gnose (gnw/sij), “Ele 

e seus leitores e todos os Cristãos, presume-se, compartilham deste dom, a habilidade para 

descobrir a vontade do Senhor para a Igreja Cristã no ensino do Antigo Testamento” (Gilbert, 

1908, p. 88). Essa tradição está fundamentada na visão dos escritos neotestamentários, mas é 

levada ao extremo pelos pais da Igreja tornando a Bíblia Hebraica um livro cristão de apoio às 

suas doutrinas, esse paradigma orientará a tradição interpretativa cristã e influenciará na 

produção de várias versões da Bíblia Hebraica durante a história da tradução. De acordo com 

Clemente, a Bíblia Hebraica não é um livro judaico, mas um livro cristão, uma profecia 

segundo a qual Cristo fala à Igreja.  

Outro grande expoente do tipo de interpretação cristã do segundo século é Justino de 

Roma (100-165 d.C.), no diálogo140 com o judeu Trifão141 percebe-se já um distanciamento 

das origens judaicas do cristianismo, tanto que, no debate, a premissa comum inicia-se com 

questionamentos filosóficos142 e, depois, centra-se nas escrituras da Bíblia Hebraica, comum a 

ambas as tradições. No diálogo (11.5) nota-se o entendimento cristão já presente no NT de 

que os crentes em Jesus constituíam o novo e verdadeiro Israel143, pois seguiam as pisadas de 

Abraão e estavam ligados a ele como “descendentes” pela fé e não pela circuncisão ou por 

nascimento carnal.144 Pelo fato de Justino e muitos outros pais da Igreja terem vindo do 

mundo helenístico e serem filósofos em sua maior parte, sua hermenêutica e exegese serão 

influenciada pelos princípios filosóficos de sua época145, portanto, afastando-se ainda mais da 

origem judaica do cristianismo que tinha uma exegese mais próxima à exegese do judaísmo 

pré 70. 

Outros textos e autores desempenharão papel importante na fundamentação da 

                                                
140

 O diálogo foi escrito por volta de 155 d.C. de acordo com Frangiotti (in: Justino, Mártir, Santo Justino de 
Roma: I e II Apologias: Diálogo com Trifão. São Paulo: Paulus, 1995, p. 107): “Esta obra representa a 
controvérsia mais antiga entre o cristianismo e o judaísmo. Constitui-se, portanto, no primeiro documento de 
valor, fora do Novo Testamento, sobre as relações controvertidas do cristianismo com o judaísmo”. 
141

 Pelo diálogo nota-se que Trifão é um judeu helenizado que diz ser judeu circuncidado, fugido da guerra (Bar 
Kochba 132-135 d.C.) vive na Grécia e passa a maior parte do tempo em Corinto (Diálogo com Trifão 1.3). 
142

  Diálogo com Trifão 1.3-6. 
143

  Rm 4.11-13; Rm 9.7; Mt 3.9; embora os escritores do NT ainda façam distinção a um Israel carnal, o 
distinguem do Israel espiritual, principalmente Paulo que diz que o novo Israel é constituído de todos os crentes 
da nova aliança, quer judeus, quer gentios (Rm 9.1-33). 
144

 Enquanto o Talmud associa a posteridade de Isaque à descendência carnal (Sanhedrin 59b), o Midrash 
Gênesis Rabbah (53.12) associa a descendência de Isaque a todos os que creem no mundo vindouro. Segundo 
Martin et al.  (2008,  p.  955-956) essa  interpretação  é  semelhante  a  que Paulo  faz  ao  discorrer sobre Gn 
21.12 em Rm 9.6-29. 
145

 Essa influência também ocorre no judaísmo, principalmente com Filo de Alexandria (20 a.C – 45 d.C.), que é 
fruto de um judaísmo helenístico e influenciou grande parte dos cristãos alexandrinos no tipo de  interpretação 
do AT. 
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tradição interpretativa cristã, mas três grandes escolas de pensamento cristão serão as grandes 

orientadoras da tradição interpretativa da Igreja, são elas as Escolas de Alexandria, de 

Antioquia da Síria e a Escola do Ocidente. 

A Escola de Alexandria146 tem como seu primeiro e grande mestre Titus Flavius 

Clemente, mais comumente conhecido como Clemente de Alexandria (150-215 d.C.), de 

acordo com Kaiser Jr. e Silva (2002, p. 210): 

 

Clemente adotou o método alegórico de Philo147 e propôs o princípio de que as 
Escrituras devem ser compreendidas alegoricamente. Ele argumentou que ‘por 
muitos motivos, as Escrituras escondem o sentido... sendo pois que os mistérios 
sagrados das profecias estão ocultos em parábolas’ (Miscellanies 6.15). Em outra 
parte de sua obra ele ensinou que ‘quase todas as Escrituras são expressas em 
forma de enigmas’ (Stromata 6124.5-6 (sic!148)). 
 
 

O princípio de interpretação alegórica149, que procurava utilizar o Antigo Testamento 

de forma simbólica e tipológica como sombras de acontecimentos da vida e obra de Cristo e 

da vida e ministério da Igreja Cristã, dominou o pensamento da Escola Alexandrina. Embora 

Clemente de Alexandria tenha sido o mestre e iniciador da escola, um discípulo seu o irá 

superar em todos os aspectos, o nome desse discípulo de Clemente é Orígenes (185-253 d.C.), 

considerado o pai do método alegórico de interpretação das Escrituras. É de Orígenes o 

primeiro tratado técnico de hermenêutica cristã (Kaiser Jr. e Silva, 2002, p. 211), sobre 

Orígenes, nos diz Berkhof (2008, p. 20): 

 

Orígenes considerava a Bíblia como um meio para a salvação do homem; porque, 
de acordo com Platão, o homem consiste em três partes – corpo, alma e espírito – 
ele aceitava um sentido tríplice, a saber, o literal, o moral e o místico ou 
alegórico.150 Na sua práxis exegética, preferia desconsiderar o sentido literal da 
Escritura, referia-se raramente ao sentido moral e usava constantemente a alegoria 
– uma vez que só ela produziria o conhecimento real. 

 
 
Orígenes rejeitou o significado literal e adotou a posição de que este significado 

                                                
146

 Para Barrera (1998, p. 528), o judeu Filo foi o precursor da Escola de Alexandria. 
147

 De acordo com Berkhof (2008, p. 20), Clemente de Alexandria foi o primeiro dos pais da Igreja a adotar o 
método alegórico para interpretar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. 
148

 Stromata e Micellanies são a mesma obra. 
149

 Segundo Porter (2007, p. p) “Alegoria é uma palavra Grega que toma sua raiz de a)/lla e a)goreu/w 
(literalmente): falar outras coisas; em um sentido técnico a/llhgore/w significa: falar ou interpretar 
alegoricamente”. 
150

 Falava também de uma interpretação espiritual contrapondo-se a uma interpretação histórica (De Principi 
3.3, in: SCHAFF, Philip. Nicene ande Post-Nicene Fathers. New York: The Christian Literature Company, 1890-
1900, Origen, De Principi, Cap. III, p. 252). 
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deveria ser utilizado somente por cristãos iniciantes que não fossem capazes de entender o 

significado alegórico, metafórico ou simbólico das Escrituras. Ele entendia que nem todas as 

passagens da Bíblia Hebraica tinham um significado literal, mas que todas tinham um 

significado espiritual. “Orígenes declara que sem o método alegórico é fácil cometer 

incontáveis erros de interpretação” (BARRERA,1998, p. 530). O método alegórico foi usado 

como uma ferramenta apologética contra uma interpretação literalista das Escrituras, 

principalmente o tipo de interpretação halakah, feita pelo judaísmo farisaico. Entretanto, 

seguindo o princípio de Filo, o método alegórico da Escola de Alexandria e de Orígenes, 

usava o método também para explicar alegadas contradições no texto da Bíblia Hebraica, 

assim nos informa Vanhoozer (2005, p. 137): 

 

Por exemplo, Orígenes não conseguia imaginar de que maneira três “dias” se 
passaram antes da criação do Sol e da Lua. Muito menos conseguia entender que se 
recontassem as momices de Noé ébrio. Para Orígenes, o significado literal é quase 
sempre lugar-comum; é o significado que apenas os mais simples entre os leitores 
vêem no texto. Ele compara a leitura literal do texto a comer o cordeiro pascal cru. 
Pode-se tirar mais alimento espiritual das histórias bíblicas quando elas são lidas 
alegoricamente. Por exemplo, a história de Rebeca tirando água do poço e 
encontrando o servo de Abraão aponta para a verdade mais profunda de que 
precisamos visitar todos os dias os poços da Escritura a fim de encontrarmos 
Cristo. 
 

 
A segunda escola de pensamento e interpretação cristã de grande impacto foi a Escola 

de Antioquia da Síria151. Desde o primeiro século d.C. a cidade é conhecida pela forte 

presença judaica, dos cerca de 300.000 habitantes nessa época, estima-se que havia entre 

22.000 e 65.000 judeus habitando na cidade (Martin et alli, 2008, p. 92). É conhecido o fato 

narrado no NT de que a cidade foi um grande centro de pensadores cristãos e de difusão da 

mensagem do evangelho.  Barnabé foi o primeiro líder cristão enviado à cidade para ensinar 

os novos crentes e, depois, o próprio Paulo foi conduzido à cidade para ajudar Barnabé nessa 

tarefa (At 11.22-24). Nas páginas do NT, lemos que a igreja se tornou centro missionário de 

onde saíam líderes para a divulgação do evangelho e depois retornavam para prestar um tipo 

de relatório das missões empreendidas pelo mundo Romano (At 13.1-4; 15.35; 18.22). 

Esta centralidade da cidade na história da igreja cristã mostra a razão de 

posteriormente ter surgido uma escola de pensamento e interpretação. A Escola desenvolveu-

se na cidade por volta do século IV e início do século V d.C. A Escola de Antioquia também 

recebeu influência do pensamento judaico, nas palavras de Barrera: 
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 A cidade também chamada de Antioquia do Orontes. 
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A comunidade Judaica desta cidade era muito influente, como tinha sido no 
passado. Os Antioqueanos eram opositores à exegese alegórica como desenvolvida 
por Filo e os Cristãos de Alexandria. Ao invés disso, eles colocavam ênfase na 
natureza histórica da revelação bíblica a qual não deveria ser quebrada por 
símbolos e alegorias. O temperamento intelectual dos Antioqueanos foi mais 
Aristotélico do que Platônico. (1998, p. 530). 
 

 
Entre os expoentes mais ilustres dessa escola está Teodoro de Mopsuéstia (350-428), 

que não era um estudioso do hebraico e, como muitos pais da igreja, via versão grega LXX 

como inspirada, rejeitando até mesmo a versão Síria chamada Peshitta. Por causa da visão dos 

pais da igreja de que os apóstolos utilizara a LXX, Teodoro pensava sempre que a Peshitta 

estava errada e a LXX sempre estava certa152. Teodoro de Mopsuéstia, conforme Farrar (1886, 

p. 215), “Apesar de rejeitar o método alegórico de Orígenes, aprendeu com ele a importância 

de prestar atenção a detalhes linguísticos especialmente ao comentar o Novo Testamento.”  

Para Teodoro era preciso se ater ao todo de uma passagem e não a partes isoladas de 

um determinado texto, prestava atenção à sequência de pensamento, examinava a fraseologia 

do texto separando cada cláusula, só após ter feito toda essa divisão de pensamento é que 

Teodoro fornecia a exegese “a qual é frequentemente de característica brilhante e 

profundamente sugestiva” (Farrar, 1886, p. 215).153 

A terceira escola de interpretação que exerceu grande influência na tradição 

interpretativa cristã foi a Escola Ocidental. Essa escola de pensamento cristão adotava tanto o 

método alegórico da Escola de Alexandria quanto os princípios mais literais da Escola de 

Antioquia. Um elemento novo, entretanto, é colocado pela Escola Ocidental de Interpretação, 

sobre esta Escola de Interpretação observa Berkhof (2008, p 21): 

 

Um tipo intermediário de exegese surgiu no Ocidente. Ele abrigava alguns 
elementos da escola alegórica de Alexandria, mas também reconhecia alguns dos 
princípios da escola Siríaca. Seu aspecto mais característico, no entanto, encontra-
se no fato de ter promovido outro elemento, o qual não tinha se feito valer até 
aquele tempo, a saber, a autoridade da tradição e da Igreja na interpretação da 
Bíblia. Era atribuído ao ensino da Igreja no campo da exegese um valor 
normativo.154 

 

Teremos então, pela primeira vez na história da interpretação cristã, a força da tradição 
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 vide Farrar (1886, p. 213-214, notas 5-6). 
153

 De acordo com Virkler (2007, p. 46) o fim da Escola de Antioquia da Síria deu-se pelo fato de um discípulo 
de Teodoro, chamado de Nestório, ter se envolvido em uma heresia referente a pessoa de Cristo e, por isso, a 
escola ficou associada a Nestório encerrou suas atividades. 
154

 Itálicos do autor. 
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interpretativa e da autoridade da igreja como norteadora do entendimento dos textos da 

Escritura. Os principais nomes da Escola Ocidental de Interpretação também são os grandes 

pensadores da igreja em várias outras áreas que não a exegese. Dentre os nomes que se 

destacam na Escola estão: Hilário de Poitiers155 (ca. 300 - 368 d.C.), Ambrósio (340 - 397) e 

os tão conhecidos Agostinho de Hipona (354-430) e Jerônimo (347-420). Nos concentraremos 

nos dois mais importantes: Agostinho e Jerônimo. 

A obra mais significativa de Agostinho como um modelo interpretação cristã da Bíblia 

é a obra denominada Doutrina Christiana 156, obra onde o autor expõe com detalhes quais 

devem ser os procedimentos hermenêuticos para se interpretar as Escrituras do ponto de vista 

cristão. Essa e outras obras de Agostinho foram de crucial importãncia para o pensamento 

cristão de modo a produzir uma tradição interpretativa que só irá ser suplantada 

posteriormente com as obras de Tomás de Aquino. 

O prólogo da Doutrina Christiana é uma refutação prévia a todos os que quiserem se 

opor aos métodos expostos por Agostino na obra. Essa refutação prévia começa com as 

seguintes palavras: 

 

Antes de iniciar, contudo, parece-me que devo responder aos que contestarão, ou 
talvez venham a contestar, este meu esforço, caso não os convença 
antecipadamente. Se esta exposição não for suficiente para que alguns cessem as 
críticas, pelo menos fará com que não demovam nem afastem outros de estudo tão 
proveitoso. Poderiam ser estes levados a desânimo paralisante, se não estivessem 
premunidos e preparados. (Doutrina Christiana, Prólogo 1) 

 

Ele refuta previamente três possíveis contestadores: os que não entenderão as normas 

ensinadas pelo autor; os que entenderão, mas quererão aplicar imediatamente o conhecimento 

adquirido e, não conseguido explicar algumas passagens das Escrituras, pensarão ser o 

trabalho do autor inútil e, por último, os que “interpretam bem” ou “imaginam interpretar 

bem” e pensam ser as normas expostas por Agostinho inúteis, pois as dificuldades das 

Escrituras só podem ser interpretadas pela oração “...e consistem em puro dom divino.” 

(Doutrina Christiana 2). 

Berkhof diz mais sobre os princípios de interpretação de Agostinho: 

 

Agostinho diferenciava-se de Jerônimo pelo fato de seu conhecimento das línguas 
originais ser bem deficiente. Isso equivale a dizer que ele não foi, principalmente, 
um exegeta. Ele foi grande em sitematizar as verdades da Bíblia, mas não na 
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 Também chamado de Santo Hilário. 
156

 Publicada em português com o nome de A Doutrina Cristã: Manual de Exegese e formação cristã. 
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interpretação da Escritura. Seus princípios hermenêuticos, os quais trabalhou em 
seu De Doctrina Christiana, eram melhores que sua exegese. Ele advogava que um 
intérprete deveria ser filológica, crítica e historicamente equipado para sua tarefa e, 
acima de tudo, que tivesse amor pelo seu autor. Enfatizou a necessidade de se ter 
consideração pelo sentido literal e de basear o alegórico sobre ele; mas, ao mesmo 
tempo, entregou-se livremente à interpretação alegórica. (2008, p. 21) 

 
 

Agostinho fazia uso abundante da Bíblia em seus escritos, uma análise feita por 

Lagarde, um estudioso da Universidade de Göttingen, na Alemanha contou 42.816 citações da 

Bíblia nas obras agostinianas, 13.276 citações da Bíblia Hebraica e 29.540 do Novo 

Testamento (Fragiotti, 2002, p. 21, in: A Doutrina Cristã). Quanto ao sentido das Escrituras, 

Agostinho entendia um sentido quádruplo para o texto bíblico:  

 

histórico, etiológico (uma investigação acerca das origens e causas), analógico e 
alegórico. O conjunto de quatro termos que acabaram sendo aceitos pela escola 
ocidental de hermenêutica era composto pelo sentido literal, alegórico, tropológico 
(moral) e anagógico (místico ou escatológico). A ilustração usual desse sentido 
quádruplo surgiu por volta de 420 d.C. nas Conferências (14.8) de João Cassiano: 
Jerusalém literalmente significa a cidade dos judeus; alegoricamente Jerusalém é a 
igreja (Sl 46.4, 5); tropologicamente, Jerusalém é a alma (Sl 147.1, 2, 12); e 
anagogicamente, Jerusalém é nosso lar celestial (Gl 4.26). Cassiano deixou claro 
que o sentido quádruplo não se encaixava em todas as passagens das Escrituras; 
devia-se sempre dar atenção primeiramente ao sentido literal, conforme enfatizado 
pela escola de Antioquia. Mas os sentidos analógico e alegórico mantinham vivas 
as preocupações centrais da escola de Alexandria com os aspectos místicos e 
espirituais do texto, enquanto o tropológico permitia que moralistas judeus e 
cristãos descobrissem os ensinamentos morais e éticos do texto. (KAISER Jr. e 
SILVA, 2002, p. 214)157 

 
 

Como já dito, o outro pensador mais significativo na Escola Ocidental de interpretação 

foi Jerônimo. Ao contrário de Agostinho, era profundo conhecedor do hebraico e do grego e é 

também conhecido pela famosa tradução que produziu, a Vulgata. Contudo, Jerônimo não foi 

um sistematizador como Agostinho, sua exegese está mais vinculada a uma prática de 

interpretação e tradução da Bíblia do que numa formulação de princípios hermenêuticos. Não 

foi um profundo e genial teólogo e filósofo como Agostinho, seus estudos estavam mais 

voltados para a linguística e sua prática exegética é de longe mais apurada do que seus 

antecessores e, mais ainda, do que seus sucessores.  

Jerônimo deu grande valor às autoridades judaicas e, mesmo a despeito de grande 

oposição, preferia as Escrituras Hebraicas à versão grega da LXX, que já em seu tempo havia 
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conquistado status de inspirada e, por isso, ao preferir fazer a sua tradução diretamente do 

hebraico, conquistou muitos inimigos. Estudou com rabinos no tempo que morou em Israel e 

aconselhava consultá-los em caso de dúvidas a respeito da Bíblia Hebraica.158 Para Farrar 

(1886, p. 224), o conhecimento que Jerônimo tinha da língua hebraica foi provavelmente 

maior do que qualquer outro pai da igreja. Sua influência na tradição interpretativa, contudo, 

será maior no efeito e autoridade que sua tradução causou ao longo da história da 

interpretação cristã.159 

O período posterior da interpretação cristã será conhecido como Idade Média, será um 

período de pouca profundidade e menos ainda de exegetas. Seja pelos grandes vultos do 

passado da igreja cristã, seja pelo pouco empenho dos escritores, a Idade Média se tornou na 

igreja cristã, a era da repetição. A tradição interpretativa se tornou realmente tradição, eram 

considerados grandes escritores e intérpretes os que sabiam repetir o que os grandes 

intérpretes do passado já tinham dito, a hermenêutica e a exegese se tornaram escravas da 

tradição. Prevaleceram os princípios de Agostinho sobre o sentido quádruplo das Escrituras e 

a versão de Jerônimo se tornou canonizada e única fonte de informação sobre a Bíblia, nas 

palavras de Berkhof (2008, p. 22): 

 

Durante a Idade Média, muitos, até mesmo do clero, viviam em profunda 
ignorância quanto à Bíblia. E o que conheciam era devido apenas à tradução da 
Vulgata e aos escritos dos Pais da igreja. A Bíblia era, geralmente, considerada 
como um livro cheio de mistérios, os quais só poderiam ser entendidos de uma 
maneira mística, Nesse período, o sentido quádruplo da Escritura (literal, 
tropológico, alegórico e analógico) era geralmente aceito, e o princípio de que a 
interpretação da Bíblia tinha de se adaptar à tradição e à doutrina da Igreja 
tornou-se estabelecido. Reproduzir o ensino dos Pais e descobrir os ensinos da 
Igreja na Bíblia eram considerados o ápice da sabedoria. A regra de São Benedito 
foi sabiamente aplicada aos monastérios, e decretado que as Escrituras deveriam 
ser lidas e, com elas, como explicação final, a exposição dos Pais da Igreja.160 

 
 

A máxima latina quod ubique quod semper quod ab omnibus creditum est (Aquilo que 

em toda parte, que sempre e por todos, tem sido aceito como verdadeiro), frase de São 

Vicente de Leris (445 d.C.), em sua obra Commonitorium 2.3, é ainda aceita como fonte 

válida para os católicos como manual de ortodoxia.161 Esta obra permaneceu na Idade Média 
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 Vide Barrera (1998, p. 353-354). 
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 Maiores detalhes sobre Jerônimo e sua tradução serão dados abaixo, no tópico referente à Vulgata. 
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 Todos os itálicos são do autor. 
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 O Communitorim também está disponível  em espanhol em: 

http://www.statveritas.com.ar/Libros/COMMONITORIO(San_Vicente_de_Lerins).pdf> acesso 
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como orientadora contra os hereges que não aceitavam a “fé católica” e tomou conta do 

pensamento e da interpretação bíblica, validando e orientando a tradição interpretativa da 

igreja ao dizer que qualquer análise bíblica precisaria ser referendada pela tradição da igreja 

encontrada nos Pais.  

Outras obras que serviram como fonte de validação do discurso religoso do 

catolicismo medieval foram: Glossa Ordinária de Walafrid Strabo (808-849), Glossa 

Interlinearis de Anselmo de Laon (1117), As Catenae de Procópio de Gaza (c. 465-528) no 

Oriente e as Catenae de Tomás de Aquino (1225-1274) no Ocidente e o Liber Sententiarum 

de Pedro Lombardo (1555-1625).162 Estas obras acabaram por reforçar a autoridade da 

Tradição da igreja e a orientar a interpretação das Escrituras, que agora estava fechada e 

amarrada ao peso da tradição.163 

Malanga (2005, p. 238) denomina essa posição católica de O “Fechamento” 

Interpretativo do Catolicismo (ibid., p. 237) e comenta: 

 

Quando falamos sobre a interpretação bíblica no catolicismo, devemos levar 
em conta que as discussões se restringiam aos círculos intelectuais de filósofos. 
Existe uma grande distância entre a elite que pensa o discurso da Igreja e os seus 
fiéis. Os textos não se destinavam à leitura dos fiéis comuns, mas à discussão entre 
os novos adeptos vindos das escolas filosóficas e os dirigentes da nascente Igreja. 
(...) 

O que se verifica é que a Igreja precisava lidar com multidões de fiéis 
incultos, que falavam mal o latim e não sabiam ler. Multidão também ruidosa e 
briguenta, que discutia e se batia até a morte por questões de fé. (...) 
 O caminho adotado pela Igreja foi uma crescente restrição de acesso do povo 
aos objetos e textos sagrados e, paralelamente, a imposição de verdades 
indiscutíveis, os dogmas, que começaram a surgir logo nos primeiros tempos da 
instituição, mas que foram se multiplicando no decorrer dos séculos. (MALANGA, 
2005, p. 237-238) 

 

O descontentamento com esse fechamento começou a surgir de várias maneiras, pois a 

igreja começou a utilizar dos dogmas para impor sua autoridade nos mais diversos setores da 

sociedade medieval, fato condutor de descontentamento não só entre o povo mais religioso, 

mas também entre os outros estratos sociais que precisavam obedecer calados às imposições 

dogmáticas da igreja que interferia no comércio, artes, e até mesmo na vida particular dos 

cidadãos. 

Reações contra essa imposição interpretativa dogmática começaram a surgir na igreja 

                                                                                                                                                   
em: 19 ago 2012 
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 Para mais detalhes sobre essas obras vide Berkhof (2008, p. 23). 
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 Essa visão da tradição como única fonte de autoridade interpretativa só será quebrada com o surgimento da 
Reforma Protestante, que comentaremos em seguida. 
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cristã séculos antes da Reforma Protestante, principalmente com Nicolau de Lira ( 1340), 

considerado o Jerônimo do século 14 (Farrar, 1886, p. 274). Lira era admirador dos estudiosos 

judeus de sua época, havendo estudado Rashi, enfatizou a importância do estudo das línguas 

originais e dos métodos de interpretação utilizado por estudiosos judeus. Conforme Farrar 

(1886, p. 274, nota 3) é de Rashi que provavelmente Lira tenha aprendido a antiga regra 

judaica, a qual ele expressa em forma latina como scriptura loquitur secundum modum 

nostrum loquendi (a Escritura fala de acordo com o nosso modo de falar) e da interpretação 

rabínica aprendeu o que chamava de sensu literaris (sentido literal, em hebraico פשט). 

Nicolau, embora não tenha abandonado completamente o espírito de sua época e ainda 

aceitando o sentido quádruplo, questionava, todavia, o sentido místico e “lamentou o fato de 

se permitir que ‘o sentido místico sufocasse o literal’, e exigia que o último só fosse usado na 

doutrina experimental” (BERKHOF, 2008, p. 23). 

A obra de Nicolau de Lira foi fundamental como precursora de um questionamento ao 

fechamento católico da interpretação imposto pela autoridade imposta do ministério da igreja. 

Martinho Lutero (1483-1546) foi influenciado pela obra de Lira, sendo assim, indiretamente, 

Nicolau de Lira é precursor do ambiente questionador do dogma interpretativo da igreja 

católica na Reforma Protestante. 

A Reforma Protestante, no século XVI164, é o período seguinte de maior importância 

na história da interpretação cristã, os princípios da Reforma são tradicionalmente resumidos 

nas chamadas cinco solae: sola fide (somente a fé); sola scriptura (somente a Escritura); 

solus Christus (somente Cristo); sola gratia (somente a graça); soli Deo gloria (glória 

somente a Deus). Estes cinco princípios são claros princípios contra o monopólio 

interpretativo da igreja católica, a sola fide significa que a salvação é recebida somente pela 

fé sem a necessidade das obras; o solus Christus é pelo fato do pensamento reformador de 

que somente Jesus é o intermediário entre Deus e os homens; o sola gratia se dá pelo 

entendimento que o homem não merece a salvação, mas é dada por Deus pelo seu favor 

imerecido, a graça; o soli Deo gloria tranfere toda dignidade a Deus e não ao homem ou 

qualquer autoridade humana instituída. Contudo, o princípio mais importante e orientador da 

interpretação bíblica na Reforma, é, evidentemente, a sola scriptura. Sobre esse princípio 

reformador diz Berkhof (2008, p. 24): 
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 A data oficial estabelecida como início da Reforma Protestante é 31 de outubro de 1517, data em que Lutero 
afixa à porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra a igreja católica. 
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Os Reformadores criam na Bíblia como sendo a Palavra inspirada de Deus. Mas, 
por mais estrita que fosse sua concepção de inspiração, concebiam-na como 
orgânica ao invés de mecânica. Em certos particulares, revelaram até mesmo uma 
liberdade notável ao lidar com a Escritura. Ao mesmo tempo, consideravam a 
Bíblia como a autoridade suprema e como corte final de apelo em disputas 
teológicas. Em oposição à infalibilidade da Igreja, colocaram a infalibilidade da 
Palavra. Sua posição é perfeitamente evidenciada na declaração de que a Igreja 
não determina o que a Escritura ensina, mas a Escritura determina o que a Igreja 
deve ensinar. O caráter essencial da sua exegese era o resultado de dois princípios 
fundamentais: (1) Scriptura Scripturae interpres, isto é, a Escritura é a intérprete 
da Escritura; e (2) omnis intellectus ac expositio Scripturae sit analogia fidei, isto 
é, todo o entendimento e exposição da Escritura deve estar em conformidade com a 
analogia da fé. Para eles, a analogia fidei é igual à analogia Scripturae, isto é, o 
ensino uniforme da Escritura. 

 

Esse ponto, sola Scriptura, será o ponto principal de discórdia entre os reformadores e 

a igreja católica e será o ponto de diferença entre o protestantismo e outras tradições religiosas 

cristãs, pois, além do catolicismo romano, as igrejas ortodoxas: grega, copta, russa, também 

têm a autoridade de seus patriarcas ou papa e na tradição da igreja, o elemento intermediador 

entre as Escrituras e o que essas significam, ou seja, o significado passa pelo crivo da tradição 

interpretativa estabelecida pela autoridade eclesiástica. A partir desse momento histórico, o 

cristianismo se dividirá exponencialmente entre a visão da tradição interpretativa e o direito 

do livre julgamento. O catolicismo romano, no Concílio de Trento (1545-1563)165, confirmou 

a posição de que a Bíblia só pode ser interpretada pela tradição, ou seja, qualquer 

interpretação não autorizada das Escrituras é invalidada pela tradição da igreja. 

Ao contrário da posição católica romana de atribuir autoridade inspirada para a 

Vulgata, os reformadores enfatizavam a necessidade de voltar aos originais hebraicos, 

aramaico e grego, assim, inicia-se no protestantismo, um período de estudos dessas línguas,166 

o grande erudito biblista167 que deu suporte a Lutero nessa área foi Melanchthon. 

Um exemplo da interpretação bíblica de Melanchthon, condenando o sentido 

quádruplo é dado por Bohlmann (1970, p. 53): 

 

Haec duxi hoc in loco, de quatour sensibus dicenda esse, ut admonerem unam 
aliquam, ac simplicem, et certam sententiam in sigulis locis quaerendam esse, quae 
cum perpetuo contextu orationis, et cum circumstantiis negocii consentit. Nec 
ubique licet allegorias quaerere, nec temere aliud ex grammatica sensentia 

                                                
165

 O Concílio de Trento é considerado uma das muitas atitudes da igreja católica romana conhecidas por 
contrarreforma. 
166

 Esta volta à antiguidade clássica ou original da literatura, é, sem dúvida, elemento presente no espírito 
renascentista que foi influenciador da Reforma Protestante. 
167

 Nome dado a estudiosos bíblicos que se dedicam ao estudo das línguas originais da Bíblia, hebraico, 
aramaico e grego. 
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ratiocinandum est, sed videndum, quid in unoquoque loco deceat, nec pugnantia 
figenda sunt cum articulis fidei. (Conduzi o debate a êste assunto, que se denomina 
dos quatro significados, para admoestar que, em cada passagem, é necessário 
procurar apenas um sentido simples e exato, que deve sempre concordar com o 
contexto do trecho, bem como com os assuntos precedentes e seguintes. Também 
não é lícito procurar alegorias em qualquer parte, nem é preciso temer que se deva 
deduzir outro sentido além do gramatical, mas importa cuidar que a interpretação 
de qualquer passagem não entre em conflito com algum artigo de fé)168. 
 
 

Melanchthon argumentará contra a visão católica da época que procurava se utilizar do 

sentido alegórico e do entendimento dos sentidos quádruplos para fundamentar as doutrinas 

católicas, e já que ninguém podia questionar a interpretação da igreja, que era a única 

autorizada a deduzir os sentidos das Escrituras, o texto bíblico era usado como transmissor da 

tradição interpretativa autoritativa, sem a possibilidade de questionamentos. 

 Embora Melanchthon seja o exegeta da Reforma, é Lutero a mente e o líder do 

movimento, tendo aprendido as línguas originais com Melanchthon, deu sua maior 

contribuição à liberdade de interpretação ao produzir a versão alemã da Bíblia em 

Hochdeutsch 169 transformando-o em língua franca, podendo ser a sua tradução entendida em 

todo território europeu de língua alemã. O impacto da tradução da Bíblia por Lutero é 

esclarecido por Berman (2002, p. 51) com as seguintes palavras: 

 

Difícil, mas aparentemente bem-sucedida: logo em seu aparecimento, a Bíblia 
luterana faz sensação, apesar de todas as críticas. As reedições se sucedem. Muito 
rapidamente, o povo ao qual ela era destinada decora passagens e a integra em seu 
patrimônio. Desde o início, torna-se a pedra angular da Reforma na Alemanha, 
como Goethe bem observou. Mas ela é ainda mais do que isso: transformando o 
Hochdeutsch em lengua franca, ela faz dele, durante séculos, o medium do alemão 
escrito. Na tradução luterana, estabelece-se uma primeira e decisiva auto-afirmação 
do alemão literário. Grande “reformador”, Lutero é doravante considerado um 
escritor, como um criador de língua, e é assim que Herder e Klopstock o celebram. 

 

Lutero não é, contudo, o grande exegeta da Reforma, mesmo tendo sido ferronho 

crítico se prende ainda ao sentido alegórico em muitas de suas interpretações. Tinha regras 

hermenêuticas melhores do que sua exegese (BERKHOF, 2008, p. 25). A grande contribuição 

para a interpretação bíblica de Lutero será sua defesa do direito de cada um de fazer sua 

própria análise ou interpretação do texto bíblico, conhecido como julgamento particular. 

Lutero dizia ainda que ao intérprete era necessário a fé e discernimento espiritual (Berkhof, 

                                                
168

 Nestas últimas palavras “mas importa cuidar que a interpretação de qualquer passagem não entre em conflito 
com algum artigo de fé” nota-se que a Reforma já começa a formar a sua própria tradição interpretativa. 
169

 Alemão padrão ou oficial. 



71 
 

 

2008, p. 25) para que pudesse entender as Escrituras. Conduziu também à formação de uma 

tradição interpretativa no seio do cristianismo pós-reforma, já que, segundo Lutero, era 

necessário encontrar Cristo em todas as partes das Escrituras, ou seja, todo texto da Bíblia 

Hebraica, a partir dos princípios reformadores, precisavam dizer algo a respeito da pessoa e 

obra de Cristo. 

Outro grande reformador precisa ser citado, João Calvino (1509-1564), foi maior 

exegeta do que Lutero, pois aplicava os princípios que defendia à sua prática exegética. 

Comentou todos os livros da Bíblia Cristã, exceto Apocalipse. Como todos os reformadores, 

condenava o método alegórico e entendia ser este uma maneira de obscurecer o verdadeiro 

sentido das Escrituras. Calvino resolvia a interpretação cristã Bíblia Hebraica com o uso do 

que chamava aspecto simbólico, ou seja, muitas passagens Bíblia Hebraica, para serem 

entendidas do ponto de vista cristão, teriam de ser vistas como símbolos de realidades 

superiores que haveriam de se cumprir em Cristo. Calvino discorda de Lutero de que Cristo 

tem de ser encontrado em toda a passagem do AT e em sua interpretação do livro dos Salmos 

reduziu os Salmos considerados messiânicos pela interpretação cristã tradicional. Para 

Calvino, “a primeira função de um intérprete é deixar o autor dizer o que ele diz, em vez de 

atribuir a ele o que ele deveria dizer”. (BERKHOF, 2008, p. 25). Calvino, como os outros 

reformadores, também é enérgico em ir contra a necessidade do ministério da igreja católica 

ser o árbitro das Escrituras, e afirma isso com as seguintes palavras: 

 

Porque se a Igreja cristã foi desde o princípio fundada sobre o que os profetas 
escreveram, e sobre o que os apóstolos pregaram, necessariamente se requer que a 
aprovação de tal doutrina preceda e seja antes que a Igreja, a qual foi fundada em 
tal doutrina; pois o fundamento é sempre anterior ao edifício. Assim, é um grau de 
desvario dizer que a Igreja tem autoridade para julgar a Escritura, de tal sorte que 
os homens venham a determinar o que se deva ter por Palavra de Deus ou não. 
(CALVINO, Institutas da Religião Cristã, Livro I, Capítulo VII, 3) 
 
 

O pós-Reforma, entretanto, acabou incorrendo no mesmo princípio católico da 

autoridade da tradição sobre a interpretação das Escrituras, o que o protestantismo tanto 

criticou, acabou fazendo parte de sua práxis posterior. Esse período posterior à Reforma é 

denominado de Período do Confessionalismo ou Período Confessional. O princípio 

reformador  Scriptura Scripturae Interpres era só teórico, na prática, as declarações ou artigos 

de fé, como já havia sido denominado por Melanchton, agora, era o princípio orientador das 

mais diversas linhas de confissão protestante. A época do confessionalismo pode ser 

denominada de época em que “a exegese se tornou a serva do dogmatismo e degenerou em 
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mera pesquisa de textos-prova” (BERKHOF, 2008, p. 26). 

Por volta do final do século XVII, surgirá no meio protestante um movimento 

reformador no próprio meio da igreja luterana, uma espécie de revolta contra o 

confessionalismo mecânico e destituído de espiritualidade, esse movimento é denominado de 

pietismo ou pietista. A origem do movimento está ligada ao nome de Philip Jacob Spener 

(1635-1705) e os maiores representantes da escola pietista são August Hermann Franche 

(1663-1727) e Johann Albrecht Bengel (1687-1752)170. A escola pietista, no entanto, acabou 

exagerando a ênfase no sentido místico, levando a exegese à interferência de uma visão 

espiritualizada das Escrituras, encontrando sentidos inexistentes no texto bíblico.  

No século XVIII, o pietismo perpetuou-se na vida e obra de John Wesley (1703-1791), 

profundo estudioso das línguas originais e escritor de muitas obras que se perpetuaram como 

fonte de doutrina e entendimento bíblico das Igrejas Metodistas e posteriormente também a 

base das igrejas pentecostais. Paralelo ao pietismo estavam surgindo correntes racionalistas de 

interpretação bíblica por meio de filósofos, alguns de famílias tradicionalmente protestantes 

ou judaica, e outros influenciando no modo de se entender e interpretar as Escrituras. 

O período seguinte é chamado de racionalismo, e é exposto por Kaiser Jr. e Silva 

(2002, p. 218) da seguinte forma: 

 

Os primórdios do racionalismo filosófico estão em René Descartes (1596-1650), 
Thomas Hobbes (1588-1679), Baruch Spinoza (1632-77) e John Locke (1632-
1704). O racionalismo teológico, entretanto, estava diretamente ligado a três fontes 
principais: Christian von Wolff (1679-1754), Hermann Samuel Reimarus (1694-
1768) e Gotthold Ephraim Lessing (1729-81). Wolff procurou juntar a revelação 
bíblica à revelação natural a origem do Cristianismo. Lessing contribui para essas 
questões argumentando que as incertas verdades da História jamais poderiam ser 
uma prova para as verdades necessárias da razão. Assim, podemos dar crédito a 
esses homens por muito daquilo que mais tarde se transformou em Cristianismo 
liberal, incluindo a forma destrutiva de crítica à Bíblia nos séculos 19 e 20. 

 

A interpretação da Bíblia agora não era mais serva da tradição da igreja católica ou das 

confissões protestantes, o racionalismo impunha ao estudioso analisar as Escrituras de acordo 

com as ciências humanas e os estudos filosóficos e filológicos da época. A religião protestante 

tornou-se uma religião ética e moral, não mais baseada em uma interpretação histórica de 

acontecimentos reais, mas de ensinos éticos e morais, não necessariamente fundamentados na 

Bíblia. Os grandes influenciadores desse pensamento foram Immanuel Kant (1724-1804), 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Albrecht Ritschl (1822-89) e Adolf von Harnack 
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 De acordo com Kaiser Jr. e Silva (2002, p. 217) foi o primeiro estudioso a classificar os manuscritos do AT 
em famílias de baseado nas semelhanças dos mesmos. 
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(1851-1930). 

A época anterior às duas grandes guerras mundiais de 1914 e 1934 marcaram grandes 

mudanças na hermenêutica e exegese protestante. Os períodos anteriores à primeira guerra 

foram marcados por um otimismo teológico que esperava uma realidade utópica de harmonia 

e progresso, visão minada pelas duas grandes guerras que frustraram as expectativas e 

mudaram também a forma de entender e interpretar as Escrituras. 

A obra de Karl Barth (1886-1968) e Rudolf Bultmann (1884-1976) serão as duas 

grandes vozes de mudança nos paradigmas da interpretação bíblica no meio protestante. A 

obra de Barth que causou grande impacto na interpretação da Bíblia foi seu comentário de 

Romanos, de acordo com Kaiser Jr. e Silva (2002, p. 222) “...o comentário não trouxe nada de 

novo para os estudos de Romanos. Sua visão ousada, entretanto, pôs em movimento uma 

transformação dramática na maneira dos teólogos encararem a interpretação bíblica.” 

As consequências da história da interpretação cristã será uma multiplicidade de vozes 

nas opções contemporâneas de interpretação bíblica, há os que se manterão dentro dos 

princípios da Reforma de Sola Scriptura, principalmente nos meios protestantes mais 

ortodoxos e pentencostais e as linhas que seguirão a chamada Teologia Liberal, mas alinhadas 

com a hermenêutica de Schleiermarcher, Barth e Bultmann, que estão mais concentradas nas 

Igrejas Históricas.171  

Os impactos para a tradução da Bíblia também estarão presentes de acordo com os 

princípios de interpretação adotados pelas comissões de tradução, os que seguem linhas mais 

ortodoxas, de acordo com os princípios Reformadores mais radicais, preferirão traduções mais 

literais, por equivalência formal. Os que utilizam de traduções por equivalência dinâmica se 

dividem em alguns do ramo mais liberal da teologia protestante e os mais ortodoxos que não 

veem problema algum no uso de traduções mais dinâmicas. 

 

4.4 Princípios de Interpretação Rabínica  
 

De acordo com Malanga (2002, p. 195): 

 

Na tradição judaica, poderíamos dividir o desenvolvimento da interpretação e da 
elaboração de comentário à Bíblia em três grandes períodos: o período simultâneo 
à redação do Tanach172; o período pós-bíblico, quando ainda existia o Segundo 
Templo; e um terceiro período, após a destruição do Segundo Templo, que vem até 
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 Curiosamente, a interpretação católica seguirá a escola Liberal Protestante de Schleiermarcher, Barth e 
Bultmann, autores protestantes, para seus comentários e exegese bíblicas. 
172

 Os negritos e itálicos são da autora. 
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nossos dias. Essas largas faixas de tempo comportam, logicamente, subdivisões, 
mas essa separação tem como base dois princípios organizadores da religião 
judaica: o templo, quando este existia, e o Tanach, a partir do momento em que 
começou a ser escrito e conhecido pelo povo judeu. É preciso lembrar que o templo 
significava a presença do povo em sua própria terra, embora não obrigatoriamente 
em situação de liberdade. A inexistência de um templo, primeiro no exílio 
babilônico, e depois em um exílio de mais de 1.800 anos, levou a uma 
concentração da religião no Tanach e, em especial, na Torá. 
 

Após a destruição do primeiro templo, os judeus tiveram que adaptar a sua religião ao 

contexto histórico em que viviam. Sem templo não era possível mais desempenhar as tarefas 

exigidas na Torah, visto que o culto da mesma estava centralizado no templo e no sacerdócio 

levítico. Com esse problema em vista, foi preciso uma reavaliação do judaísmo na Babilônia, 

era preciso manter a religião, ao contrário, o culto a YHWH (hwhy) seria suplantado pelos 

cultos pagãos da terra do cativeiro. 

O profeta que procurou reavaliar a situação da nação, sem ir contra a verdadeira religião 

de YHWH foi Ezequiel, a quem geralmente se atribui o início da reunião para o culto judaico 

fora do templo (Ez 8.1; 14.1; 33.30), reunindo assim o povo em assembleias (twOlyhiq. 

qhiloth). As tais assembleias, mais tarde, foi dado o nome de Sinagoga, do grego sunagwgh/ 

(synagôguê)173, como são conhecidas até hoje, Bright nos explica seu surgimento (2003: 595-

596) : 

(...) é inconcebível que os judeus da Diáspora pudessem ter permanecido judeus 
sem uma certa forma de adoração pública. Mesmo na palestina havia adeptos da 
comunidade judaica, muito afastados de Jerusalém para participar regularmente do 
seu culto, cujas necessidades teriam sido semelhantes. E também podemos supor 
que quando a lei ganhou posição canônica, os grupos começaram a reunir-se 
localmente para ouvir a sua exposição. Sinagogas organizadas surgiram 
gradualmente com adoração regular no Sábado, cuja parte principal era a leitura e a 
exposição da lei. Nos últimos séculos pré-cristãos, havia sinagogas em todas as 
cidades. 

 

 A sinagoga não é um termo da Bíblia Hebraica, contudo, foi um meio necessário para 

a continuação da religião de YHWH, sem ela, a nação de Israel estava fadada à ruína e 

perderia sua identidade. Com a corrupção do sacerdócio (Os 4.6-10174), a queda do primeiro 
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 Em hebraico dá-se o nome de  tsenEK.-tyBe (Beyt-Knesset), casa de reunião. 
174

  ainda que, geralmente, muitos pregadores se fixem na falta do conhecimento do povo, na exposição deste 
texto de Oseias, a sequência do versículo e o próprio contexto mostram a situação dos sacerdotes à época de 

Oseias (c. 750 a.C.), 4.6 yliê !hEåK;mi ‘^as.a'(m.a,w> T's.a;ªm' t[;D;äh; hT'úa;-yKi “...‘ky-atah hadda”ata ma’astha 

ve’emas’kha mikahen ly...”  “porque tu o conhecimento rejeitaste, eu rejeitarei a ti sacerdote diante de mim” 
(Tradução Literal) -  a partícula ky indica o motivo pelo qual o povo está perecendo, é por ter o sacerdote 
rejeitado o conhecimento, e visto que era tarefa do sacerdote a transmissão e ensino da lei (Lv 10.11; Dt 17.8-
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templo e o surgimento da sinagoga, o ministério levítico começou a ser obscurecido pelo 

ministério profético, contudo, na volta do cativeiro babilônio foi restaurado por Esdras (Ne 

8.1-12)175. E eram os sacerdotes que ensinavam a Torah aos que voltaram da Babilônia. 

Esdras ainda, desempenhava a função de sofer (rpeso  – escriba, escrivão, secretário  KIRST et 

al. , 1987, verbete rp,se). 

 
Foi com o ministério de Esdras que o ofício de escriba se tornou, pela primeira vez, 
identificado com os sacerdotes (veja Ed 7; Ne 8; 12.26, 36), embora tal atividade 
deva ter existido ininterruptamente antes disso (cf., possivelmente, Sl 45.1 [2]). 
Com o exílio e o retorno, surgiu entre os sacerdotes uma categoria distinta de 
pessoas especialistas e sábias que eram não apenas guardiães e mestres da lei mas 
também seus intérpretes. Com o passar do tempo, o grupo passou a ser uma 
poderosa força sociopolítica e religiosa, conforme está documentado nas muitas 
referências a esses escribas na literatura intertestamentária e no NT. (DITAT 
1540c). 
 

 Esdras deu início a uma classe chamada ~yrIp.so (soferim escribas), como ficaram 

conhecidos; vieram a ser os responsáveis pelo texto bíblico (ARCHER Jr., 1991, p. 62), 

assim, a transmissão e preservação da Bíblia Hebraica está sob o cuidado deles, o que fez com 

que o cargo tivesse uma grande importância tanto religiosa como social. Através deles foi 

padronizado um texto puro das Escrituras, de onde depois provieram todas as outras cópias 

(ARCHER Jr., 1991).  

Os soferim, segundo a tradição judaica, começam com Esdras e se estendem até 

Antígono de Soco, do V ao III Século a.C., após eles segue-se um segundo grupo chamado 

zugoth (twgwz = pares), desde José Ben Joezer até Hilel (ARCHER, Jr., 1991, p. 63). Um 

último grupo é chamado de Tana’im (~yant, repetidores)176, desde a morte de Hilel até a 

morte de Judá Hanassi (após 200 d.C.).  

 Os Tanaim177 são os sábios da Mishná e os Amoraim ( אמראים, os que falam, entre 

200-500 d.C.) são os sábios da Guemará (Talmude), recebem o título de Rabi (ybr = meu 

mestre) ou Rabban (!br = nosso mestre). Deste grupo então, surgem os rabinos, que são os 

mestres da Torah, responsáveis por continuar o ensino da Lei ao povo de Israel. O Rabino 

                                                                                                                                                   
13), o povo sofria por causa do erro de seus líderes corrompidos. 
175

 O próprio Esdras era sacerdote (8.2, 9). 
176

 Também chamados de Tanaítas. 
177

 O termo é usado para designar os sábios rabínicos cujas interpretações estão registradas na Mishná. Significa: 
repetidores. 
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Meir, na Mishná, exalta a Torah com as seguintes palavras: 

 

 לדברים זוכה לשמה בתורה העוסף אומר: כל מאיר רבי

 לו; נקרא הוא כדאי כלו העולם שכל עוד, אלא הרבה; ולא

 הבריות, משמח את המקום, אוהב את אוהב רע, אהוב

ויראה,  ענוה הבריות. ומלבשתו את המקום, משמר את

 מן ונאמן; ומרחקתו צדיק, חסיד, ישר להיות ומכשרתו

 ותושיה, אני עצה ממנו זכות. ונהנין ליד החטא, ומקרבתו

דין.  וממשלה, וחקור מלכות לו גבורה. ונותנת בינה, לי

 שאינו וכנהר המתגבר כמעין תורה, ונעשה רזי לו ומגלין

 עלבונו. ומגדלתו על ומוחל רוח, וארך צנוע פוסק. והוה

               178 המעשים. כל על ומרוממתו

 
Rabi Meir diz: Todo o que se ocupa com a Torah pelo nome dela179, é merecedor de 
grandes coisas; e não só isso, mas que todo o mundo tem uma dívida para com 
ele.180 Ele é chamado amigo, amado, ama a Deus, ama as pessoas, se regozija em 
Deus, se regozija nas pessoas, e [o estudo] o veste de humildade e temor, o torna 
apto a ser justo, devoto, reto e fiel; afasta-o do pecado, e aproxima-o da pureza.181  
As pessoas se beneficiam de seu conselho e sabedoria, entendimento e força, como 
diz: ‘Meu é o conselho e sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a força182, ela 
lhe dá reino e domínio, exame e julgamento. Desvenda para ele os mistérios da 
Torah, e [ele] é feito como uma nascente que não seca e como um rio em que não 
cessa. É modesto e paciente, perdoa a despeito das ofensas que lhe são feitas; [a 
Torah] o engrandece e o exalta sobre todas as obras. 

 
 
No texto acima e em várias outras passagens da Mishná183, o estudo da Torah é 

exaltado, é visto como honrado aquele que se dedica a aprofundar-se nele. O evento da 

entrega da Torah a Moisés e ao povo de Israel no monte Sinai é visto como o evento mais 

                                                
178

 Pirqey Avot 6.1. 
179

 para honra dela, ou por amor a ela. 
180

 a frase לו הוא כדאי כלו העולם שכל אלא  ’ ela’ shekol ha”olam kulo kd’ay hu’ lo” pode ser traduzida 

por:  “mas que todo o mundo, inteiramente, vale a pena por causa dele”. 
181

זכות ליד    liydey zkhuth – literalmente “para mãos puras”. 
182

  Pv 8.14. 
183

 Pirqey Avot 1.6, 15; 4.8; 5.25, etc.). 
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marcante da história do povo, segundo (GOLDBERG; RAYNER, 1989, p. 323): 

 

...o Midrash acrescenta que ‘quando Deus revelou a Torá, nenhum pássaro 
chilreou, nenhuma galinha bateu as suas asas, nenhum boi mugiu... o mar não se 
agitou, criatura alguma pronunciou qualquer som, o mundo estava quieto e calmo, 
e a Voz Divina falou’ (Êxodo Rabá 29.9). 

  

A palavra hebraica tem significados mais amplos do que simplesmente Lei, aparece 

em várias acepções no texto do Antigo Testamento, tais como: lei, instrução, ensino. Contudo, 

em seu significado mais elementar para o judeu hoje, a Torah é a Lei Escrita, dada a Moisés e 

ao povo de Israel no monte Sinai. 

 Os judeus exaltam a Torah acima de todos os outros livros sagrados, mesmo entre os 

outros livros canônicos da Tanakh. Há inclusive uma festa judaica chamada (Simchat Torah – 

Alegria da Torah), que celebra a outorga da Torah. 

 Todos os Sábados na sinagoga, a pessoa que é chamada para fazer a leitura da Torah 

ora (SCHARFSTEIN, 1932, p. 102): 

המברך יי את ברכו   

a congregação responde: 

ועד לעלם המברך יי ברוך    

a pessoa que está dizendo a benção continua:  

ועד לעלם המברך יי ברוך  

העמים מכל בנו בחר אשר העלם מלך אלהינו יי אתה ברוך , 

התורה יי, נותן אתה התורתו. ברוך את לנו ונתן .  184  

  

Assim, a Lei é essencial para o povo judeu, tanto em sua vida cotidiana como em sua vida 

                                                
184 Bareku eth Adonay hamevorak. Baruk Adonay hamevorak l”olam va”ed. Baruk Adonay hamevorak l‘olam 
va‘ed. Baruk atha Adonay ’eloheynu melek há‘olam, ’asher bachar banu mikol há‘amim, natan lanu ’et torato. 
Baruk ’atah ’Adonay, noten hatorah. “Bendizei ao Senhor que é Bendito. Bendito é o Senhor que é Bendito 
eternamente. Bendito é o Senhor que é Bendito eternamente. Bendito és tu Senhor nosso Deus, Rei do Universo, 
que nos escolheu dentre todos os povos, e nos deu a tua Torah. Bendito és tu Senhor, [que] tem dado a Torah.” 
(tradução nossa). 
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religiosa. A Lei escrita é a base de todos os outros livros judeus, que a têm como fundamento 

de sua interpretação, tais como o Talmude e os comentários rabínicos da idade média. Para os 

judeus, a Torah é eterna e não pode ser mudada. Não está mais no céu, Deus a deu ao povo de 

Israel no Sinai.185 

Os princípios hermenêuticos entre os rabinos se baseiam também em uma tradição 

herdada de gerações anteriores de grandes sábios de modo que não se pode desvincular a 

tradição herdada e são considerados grandes exegetas aqueles que interpretam textos bíblicos 

baseados em sábios que interpretaram os mesmos textos antes deles. 

 Nenhum intérprete pode interpretar nenhum texto bíblico de modo a contradizer o 

corpus de tradição já anteriormente herdada, se assim o fizer, tal intérprete será considerado 

pela comunidade judaica, no mínimo, como alguém que desconhece as leis judaicas.  

 Historicamente, os judeus tiveram que enfrentar vários problemas com respeito a 

interpretação bíblica; de acordo com a mudança das épocas as comunidades judaicas tinham 

dificuldades de viver a Torah e praticar seus mandamentos da mesma forma que foram dadas 

a Moisés. Assim, a hermenêutica rabínica formou-se a partir da necessidade de aplicar a Torah 

às novas realidades das comunidades judaicas. 

São perceptíveis dois tipos de interpretação rabínica das Escrituras, já anteriormente 

citadas, as do tipo halakhah, que tinham por objetivo a interpretação de caráter legal, e as do 

tipo hagadah, que visavam ilustrar com histórias e até anedotas, ensinos da Torah, de acordo 

com a cosmovisão rabínica. 

Berkhof (1988, p. 16-17) faz um comentário sobre um dos primeiros sábios rabinos a 

formular regras de interpretação bíblica: 

Hilel foi um dos maiores intérpretes entre os judeus. Deixou-nos sete regras de 
interpretação, pelas quais ensinou, ao menos aparentemente, que a tradição oral 
devia ser deduzida dos dados fornecidos pela Lei Escrita. Estas regras, em forma 
sucinta, são as seguintes: a) Leve e pesado (isto é, a minore ad majus,  e vice e 
versa); b) ‘equivalência’ ;  c) dedução do especial para o geral; d) inferência de 
várias passagens; e) inferência do geral para o especial; f) analogia de outra 
passagem; g) inferência do contexto. 

 

 Não podemos dizer, entretanto, que houve concordância ao tipo de interpretação que 

deveria ser usado pelo judaísmo. Entre os caraítas, por exemplo, uma seita fundada por Anan 

Ben David, em cerca de 800 a.D. (BERKHOF, 1988, nota de rodapé, p. 18); não tinham 

regras de interpretação fixas, contudo, rejeitavam a lei oral e o tipo de interpretação rabínica. 

                                                
185

 Baba Metzia 59b. 
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Segundo os mesmos, só era necessário o estudo cuidadoso do texto das Escrituras, sem o 

auxílio da interpretação de ninguém. 

 Havia mesmo na época de Hillel, uma escola concorrente de interpretação, a chamada 

escola de Shammai,  

 
Esta escola, acusava Hillel de modernismo pelo fato de admitir novas normas 
(halacôt) derivadas da Escritura. Shammai caracterizava-se por um talante 
conservador, patriótico, oposto aos influxos estrangeiros e contrário, por isso 
mesmo ao proselitismo entre os pagãos. Apesar das tendências rigoristas de sua 
escola, contudo, um em cada seis dos casos em que o Talmude recolhe as 
diferenças entre as duas escolas, a opinião de Shammai resulta ser a mais aberta 
(BARRERA,  1995, p. 567). 

 

Sempre houve escolas de interpretação divergentes entre os judeus, tais como 

posteriormente a Hillel e Shammai, as escolas de R. Ismael e R. Aquiba e hoje também  há 

diversos ramos do judaísmo que têm suas próprias visões quanto à interpretação das 

Escrituras e à tradição judaica, tais como o judaísmo ultraortodoxo, ortodoxo, conservador e 

liberal. 

Conforme Barrera (1995, p. 571), quatro são os principais gêneros de interpretação 

hermenêutica entre os judeus: peshat (jXp)  186, pesher (rXp) 187, derash (Xrd) 188 e 

alegoria, embora não pareça ser reconhecida essa distinção pelos rabinos, parece que havia 

pelo menos uma diferença no uso que faziam de tais gêneros de interpretação, de modo que 

possamos hoje usar uma classificação assim para fins de compreensão da hermenêutica 

rabínica. 

O peshat  (jXp) é o sentido mais óbvio do texto, ou seja, o literal, que qualquer 

pessoa pode entender ao ler um texto. 

O gênero pesher (rXp) foi mais usado pelos membros da comunidade de Qumran 

(BARRERA,  1995, p. 572), é o sentido mais profético do texto e não o somente transmitido na 

época em que foi escrito. 

Já o derash  (Xrd = investigar) ou Midrash (Xrdm), termos da mesma raiz hebraica, 

procura investigar sentidos escondidos no texto e não tão claros ao leitor normal. 

 

A obra completa do Gênesis Rabbah constitui um exemplo de releitura midráxica 

                                                
186

 peshath, sentido literal, literalidade,  ou simples. 
187

 pesher, sentido, explicação, interpretação. 
188

 derash, interpretação homilética, exegese, sermão. 
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do livro do Gênesis. Dá maior atenção à mensagem que pode ser extraída do livro 
para o presente e o futuro de Israel do que para a própria história narrada no livro. 
As figuras de Esaú, Isamel e Moab convertem-se em símbolos do Império Romano, 
o último dos quatro impérios cuja queda precederia a restauração de Israel (Pérsia, 
Grécia e Roma) (BARRERA, 1995, p. 574). 
 
 

 A alegoria não é bem aceita pelos rabinos modernos, embora tenha sido usada em 

grande escala na antiguidade da tradição judaica, obras alegóricas anteriores à época de R. 

Judá haNassi foram rechaçadas mais tarde no final do século II d.C., quando os rabinos da 

época se levantaram contrariamente à tendência de uma exegese alegórica (BARRERA,  1995, 

p. 575). 

Stern acrescenta dois outros termos ao método de interpretação rabínico: a) Remez, 

exegese alegórica da Bíblia (BEREZIN, 1995, vocábulo zmr), “Características peculiares do 

texto são consideradas sugestões de uma verdade mais profunda do que a transmitida pelo 

sentido lato” (STERN, 1989, p. 96); b) Sod (dws = secreto): 

  
Trabalha-se com os valores numéricos as (sic!) letras hebraicas; por exemplo, duas 
palavras que têm o mesmo número de letras serão boas candidatas para revelar um 
segredo através da ‘bissociação de idéias’. 

 

Esses métodos de interpretação formam o acróstico mnemônico PaRDeS (sdrp):189 

שטפ  
מזר  
רשד  
ודס  

 

 A Torah, como é entendida pelos judeus modernos, entretanto, não é somente a lei 

escrita por Moisés, mas também a sua interpretação, que segundo eles, também foi 

transmitida por Moisés.  A esta  interpretação,  os  judeus  dão  o  nome  de   Torah  Shebe”al-

peh literalmente, A Lei que está nos lábios, ou seja, a Lei Oral. 

 Segundo a Mishnah (hnXm) 190  , a Lei oral foi dada a Moisés juntamente com a Lei 

                                                
189

 Quando entendemos o Novo Testamento como um escrito judaico, passamos a entender que as formas de 
citação e análise das Escrituras Veterotestamentárias são citadas nesse corpus de literatura, utilizando-se de 
princípios semelhantes ao pardes, tais métodos eram comuns na época neotestamentária, o que se evidencia pelo 
uso também em Qumran. 
190

 Coleção de Leis Orais compiladas por Rabi Judá Há-Nassi [200 d.C.], que forma a base do Talmude” 

BEREZIN, 1995, verbete משנה  .. 
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Escrita, e que sucessivamente foi passada de Moisés para Josué, de Josué para os anciãos, dos 

anciãos para os profetas, dos profetas para os homens da grande assembleia knesseth 

hagdolah (hldgh tsnk).191 

 A Lei Oral é composta pelo Midrash, Mishnah, Talmud e Tossefta’ (ARCHER Jr., 1991, 

p. 64). Dentro da chamada Lei Oral existem dois tipos de literatura: a chamada hagadah, 

palavra que significa conto, lenda, que são espécie de ensinos em forma alegórica; e a 

halakhah, que é a parte propriamente legislativa da lei oral e tida como de maior importância 

pela tradição rabínica. 

 O Midrash, palavra que significa estudo, interpretação, pode ser um sermão homilético, 

como um ensino dado a discípulos. É basicamente do período tanaítico, e embora contenha 

grande parte de material de hagadah, é considerado propriamente como halachá, 

“testemunhas de uma época em que a Torá oral ainda era ensinada pelo método midrash” 

(GOLDBERG; RAYNER, 1989, p. 244). É uma exposição versículo por versículo da Torah e 

dos chamados Meguiloth (rolos), que são os livros de Ester, Cântico dos Cânticos, Ruth, 

Lamentações e Eclesiastes. 

 A Mishnah, palavra que significa estudo, doutrina, diferente do Midrash, está dividida 

em tópicos da Torah e não versículo por versículo. De acordo com (GOLDBERG; RAYNER, 

1989, p. 248). 

 

... é dividida em seis ‘ordens’; cada ordem (em hebraico seder) é separada em uma 
quantidade de ‘tratados’ – o número original de tratados era sessenta, mas, por um 
processo de subdivisão, transformou-se em 63. cada tratado (massechet)  é dividido 
em um certo número de capítulos; e cada capítulo (perek) é dividido em uma 
quantidade de parágrafos, cada um dos parágrafos sendo denominado uma mishná 
(no sentido original), ou halachá. 

 

 O Talmude, palavra que significa ensino ou aprendizado, é nada mais que um 

comentário da Mishnah, linha por linha, a esse comentário dá-se o nome de Guemara’. É 

basicamente uma tentativa de definir qual a opinião final sobre as opiniões colocadas na 

Mishnah. Há dois Talmudes: um chamado Yerushalmy ou Palestino e o outro chamado Bavly, 

ou Babilônio. 

 O Talmud Yerushalmy foi concluído por volta de 400 d.C., enquanto que o Talmud 

Bavly foi concluído por volta de 500 d.C. Nenhum dos dois comenta sobre todas as sessenta e 

três Mishnayot, o primeiro expondo trinta e nove e o segundo apenas trinta e seis. Ainda 

assim, o Talmud Bavly é muito maior do que o Yerushalmy. A edição inglesa de Soncino 
                                                
191

 Pirqey Avot 1.  
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possui quinze mil páginas (GOLDBERG; RAYNER, 1989, p. 248). 

 A Tossefta’ (atpswt), palavra que significa suplemento, é basicamente constituída 

das partes não contidas no Talmude. O Rabino Iehuda Hanassi, em sua composição da 

Mishnah, omitiu trechos que ele não julgava corretos, por conter posições divergentes. Essas 

outras opiniões estão na Tossefta’, que é mais extensa que a Mishnah, inclui tradições da 

mesma, contudo, comenta sobre outros pontos divergentes da mesma. Entretanto, a Tossefta’, 

nunca adquiriu a mesma autoridade que a Mishnah entre os judeus. 

 Após esta época temos o período conhecido como período dos Gueonim (גאנים)192, 

esse período é explicado por Kolatch da seguinte forma: 

 

Durante os primeiros quinhentos anos após a edição final do Talmud – entre os 
anos 500 e 1000 – grandes eruditos, particularmente na Babilônia, continuaram o 
processo de interpretação da Bíblia. Eles também explicaram e comentaram a 
respeito do Talmud e obtiveram novas interpretações a partir de seus ensinamentos. 
Este período é conhecido como gaônico e seus eruditos, como gueonim (singular, 
gaón, significando ‘sua eminência). Entre os mais conhecidos gueonim, estão Hai, 
Sherira e Amram, cada um dos quais chefe de uma academia de estudo numa 
cidade da Babilônia (KOLATCH, 1998, p. 5).   
 

 

 Devido a outras dificuldades que a tradição oral criara até então, os gueonim 

acrescentaram-lhe comentários para tentar resolver as questões que ficaram em aberto. Os 

gueonim recebiam perguntas de comunidades judaicas em todo o mundo a respeito de 

questões referentes ao Talmud, pois eram considerados autoridades talmúdicas em sua época, 

assim, cunhar-se-ia ao tipo de literatura pós-talmúdica do período gaônico o nome de 

Responsa, que significa Resposta, devido ao fato de serem respostas às perguntas dirigidas 

pelas comunidades. Essas respostas dos sábios gaônicos foram reunidas e mais tarde 

publicadas por seus discípulos. Este tipo de literatura é comum até hoje entre os judeus, que 

diante das novas dificuldades, decorrentes das novas situações presentes a cada época da 

humanidade, recorrem às autoridades rabínicas de seu tempo para obterem respostas a várias 

questões referentes à Torah e à ética. Geralmente, tais respostas, também são publicadas por 

alguma editora moderna que tenha a mesma linha do sábio rabínico questionado. 

A Idade Média é o período de ouro dos grandes comentaristas talmúdicos que 

entrariam para história judaica como reshonim (~ynwXar), os primeiros, sendo considerados 

os primeiros sábios. Dentre os grandes sábios desse período se destacam: 

                                                
192

 que significa: grandeza, eminência, altura, elevação, (BEREZIN, 1995, vocábulo !wOaG"). 
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Rashi (Salomão ben Isaac, 1040-1105, norte da França), considerado um dos grandes 

exegetas judaicos; Abraão Ibn Ezra (1089-1164, Espanha); Rashbam (Samuel ben Meir, c. 

1089 –c. 1174, norte da França), Moisés Ben Maimon (1135-1204)193, Radak (David Kimchi, 

1160-1235, Provença), Ramban (Moisés ben Nachman, ou Nachmanides, 1195-1270, 

Espanha)194, Levi Bem Guershon (Guershonides, 1288-1344, Provença), Dom Isaac 

Abravanel (Espanha e Itália) e Obaida Sforno (c. 1470- c. 1550, Itália). 

Semelhante ao que aconteceu depois da destruição do Segundo Templo no ano 70 

d.C., os judeus tiveram que desenvolver suas leis para que pudessem sobreviver como povo e 

comunidade. Ainda, como viviam em um mundo cristão, foi nesse período que surgiram as 

principais discussões sobre a esperança messiânica, a ponto de haver calorosos debates entre 

judeus e cristãos. 

Rabi Moses Ben Maimon, ou o famoso Ranbam, nas palavras de Hans Borger, foi uma 

das maiores autoridades rabínicas de todos os tempos (BORGER, 1999, vol. I, p. 387). Além 

de grande mestre talmúdico, Rambam foi médico e filósofo, 

 

A intolerância religiosa, que veio vigorar na Espanha muçulmana, levara muitos 
judeus a adotar o islamismo pró-forma e grande número deles passou a viver sérios 
conflitos de consciência. Rabi Maimon, pai de Maimônides, reconhecida 
autoridade talmúdica ainda em Córdova, escreveu então um parecer, a carta de 
consolação (iguéret há-nehamah), no qual assegura a esses protomarranos que, se 
fizessem suas orações, ainda que de forma abreviada, e praticassem boas obras, 
eles continuariam a ser considerados judeus. Possivelmente, a família Maimon 
tenha vivido ela própria esse drama dos judeus secretos. Tanto assim que o próprio 
Rambam voltou ao doloroso problema. Em sua carta aos conversos forçados 
(iguéret há-shemad), Maimônides censura vigorosamente a reprovação dos 
‘forçados’, que vinha sendo expressa por alguns rabinos extremistas e não lhes 
poupa a reprimenda de ‘sábios presunçosos, que nunca experimentaram o que 
tantas comunidades tiveram que suportar em matéria de perseguição’. Na opinião 
de Maimônides, uma transgressão fingida da Lei não pode ser igualada a uma 
rejeição espontânea dela; contudo, o judeu deve fazer todo o possível para deixar o 
país no qual é obrigado a transgredir a lei divina (BORGER, 1999, vol. I, p. 387). 

 

 Maimônides era amante da simplificação e do equilíbrio para que o judaísmo fosse 

mantido em tempos de perseguição tão difíceis como o seu; ele pode ser chamado de 

sintentizador do judaísmo e da codificação da Lei. Em sua obra mais importante, o 

                                                
193

 Maimônides merece uma discussão a parte, que será feita na seqüência, devido a sua grande erudição, 
audácia e controvérsia que provocou e ainda provoca. 
194

 Nachmânides estará presente no histórico debate entre judeus e cristãos promovido pelo rei de Jaime I de 
Aragão (Jaime, o Conquistador, 1208-1276), que se deu em Barcelona em 1263, onde foram discutidas as 
posições judaicas e cristãs a respeito da esperança messiânica, Nachmanides escreverá sua versão do debate que 

é conhecida como vikuach (ויכוח), que significa debate. 
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Comentário à Mishnah, Rambam sintetiza a Mishnah, extraindo dela somente o que achava 

útil e, nos pontos divergentes, ele decide pelo que acha mais correto deixando de lado as 

outras opiniões divergentes. 

 Maimônides levou dez anos para terminar esta obra, a qual escreveu em árabe com 

caracteres hebraicos. Foi duramente criticado pelos rabinos de sua época, pois estava se 

colocando como palavra final em decisões legais e como autoridade última em questões 

talmúdicas. 

Em seu comentário ao último tratado da Mishnah, Maimônides sintetiza a fé 
judaica nos conhecidos Treze Artigos da Fé que afirma: 1) a existência de Deus; 2) 
Sua unidade; 3) Sua incorporeidade; 4) Sua eternidade; 5) a adoração só a Deus, 
sem intermediários; 6) a Profecia; 7) o destaque de Moisés entre os profetas; 8) a 
Torah, dada por Deus; 9) a imutabilidade da Torah; 10) a onisciência de Deus; 11) 
recompensa e castigo; 12) a vinda do Messias; 13) Ressurreição (BORGER, 1999, 
vol. I, p. 389). 

 

 

 Maimônides, escreve ainda, uma outra obra de grande importância, a chamada 

Mishneh Torah, na qual afirma na introdução que o trabalho dos gueonim era muito difícil de 

entender e que ele havia se dedicado o bastante para que o estudante, ao ler a sua obra, não 

necessitasse de tanto trabalho para determinar o que era ou não proibido na lei judaica. 

Chegou a afirmar que bastava estudar a Torah de Moisés, a primeira e depois a sua, a segunda 

(BORGER, 1999, vol. I, p. 390).195  

 O século XIII testemunhará o desenvolvimento de um tipo de interpretação mística da 

Bíblia Hebraica conhecida como קבלה (Qabalah). A palavra hebraica Qabalah, significa 

tradição e também uma quantidade enorme de interpretações místicas da Tanakh. Contudo, 

Scholem nos explica melhor a abrangência do termo: 

 

Cabala, cumpre lembrar, não é o nome de um certo dogma ou sistema, mas antes o 
termo geral atribuído a todo um movimento religioso em si. Este movimento, com 
cujas etapas e tendências principais precisaremos familiarizar-nos, tem se 
desenvolvido desde os tempos talmúdicos até os dias de hoje; seu desenvolvimento 
foi ininterrupto, embora de forma alguma uniforme, e muitas vezes dramático. Vai 
do Rabi Akiva, que, segundo o Talmud, deixou o ‘Paraíso’ da especulação mística 
são e salvo, tal como nele penetrara – o que não se pode, na verdade, dizer de todos 
os cabalistas – ao falecido Rabi Abraham Isaak Kook, o líder religioso da 
comunidade judaica da Palestina e um esplêndido espécime de místico judeu 

                                                
195

 A importância de Maimônides para nosso trabalho se dá devido a seção de sua Mishneh Torá, chamada 
Hilchot Melachim (As Leis sobre os Reis), dedicados à questão do Rei Messiânico. 
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(SCHOLEM, 1972, p. 19). 
 

 Dentre os livros mais influentes da qabalah estão o Sefer haYetsirah (Livro da 

Criação) e o Sefer  haZohar (Livro do brilho, resplendor). O Zohar, durante vários séculos, 

alcançou o nível de importância para os judeus, como a Bíblia e o Talmud (SCHOLEM, 1972, 

p. 157). Segundo Scholem o livro é obra de um único autor incerto, mas talvez Moisés de 

Leon (SCHOLEM, 1972, nota de rodapé, p. 160-166). O tipo de interpretação é grandemente 

mística utilizando-se principalmente da facilidade da língua hebraica de formar palavras e de 

valor numérico das letras. 

Todo esse corpus de tradição interpretativa norteará o judaísmo rabínico de modo a ser 

o orientador da exegese bíblica, sem esse corpus nenhuma interpretação será válida, e 

também, qualquer tradução que discorde dessa tradição interpretativa será rechaçada pelo 

judaísmo rabínico. A tradição, assim, será a validadora das traduções e, em alguns casos, a 

criadora de tradições que se adequem ao establishment interpretativo. 
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5. História das principais traduções (versões) antigas da BH 

 

 

 As antigas traduções ou versões da Bíblia Hebraica são reflexo de uma vasta história 

de transmissão do texto, de princípios de interpretação e da força da tradição interpretativa, 

que produziu tanto o texto massorético, os textos de Qumran como as mais diversas versões 

tais como a LXX, Vulgata, Peshitta, Targuns e tantos outros textos, que tornam presente em 

seus princípios de tradução e de elaboração interpretativa o que pensavam teologicamente os 

diversos grupos que produziram esses textos.  

 Tov (2001, p. 122) discute a problemática das antigas versões da Bíblia Hebraica com 

as seguintes palavras: 

  

A importância das antigas traduções para o criticismo textual da Bíblia era 
mais evidente antes de 1947 do que em tempos recentes, desde antes das 
descobertas dos rolos de Qumran, manuscritos de  antigas traduções eram as mais 
antigas fontes do nosso conhecimento do texto bíblico. Na ausência de material 
antigo em hebraico, estudiosos davam muita importância a antigas traduções, desde 
que elas eram atestações mais antigas (no caso da : fragmentos de papiros do 
segundo e primeiro século A.E.C e manuscritos do quarto século C.E.) precediam 
os manuscritos medievais do  em muitos séculos 

As descobertas de Qumran assim, aparentemente diminuíram o valor das 
antigas traduções, desde que a confiança no texto hebraico é preferível ao uso de 
antigas traduções das quais a fonte hebraica é desconhecida. Os rolos de Qumran, 
são, entretanto, muito fragmentários, e mesmo se eles fossem completos, algumas 
antigas traduções, especialmente a , permaneceria altamente significativa, 
desde que reflete um importante tradição textual que difere de ambos, do  e os 
textos de Qumran. Várias leituras importantes também são refletidas em outras 
traduções. 

 

As versões antigas, contudo, permanecem mais como testemunhas do 

desenvolvimento de diversas tradições interpretativas do que como testemunhas de um 

Vorlage198 diferente do Texto Massorético e, por isso, traçaremos abaixo um breve histórico 

dessas principais versões da Bíblia Hebraica, como tais versões foram produzidas como fruto 

de tradições interpretativas, e, também, como geradoras, direta ou indiretamente, do 

establishment interpretativo das tradições judaico-cristãs. 

 

 

                                                


 Caractere gótico usado na crítica textual para representar a Septuaginta. 


 Caractere gótico usado na crítica textual para representar o Texto Massorético. 
198

 Dá-se o nome de Vorlage ‘padrão, modelo’ ao texto base utilizado para se fazer a tradução 
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5.1  LXX  

 

 A história da versão grega abrange um período de transmissão que vai desde o século 

III a.C. até o século IV d.C. Dentre todas as versões da Bíblia Hebraica, é, de longe, a mais 

controversa e a mais utilizada no debate judaico-cristão, principalmente na questão 

messiânica. A LXX foi produzida por judeus helenistas no século III a.C., amplamente 

utilizada no ambiente judaico até o século II d.C., quando foi rejeitada pelo judaísmo farisaico 

e substituída pelas versões de Áquila, Símaco e Teodocião. Foi utilizada nos círculos cristãos 

como versão preferida e oficial até o século IV d.C., e também substituída nessa época pela 

versão latina de Jerônimo conhecida como Vulgata, quando o grego começou a perder o uso 

no Império e ser substituído pelo latim como língua franca.  

 A principal fonte de informação sobre a produção da versão grega dos Setenta está na 

Carta de Aristéias, posteriormente reproduzida por Flávio Josefo (37 a.C. – 100 a.D.), bem 

como nos textos de Filo de Alexandria (25 a.C. –40 a.D.) e nos fragmentos de texto de 

Aristóbolo, preservados em várias fontes. Nenhuma dessas fontes, contudo, pode ser utilizada 

como evidência definitiva sobre a produção da versão, sendo sua história muito mais 

complexa do que comumente é divulgado na literatura menos acadêmica sobre o assunto. 

 A Carta de Aristéias, embora contenha algumas informações que podem ser 

consideradas verídicas199, em sua maior parte se trata de propaganda em defesa da 

superioridade da lei judaica e da versão grega como sendo produção miraculosa. Filo de 

Alexandria, os pais da igreja e os fragmentos de Aristóbulo seguem também a mesma linha, 

ou seja, equiparar a tradução grega ao texto original hebraico como obra de inspiração divina. 

De acordo com Würthwein (1995, p. 51): 

 

Nos parece a primeira vista estarmos particularmente bem informados sobre as 
origens da  , desde que nós temos na Carta de Aristéias um relato que pretende ter 
sido compilado por alguém que era ele mesmo um participante na preparação da 
versão. O relato conta de como um dia, Demetrius Falero, que é erroneamente 
identificado como diretor da famosa biblioteca de Alexandria, relatou ao seu mestre 
real, Ptolomeu II Filadelfos (285-247 a.C.) que a Lei Judaica (a carta de Aristeias 
esta relacionada somente com o Pentateuco!) foi digna de um lugar na biblioteca 
real, mas que esta deveria primeiramente ser traduzida para o grego.  
(...) 
 Este é o relato da Carta de Aristeias, o qual foi aceito e que recebeu 
desenvolvimento posterior por outros, ambos,  judeus e cristãos. Josefo (37/38 – ca. 

                                                
199

 Segundo Barrera (1998, p. 303) “a carta é atualmente uma ficção histórica, muito inexata em alguns detalhes, 
mas em essência baseada na verdade”. 
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100) preserva este relato em sua fiel forma literal. Filo (ca. 25 a.C. – a.D. 40) faz 
da tradução um ato de divina inspiração, e aos tradutores, profetas: que, embora 
tenham trabalhado separadamente, produziram um texto que era literalmente 
idêntico em sua totalidade. Os pais da igreja, seguindo Filo, estenderam o relato da 
Lei, como está na Carta de Aristeas, a todo o Antigo Testamento. 
 

 
Würthwein (1995, p. 52) ainda relata que muitas das informações da carta são 

inacreditáveis em muitos aspectos: o autor não é um pagão da corte como professa, mas um 

judeu que pretende louvar a sabedoria da Lei do seu povo e coloca esse louvor nos lábios de 

um rei pagão para tornar o relato mais crível para o mundo helênico. O escritor também não 

vive nos dias de Ptolomeu Filadelfo, mas mais de um século depois. E, ainda segundo 

Würthwein (1995, p. 52), a Lei judaica não foi traduzida com o propósito de satisfazer a 

curiosidade de um patrono real das artes, mas pelo fato dos judeus egípcios não dominarem 

mais a língua hebraica e, portanto, necessitarem de uma tradução da Bíblia Hebraica para o 

grego. Também para Würthwein (1995, p. 52): “os tradutores não eram judeus palestinos, mas 

membros da diáspora alexandrina da qual o grego era a língua da vida diária”. 

Em síntese, a LXX não pode ser tratada como uma obra oficial feita por um grupo de 

judeus em um determinado período da história, mas uma coletânea de vários textos traduzidos 

em diferentes épocas, em diferentes lugares e por tradutores com os mais diversos 

conhecimentos do grego e do hebraico, e que, finalmente, estabeleceu-se como uma obra 

única somente no século III d.C. através do trabalho de compilação de Orígenes. A principal 

análise feita para se chegar a tal conclusão é a evidência interna do texto grego que temos 

disponível, esse texto revela diferentes tipos e estilos de grego e diferentes autores, no caso de 

determinados livros, até mesmo a mão de dois ou três autores diferentes. Sobre tal análise nos 

informa mais uma vez Würthwein (1995, p. 53): 

 

A tradução de livros individuais não são de forma nenhuma uniforme, e as 
diferenças que ocorrem até mesmo em um único livro tem levado Henry St. John 
Thackeray, assim como Johannes Herrman e Friedrich Baumgärtel, a suspeitar que 
Isaías, Jeremias e os Profetas Menores foram divididos entre dois tradutores, 
enquanto Ezequiel foi obra de três. É provável que no caso do Pentateuco, cada 
livro tenha sido obra de um único tradutor (ou grupo de tradutores), mas não há 
dois livros que tenham sido traduzidos pelo mesmo tradutor. Muitos livros são mais 
literais, enquanto outros tais como Jó e Daniel são mais livres. 

 

 A divisão dos tipos de grego feita por Thackeray (1909, p. 13) é feita de acordo com 

uma análise do grego apresentado em cada livro da LXX, mostrando a diferença de qualidade 
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e estilo da versão, e evidenciando a ‘mão’ de diferentes tradutores em épocas e locais 

diferentes. 

 Uma outra análise do texto grego da LXX é feita através de técnicas de tradução 

juntamente com auxílios lexicógrafos para estabelecer a origem geográfica de cada livro da 

LXX (Barrera, 1998, p. 303): 

 

Os livros da Torá, Juízes, 1-4 Reis, 1-2 Paralipomena200, 3 Macabeus, 
Provérbios, Jó, os 12 Profetas, Isaías (Van der Kooij), Jeremias, Baruque, Carta de 
Jeremias, Ezequiel, etc., foram traduzidos em Alexandria. 
 Os livros de Rute, Ester, Qohelet201, Cantares, Lamentações, Judite, I 
Macabeus, etc., foram traduzidos na Palestina. O tradutor de Sabedoria foi 
evidentemente um Judeu Alexandrino de origem Palestina, como foi também o 
tradutor de Ben Siraque. 
 

 
 Essas duas análises do tipo de grego que temos na LXX, tanto a análise dos tipos 

encontrados na versão como a hipótese da origem geográfica de seus tradutores, são evidência 

de que a versão se trata de uma coletânea de textos e que, embora contribua para a crítica 

textual como uma leitura divergente do texto massorético, sua maior importância está no 

campo da exegese mais do que da crítica, pois revela uma interpretação pré-cristã e pré-

rabínica dos textos da Bíblia Hebraica, contribuindo para que possamos entender o 

desenvolvimento das tradições interpretativas nessas correntes religiosas. 

 As leituras interpretativas da LXX foram utilizadas como fundamentação para os 

discípulos de Jesus e pela posterior igreja cristã em formação, principalmente em textos 

considerados messiânicos dentro da tradição judaica anterior ao desenvolvimento da corrente 

rabínica mishnaica e talmúdica.  

Rahlfs nos relata sobre a corrente rabínica, principalmente liderada por Aquiba e seus 

discípulos (in Septuaginta, 2011, p. LXXXII): 

 

Nos três primeiros decênios do segundo século d.C., por influência do rabino 
Aquiba, impôs-se entre os eruditos judeus uma orientação no sentido de valorizar 
cada letra do texto sagrado. Isto fez com que dos elementos mais insignificantes do 
texto se tirassem conclusões das mais abrangentes e, em muitos casos, exêntricas. 
(...) Aquiba entendeu que, a partícula indicativa do objeto direto que aparece diante 

de  ~yIm;V'h; (“os céus”) e  #r<a'h'  (“a terra”), significava “com”. Disso ele tirou a 

conclusão de que, “juntamente com o céu e a terra”, Deus havia criado ainda outras 
coisas, a saber, com o céu ele criou o sol, a lua e as constelações; e, com a terra, 
árvores, plantas e o jardim do Éden. É óbvio que uma tradução mais livre, como a 

                                                
200

 Nome grego para os livros de Crônicas. 
201

 Nome herbraico do livro de Eclesiastes (קהלת). 
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que em muitos momentos aparece na Septuaginta, não mais satisfaria uma erudição 
bíblica que dependia tanto assim de cada letra do texto. 
 Em razão disso, o judaísmo daquele tempo fez para si uma tradução grega do 
Antigo Testamento totalmente nova. Áquila, um prosélito grego e discípulo de 
Aquiba, traduziu ao grego todos os detalhes do texto sagrado da forma mais exata 
possível, não tendo nenhum receio de cometer os mais graves atentados contra o 
espírito da língua grega. 

 

 Em constante debate com a tradição interpretativa cristã, que se utilizava da LXX 

como base de suas doutrinas, essa versão foi rejeitada pelo rabinato, e, a partir do século II 

d.C., teremos, então, outras versões concorrentes da LXX tais como as de Áquila, de Símaco e 

de Teodocião, produzidas pelo judaísmo formativo do segundo século e que serão usadas no 

ambiente judaico como versão apologética contra o uso cristão da mesma.  

 Com vistas a resolver esse debate, ou pelo menos dar subsídios a cristãos eruditos, 

Orígenes produziu um trabalho de grande valor para crítica textual para sua época e para todas 

as épocas. De acordo com Kahle (in RAHLFS, 2011, p. LXXXVI): 

 

A Hexapla de Orígenes se destinava exclusivamente ao uso dos eruditos. Em 
especial, segundo ele mesmo se expressou numa carta a Júlio Africano, devia servir 
de arma para o polemista cristão em sua luta contra os judeus. Devia colocar esse 
polemista numa posição em que poderia derrotar os judeus com as armas deles e 
passar a ter o respeito daqueles que sempre recorriam ao texto hebraico do AT e 
ridicularizavam o adversário, que operava com base na LXX. No contexto da 
igreja, Orígenes queria que o uso já tradicional da LXX fosse mantido. Para tanto, 
invocou o ditado [sic!]: “Não deves mudar as fronteiras eternas, que teus 
antepassados demarcaram”.202 Também é verdade que, já pelo seu tamanho 
colossal, a Héxapla (e a Tétrapla, que resultou da eliminação das duas colunas 
hebraicas) não pôde ser mais amplamente difundida. Assim, no que concerne à 
configuração do texto bíblico, ela ficou quase sem nenhum efeito prático. 
 

 

As seis colunas eram divididas da seguinte forma: 

 

Texto 

Hebraico Pré-

Massorético 

Transliteração do 

Texto Hebraico em 

Caracteres Gregos 

Texto Grego de 

Áquila 

Texto de 

Símaco 

Recensão da 

Septuaginta 

Texto de 

Teodocião 

  

 

                                                
202

  Pv 22.28. 
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A LXX tornou-se a versão padrão utilizada pela Igreja Cristã até o surgimento da 

Vulgata de Jerônimo, que se tornará a próxima versão canonizada na Igreja, e que perdurará 

até a Reforma Protestante como versão oficial do cristianismo. 

 

 

 

5. 2 Vulgata  

 

 O processo de produção da versão conhecida hoje como Vulgata203 não foi simples e 

nem rápido, começou em 390 d.C. e durou até 405 d.C.. E dificilmente poderia ter sido 

executado por outro estudioso cristão que não Sofronius Eusebius Hieronymus (c. 347-420 

d.C.), mais conhecido por são Jerônimo ou Jerônimo de Estridônia, também patrono dos 

tradutores. 

 De acordo com Ackroyd e Evans (1993, p. 510) “Jerônimo foi, depois de Orígenes, o 

maior estudioso bíblico da Igreja primitiva” e, após Jerônimo, somente a Reforma Protestante 

testemunhará um estudo semelhante das línguas originais da Bíblia (hebraico, aramaico e 

grego). De pai e mãe cristãos, recebeu educação eclesiástica desde o princípio e também foi 

educado nos clássicos greco-latinos desde muito jovem. A obra de Jerônimo foi tão popular 

que se tornou, como já dito, a próxima versão canonizada da Igreja Cristã, sendo até mesmo 

proibido o uso de outra versão e traduções para o vernáculo. O Concílio de Trento (1546) 

declarou a versão “exclusiva, fiel e, sobretudo, oficial. Além disso, foi considerada única, 

suficiente e fonte de fé e moral para os cristãos de tradição católica.” (FRANCISCO, 2008, p. 

517) 

 Inicialmente, porém, não era o objetivo de Jerônimo fazer uma nova tradução da 

Bíblia. Quando, a princípio, convocado pelo Papa Dâmaso I em 382 d.C., não foi para 

produzir uma nova versão, mas sim para fazer uma revisão dos evangelhos da Vetus Latina. 

Posteriormente, Jerônimo também fez uma revisão do livro dos Salmos e do livro de Jó. Após 

a morte do Papa Dâmaso I em 384 d.C., Jerônimo resolveu produzir uma nova versão da 

Bíblia toda com base nos textos hebraicos e aramaicos que tinha acesso na época. Para isso, 

Jerônimo se concentrou em estudar hebraico e siríaco, o que fez com muita dificuldade, mas 

como tinha aptidão para línguas e era persistente, teve grande êxito em seus estudos. Chegou 

a ser fluente em siríaco e passou a fazer referências diversas a essa língua em seus trabalhos 

                                                
203

  O termo Vulgata, que significa comum só foi atribuído à versão a partir do século XIII (ver 
FRANCISCO, 2008, p. 522). 
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(ACKROYD; EVANS 1993, p. 517). 

 A abordagem de Jerônimo para fazer uma tradução com base nos textos originais 

hebraico e aramaico204 e não na LXX causou estranheza e até protestos por parte dos seus 

contemporâneos, de acordo com Francisco (2008, p. 521): 

 

A nova versão latina não foi aceita imediatamente e, logo em seguida à sua 
publicação, sofreu forte oposição e críticas por parte de vários eclesiásticos, 
inclusive Agostinho de Hipona considerou-a desnecessária e Rufino de Auquiléia 
declarou-a herética. Agostinho chegou a questionar a escolha de Jerônimo pelo 
texto hebraico ao invés da LXX. Havia a resistência daqueles que se apegavam à 
Vetus Latina e, principalmente, à LXX que era considerada com respeito e possuía 
grande autoridade. 
 

 
Outro fator causou debate sobre a tradução de Jerônimo, ele defendeu o cânon 

hebraico em sua tradução e não o cânon da LXX, impondo, assim, uma Bíblia Hebraica de 

influência rabínica para o mundo cristão de sua época. Embora não tenha colocado os 

deuterocanônicos em sua versão, Jerônimo fez uma revisão, com base no aramaico, de alguns 

desses livros da Vetus Latina, tais como Judite e Tobias, outros livros deuterocanônicos 

deixou sem revisão (FRANCISCO, 2008, p. 521). 

Jerônimo defende-se das acusações e explica as razões de usar o texto hebraico e não a 

LXX com as seguintes palavras: 

 

Se alguém preferir a edição dos Setenta (a Septuaginta), ela está aí disponível, pois 
foi corrigida por mim. Porque, ao fazer a nova, não é nossa intenção destruir a 
antiga. E, se os amigos lerem com cuidado, vão descobrir que nossa versão é mais 
inteligível, porque não se tornou amarga por ter sido derramada três vezes em 
diferentes jarros, mas foi retirada direto da prensa e guardada em um jarro limpo, o 
que fez com que preservasse o seu próprio sabor. (apud MILLER; HUBER, 2006, 
p. 108) 

 
 

Quanto à qualidade e princípios de tradução da versão de Jerônimo, não há uma 

unanimidade em seu trabalho, embora preferisse, para as Escrituras, a regra do verbo verbum, 

ou seja, palavra por palavra, não adotou esse princípio em todos os livros da Bíblia Hebraica 

que traduziu. Nos livros proféticos e históricos adotou uma tradução mais literal, mas nos 

poéticos utilizou de uma tradução mais livre. 

O que chamamos hoje de Vulgata não corresponde exatamente à obra realizada por 

Jerônimo. Depois da objeção inicial a versão de Jerônimo alcançou ampla aceitação da igreja 
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  Jerônimo denominava essa abordagem de veritas hebraica, verdade hebraica. 
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cristã e passou a ser obra oficial, contudo, acrescentou-se à versão os livros que não foram 

traduzidos por Jerônimo (BARRERA, 1998, p. 355). 

Por fim, é preciso lembrar que a Vulgata moldou o pensamento e a terminologia 

Ocidental dos anos subsequentes à sua produção, nas artes, pintura, literatura e pensamento 

teológico continua a influenciar e manter uma tradição interpretativa cristã do texto da Bíblia 

Hebraica. 

 

5.3 Targum 

 

 Tão antigo como a Bíblia Hebraica, existe o costume de se traduzir o texto do hebraico 

para o aramaico e explicá-lo, a fim de que os que não entendiam mais o hebraico pudessem 

acompanhar a leitura, essa tradição é encontrada na Bíblia Hebraica quando do retorno do 

cativeiro babilônico. Esdras, o escriba, juntamente com os levitas leem a Torah ao povo e 

explicam o sentido, conforme está registrado em Ne 8.8: 

 

  `ar"(q.MiB; WnybiÞY"w: lk,f,ê ~Afåw> vr"_pom. ~yhiÞl{a/h' tr:îAtB. rp,Se²b; Waïr>q.YIw:) 
 

 

E leram no livro da lei de Deus sendo explicado e dado o sentido e o entendimento na 

leitura.(tradução nossa) 

Essa tradição passou posteriormente a ser incorporada nas  Bíblias feitas para a 

comunidade judaica, que geralmente incluem tanto o texto hebraico e sua tradução quanto o 

texto do targum sem tradução. A raiz  ~grt (trgm) aparece uma única vez na Bíblia Hebraica 

em Ed 4.7 e significa tanto traduzir como interpretar.  

O texto mais antigo de um targum conhecido, até hoje, é o que foi encontrado na 

caverna 11, entre os manuscritos do deserto da Judeia, catalogado pela sigla 11QtgJó, datado 

do século II a.C. Outros targumim (plural de targum) foram encontrados em outras cavernas 

de Qumran tais como o targum de Levítico 4QtgLv e um outro targum de Jó, encontrado na 

caverna 4 e catalogado como 4QtgJó.205 

A possível origem dos targumim no é explicada por Francisco (2008, p. 475): 

 

No serviço religioso da sinagoga, quando era lido o texto hebraico do Pentateuco, 
fazia-se a tradução aramaica de maneira simultânea ou após a leitura de cada 
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  O número inicial diz respeito à caverna o Q é de Qumran e por último a sigla do livro. 
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versículo da parashá (hebr. hv'r"P', pārāšā, capítulo, porção, seção [a leitura do 

Pentateuco]) e ao mesmo tempo ou logo após a leitura de cada dois ou três 

versículos da haftará (hebr. hr"j'p.h;, hap̄ṭārâ, conclusão [a leitura dos profetas]). 

Esse trabalho era feito por  um  intérprete  ou   tradutor   profissional 

denominado  !m'G.r>tum. (hebr. məṯurgəmān) ou ~GEr>t;m.  (hebr. məṯargēm). Ambos os 

vocábulos significam “intérprete”, o qual fazia sua tradução oralmente e sem o 
auxílio de um texto escrito previamente. 

 

 Essas traduções orais também incluíam interpretações, que depois foram incorporadas 

aos textos escritos, assim, os targumim são textos que revelam não só traduções, mas também 

tradições interpretativas dos textos da Bíblia Hebraica anteriores e posteriores ao judaísmo 

formativo e ao cristianismo primitivo. 

 Dentre os targumim mais importantes estão: 

 Targum de Ônquelos, do século II d.C. ao século IV d.C., contém elementos tanto do 

aramaico babilônico quanto do aramaico palestino, contém toda a Torah, geralmente literal, 

mas com pequenas variantes textuais divergentes do TM. As edições da Bíblia Rabínica 

(Miqraot Guedolot) e a edição denominada Torá, a Lei de Moisés, em português, da editora 

Sêfer (FRIDLIN, 2001) trazem o texto do Targum de Ônquelos ao lado do texto hebraico. 

 Targum Pseudo Jônatas, também conhecido como Targum de Jerusalém I (TOV, 1992, 

p. 150) não antes dos séculos VII e VIII d.C. (FRANCISCO, 2008, p. 481), contém a Torah. 

 Targum de Jônatas Ben Uziel, séculos III e IV d.C., é um texto mais interpretativo que 

possui diferenças em relação ao TM, contém os textos de Josué à II Reis (Profetas Anteriores) 

e o texto de Isaías a Malaquias (Profetas Posteriores), (FRANCISCO, 2008, p. 484). 206 

 Sobre o tipo de interpretação targúmica nos diz Browker (2009, p. 8): 

 

A necessidade de encontrar formas de aplicar a revelação passada ao presente era 
inescapável, desde que esta foi a forma, frequentemente mais do que qualquer 
outra, de que a imediação de Deus poderia ser mantida em Israel. Isto, certamente, 
teve seus efeitos na tradução. Isto já é aparente na LXX; mas é muito mais aparente 
nos Targums. Os Targums, como a LXX, seguem o texto Hebraico verso a verso, 
mas eles incorporam em sua representação do texto uma grande quantidade de 
explanação e interpretação. Desta forma, o texto e sua interpretação são 
entrelaçados, e a interpretação frequentemente estende e amplifica o texto 
grandemente. 

 

 Os Targumim, são, desta forma, testemunhas de tradições interpretativas importantes 

para o entendimento do tipo de exegese, tanto anterior como posterior ao surgimento das 

correntes judaicas rabínicas, bem como do tipo de interpretação cristã primitiva; são 

                                                
206

 Maiores detalhes de crítica textual dos targumim estão disponíveis em Tov (1992, p. 148-151). 
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testemunhas também na interferência das tradições interpretativas na produção de traduções 

“autorizadas” para determinadas comunidades alvo. 

 

5.4 Peshitta 

 

O nome Peshitta, “a <tradução> simples”, foi usada para a tradução da Bíblia para 
o Siríaco, um dialeto do Aramaico. Este nome foi usado para distinguir a Peshitta 
da Siro-Hexapla (a tradução do grego da Hexapla para o Siríaco, preparada no 
sexto século por Paulo de Tella), desde que a língua daquela versão não era tão 
frequente. (TOV, 1992, p. 151-152) 
 

 
Embora alguns estudiosos afirmem que a Peshitta tem elementos puramente cristãos, 

outros têm demonstrado elementos judaicos na versão, principalmente na Torah (TOV, 1992, 

p. 152).  

Os debates sobre a origem da Peshitta ainda estão em aberto, bem como a data de sua 

origem (que geralmente tem sido estabelecida por volta do II d.C). A tradição, tanto cristã 

quanto judaica na Síria, é bem antiga, levando à conclusão de que ambas as tradições 

precisariam de uma versão da Bíblia Hebraica para o Siríaco em suas comunidades. De 

acordo com Tov (1992, p. 152), o manuscrito mais antigo da Peshitta data de 459-460 d.C. 

 

Existem muitas variações no texto dos livros bíblicos e cada qual representa um 
tipo de tradução: Jó e Cântico dos Cânticos são literais; Isaías, Salmos, Rute e os 
doze Profetas são livres; Ezequiel e Provérbios são mais targum (interpretação) do 
que tradução e Crônicas é simples paráfrase. Não há consenso entre os estudiosos 
sobre qual foi a fonte para a revisão da Vetus Syra que resultou no surgimento da 
Peshitta. Alguns opinam que teria sido a LXX, outros acreditam que teria sido 
algum targum, enquanto outros admitem uma origem hebraica para a referida 
versão síria. (FRANCISCO, 2008, p. 498) 
 

 
Um importante Pai da Igreja, de origem siríaca, conhecido como Ephraem, o sírio († 

373) cita largamente um tipo de texto siríaco, atestado no aparato crítico da Bíblia Hebraica 

Stuttgartensia como Aphr. As edições da Peshitta, contudo, tem problemas para serem datadas 

para propósitos de crítica textual satisfatória (WÜRTHWEIN, 1994, p. 88). 

Comparações das citações da Bíblia Hebraica feitas pela Peshitta no Novo Testamento 

demonstram que essa versão pode ter sofrido influência da mesma tradição dos targumim, 

pois em alguns textos o tipo de tradução é mais interpretativo. Alguns targumim posteriores, 

também podem ter usado o texto da Peshitta como base de tradução, ao invés de se utilizarem 

do texto hebraico. Sobre essa influência nos diz Miller e Huber (2006, p. 63): 



96 
 

 

 

Alguns dos livros da Peshitta, especialmente os do Pentateuco, revelam a 
influência de targuns em aramaico. No caso do livro de Provérbios, a fonte para a 
tradução do targum parece ter sido a Peshitta e não o texto em hebraico. As várias 
cópias da Peshitta permanecem consistentes, tornando o texto importante para 
ajudar a estabelecer a leitura correta no caso de textos hebraicos obscuros. 
Traduções do Novo Testamento foram adicionadas à Peshitta no segundo século. 
Atualmente, a Peshitta permanece como a Bíblia oficial das Igrejas Ortodoxas Síria 
e Maronita, bem como da Igreja do Oriente. 

 
  
 Após termos abordado as principais versões antigas da Bíblia Hebraica, veremos, nos 

próximos tópicos, como essas versões e outros textos da tradição judaico-cristã traduziram o 

texto de Is 52.13-53.12 e como as tradições interpretativas influenciaram essas traduções 

antigas. 
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6. Traduções Antigas do texto de Is 52.13-53.12 

 

 

 

É importante enfatizar que as antigas versões da Bíblia Hebraica estão mais próximas 

do que chamamos de interpretações ou comentários do que propriamente traduções. 

Produzidas para atender a comunidades especificas com tradições interpretativas já 

sedimentadas, as antigas traduções estavam menos preocupadas em repetir o texto hebraico do 

que dar a ele sentido para a comunidade a que se dirigiam 

Colocamos lado a lado o texto das principais versões antigas, a LXX, o Novo 

Testamento, a Peshitta, a Vulgata e o Targum de Jônatas, com suas respectivas traduções. 

Faremos uma tradução e comentaremos os versículos que tiveram influências da tradição 

interpretativa. 

  

6.1 LXX 

LXX (com base no texto de Rahlfs) Tradução207 

52.13 
ivdou. sunh,sei o` pai/j mou kai. u`ywqh,setai kai. 
doxasqh,setai sfo,dra 
 

 
Eis que compreenderá, o meu servo, e será 
exaltado, e será glorificado grandemente. 

52.14 
o]n tro,pon evksth,sontai evpi. se. polloi, ou[twj 
avdoxh,sei avpo. avnqrw,pwn to. ei=do,j sou kai. h` 
do,xa sou avpo. tw/n avnqrw,pwn 
 

 
Muitos ficarão espantados por ti, assim 
será desprezada dos homens a tua 
aparência e também [será desprezada] a 
tua glória dos homens. 

52.15 
ou[twj qauma,sontai e;qnh polla. evpV auvtw/| kai. 
sune,xousin basilei/j to. sto,ma auvtw/n o[ti oi-j 
ouvk avnhgge,lh peri. auvtou/ o;yontai kai. oi] 
ouvk avkhko,asin sunh,sousin 
 

 
Assim muitos povos se admirarão nele e 
reis também fecharão as suas bocas 
porque o que não foi anunciado para eles, 
verão, e aquilo que não foi ouvido por 
eles, compreenderão. 
 

53.1 
ku,rie ti,j evpi,steusen th/| avkoh/| h`mw/n kai. o` 
braci,wn kuri,ou ti,ni avpekalu,fqh 
 
 

 
Senhor, quem creu na nossa mensagem e o 
braço do Senhor a quem foi revelado? 

                                                
207

  A tradução aqui exposta da LXX é de nossa autoria. 
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53.2 
nhggei,lamen evnanti,on auvtou/ wj̀ paidi,on wj̀ 
r`i,za evn gh/| diyw,sh| ouvk e;stin ei=doj auvtw/| 
ouvde. do,xa kai. ei;domen auvto,n kai. ouvk ei=cen 
ei=doj ouvde. ka,lloj 

 
Nós anunciamos diante dele, como uma 
criança, como uma raiz em terra seca não 
há aparência nele, nem glória, também o 
víamos e ele não tinha aparência nem 
beleza. 
 

53.4 
ou-toj ta.j a`marti,aj h`mw/n fe,rei kai. peri. 
h`mw/n ovduna/tai kai. h`mei/j evlogisa,meqa auvto.n 
ei=nai evn po,nw| kai. evn plhgh/| kai. evn kakw,sei 
 

 
Ele carregou os nossos pecados e por nós 
sofreu agonia e nós o consideramos estar em 
dor e em praga e em opressão, 

53.5 
auvto.j de. evtraumati,sqh dia. ta.j avnomi,aj 
h`mw/n kai. memala,kistai dia. ta.j a`marti,aj 
h`mw/n paidei,a eivrh,nhj h`mw/n evpV auvto,n tw/| 
mw,lwpi auvtou/ h`mei/j iva,qhmen 

 
Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades e 
também foi enfraquecido pelos nossos 
pecados, uma correção da nossa paz sobre 
ele, no ferimento dele fomos sarados. 
 

53.6 
pa,ntej w`j pro,bata evplanh,qhmen a;nqrwpoj 
th/| o`dw/| auvtou/ evplanh,qh kai. ku,rioj 
pare,dwken auvto.n tai/j àmarti,aij h̀mw/n 

 

 

 
Todos como ovelhas éramos conduzidos, 
cada um no seu próprio caminho era 
conduzido, mas o Senhor o ofereceu pelos 
nossos pecados. 

53.7 
kai. auvto.j dia. to. kekakw/sqai ouvk avnoi,gei to. 
sto,ma wj̀ pro,baton evpi. sfagh.n h;cqh kai. wj̀ 
avmno.j evnanti,on tou/ kei,rontoj auvto.n a;fwnoj 
ou[twj ouvk avnoi,gei to. sto,ma auvtou/ 
 

 
E ele, sendo maltratado, não abriu a boca, 
como ovelha que é conduzida para o abate, 
como cordeiro que fica mudo diante do seu 
tosquiador, assim não abriu a sua boca. 

53.8 
evn th/| tapeinw,sei h` kri,sij auvtou/ h;rqh th.n 
genea.n auvtou/ ti,j dihgh,setai o[ti ai;retai avpo. 
th/j gh/j h` zwh. auvtou/ avpo. tw/n avnomiw/n tou/ 
laou/ mou h;cqh eivj qa,naton 
 

 
Em humilhação foi conduzido em sua 
condenação, sua geração, quem descreveu? 
Pois foi tomada da terra a sua vida, por 
causa do pecado do meu povo ele foi 
conduzido à morte. 
 

53.9 
kai. dw,sw tou.j ponhrou.j avnti. th/j tafh/j 
auvtou/ kai. tou.j plousi,ouj avnti. tou/ qana,tou 
auvtou/ o[ti avnomi,an ouvk evpoi,hsen ouvde. eu`re,qh 
do,loj evn tw/| sto,mati auvtou/ 
 

 
E eu darei com os ímpios o seu enterro, mas 
com os ricos a sua morte, pois pecado não 
praticou e nem foi encontrado engano em 
sua boca. 

53.10 
kai. ku,rioj bou,letai kaqari,sai auvto.n th/j 
plhgh/j eva.n dw/te peri. a`marti,aj h` yuch. 
u`mw/n o;yetai spe,rma makro,bion kai. bou,letai 
ku,rioj avfelei/n 
 

 
E o Senhor quis purificá-lo do ferimento, 
quando vós destes, pelo pecado, a vossa 
vida, ele verá uma semente [de] longa vida e 
é do querer do Senhor cortá-lo. 



99 
 

 

53.11 
avpo. tou/ po,nou th/j yuch/j auvtou/ dei/xai auvtw/| 
fw/j kai. pla,sai th/| sune,sei dikaiw/sai 
di,kaion eu= douleu,onta polloi/j kai. ta.j 
a`marti,aj auvtw/n auvto.j avnoi,sei 
 

 
Por causa do trabalho da sua vida fará 
manifestar nele a luz e será formado com 
entendimento, para justificar o justo, a 
muitos bem servirá, e os pecados deles ele 
carregará, 
 

53.12 
dia. tou/to auvto.j klhronomh,sei pollou.j kai. 
tw/n ivscurw/n meriei/ sku/la avnqV w-n 
paredo,qh eivj qa,naton h` yuch. auvtou/ kai. evn 
toi/j avno,moij evlogi,sqh kai. auvto.j àmarti,aj 
pollw/n avnh,negken kai. dia. ta.j àmarti,aj 
auvtw/n paredo,qh 
 

 
Por isso, ele herdará a muitos e com os 
poderosos repartirá os despojos, pois por 
entregar a sua vida para a morte, e pelas 
iniquidades ter sido contado, também ele, os 
pecados de muitos carregou, e pelos pecados 
deles foi entregue. 

 

 O texto da LXX que possuímos demonstra uma variação entre uma tradução literal em 

alguns versos e uma tradução mais interpretativa em outros. Indica, também, um Vorlage 

diferente do texto massorético, dificuldades do tradutor de entender o texto hebraico ou 

confusão com raízes parecidas, produzindo um texto ora confuso, ora estranho ao texto 

massorético. 

 No que se pode inferir da perícope da LXX acima exposta, nota-se que se afasta de 

uma interpretação do judaísmo posterior quanto a identidade do servo ser Israel, e se 

aproxima mais da interpretação cristã do servo ser uma pessoa que sofre para pagamento do 

pecado da nação de Israel. 

A versão geralmente acompanha de perto o texto massorético, mas há momentos em 

que se torna diferente, inserindo elementos que dificilmente poderiam refletir um Vorlage 

semelhante ao do texto massorético. Em 53.6, temos uma variação importante o texto 

massorético tem ת ֲעֹ֥ון ֻּכָּלֽנּו  e YHWH fez tocar nele a maldade de todos    ַוֽיהָו֙ה ִהְפִּג֣יַע ּ֔בֹו ֵא֖

nós, enquanto que a LXX traz kai. ku,rioj pare,dwken auvto.n tai/j a`marti,aij h̀mw/n mas o 

Senhor o ofereceu pelos nossos pecados, o que demonstra uma tradução interpretativa ou um 

Vorlage diferente do texto massorético. Em 53.10, há também uma construção estranha na 

LXX que difere do texto massorético, principalmente a mudança das pessoas verbais: kai. 

ku,rioj bou,letai kaqari,sai auvto.n th/j plhgh/j eva.n dw/te peri. a`marti,aj h` yuch. u`mw/n e o 

Senhor quis purificá-lo do ferimento, quando vós destes, pelo pecado, a vossa alma.., 

demonstrando uma interpretação ou a dificuldade do tradutor em entender o texto hebraico. 

Em 53.11, pode ter havido uma confusão na interpretação do verbo hebraico  ה  = yir'eh) יְִרֶא֣

ele verá) com a raiz אור  ('ôr = ser iluminado ou resplandecer) o que explicaria a inserção de  
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dei/xai auvtw/| fw/j manifestará nele a luz. O texto de Qumran 1QIsa traz a seguinte leitura           

rua hari huwpn lmom  do trabalho de sua alma ele verá luz.208  

 O verso 53.12 pode trazer uma hipótese semelhante, pois a expressão hebraica 

 o (ynḥal = ele  herdará)  ינחל  é semelhante em sua raiz com (aḥalléq = eu repartirei')  ֲאַחֶּלק

que justificaria a expresão da LXX: dia. tou/to auvto.j klhronomh,sei pollou.j por isso ele 

herdará a muitos. 

 Tendo em vista a complexidade da história da formação do que chamamos hoje de 

Septuaginta, a escassa quantidade de manuscritos pré-cristãos e a variedade de tradutores que 

produziram a tradução, pouco podemos inferir de seu texto, a não ser o que já foi dito 

anteriormente sobre as versões, que a LXX faz parte de uma tradição interpretativa mais do 

que uma tradução do texto hebraico. 

 

6.2 Novo Testamento209 

 

NT Tradução210 
52.13  
 
At 3.13 (alusão) 
O qeo.j VAbraa.m kai. VIsaa.k kai. VIakw,b( o` 
qeo.j tw/n pate,rwn h`mw/n( evdo,xasen to.n 
pai/da auvtou/ VIhsou/n\ o]n u`mei/j me.n 
paredw,kate( kai. hvrnh,sasqe auvto.n kata. 
pro,swpon Pila,tou( kri,nantoj evkei,nou 
avpolu,einÅ 
 

 
 
 
O Deus de Abraão e Isaque e Jacó, o Deus 
dos nossos pais, exaltou o seu servo Jesus: o 
qual vós tanto entregastes quanto o 
repudiastes diante de Pilatos, tendo este 
decidido para soltar 

 
52.14 
 

 
Não há citação ou alusão para esse 
versículo 

                                                
208

 Observando a imagem do manuscrito de 1QIsa, disponível em: 

  <http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#53:11>, nota-se  que  a  linha  logo  acima  tem  a  

seguinte expressão: orz hari huwpn o que pode ter causado um fenômeno chamado homeoteleuto 

(mesmo final), em que o escriba confundia finais parecidos, acrescido de uma confusão por causa da repetição de 
frases e letras semelhantes. Nessa hipótese, o escriba de Qumran e da LXX pode ter usado um mesmo Vorlage e 
o TM um Vorlage diferente.   
209

 As citações neotestamentárias e alusões aqui citadas têm como base as referências cruzadas do texto grego do 
Novo Testamento da UBS quarta edição revisada (SBB, 2008, p. 745-760). Para facilitar a visualização coloquei 
em negrito as citações e alusões do texto grego do NT. 
210

 As traduções do texto grego do NT são de nossa autoria. 
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52.15 
Rm 15.21(LXX) 
avlla. kaqw.j ge,graptai\ oi-j ouvk avnhgge,lh 
peri. auvtou/ o;yontai( kai. oi] ouvk avkhko,asin 
sunh,sousinÅ 
 
I Co 2.9 (alusão) 
avlla. kaqw.j ge,graptai( }A ovfqalmo.j ouvk 
ei=den( kai. ou=j ouvk h;kousen( kai. evpi. 
kardi,an avnqrw,pou ouvk avne,bh( a] h`toi,masen 
o` qeo.j toi/j avgapw/sin auvto,nÅ 
 

 
 
Mas como está escrito: aquilo que não foi 
anunciado a respeito dele será visto por 
eles, e o que não foi ouvido por eles, será 
entendido por eles. 
 
Mas como está escrito, aquilo que olhos não 
viram, e ouvidos não ouviram, e ao coração 
do homem não subiu, aquilo que Deus 
preparou para os que o amam. 
 

53.1 
Jo 12.38;  
i[na o` lo,goj VHsai<ou tou/ profh,tou 
plhrwqh/| o]n ei=pen\ ku,rie( ti,j evpi,steusen 
th/| avkoh/| h`mw/nÈ kai. o` braci,wn kuri,ou ti,ni 
avpekalu,fqhÈ 
 

 
 
A fim de que a palavra do profeta Isaías se 
cumpra, a qual diz: Senhor, quem creu em 
nossa mensagem? E o braço do Senhor a 
quem foi revelado? 
 

 
Rm 10.16 (LXX) 
VAllV ouv pa,ntej u`ph,kousan tw/| euvaggeli,w|Å 
VHsai<aj ga.r le,gei\ ku,rie( ti,j evpi,steusen 
th/| avkoh/| h`mw/nÈ 
 

 

 
 
Mas nem todos obedeceram ao evangelho. 
Porque Isaías diz: Senhor, quem creu em 
nossa mensagem? 

53.2 
 

Não há alusão clara ou citação para esse 
versículo 

53.3 
Mc 9.12 (alusão) 
~O de. avpokriqei,j( ei=pen auvtoi/j( VHli,aj me.n 
evlqw.n prw/ton( avpokaqista/| pa,nta\ kai. pw/j 
ge,graptai evpi. to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou( i[na 
polla. pa,qh| kai. evxoudenwqh/|Å 
 

 
 

Mas respondeu, disse-lhes, Elias vem 
primeiro, restaura todas as coisas, mas 
como está escrito a respeito do filho do 
homem, que deve sofrer muitas coisas e 
também ser desprezado? 

53.4 
Mt 8.17 
o[pwj plhrwqh/| to. r`hqe.n dia. VHsai<ou tou/ 
profh,tou( le,gontoj( Auvto.j ta.j avsqenei,aj 
h`mw/n e;laben( kai. ta.j no,souj evba,stasenÅ 
 
I Pe 2.24 (alusão) 
o]j ta.j a`marti,aj h̀mw/n auvto.j avnh,negken evn 
tw/| sw,mati auvtou/ evpi. to. xu,lon( i[na( tai/j 
a`marti,aij avpogeno,menoi( th/| dikaiosu,nh| 
zh,swmen\ ou- tw/| mw,lwpi auvtou/ iva,qhteÅ 
 

 
 
De maneira que se cumpriu a palavra do 
profeta Isaías, que diz, Ele levou as nossas 
enfermidades, e as nossas doenças carregou. 
 
 
O qual os nossos pecados ele ofereceu [como 
sacrifício] em seu corpo sobre o madeiro, a 
fim de que, os pecados fossem encerrados, 
para que por meio da justiça vivamos: que no 
sofrimento dele fostes sarados. 
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Rm 4.25 (alusão) 
o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata h`mw/n( 
kai. hvge,rqh dia. th.n dikai,wsin h`mw/nÅ 
 
 

 
O qual foi entregue por causa das nossas 
transgressões, e foi ressuscitado para nossa 
justificação. 
 

53.6 
At 10.43 (alusão) 
Tou,tw| pa,ntej oi` profh/tai marturou/sin( 
a;fesin àmartiw/n labei/n dia. tou/ ovno,matoj 
auvtou/ pa,nta to.n pisteu,onta eivj auvto,nÅ 
 
I Pe 2.25 (alusão) 
+Hte ga.r wj̀ pro,bata planw,mena\ avllV 
evpestra,fhte nu/n evpi. to.n poime,na kai. 
evpi,skopon tw/n yucw/n u`mw/nÅ 
 
Jo 1.29 (alusão) 
Th/| evpau,rion ble,pei to.n VIhsou/n evrco,menon 
pro.j auvto,n( kai. le,gei( :Ide o` avmno.j tou/ 
qeou/( o` ai;rwn th.n a`marti,an tou/ ko,smouÅ 
 
 

 
 
Dele, todos os profetas testemunham, a 
remissão dos pecados recebem, por meio do 
seu nome, todos os que creem nele. 
 
 
Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas 
agora voltastes ao pastor e bispo das  vossas 
almas. 
 
 
No dia seguinte, viu Jesus vindo a ele, e disse, 
Eis o cordeiro de Deus, o que carrega o 
pecado do mundo. 

53.7 
At 8.32-33 (LXX) 

32  ~H de. perioch. th/j grafh/j h]n 
avnegi,nwsken h=n au[th( ~Wj pro,baton evpi. 
sfagh.n h;cqh( kai. wj̀ avmno.j evnanti,on tou/ 
kei,rontoj auvto.n a;fwnoj( ou[twj ouvk 
avnoi,gei to. sto,ma auvtou/Å  33  VEn th/| 
tapeinw,sei auvtou/ h` kri,sij auvtou/ h;rqh( 
th.n de. genea.n auvtou/ ti,j dihgh,setaiÈ {Oti 
ai;retai avpo. th/j gh/j h` zwh. auvtou/Å 
 
Jo 1.29 (alusão) 
Th/| evpau,rion ble,pei to.n VIhsou/n evrco,menon 
pro.j auvto,n( kai. le,gei( :Ide o` avmno.j tou/ 
qeou/( o` ai;rwn th.n a`marti,an tou/ ko,smouÅ 
 
 

 
 
Mas a passagem da escritura que lia era esta, 
como ovelha levada ao abate, e como 
cordeiro que está mudo diante do que a 
tosquia, assim, não abriu a sua boca.  
Em humilhação foi conduzido em sua 
condenação, mas sua geração, quem 
descreveu? Porque é levado da terra a sua 
vida. 
 
No dia seguinte, viu Jesus vindo a ele, e disse, 
Eis o cordeiro de Deus, o que carrega o 
pecado do mundo. 
 
 
 

53.8 
At 8.32-33 (LXX) 

32  ~H de. perioch. th/j grafh/j h]n 
avnegi,nwsken h=n au[th( ~Wj pro,baton evpi. 
sfagh.n h;cqh( kai. wj̀ avmno.j evnanti,on tou/ 
kei,rontoj auvto.n a;fwnoj( ou[twj ouvk 
avnoi,gei to. sto,ma auvtou/Å  33  VEn th/| 
tapeinw,sei auvtou/ h` kri,sij auvtou/ h;rqh( 
th.n de. genea.n auvtou/ ti,j dihgh,setaiÈ {Oti 
ai;retai avpo. th/j gh/j h` zwh. auvtou/Å 

 
 
Mas a passagem da escritura que lia era esta, 
como ovelha levada ao abate, e como 
cordeiro que está mudo diante do que a 
tosquia, assim, não abriu a sua boca.  
Em humilhação foi conduzido em sua 
condenação, mas sua geração, quem 
descreveu? Porque é levado da terra a sua 
vida. 
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53.9 
I Pe 2.22 
o]j àmarti,an ouvk evpoi,hsen( ouvde. eu`re,qh 
do,loj evn tw/| sto,mati auvtou/\ 

 
 
O qual pecado não praticou, nem foi 
encontrado engano em sua boca. 

 
53.10 
 

 
Não há citação ou alusão para esse versículo. 
 

53.11 
 

Não há citação ou alusão para esse versículo. 
 

 
53.12 
 
Lc 22.37 
Le,gw ga.r u`mi/n o[ti e;ti tou/to to. 
gegramme,non dei/ telesqh/nai evn evmoi,( to. 
Kai. meta. avno,mwn evlogi,sqh\ kai. ga.r ta. 
peri. evmou/ te,loj e;ceiÅ 

 
 
 
 
Porque vos digo que, ainda que, aquilo que 
está escrito, é necessário que se cumpra em 
mim, e com os malfeitores foi contado, pois 
ao meu respeito tem cumprimento. 

 

 O caso da tradução da Bíblia Hebraica encontrada no Novo Testamento é ainda mais 

complexo, pois há uma multiplicidade de textos e tradições interpretativas inerentes à sua 

produção. Longe de discutir os detalhes de sua produção, assim como na análise das outras 

versões, o trabalho se dá com o texto estabelecido pela tradição cristã e disponível nas edições 

modernas do texto grego. 

 Somente três passagens do NT seguem exatamente o texto da LXX que temos em 

mãos: Rm 15.21; Rm 10.16; At 8.32-33, todas as outras são alusões a Is 53 ou possíveis 

alusões, entretanto, todas as referências, quer sejam citações diretas, alusões ou possíveis 

alusões, têm propósitos interpretativos mais do que objetivos tradutórios. 

 Dentro da visão interpretativa do NT, podemos verificar que todas se relacionam com 

a pessoa de Jesus de Nazaré, aplicando a passagem de forma messiânica. O NT entende a 

esperança messiânica de acordo com as seguintes perspectivas: 1. Ele será exaltado 

(espiritualmente) Rm 15.21; 2. A mensagem da comunidade messiânica não será aceita, nem 

todos obedecerão ao evangelho (Jo 12.38); 3. Uma interpretação de um sentido oculto (sod), 

Nazaré como uma cidade desprezada e o Messias desprezado, Mt 2.23211, assim também em 

Mc 9.12 alude a 53.3 como se referindo ao desprezo do Messias; 4. O Messias carregaria as 

enfermidades do povo, Mt 8.17, citando 53.4, I Pe 2.24, Rm 4.25, At 10.43, Jo 1.29, At 8.31-

32, aludindo a 53.4; 5. O povo andava como ovelha desgarrada, I Pe 2.25 aludindo a 53.6; 6. 

O Messias seria vítima inocente, I Pe 2.22, Lc 22.37, aludindo a 53.9, 12. 

 

                                                
211

 Para uma excelente explicação dessa citação controversa de Mt 2.23 ver Geisler e Howe (1999, p. 205). 
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6.3 A Peshitta 

Peshitta212 
52.13-15 
 

 ܐ��   14 �� ܘ���� ܘ����� ܘ��ܬܪ�� ���ܝ ����� ܗ�   13 
 ܘ������ ܕ���� �� ��ܘܗ ���� ܗ��� ����� ���ܗܝ ܕ����ܘܢ

 ���� ����ܘܢ ܘ���ܗܝ ����� ���� ���� ܗ��   15 ܐ��� ܕ��� ��
  ܐ����� ���� ܘܕ� ��ܘ ��ܘܢ ܐܬܐ�� ܕܕ� ��� ����ܘܢ

 
13 hāʾ mestakal ʿavdy wemettarîm wmeštaqal wmetʿlaʾ ṭāv  
 
14 ʾayk dnetmhun ʿalwhy sagaiaʾʾ hakanaʾ mḥabel ḥezwēh min ragvdaʾ wquvlaleh min 
ravny ʾanašaʾ  
 
15 hanaʾ mdakaʾ ʿammeʾ sagayaʾaʾ wʿalwhy neʾḥdaun malkaʾ pumhon meṭl dedlaʾ  ʾetʾmar 
lhon ḥzw odlaʾ šmaʿnw ʾestklw  
 
Tradução: 
 
13 Eis que meu servo entenderá e ele será exaltado e enaltecido, e será muito elevado. 
 
14 Muitos ficaram impressionados com ele; pois sua aparência estava desfigurada mais do 
que qualquer homem e sua figura mais do que a dos filhos dos homens. 
 
15 Eis que ele purificará muitas nações; reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois 
aquilo que não lhes tinha sido dito eles verão. 
 
53.1-3 

53 

 ���ܕ� ܐ�� ���   2 ܐܬ��� ��� ܕ���� ܘܕܪ�� ����� ܗ��� ��   1 
 ܘ� ��ܘ� �� ܗܘ� ��� ܨܗ��� ܐܪ�� �� ���� ܘܐ�� ����ܗܝ

 ܘ����� ����   3 ܘܕ�����ܝ ��ܘ� �� ܗܘ� ܕ��� ܘ������ܝ ܙ���
 ܘ� ܘ�����ܝ ��� ܐ��� ܐ���� ��� ܘ��ܥ ܕ���� ܗܘ ���� ܕܐ���

 ������ܝ

 

1 măn haymen lšemaʿan odrʿeh dmeryaʾ lman ʾetgaly 
 

                                                
212

 O texto fonte da Peshitta digitalizado é o disponibilizado em:  

 <http://cal1.cn.huc.edu/searching/targumsearch.html> acesso em: 20 fev. 2012. Utilizamos 
como base da tradução da Peshitta o texto traduzido para o inglês disponível em: 
 <http://www.aramaicpeshitta.com/OTtools/LamsaOT/23_isaiah.htm> acesso em: 12 fev. 2013, fizemos 
algumas adaptações quando achamos necessárias. Para a transliteração utilizamos o texto vocalizado da 
Trinitarian Bible Society, 1913. 
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2 sleq ʾayk yaludaʾ qdamawhy wʾayk ʿeqaraʾ min ʾarʿaʾ tshytaʾ layt hawaʾ leh ḥezwʾ wlaʾ zywʾ 
uḥzaynayhy dlayt hawʾ leh ḥzwʾ wdglnyhy 
 
3 šyṭaʾ wmakaykaʾ dʾnašaʾ gavraʾ haw dkaʾbaʾ wydaʿ ḥašaʾ ʾafnyn ʾafyan meneh wšeṭnayhy 
wlaʾ ḥšabnayhy 
 
Tradução: 
 
53.1 Quem creu em nossa pregação e o braço do Senhor a quem se revelou? 
 
53.2 Pois foi crescendo diante dele como uma criança e como raiz de uma terra seca. Ele 
não tinha parecer nem formosura e, quando vimos que ele não tinha beleza, nós o negamos. 
 
53.3 Era desprezado e o mais humilde dos homens; um homem de dores e experimentado 
no sofrimento, e nós viramos o nosso rosto em sentido contrário a ele; nós o desprezamos e 
não fizemos caso dele. 
 

 
53.4-6 

  

 ����� ������ܝ ܘ��� ��� ܗܘ ܘ����� ���� ܗܘ ���� ����ܐ��   4 
 ܘ����� ����� ��� ����� ܗܘ   5 ܘ����� ܕܐ��� ܘ�����

 ܐ�� ���   6 ��ܐ�� ܘ�����ܗ ���ܗܝ ܕ���� ��ܕܘܬ� ���� ���
  ܕ��� ���� �� ܐ��� ܘ���� ���� ����ܗ ܘܐ�� ���� ���

  
 
4 šaryarʾyt ḥašayan haw sayvar wkaʾbayan haw sval uḥnan ḥšavnayhy ktyašaʾ ummaḥyaʾ 
dʾalahaʾ ummakakaʾ  
 
5 haw metqṭel meṭal ḥaṭhayan wmetmakkaʾ meṭl ʿaunaʾ  madrutaʾ dašalaman ʿalwhy 
uvšadamateh netʾaseʾ 
 
6 klan ʾayk ʿanaʾ ṭanayn wʾnaš lseṭrah pnayn wmaryeʾ ʾafegeʿ beh ḥṭaheʾ dkalan 
 
Tradução: 
 
53.4 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas dores, mas 
nós o consideramos por aflito, ferido de Deus e afligido. 
 
53.5 Mas ele foi morto por nossos pecados, ele foi afligido por nossas iniquidades, o castigo 
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 
 
53.6 Todos nós, como ovelhas, tínhamos nos desviado, cada um para seu próprio caminho; 
e o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. 
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53.7-9 

  

 ܐܬܕ�� ������ ܐ��� ܐ�� ���� ��ܚ ܘ� ܘܐܬ��� ��ܒ   7 
 ������ ��   8 ���� ��ܚ ܘ� ܗܘ� ���� ��ܘܙ� ��ܡ ���� ܘܐ��

 ܕ��� ܐܪ�� �� ܕܐܬ��ܪ ��� ����� ��� ܘܕܪܗ ܐܬܕ�� ܕ��� ܘ��
 �� ���ܬܗ ܘ����� ���ܗ ܪ���� ��ܒ   9 �� ���� ܕ��� ��� ܘ��
 ����� ��� ܘ��� ��� ��� ܕ�

 
7 qrev wʾetmakak wlaʾ ptaḥ pumeh ʾayk ʾemarʾ lnekstaʾ ʾetdvar wʾayk neqyaʾ qdam gezozaʾ 
šatyq haoʾ wlaʾ ptaḥ pumeh 
 
8 man ḥvušyaʾ wman dynaʾ ʾetdvar wdarah manu neštʿeʾ meṭl dʾetgzar man ʾarʿaʾ dḥayaʾ 
wman ʿaoleʾ dʿamy qdavw leh 
 
9 yahav rašyʿaʾ qvreh wʿatyraʾ bmawteh ʿal dlaʾ ʿavad ʿaulaʾ ulayt neklaʾ bfumeh 
 
Tradução: 
 
53.7 Ele se aproximou e foi angustiado, porém, não abriu a sua boca, ele foi levado como 
um cordeiro ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica muda, 
assim, ele não abriu a sua boca. 
 
53.8 Ele foi tomado da prisão e do julgamento; e quem pode descrever a sua angústia? Pois 
ele foi cortado da terra dos viventes; e alguns dos homens maus do meu povo feriram-lhe. 
 
53.9 Ele colocou a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca 
tivesse cometido injustiça, nem houve engano em sua boca. 
 
 
53.10-12 
 

 ����� ���� ܐܬܬ��� ܘ�����ܗܝ ܕ������ܗܝ ܨ�� ܘ����   10
 ܘ��   11 ���� ����ܗ ܕ���� ܘܨ���� ����� ܘ��� ܙܪ�� ܕ����
 ܗܘ ���� ��ܕ��� ܘ���� ������ ܘ���� ���� ܕ���� ���

 ܐ�����ܗܝ ܗ�� ���   12 ����ܠ ܗܘ ܘ�����ܘܢ ܕ�����
 ܘ�� ���ܬ� ���� ܕ��� ��� ��ܬ� ���� ܘ������ ������

  ���܀ ܘ���� ��� ܕ����� ���� ܘܗܘ ܐܬ��� ���

 
 
10 wmaryaʾ tsvaʾ denmakakywhy wnyḥšywhy ʾettsym ḥṭahaʾ bnafšeh dneḥzeʾ zarʿaʾ 
wnagar yaomataʾ wtsvyneh dmaryaʾ bʾydeh natslaḥ 
 
11 wman ʿamlaʾdnafšeh neḥzeʾ unsavaʿ bydʿteʾ unzakeʾ lzadyqeʾ ʿavdaʾ haw dsagayʾaʾ 
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uḥṭahayahon hew nesvol 
 
12 meṭl hanaʾ ʾefalgywhy bsagayʾaʾ ulʿašyneʾ nfaleg bezteʾ ḥlaf dešdeʾ nafšeh lmawtaʾ wʿam 
ʿaoleʾ ʾetmeny whew ḥṭaheʾ dsagayʾaʾ šqal uvaʿoleʾ pgaʿ 
 
 
Tradução: 
 
53.10 Mas foi do agrado do Senhor afligi-lo, ele o destinou à tristeza, ele deu a sua vida 
como oferta pelo pecado, para que a posteridade veja, e para que os seus dias sejam 
prolongados, e o prazer do Senhor prosperará. 
 
53.11 Ele verá a recompensa do trabalho da sua alma e estará satisfeito, com o seu 
conhecimento ele justificará os justos, um servo de muitos, e ele carregará os seus pecados.  
 
53.12 Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e repartirá ele o despojo com os 
fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, e 
ele levou os pecados de muitos, e morreu a morte dos transgressores. 
 
 A Peshitta segue de perto o texto massorético com ligeiras modificações, é a menos 

interpretativa das versões. Porém, algumas passagens da Peshitta são importantes, Is 52.15, ao 

invés de espalhar, espantar, aspergir, traz purificar, relacionando com os contextos de 

purificação que ocorrem em levítico (Lv 4.6; Lv 5.9). Em 53.1 a expressão: nós o negamos, 

que pode dar a impressão de uma rejeição ao Servo. Em 53.8 há uma interpretação: e alguns 

dos homens maus do meu povo feriram-lhe, o que também evidencia uma distinção entre o 

povo e o Servo que sofre. À parte dessas passagens, não há grandes diferenças entre a versão 

siríaca e o TM. 

 

6.4 A Vulgata213 

Vulgata (conforme o texto da Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2007) 

Tradução 

 
52.13 
ecce intelleget servus meus exaltabitur et 
elevabitur et sublimis erit valde  
  

 
 
Eis que terá compreensão o meu servo, será 
muito elevado e sublime. 
 

52.14 
sicut obstipuerunt super te multi sic 
inglorius erit inter viros aspectus eius et 
forma eius inter filios hominum   

 
Assim como pasmaram sobre ti muitos, assim 
sem glória será entre os homens seu aspecto, 
e sua forma entre os filhos dos seres 
humanos. 
 

                                                
213

 Utilizamos como base a tradução de Matos Soares (BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada Edições Paulinas, 
1980) com ligeiras alterações. 
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52.15 
iste asperget gentes multas super ipsum 
continebunt reges os suum quia quibus non 
est narratum de eo viderunt et qui non 
audierunt contemplati sunt  
 

 
Ele espantará muitas nações e reis fecharão 
as suas bocas para ele. Pois o que não tinha 
sido dito a eles verão, e o que não ouviram 
contemplarão. 
 

53.1 
quis credidit auditui nostro et brachium 
Domini cui revelatum est  
 
 

 
Quem deu crédito ao que nós ouvimos? E o 
braço do Senhor a quem foi revelado? 

53.2 
et ascendet sicut virgultum coram eo et 
sicut radix de terra sitienti non est species 
ei neque decor et vidimus eum et non erat 
aspectus et desideravimus eum 

 
 
 

 
Ele subirá como arbusto diante dele, e como 
raiz que sai de terra seca; ele não tem beleza, 
nem formosura; e vendo-o, não era do aspecto 
que desejávamos.  

53.3 
despectum et novissimum virorum virum 
dolorum et scientem infirmitatem et quasi 
absconditus vultus eius et despectus unde 
nec reputavimus eum  
 
 

 
Era desprezado e último dos homens, homem 
de dores, e conhecedor dos sofrimentos; e o 
seu rosto estava encoberto; por isso não 
fizemos dele caso algum. 
 

53.4 
vere languores nostros ipse tulit et dolores 
nostros ipse portavit et nos putavimus eum 
quasi leprosum et percussum a Deo et 
humiliatum  
 

 
Verdadeiramente, carregou as nossas próprias 
dores e nós pensávamos dele como se fosse 
leproso, e perseguido de Deus e humilhado. 

53.5 
ipse autem vulneratus est propter 
iniquitates nostras adtritus est propter 
scelera nostra disciplina pacis nostrae super 
eum et livore eius sanati sumus 
 

 
Ele foi ferido por causa das nossas 
iniquidades, foi despedaçado por causa dos 
nossos crimes; a instrução da nossa paz 
[estava] sobre ele e pelas pisaduras dele 
somos sarados. 

53.6 
omnes nos quasi oves erravimus 
unusquisque in viam suam declinavit et 

 
Todos nós como ovelhas andamos 
desgarrados em seus caminhos; o Senhor 
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Dominus posuit in eo iniquitatem omnium 
nostrum 
 

carregou nele a iniquidade de todos nós. 

53.7 

oblatus est quia ipse voluit et non aperuit 
os suum sicut ovis ad occisionem ducetur 
et quasi agnus coram tondente obmutescet 
et non aperiet os suum 
 
 

 
Foi oferecido porque ele mesmo quis, e não 
abriu a sua boca; como uma ovelha que é 
levada ao matadouro, como um cordeiro 
diante do que o tosquia, ficou em silêncio e 
não abriu a sua boca. 
 
 

53.8 

de angustia et de iudicio sublatus est 
generationem eius quis enarrabit quia 
abscisus est de terra viventium propter 
scelus populi mei percussit eum 
 

 
Da angústia e do juízo foi tirado. A sua 
geração quem contará? Porque ele foi cortado 
da terra dos viventes; por causa da maldade 
do meu povo o feriu. 

53.9 
et dabit impios pro sepultura et divitem pro 
morte sua eo quod iniquitatem non fecerit 
neque dolus fuerit in ore eius 
 
 

 
E dará os ímpios em recompensa da sua 
sepultura e o rico em recompensa da sua 
morte; porque ele não cometeu iniquidade, 
nem nunca se achou dolo na sua boca. 

53.10 
et Dominus voluit conterere eum in 
infirmitate si posuerit pro peccato animam 
suam videbit semen longevum et voluntas 
Domini in manu eius dirigetur 
 

 
O Senhor quis consumi-lo em sofrimentos, 
mas, quando tiver oferecido a sua vida pelo 
pecado, verá uma descendência perdurável, e 
a vontade do Senhor nas suas mãos  
prosperará. 

 
53.11 
pro eo quod laboravit anima eius videbit et 
saturabitur in scientia sua iustificabit ipse 
iustus servus meus multos et iniquitates 
eorum ipse portabit 
 

 
 
Verá o fruto pelo qual sua alma trabalhou e 
ficará satisfeito. Esse mesmo justo, meu 
servo, justificará muitos com seu 
conhecimento, e tomará sobre si as suas 
iniquidades.  
 

53.12 
ideo dispertiam ei plurimos et fortium 
dividet spolia pro eo quod tradidit in morte 
animam suam et cum sceleratis reputatus 
est et ipse peccatum multorum tulit et pro 
transgressoribus rogavit 
 

 
Por isso, lhe darei por sorte uma grande 
multidão e ele distribuirá os despojos dos 
fortes, porque entregou sua vida na morte e 
com os malfeitores foi posto, e tomou o 
pecado de muitos e intercedeu pelos 
pecadores. 

  

 A Vulgata também não traz grandes diferenças com o texto massorético, porém, algumas 
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passagens são significativas: 53.4 traz uma interpretação da expressão  ַהּו נָ֛גּוע  nós o ֲחַׁשְבנֻ֔

considerávamos ferido por et nos putavimus em quasi leprosum e nós pensávamos dele como 

se fosse leproso, conforme Sanhedrin 98b214. É conhecido o fato de Jerônimo ter estudado 

com rabinos e aconselhado consultá-los em caso de dúvidas com o texto hebraico. Essa 

expressão, portanto, é explicada pela influência rabínica de sua época na tradução do texto. 

 O verso 53.7 também tem um acréscimo ausente no TM, A Vulgata acrescenta a 

expressão: oblatus est quia ipse voluit ele foi oferecido porque ele mesmo quis. 

 Em 53.8 há uma diferença em relação ao TM no final do versículo, a Vulgata traz 

“percussit eum” o feriu, o que pode ser explicado pela dificuldade de ajustar a expressão final   

   para ele[s], que pode ter tido uma leitura diferente no Vorlage da Vulgata, possivelmente  למו

  .para ele   לו

 

6.5 Targum de Jônatas215 

 

Targum de Jônatas216 

52.13 
 

 `ad"xl; @q;tyIw> ygEsyIw> ~a;ryI ax'yvim. ydIb[; xl;cy: ah' 13
 

 

hâʾ yatslaḥ ʿavdî  mešîḥâʾ îrʾam weîsgêy weîtqaf laḥdâʾ 
 
Eis que prosperará meu servo, o Messias, será grande e será forte e muito poderoso 
 
52.14 

$Avx. hw"h.d: !yaiygIs; !ymiAy laer"fyI tybe hyle wrUb;s;d> am'k. 14 
`av'n"a. ynEb.mi !Ahw>yzIw> !Ahw>zxi ay"m;m.[; ynEybe 

 
kemâʾ desavaruw leyh vêyt îśrâʾêl yômîn sagîʾîn dahwâh ḥešôk  
vêynêy ʿamemayâʾ ḥzwehôn weḥzwehôn mivnêy ʾnâšâʾ 
 
Assim como espera por ele, a casa de Israel, muitos dias, que era escuridão entre os povos 
sua aparência, e seu brilho mais do que os filhos do homem. 
 

                                                
214

  Ver a passagem completa e tradução no capítulo seguinte. 
215

  O texto fonte é o disponibilizado no software Bible Works 7.0. Para auxílio de tradução, estamos 
utilizando como base, a versão para o inglês feita por C. W. H. Pauli (PAULI, 1871, p. 181-185) com algumas 
alterações. 
216

  Para não embaralhar o texto aramaico, colocamos tradução abaixo do texto. 
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52.15 
!Awv;y> !ykilm; !wqut.vyI yhiAl[. !yaiygIs; !ymim.[; rd:b;y> !yke 15 

 Azx. !Ahl. wauy[it;vai al'd> yrEa. !Ahm.wpu l[; !AhydEy> !Ahdy: 
`wluk;t;sai w[um;v. al'dW 

 
kêyn yevadar ʿmemîn sagîʾîn ʿlôhî îštequwn malkîn yešwôn 
yadhôn yedêyhôn ʿal fuwmehôn ʾrêy delâʾ ʾištaʿyʾîʾuw lehôn ḥzô 
ûdlâʾ šemaʿuw ʾistakaluw 
 
Assim espalhará muitos povos sobre ele, reis silenciarão, colocarão as suas mãos sobre as 
suas bocas, por causa do que não foi contado a eles viram, e o que não ouviram, eles 
entenderam. 
 
53.1 

at'r>wbug> [r"d> @AqtW ad" an"t;r>Asbli !ymeyhe !m; 
`ta;ylig>tai !m; l[; !ydEk. ywyd: 

 
man hêymêyn livsôrtanâʾ dâʾ ûtqôf derâʾ gevuwrtâʾ  
daywy kedêy ʿtal man ʾitgelîʾat 
 
Quem acreditou em nossa mensagem? E esta força do braço forte de YWY, então, sobre 
quem foi revelada? 
 
53.2 

!l'yaikW !r:p'd> !ybil;bl;k. ah' yhiAmd"q.o ay"q;ydIc; ab;r:tyIw> 2 
 td"l.At !y"g>syI !yke !yyIm;d> !ydIgnI l[; yhiAvrwvu xl;v;mdI 

 hywEzxi al'wxu hywEzx; al' hyle hk'yrIc' tw"h]d: a['ra;b. av'dwqu 
 lk'd> hywEyzI av'dwqu wyzI yheywI jAydhi tm;yae hytem.yae al'w> 

`hybe lk;t;syI hynEyzExyId> 
 
weîtrabaʾ tsadîqayâʾ qedâmôhî hâʾ kelavlavîn defâran ûkʾîlân 
dimšalaḥ šuwršôhî ʿal nigdîn demaîyn kêyn îsgeyân tôledât 
quwdšâʾ veʾarʿâʾ daháwât tsârîkâh lêyh lâʾ ḥazwêyh ḥuwlâʾ ḥzwêyh 
welâʾ ʾêymetêyh ʾêymat hidyôṭ wîhêy zîw quwdšâʾ zîwêyh dekâl 
deîḥzêynêyh îstakal vêyh 
 
Aumentará a justiça diante dele, eis que como a flor que floresce e como a árvore que 
espalha suas raízes sobre o caminho de águas, assim será a santa geração na terra que tinha 
necessidade dele não [terá] visão de aspecto profano e não [terá] temor de um tolo, a [sua] 
santa aparência [será] esplendorosa e todo o que o ver perceberá [estas coisas] nele. 
 
 
 
53.3 

!Ahy> at'w"k.lm; lk' rq'y> qysepy:w> qwsupyIw> !r"swbul. yhey> !ykeb. 3 
 tw"h]d: am'kW !y[irm;l. !m;z"mW !ybiyke vn"a.k; ah' !w:wd"w> !yvil'x; 
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`nybiyvix. al'w> !yrIysib. an"n:mi at'n>ykiv. ypea; aq'l.s;m. 
 

vekêyn yehêy levuwsrân weîfsuwq weyafsêyq yeqâr kâl malkwâtâʾ yehôn  
ḥalâšîn wedâwwan hâʾ kaʾnâš kêyvîn ûmzâman lemarʿîn ûkmâʾ daháwât 
mesalqâʾ ʾafêy škîntâʾ minanâʾ vesîrîn welâʾ ḥšîvîn 
 
Então, ele será por desprezo, e quando for cortado, será cortada a majestade, todo o reinado 
será fraco e a fraqueza, eis que [será] como a de um homem doente e preparado como 
enfermidade e também será como o que é removido as faces da glória em desprezo e não 
sem consideração. 
 

53.4 

!q'bt;vyI hyleydIb. an"t;y"w"[.w: y[ebyI awhu an"b;Ax l[; !ykeb. 4 
`nn:[umW ywy q !mi !x;m' !x'm; !yviytik. !ybiyvix. an"xn:a.w: 

 

vekêyn ʿal ḥôvanâʾ vedîlêyh îštavqân waʾnaḥnâʾ ḥšîvîn ktîšîn maḥân maḥân min q ywy 
ûmʿunan 
 
Então, a respeito do nosso pecado ele rogará e a nossa ofensa por causa dele será levada, e 
nós reputávamos como malditos, extremamente ferido de YWY e aflito 
 
 
53.5 

rs;m.tai an"b;Axb. lx;t;yaid> av'd>qm; tybe ynEbyI awhuw> 5 
 yhiAnytindIybiW an"l;[. ygEsyI hymel'v. am'l'v. hynEp'laubW an"t;y"w"[.b; 

`an"l; !wqubt;vyI an"b;Ax yhiAmg"tpil. yhnytndkw yhen>tnIdbiW 
 
wehuwʾ îvnêy bêyt maqdšâʾ deʾîtaḥal veḥôvanâʾ ʾitmesar 
vaʿwâyâtanâʾ ûvʾulfânêyh šelâmâʾ šelâmêyh îsgêy ʿlanâʾ ûvîdintînôhî 
ûvidnitnhêy wkdntynhy lefitgâmôhî  ḥôvanâḥ îštavquwn lanâʾ 
 

E ele edificará o templo [a casa de santidade] que foi profanada por nosso pecado, [ele] 
remirá a nossa iniquidade e em sua doutrina da paz, paz se multiplicará para nós, e por 
causa do seu clamor e dos clamores que clamar as palavras dele, nosso pecado será levado 
diante de nós.  
 
 
53.6 

!miW an"yleg> hyxerAa lybeq.ol' rb;g> an"rd:b;tai an"['k. an"l;wku 6 
`hyleydIb. an"l;wku ybeAx qb;vmil. aw"[.r: tw"h. ywy qu 

 

kuwlanâʾ keʿânâʾ ʾitvadarnâʾ gevar lâqeovêyl ʾôrḥêyh gelêynâʾ ûmin 
qu ywy hwât raʿwâʾ lemišvaq ḥôvêy kuwlanâʾ vedîlêyh 
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Todos nós como a ovelha nos dispersamos, cada um de acordo com seu próprio caminho do 
exílio; e era da vontade de YWY permitir os pecados de todos nós [fosse levado] por causa 
dele. 
 
 

53.7 

lb;q;tmi hymewpu xt;p' al' d[;w> b.t;Atymi bb;t'ymi awhuw> y[eb' 7 
 ~d"q.odI al'xr:kW rs;myI at's.knIl. ar"m.yaik. ay"m;m.[; ypeyqit; 

 lylem;mW hymewpu xt;p' xt;p'd> hylebqil. tylew> aq't.v' ah'z:z>g" 
`al'mi 

vâʿêy wehuwʾ mîtâvav mîtôtav weʿad lâʾ pâtaḥ puwmêyh mitqaval 
taqîfêy ʿammayâʾ kʾîmerâʾ leniksetâʾ îmsar ûkraḥlâʾ diqôdâm 
gâzzahâʾ šâtqâʾ welêyt leqivlêyh defâtaḥ pâtaḥ fuwmêyh ûmmalêyl 
milâʾ 
 
Ele clamará e ele obterá resposta, [ainda] em silêncio e até [antes] de abrir a sua boca 
receberá [resposta]; as forças dos povos como cordeiro para o sacrifício , e como ovelha 
que é condenada e diante do que o sacrifica está em silêncio e abrindo a sua boca [não] diz 
palavra. 
 
 
 
53.8 

an"l; !d"b[;tyId> !v'yrIp. an"t;w"l.g" byrEq'y> wnU['rApmiW !yrIwsuyImi 8 
 ay"m;m.[; !j'lwvu ydE[y: yrEa. ha'['t.vail. lAkyI !m; yhiAmAyb. 
`yjemyI !Aht.w"l. d[; ymi[; wbux'd> !ybiAx laer"fyId> a['ra;me 

 
mîsuwrîn ûmipôrʿânuw yeqârîv gâlwâtanâʾ perîšân deîtʿvdân lanâʾ 
veyômôhî man îkôl leʾišteʿâʾâh ʾrêy yaʿdêy šuwlṭân ʿammayâʾ 
mêʾarʿâʾ deîśâʾêl ḥôvîn deḥâvuw  ʿmî ʿad lewâtehôn îmṭêy 
 
Sofrimentos e nossas punições receberá [por] nossos exilados, sacrifício de adoração [será] 
para nós, em seus dias, quem pode narrar? Porque obteve vitória dos povos da terra de 
Israel. O pecado que pecou o meu povo até ele chegou. 
 
 

53.9 

wsun:a.d: ay"s;knI yrEyti[; ty"w> ~n"hiygEl. ay"[;yvir: ty" rs;myIw> 9 
 al'w> ha'jxi ydEb.[' !wmuy>yq;tyI al'd> lydIb. an"d"ba;d> at'Amb. 

`nAhm.wpub. !ysiknI !yliknI !wlul.m;y> 
 

weîmsar yât rašîʿayâʾ legêyhinâm weyât ʿatîrêy niksayâʾ daʾnasuw  
vemôtâʾ deʾavdânâʾ vedîl delâʾ îtqayyemuwn ʿâvdêy ḥiṭâh welâʾ  
yemalluwn niklîn niksîn vepuwmehôn 
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E ele entregou os malvados ao geena, e os bens dos ricos que foram tomados pela violência 
da nossa destruição, de maneira que não permaneceram os atos de pecado e não [foram] 
consideradas as multidões de culpas em suas bocas. 
 
53.10 

ar"a'v. ty" ha'k'd:lW @r:cmil. aw"[.r: tw"h. ywy ~d"q.o !miW 10 
 twkulm;b. !AzxyI !Ahv.pn: !ybiAxme ha'q'n:l. lydIb. hyme[;d> 

 ywyd: at'yr"Aa ydEb.['w> !ymiAy !wkur>Ay !n"bW !ynIb. !AgsyI !Ahx.yvim. 
`nwxul.cy: hytew[urbi 

 
ûmin qodâm ywy hwât raʿwâʾ lemitsraf ûldakâʾâh yât šeʾârâʾ  
deʿamêyh vedîl lenaqâʾâh mêhôvîn nafšehôn îḥzôn vemalkuwt 
mešîḥhôn îsgôn venîn ûvnân yôrekun yômîn weʿâvdêy ʾôrâytâʾ daywy 
virʿuwtêyh yatsleḥuwn 
 
E esta era a vontade de YWY refinar e purificar o restante do seu povo, de maneira que a 
purificação dos pecados da alma deles seja visto no messias deles, e multipliquem-se os 
filhos e as filhas e aumentem os dias, e as obras da lei de YWY por meio de sua vontade 
prospere. 
 
 
53.11 

!Ahyaen>s' twnU['rApb. !AzxyI !Ahv.pn: byzEyvey> ay"m;m.[; dwbu[vimi 11 
 lydIb. !yaik'z: ykez:y> hytem.kx'b. !Ahykelm; tz:bimi !w[ub.syI 
`y[ebyI awhu !AhybeAx l[;w> at'yr"Aal. !yaiygIs; ad"b'[v;l. 

 
mišʿvuwd ʿammayâʾ yešêyzêyv nafešhôn îḥzôn vefôrʿânuwt sânʿêyhôn 
îsveʿuwn mivizat malkêyhôn veḥâkmetêyh yezakêy zakâʿîn vedîl 
lešaʿvâdâʾ sagîʾîn leʾôrâytâʾ weaʿl ḥôvêyhôn huwʾ îvʿêy 
 
Do serviço dos povos salvará a alma deles. Eles verão a retribuição dos seus inimigos, 
ficarão satisfeitos pelos espólios dos seus reis, na sabedoria dele, ele justificará os justos, de 
maneira que servirão muitos a lei e pelos pecados deles ele clamará. 
 
 
53.12 

!ykirk; yseknI ty"w> !yaiygIs; !ymim.[; tz:ybi hyle gylep;a. !ykeb. 12 
 ty"w> hyvepn: at'Aml. rs;mdI @l'x. ha'd"[. gylep;y> !ypiyqit; 

 y[ebyI !yaiygIs; !ybiAx l[; awhuw> at'yr"Aal. dybe[v; ay"d:Arm' 
`hyle hyleydIb. qybet.vyI ay"d:Arm'lW 

 
vekêyn ʿfalêyg lêyh vîzat ʿammîn sagîʾîn weyât niksêy karkîn 
taqîfîn yefalêyg ʿdâʾâh ḥlâf dimsar lemôtâʾ nafšêyh weyât 
mârôdaîʾ šaʿvêyd leôrâytâʾ wehuwʾ ʿal ḥôvîn sagîʾîn îvʿêi 
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ûlmârôdaîâʾ îštevêyq vedîlêyh lêyh 
 

Então, eu dividirei com ele o espólio de muitos povos e os bens das cidades fortes. Ele 
dividirá os espólios, porque ele entregou sua alma na morte, e, aos rebeldes, ele fará 
obedecer a lei. E ele, a respeito dos pecados de muitos clamará e por causa dele [os 
pecados] dos rebeldes serão levados 
 

  

 O texto do Targum, é, sem dúvida, o mais interpretativo, a inserção de palavras em vários 

momentos do texto, tem o objetivo de explicar mais do que traduzir. Já em 52.13, a inserção 

do termo משיח  Messias, em aposto à expressão עבדי  meu servo, evidencia que a passagem 

teve uma interpretação messiânica dentro da tradição judaica. Diferente da interpretação mais 

comum na tradição rabínica, de que o servo é Israel, o targum faz clara distinção entre o servo 

e Israel em várias passagens (52.14; 53.5; 53.8; 53.10).  

 Por causa das muitas interpretações é praticamente impossível inferirmos se o Vorlage do 

Targum é o mesmo do TM. É um texto importante para o estudo das tradições paralelas 

àquelas padronizadas pelo judaísmo rabínico e mais próximas a um tipo de tradição mais 

comum a um judaísmo primitivo. 

 Após a análise das principais versões antigas da BH, é necessário analisar a perícope 

de Is 52.13-53.12 dentro das tradições interpretativas judaicas e cristãs, para, posteriormente, 

entender como essas tradições interpretativas influenciaram determinadas traduções 

modernas, o que será feito no próximo tópico. 
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7. O texto de Is 52.13-53.12 e a tradição interpretativa nas fontes judaico-cristãs antigas 

 

 

 

 Antes de expormos o texto e suas tradições interpretativas, é importante entendermos 

as abordagens da passagem dentro das perspectivas e interesses diferenciados, de um lado o 

interesse patrístico cristão em analisar a passagem na mesma ótica dos textos do Novo 

Testamento, do outro lado, a perspectiva e interesse rabínico, mais focado numa abordagem 

homilética da passagem do que expositiva, como comenta Rembaum: 

 

O tratamento escasso de Isaías 53 nas fontes rabínicas é impressionante quando 
comparado com o interesse patrístico no capítulo e aos comentários extensivos da 
passagem encontrados nos trabalhos exegéticos do judaísmo medieval europeu. (...) 
o fator principal dessa diferença é o simples fato de que os comentadores da Idade 
Média geralmente escreveram comentários abrangentes e sistemáticos da Bíblia 
inteira ou livros e seções completas. Assim, um comentário no livro de Isaías 
deveria automaticamente incluir um tratamento do capítulo 53. O trabalho 
midráshico não jurídico do período rabínico, foi primariamente orientado através 
de propósitos homiléticos, não foram focados como os trabalhos medievais, e 
foram pouco sistemáticos. A única interpretação completa da passagem do Servo a 
aparecer na era talmúdica é a tradução aramaica do Pseudo-Jônatan. Aqui, a 
completude é uma função do gênero literário. A maioria das antigas fontes judaicas 
tratam segmentos selecionados de Isaías 53 e não refletem interesse em procurar 
um conceito unificado da passagem como um todo. (REMBAUM, 1982, p. 290-
291) 

 

Abaixo, colocaremos o texto de nossa pesquisa, a tradução e como cada versículo ou 

conjunto de versículos foi interpretado nas fontes judaico-cristãs antigas.217 Primeiramente, 

contudo, veremos alguns intérpretes, tanto judeus como cristãos que fizeram uma análise da 

perícope inteira, para, posteriormente, ver as interpretações de verso a verso. 

 Nachmânides (רמב"ן)218, em seu Hinêy Yaskyl ‘Avdy (הנה ישכיל עבדי), eis que meu 

servo procederá com prudência219, aplica a passagem inteira de Is 52.13-53.12 a Israel como 

um todo (הנכון בפרשה הזאת שהיא על ישראל כלו A correta interpretação desta 

                                                
217

  Dentro das possibilidades de acesso às fontes em suas respectivas línguas de origem, citaremos o texto 
fonte e a tradução, contudo, devido às dificuldades de acesso a determinados textos fonte, faremos a tradução a 
partir de citações de segunda mão. As citações dos textos fontes se fará também de acordo com os expositores 
mais significativos dentro das duas tradições, já que ambas as tradições envolvem uma quantidade de textos que 
ultrapassaria o escopo desse trabalho.  
218

  Ramban ( ן"רמב ) é o acrônimo de Rav Mosheh ben Nachmân ( נחמן בן משה רב ), Rabino Moisés 

filho de Nachman, conhecido também por Nachmânides. 
219

  Expressão retirada de Is 52.13, que se tornou o título do comentário da passagem feita pelo Ramban. 



117 
 

 

parashah é sobre Israel como um todo) e depois segue aplicando ao texto uma interpretação 

messiânica, utilizando a seguinte expressão: אבל על דעת המדרש המיחס אותה על משיח  

(’aval ‘al dê‘at hamidraš hameyuḥas ’ôtâh mašîaḥ), mas na opinião do Midrash [a passagem] 

é atribuída ao Messias.220 Outra interpretação da perícope como um todo atribuída ao Messias 

nos é informado por Bock e Glaser (2012, p. 63): 

 
Notável, também, é o comentário muito citado do Rabino Moshe Alshech, escrito 
no século dezesseis, que diz ‘nossos rabinos, em uma voz, aceitam e afirmam a 
opinião de que o profeta está falando a respeito do Messias, e nós devemos 
também aceitar a mesma visão’. 

 

 Orígenes em Contra Celsum 1.55 diz de uma disputa com certo judeu sobre a 

passagem e afirma que o judeu aplicava a passagem ao povo de Israel como um todo. (BOCK 

e GLASER, 2012, p. 63). 

 Justino, Mártir, também conhecido como Justino de Roma, no Diálogo com Trifão, 

descreve Trifão concordando que o Cristo (Messias) 221 deveria sofrer: 

 
Trifão me respondeu: 
- Que tudo isso seja como dizes. Concedo também que esteja profetizado que 
Cristo devia sofrer e que é chamado pedra. Concedo também que, depois de sua 
primeira vinda, na qual estava anunciado que deveria sofrer, ele virá glorioso e 
como juiz de todos os homens e que, por fim, deveria ser rei e sacerdote eterno. 
Demonstra-nos agora que tudo isso estava profetizado exatamente a respeito desse 
Jesus. (Diálogo com Trifão 36.1) 
 
Trifão insistiu: 
- dá-nos agora a razão de que esse que dizes ter sido crucificado e ter subido ao céu 
é o Cristo de Deus. De fato, que o Cristo é anunciado nas Escrituras como sofredor, 
que virá novamente com glória para receber o reino eterno de todas as nações e que 
todo o reino lhe será submetido, está suficiente demonstrado pelas Escrituras que 
citaste. Contudo, que ele seja Jesus, isso terás agora que nos demonstrar. (Diálogo 
com Trifão 39.7)222 
 
 

 Quanto a um messias sofredor, nas fontes judaicas, temos a citação da Pesyqta’ 

Rabbaty de Rav Kahana’ (פסיקתא רבתי דרב כהנא), texto midráshico do séc. VII d.C. ou 

anterior, o texto que se refere ao messias sofredor é o seguinte (DALY, 2007, p. 14): 

 

Os pais do mundo [Abraão, Isaque e Jacó] ressuscitarão no mês de Nisã e dirão a 
                                                
220

  Ver texto e tradução no Apêndice B. 
221

  Nota-se em todo o diálogo que o termo grego Christos (Xristo/j) é entendido no mesmo conceito do que o 

termo hebraico Mašîaḥ (משיח) e não como um sobrenome de Jesus. 
222

  Passagens específicas serão citadas na análise dos respectivos versículos da perícope. 
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ele: “Efraim, nosso verdadeiro Messias! Apesar de sermos seus pais, tu és maior do 
que nós, por tu teres sofrido por causa dos pecados de nossos filhos, e cruéis 
punições vieram sobre ti as quais não vieram antes, nem nas gerações seguintes, e 
tu foste exposto ao ridículo e em desprezo pelas nações do mundo por causa de 
Israel, e tu te assentaste em trevas e escuridão e teus olhos não viram a luz, sua pele 
fenda em teus ossos, seu corpo secou-se como madeira, e seus olhos se 
escureceram por causa do jejum, e sua força se tornou como caco. Tudo isso por 
causa do pecado de nossos filhos! Tu queres que os filhos venham a regozijar-se na 
alegria que o Santíssimo, bendito seja ele, atribuiu a Israel, ou frequentemente, por 
causa do grande sofrimento que tem vindo sobre ti, por causa da dívida deles, e por 
eles terem te aprisionado na prisão, [seja por isso] que a sua mente não está 
reconciliada com eles?” 
 
E o Messias responde-lhes: “Pais do mundo. Tudo que eu fiz, fiz somente por causa 
de vossos filhos, e em vossa honra e em honra de vossos filhos, então, que eles 
possam se regozijar na alegria, que o Santíssimo, bendito seja o seu nome, tem 
atribuído a Israel.” 

 

 Como já visto anteriormente, os targumim também interpretam a passagem de forma 

messiânica, demonstrando que essa tradição interpretativa já fazia parte de uma tradição 

comum às várias formas de judaísmo antigo.  

 Dentre os pais da Igreja que citam abundantemente a passagem e a interpreta 

relacionando-a com os sofrimentos de Jesus, temos Tertuliano (c. 160-220 d.C.)223 

 
 

Anti-Marcião, Capítulo VII, p. 326 
 
 
Afirmamos que, como há duas condições demonstradas pelos profetas que 
se referem a Cristo, assim também estes prefiguram o mesmo número de 
adventos, um, e que é o primeiro, foi para a humildade, quando Ele teve que 
ser levado como a ovelha para ser morto como vítima, e ser como um 
cordeiro mudo diante do tosquiador, não abrir a boca, e não é razoável 
considerar. (Is 53.7) Pois, diz (o profeta), anunciamos a respeito dele: "Ele é 
como um renovo, como raiz de uma terra sedenta; Ele não tem forma nem 
formosura, e vimos a Ele, e Ele era sem beleza: Sua forma foi desfigurada, 
(53.2, 3) desfigurado mais do que os filhos dos homens, um homem   ferido  
com   dores, e sabendo  como suportar   nossa  fraqueza;  (Is 53.3, 4) 
 
Ele é mesmo um homem, diz Jeremias, e quem o reconheceu. Por isso, 
pergunta Isaías ", que contará a sua geração? (Is 53.8) 
 
 

                                                
223

  Extraído da tradução para o inglês de Roberts (1885-1896, Anti-Marcião, p. 326-420), os versículos 
relacionados à perícope foram inseridos no texto em negrito por nós. Devido às citações serem interpretadas fora 
de ordem, não colocamos na análise verso a verso, mas em linha corrida, conforme a abordagem de Tertuliano a 
respeito da passagem. 
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Anti-Marcião, Capítulo XVII, p. 335-336  
 
Vamos comparar com as Escrituras o resto de sua dispensação. Seja lá o que 
pobre corpo desprezado possa ser, porque era um objeto de toque e 
observação, será o meu Cristo, seja Ele inglório, seja Ele ignóbil, seja Ele 
desonrado, pois tal foi anunciado que ele deveria ser, tanto na condição 
corporal quanto no aspecto. Isaías vem à nossa ajuda novamente: "Nós 
anunciamos (Seu caminho) diante dele", diz ele: "Ele é como um servo, 
como raiz de uma terra seca; Ele não tem forma nem formosura; vimos, e 
Ele não tinha nem forma nem beleza, mas sua forma era desprezada, 
desfigurado mais do que todos os homens (Is 52.14; 53.2). Da mesma 
forma, o Pai, ao Filho se dirigiu um pouco antes:" Na medida em que muitos 
serão espantados de ti, assim será também a Tua beleza sem a glória dos 
homens..(Is 5214) Porque, apesar de, nas palavras de Davi, Ele ser mais 
justo do que os filhos dos homens", no entanto, é nesse estado figurativo da 
graça espiritual, quando Ele está cingido com a espada do Espírito, que é, na 
verdade, sua forma e beleza e glória. De acordo com o mesmo profeta, 
porém, ele está em condição corporal "um grande verme, e não homem, 
opróbrio dos homens e uma pária do povo."  
 

Agora eu, propositadamente, exijo de ti, se tu conceder a ele o destino 
de toda essa humilhação e sofrimento, e tranquilidade, de que Ele é o Cristo 
de Isaías, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, que foi 
levado como uma ovelha ao matadouro, e que, como um cordeiro diante do 
tosquiador, não abriu a sua boca (Is 53.3, 7), alguém que não luta nem 
chora, nem era a sua voz ouvida na rua, que não quebrou a cana ferida, ou 
seja, a fé despedaçada dos judeus, nem apagará o pavio que fumega, isto é, 
o ardor recém-aceso dos gentios. Ele não pode ser outro que o homem que 
foi predito. É certo que  sua conduta deve ser investigada de acordo com a 
regra da Escritura, a menos que seja identificável como, se eu não me 
engano, pela dupla operação da pregação e do milagre. Mas, o tratamento de 
ambos os tópicos, eu devo providenciar posteriormente, para o capítulo 
onde eu determinei discutir o evangelho real de Marcião, a consideração de 
suas maravilhosas doutrinas e milagres, tendo em vista, no entanto, para o 
nosso propósito presente. Deixe-nos aqui, então, em termos gerais, 
completar o tema que tínhamos proposto acima, indicando, como passamos, 
como Cristo foi antes anunciado por Isaías como um pregador: "Por que há 
entre vós", diz ele, "que temeis ao Senhor, que obedeceis a voz de Seu 
Filho?"  E da mesma forma como um curador: "Porque", diz ele, "Ele tirou 
as nossas enfermidades, e as nossas dores" (Is 53.4).   
 
 
Anti-Marcião, Capítulo XIX, p. 338  
 
No entanto, vou mostrar-lhe a morte, o sepultamento e a ressurreição de 
meu Cristo tudo indicado em uma única frase de Isaías, que diz: "Sua 
sepultura foi retirada do meio deles." Agora, não poderia ter havido 
nenhuma sepultura sem morte, e nenhuma remoção de sepultura, exceto 
pela ressurreição. Então, finalmente, ele acrescentou: ". Portanto, Ele deve 
ter muitos por sua herança, e repartirá ele o despojo de muitos, porquanto 
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derramou a sua alma na morte" (Is 53.12) Pois não é aqui estabelecida a 
causa deste favor para Ele, mesmo que a recompensa era por Sua paixão da 
morte. Foi igualmente demonstrado que era para obter esta recompensa por 
sua morte, foi, certamente, para obtê-la depois de sua morte por meio da 
ressurreição. 
 
  
Anti-Marcião, Livro III, Capítulo XXIII, p. 341 
 
Bem, então, apesar de afirmar que é o Cristo do outro deus que foi levado 
para a cruz pelos poderes e autoridades do Criador, como se fosse por seres 
hostis, ainda que tenho a dizer, veja como é manifesto que Ele era defendido 
pelo Criador: havia sido dado a ele ambos "o ímpio para o Seu 
sepultamento", e aqueles que tinham veementemente afirmado que seu 
corpo tinha sido roubado ", e os ricos em sua morte," (Is 53.9) (...) 
 
 
Anti-Marcião, Livro IV, Capítulo VIII, p. 354 
 
 
Ele era, portanto, o próprio Cristo de Isaías, o curador da nossas 
enfermidades. (Is 53.4) "Certamente", disse ele, "ele tomou sobre si nossas 
dores e as nossas enfermidades." Agora, os gregos estão acostumados a usar 
para 'levar' uma palavra que também significa 'tirar'. 
 
 
Anti-Marcião, Livro IV, Capítulo X, p. 357-358 
 
"Levanta-te, toma o teu leito", e coragem também moral para não ter medo 
de quem deveria dizer: "Quem pode perdoar pecados senão Deus?" Então 
você tem aqui não só o cumprimento da profecia que prometia um 
determinado tipo de cura, mas também dos sintomas que se seguiram à cura. 
Da mesma maneira, você também deve reconhecer Cristo no mesmo profeta 
como o perdoador de pecados. "Porque", diz ele, ". Ele dispensará a muitos 
do pagamento de seus pecados, e ele tirará os nossos pecados" (Is 53.12).  
 
 
Anti-Marcião, Livro IV, Capítulo XXI, p. 364 
 
Mas, como para o nosso Cristo, Ele não poderia fazer de outra forma a não 
ser fazer tal declaração; "feito" pelo Pai "um pouco menor que os anjos," ", 
um verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado das pessoas "; 
vendo que era Sua vontade que" pelas suas pisaduras nós seríamos curados" 
(Is 53.5), que por sua humilhação seria estabelecida a nossa salvação. 
 
 
 
Anti-Marcião, Livro IV, Capítulo XL,  p. 418 
 
(...) Ele teve que ser "levado como um cordeiro ao matadouro;? E porque, 
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como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica mudo,  de  modo  que  
ele  não  abriu  a  sua boca " (Is 53.7). 
 
Anti-Marcião, Livro IV, Capítulo XLII, p. 420  
 
Herodes "alegrou-se" quando viu Jesus, mas ele não ouviu uma palavra dele 
pois, "como um cordeiro diante do tosquiador é mudo, ele não abriu a sua 
boca", (Is 53.7) (...) 
 

 

 Vejamos outras tradições interpretativas da perícope verso a verso: 

  

52.13 

יל ִהֵּנ֥ה י ַיְׂשִּכ֖ א ָי֧רּום ַעְבִּד֑ ּה ְוִנָּׂש֛ ד׃ ְוָגַב֖ ְמֹאֽ  

  Eis que meu servo agirá com prudência, será exaltado, engrandecido e muito elevado. 

 

De acordo com Bock e Glaser (2012, p. 62-63), “o Midrash Tanchuma aplica ambos, 

52.13, falando da Exaltação do Servo, e 53.3, 'um homem de dores e conhecedor de 

efermidades', ao Messias”. 

 Bock e Glaser (2012, p. 62-63) citam, também, o:  

 
Yalkut Shimoni (uma compilação do século XIII de antigos escritos midráxicos) 
aplica 52.13 ao Messias, declarando que o Messias, chamado a grande montanha, 
de acordo com a interpretação do Yalkut de Zacarias 4.7, é 'maior do que os 
patriarcas... maior do que Abraão... elevado sobre Moisés... e mais elevado  do que 
o ministério dos anjos' (2:571; veja também 2:621).    
 
  

Rashi 224 

 שבו צדיקים יעקב עבדי יצליח הימים באחרית הנה -" עבדי ישכיל הנה"

Eis que agirá com prudência - Eis que no fim dos dias triunfará meu servo, Jacó, os justos 

que estão entre ele  

                                                
224  Os textos fontes de Rashi são tirados de Miqra’ot Gedolot em Isaías (מקראות גדולות – ישעיה) 

disponível em: http://hebrewbooks.org/14257 acesso em: 17 mar. 2013. Utilizamos como auxílio para a 
tradução, a versão em inglês disponível em: 
  <http://www.chabad.org/library/bible_cdo/showrashi/false/aid/15983/jewish/Chapter-52.htm>, e em: 
<http://www.chabad.org/library/bible_cdo/showrashi/false/aid/15984/jewish/Chapter-53.htm >  acesso em: 18 
mar. 2013 e também a tradução feita por Driver e Neubauer (1877, Vol II, p. 37-40), com adaptações feitas 
quando consideradas necessárias.  
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52.14
 

ר  י�֙  ָׁשְמ֤מּו ַּכֲאֶׁש֙ ים ָעֶל֙ ת ַרִּב֔ יׁש ֵּכן־ִמְׁשַח֥ הּוַמ  ֵמִא֖ ם׃ ִמְּבֵנ֥י ְוֹתֲא֖רֹו ְרֵא֑  ָאָדֽ

 

Como ficarão espantados sobre ti muitos, a sua aparência será mais desfigurada do que a de 
um homem, e a sua aparência mais do que a dos seres humanos.  
 
 

Rashi  

 ואמרו שפלותם בראותם רבים עמים עליהם תמהו כאשר - " כאשר שממו"

 משאר חשוך תארם מה ראו) ישראל של( מראהו מאיש משחת כמה זה אל זה
 בעינינו רואים אנחנו כאשר כן אדם בני
 

Como ficarão espantados - Como se surpeenderam sobre eles muitos povos ao ver o 
estado deplorável deles e dirão um ao outro: quão destruidora aparência humana é a dele (de 
Israel), verão o aspecto dele como trevas, mais do que dos outros filhos dos homens, assim 
como nós vemos em nossos olhos. 
 

52.15
 

ן  ים ּגֹוִי֣ם ַיֶּז֙ה  ֵּכ֤ יו ַרִּב֔ ים ִיְקְּפ֥צּו ָעָל֛ ם ְמָלִכ֖ י ִּפיֶה֑ ר ִּכ֠ ר ֲאֶׁש֙ א־ֻסַּפ֤ ֹֽ  ָר֔אּו ָלֶה֙ם  ל

ר א־ָׁשְמ֖עּו ַוֲאֶׁש֥ ֹֽ נּו׃ ל  ִהְתּבֹוָנֽ

 

Por isso, borrifará muitas nações sobre ele; reis fecharão as suas bocas, pois o que não lhes 
foi contado viram, e o que não ouviram, compreenderão. 
 

Maimônides (רמב"ם  Rambam, rabino Moshe ben Maimon) em sua Epístola ao 

Iêmen225 diz o seguinte sobre este versículo: 

 

Isaías descreve a subserviência dos reis ao Messias no seguinte versículo: “Reis 
fecharão suas bocas por causa dele; porque eles verão aquilo que não lhes foi 
contado, e observarão aquilo que não lhes foi dito” (Isaías 52.15). Executará a 
quem ele quiser pela palavra de sua boca. (MAIMÔNIDES, 1996, p. 52) 

 

Rashi  

                                                
225

   Estamos usando a versão em português feita por Alice Frank e publicada pela editora Maayanot supra 
citada.  
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 העכו"ם קרנות את וידה ידו תגבר הוא גם עתה כן -" רבים גוים יזה כן"

 לא אשר" כבוד –" כי" תימהון מרוב פיהם יסגרו -" יקפצו" זירוהו אשר

 אסתכלו -" התבוננו" בו ראו אדם שום על -  "להם סופר

 

Assim, dispersou muitas nações -  assim, agora, também ele levantará sua mão 

poderosa e os chifres dos pagãos que o dispersaram fecharão – fecharão as bocas deles de 

grande espanto, pois a glória que não lhes foi contada – a respeito do que ninguém viu nele – 

compreenderão – o aspecto dele. 

 

53.1
 

י    ין ִמ֥ נּו ֶהֱאִמ֖ ה ְז֥רֹוַ� ּו ִלְׁשֻמָעֵת֑ י ְיהָו֖ ָתה׃ ַעל־ִמ֥ ִנְגָלֽ  

Quem deu crédito ao nosso anúncio, e à semente de YHWH a quem foi revelada? 

 

Rashi  

 היינו אילו לרעהו איש ם"העכו יאמרו כן -" לשמועתינו האמין מי"

 בגדולה כזאת -" ה' וזרוע" להאמין אין רואים שאנו מה אחרים מפי שומעים

 הנה עד נגלתה מי על והוד

Quem deu crédito ao nosso anúncio -  assim disseram os pagãos uns aos outros que 
havíamos ouvido de outros lábios o que nós temos visto sem acreditar e a semente de YHWH 
– tal grandeza e glória a quem foi revelado até agora?  

 

53.2 

עַ  ק לַוַּי֙ יו ַּכּיֹוֵנ֜ ֶרׁ֙ש  ְלָפָנ֗ ֹ֙ ֶרץ ְוַכּׁש ה ֵמֶא֣ ַאר ִצָּי֔ א ֖לֹו לֹא־ֹת֥ ֹ֣ ר ְול הּו ָהָד֑  ְוִנְרֵא֥

ה א־ַמְרֶא֖ ֹֽ הּו׃ ְול  ְוֶנְחְמֵדֽ

 

 Pois foi subindo como um rebento diante dele, como a raiz de uma terra seca, ele não 
tinha aparência e nem esplendor; olhando nós para ele não havia aparência para que 
pudéssemos nos agradar dele. 
 
  Maimônides em sua Carta ao Yêmen (Iggeret Teman) relaciona essa passagem ao 

Messias: 
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Assim, também, Isaías disse que ele vai chegar sem ninguém saber sobre seu pai, 
sua mãe ou família: “Porque surgiu como um rebento, como uma raiz de uma terra 
seca” (Isaías 53.2) (MAIMÔNIDES, 1996, p. 51-52) 
 

Rashi  

 

 היה שפל עם הזאת הגדולה לו בא לפני הזה העם -" לפניו כיונק ויעל"

 לא" ציה מארץ עלה -" וכשורש" האילנות מיונקת כיונק מאליו ועלה מאד

 - " ונחמדהו מראה ולא ונראהו" הדר ולא מתחלה לו היה -" תאר

 הוא תמוה ונחמדהו נחמדהו היאך מראה באין מתחלה וכשראינוהו

 

Pois foi subindo como um rebento diante dele – Este povo, antes desta grandeza era 
muito humilde e ele subiu para eles como rebento de mudas de árvores – e como raiz – ele 
subiu de uma terra seca – não tinha aparência – ele não tinha no início nenhuma aparência – 
olhando nós para ele não havia aparência para que pudéssemos nos agradar dele. - E 
olhando nós para ele no princípio, sem aparência, como o desejaríamos? E o desejarmos era 
estranho. 
 

53.3 
 

ל ִנְבֶז֙ה   ים ַוֲחַד֣ יׁש ִאיִׁש֔ ִלי ִוי֣דּוַ�  ַמְכֹא֖בֹות ִא֥ ר חֹ֑ ּנּו ָּפִני֙ם  ּוְכַמְסֵּת֤  ִנְבֶז֖ה ִמֶּמ֔

א ֹ֥   ֲחַׁשְבֻנֽהּו׃ ְול

   

Ele foi desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e que conhece o sofrimento; e 
como alguém de quem se esconde o rosto, foi desprezado por nós e nós não o consideramos. 
 

  De acordo com Bock e Glaser (2012, p. 62-63), “o Midrash Tanchuma aplica ambos, 

52.13, falando da Exaltação do Servo, e 53.3, 'um homem de dores e conhecedor de 

enfermidades', ao Messias”. 

 

Rashi  

 אחד כאיש ישראל כל מזכיר הזה הנביא דרך כן היה -" אישים וחדל הנבז"

 הצלחה' ל ישכיל אמר יעקב בבית עבדי ישכיל הנה כאן ואף יעקב עבדי תירא אל
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" ממנו פנים וכמסתיר)"יח' א שמואל( משכיל דרכיו לכל דוד ויהי כמו הוא

 שלא דיכ בטמון פנים חבושי ממנו פנים כמסתיר היו ושפלותם בשתם מרוב -

 מהביט וירא פניו שמסתיר מנוגע כאדם אותם נראה

 

Ele foi desprezado e rejeitado dos homens – era assim o caminho deste profeta, lembra 
Israel como um único homem para ver o meu servo Jacó e, até aqui, eis que agirá com 
prudência meu servo, na casa de Jacó, diz yaskyl, pois é uma expressão que significa 
prosperidade, pois ele será como Davi, que em todos os seus caminhos foi bem sucedido 
(maskyl) (I Samuel 18) - e como alguém de quem se esconde o rosto -  do grande vexame e 
humilhação, eles eram como alguém de quem se esconde o rosto de nós, rostos vendados para 
que não seja visto, como um homem atormentado que esconde seu rosto temendo que olhem 
para ele. 
 

 

53.4
 

ן  נּו֙  ָאֵכ֤ א ֣הּוא ֳחָלֵי֙ ינּו ָנָׂש֔ ם ּוַמְכֹאֵב֖ הּו ַוֲאַנְ֣חנּו ְסָבָל֑ ה ָנ֛גּוַ�  ֲחַׁשְבֻנ֔ ים ֻמֵּכ֥  ֱא�ִה֖

ה׃  ּוְמֻעֶּנֽ

Verdadeiramente, ele carregou as nossas doenças, as nossas dores ele as levou, e nós o 
considerávamos como um ferido, um afligido por Deus, um humilhado.  
 

 
 
Talmude Babilônico: Sanhedrin 98b226 
 

 עד )י, מט בראשית( שנאמר שמו שילה אמרי שילא רבי דבי שמו מה
 יהי )יז, עב תהלים( שנאמר שמו ינון אמרי ינאי רבי דבי שילה יבא כי

 שמו חנינה אמר חנינה רבי דבי שמו ינון שמש לפני לעולם שמו
 מנחם אומרים ויש חנינה לכם אתן לא אשר )יג, טז ירמיהו( שנאמר

 נפשי משיב מנחם ממני רחק כי )טז, א איכה( שנאמר שמו חזקיה בן
 חליינו אכן )ד, נג ישעיהו( שנאמר שמו רבי דבי חיוורא אמרי ורבנן
 אלהים מוכה נגוע חשבנוהו ואנחנו סבלם ומכאובינו נשא הוא

 ומעונה

 
Qual o nome dele [do Messias]? A escolas de Rabi Shila’ disse: seu nome é Shiloh, 
pois está escrito: “até que venha Shiloh” (Gn 49.10). A escolas de Rabi Yanai disse: 
Seu nome é Ynon, pois está escrito: “permaneça seu nome eternamente” (Sl 72.17), 

                                                
226

  Texto hebraico disponível em:  

 <http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7
%99%D7%9F_%D7%A6%D7%97_%D7%91> acesso em: 15.03.13, obs.: o endereço do link parece 
estranho mais é esse mesmo, essa numeração se dá pelo fato do texto do link estar em caracteres hebraicos no 
padrão Unicode. 
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assim como o sol permanence, seu nome permanecerá Ynon. A escola de Rabi 
Hanina afirmou: seu nome é Hanina, como está escrito, “onde não darei para ti, 
Hanina (Jr 16.13). Outros dizem: seu nome é Menaken, pois está escrito “porque 
está longe de mim um Menaken [consolador] que pudesse renovar o meu ânimo” 
(Lm 1.16). Os rabinos disseram: Seu nome é “o erudito leproso”, conforme está 
escrito: “verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou 
com as nossas dores; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido” 
(Is 53.4). 

 

Rashi  

 שלא רואים אנו עתה אבל מקום בכל אבל' ל אכן -" נשא הוא חליינו אכן"

 אנו -" חשבנוהו ואנחנו" ביסורין היה מיוסר אלא לו בא שפלותו מחמת

 מפשעינו היה מחולל אלא כן היה לא והוא למקום שנאוי שהוא סבורים היינו
 מעונותינו ומדוכא

 

Verdadeiramente, ele carregou as nossas doenças - âḳen significa ‘mas’ em todos 
lugares, mas agora vemos que não  era por causa da humilhação que ele veio, mas porque ele 
era atormentado com dores – e nós o considerávamos – nós estávamos pensando que ele era 
odiado por Deus227, e ele não era assim, mas era afligido por causa dos nossos pecados e 
ferido de nossas iniquidades. 
 
 
53.5

 

ל ְוהּו֙א   נּו ְמחָֹל֣ א ִמְּפָׁשֵע֔ ינּו ְמֻדָּכ֖ ר ֵמֲעֹוֹנֵת֑ נּו֙  מּוַס֤  ּוַבֲחֻבָר֖תֹו יוָעָל֔  ְׁשלֹוֵמ֙

נּו׃  ִנְרָּפא־ָלֽ

 
Mas ele foi perfurado pelas nossas transgressões, foi destroçado por causa das nossas 
maldades, o castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelo ferimento dele houve cura para nós. 
 

 O Midrash de Ruth Rabah traz a seguinte interpretação para este texto: 

 !m tlkaw Ãtwklml ybwrq ~wlh yXn xyXmh $lmb rbdm rxa rbd 
 ¾anX ~yrwsyh wla #mxb $tp tlbjw Ãtwklm lX hmxl wz ~xlh 

wtwklm hdyt[X ~yrcwqh dcm bXtnw Ãwny[Xpm llwxm awhw ¿gn hy[XyÀ 
   la ~ywgh lk ta ytpsaw ¿dy hyrkzÀ rmanX Ãh[Xl wnmm dcyl 

 rwzxl hdyt[ ayhX ylq hl jbcyw Ãry[h hdklnw hmxlml ~ylXwry 
ywl ¾r ~Xb hykrb ybr Ãwyp jbXb #ra hkhw ¿ay hy[XyÀ rmanX wl 

 hsknw rzxw hlgn !wXarh lawgh hm Ã!wrxah lawg $k !wXarh lawgk 
hXm ta w[gpyw ¿h twmXÀ ¾anX ~yXdx hXlX !hm hskn hmkw !hm 

                                                
227

  A palavra hebraica Mâqôm (מקום) é usada com um dos nomes de Deus no judaísmo. 
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 ~hm hsknw rzwxw ~hl hlgn !wrxa lawg @a Ã!rha taw 
 

A quinta interpretação (a abreviação  a”d) faz referência ao Rei Messias. 

VENHA que está próximo  o   reino  (twklml  ybwrq).   E   COMA  O  PÃO  

refere-se  ao  pão do reino   (twklm lX hmxl); E MERGULHAR SEU PEDAÇO 

DE PÃO NO VINAGRE refere-se ao seu sofrimento, como diz, Mas ele foi ferido 
por causa de nossas transgressões (Is LIII, 5). E   ELA   SENTOU   AO   LADO   
DOS  SEGADORES,   por  ele  será  privado  do  seu  reino                              
(wnmm dcyl wtwklm hdyt[) por um tempo , como diz, Pois eu ajuntarei todas as 

nações contra Jerusalém para batalha; e a cidade será tomada (Zc XIV, 2). E 
ELES (sic!) FEZ CHEGAR A ELA O TRIGO TOSTADO, significa que ele será 
restaurado ao seu reino, como diz, E ele ferirá a terra com a vara de sua boca (Is 
XI, 4). R. Berakiah diz em nome de R. Levi: O futuro Redentor será como o 
primeiro Redentor. Assim como o primeiro Redentor revelará a si mesmo, retornou 
e foi depois ocultado deles; e quanto tempo foi ocultado? Três meses, como diz, E 
eles encontraram Moisés e Arão (Êx V, 20), Assim, o futuro Redentor será 
revelado a eles, e então será ocultado deles. 228: 

 

  
 Para explicar essa passagem, no capítulo 5 (SANTALA, 2002, p. 99-114), o autor 

discute a interpretação de Is 53 em várias fontes judaicas, tais como Talmud, Zohar, Orações 

Judaicas, bem como nas reflexões sobre o texto na Idade Média.  

  Bock e Glaser (2012, p. 62-63), no Yalqut Shimoni, “Isaías 53.5 é aplicado ao 

sofrimento do 'Rei Messias' (2:620)”. 

 

Rashi  

 מיוסר היה שהוא לנו שהיה השלום יסורי עליו באו -" עליו שלומינו מוסר"

 העולם לכל שלום להיות

 

O castigo de nossa paz estava sobre ele - Vieram sobre ele os castigos da paz que era 
nossa, pois ele foi atormentado para haver paz para todo o mundo. 
 

53.6
 

נּו֙   אן ֻּכָּל֙ ֹ֣ ינּו ַּכּצ יׁש ָּתִע֔ יהָו֙ה  ָּפִנ֑ינּו ְלַדְרּ֖כֹו ִא֥ ת ּ֔בֹו ִהְפִּג֣יַ�  ַוֽ נּו׃ ֲעֹ֥ון ֵא֖   ֻּכָּלֽ

  
Todos nós andávamos errantes como ovelhas, cada um se voltava para seu próprio caminho, 
mas YHWH fez chegar a ele a maldade de todos nós.  
 

                                                
228  hbr twr XrdmÃ hÃ p. 16A, tradução adaptada por nós com base em SANTALA, 2002, p. 99-114. 
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Na epístola de Barnabé 5.1-3 também encontramos uma interpretação cristã dos versos 

5 e 6: 

1. Εἰς τοῦτο γὰρ υπέμεινεν ὁ κύριος παραδοῦναι τὴν σάρκα εἰς καταφθοράν, ἵνα 
τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιῶν ἁγνισθῶμεν, ὅ ἐστιν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ῥαντίσματος 
αὐτοῦ. 2. γέγραπται γὰρ περὶ αὐτοῦ ἃ μὲν πρὸς τὸν Ἰσραήλ, ἃ δὲ πρὸς ἡμᾶς, λέγει 
δὲ οὕτως· Ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρίας 
ἡμῶν· τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς 
ἀμνὸς ἄφωνος ἐνανίον τοῦ κείραντος αὐτόν. 3. οὐκοῦν ὑπερευχαρστεῖν 
οφείλομεν τῷ κυρίῶ, ὅτι καὶ τὰ παρεληλυθότα ἡμῖν ἐγνώρισεν καὶ ἐν τοῖς 
ἐνεστῶσιν ἡμᾶς ἐσόφισεν, καὶ εἰς τὰ μέλλοντα οὐκ ἐσμὲν ἀσύνετοι. 229 
 
Pois isso suportou o senhor, entregou a carne para destruição, a fim de que na 
remissão dos pecados fossemos santificados, o qual está no sangue da sua aspersão. 
2. Pois está escrito a respeito dele o que é tanto para Israel quanto para nós, pois 
diz assim: ele foi ferido pelas nossas iniquidades foi enfraquecido pelos nossos 
pecados, no ferimento dele fomos sarados, como ovelha que é conduzida para o 
abate, como cordeiro que fica mudo diante do seu tosquiador. 3. Por isso, devemos 
ser grandemente agradecidos ao senhor, porque ele nos tem dado a conhecer tanto 
as coisas passadas, quanto nos tem dado sabedoria para conhecer as coisas 
presentes, e também não nos deixou sem entender as coisas que estão por vir.230 
 

 

Não está claro aqui se o que o autor está querendo dizer é que os efeitos da morte de 

Jesus são tanto para Israel quanto para a Igreja ou se ele está admitindo que o texto de Isaías 

53.5, 6 tem tanto uma interpretação coletiva, referindo-se a Israel, quanto uma interpretação 

individual, referindo-se aos sofrimentos de Jesus por todos 

 

Rashi  

 -" בו הפגיע" תעו ם"העכו כל כי נגלה עתה -" תעינו כצאן כולנו"

 ר"אשפריאי - " הפגיע" עולמו החריב שלא ולנו עון על ונתרצה ידו על נעתר

 תחינה' ל ז"בלע

 

Todos nós andávamos errantes como ovelhas – agora foi revelado que todos os pagãos 
tinham errado – fez chegar a ele – foi aceito por meio dele e foi acolhida a iniquidade de 
todos nós, por isso que não fez destruir o mundo – fez chegar – asprier (francês)231 em língua 

                                                
229

  Texto grego extraído de Lake (2013, p. 73). 
230

  Tradução nossa. 
231  Driver e Neubauer (1877, p. 38) traduzem: asprier, in French, 
<http://www.chabad.org/library/bible_cdo/showrashi/false/aid/15984/jewish/Chapter-53.htm> acesso em: 
25.03.13, traduz: espriad in O.F. (Old French), nenhuma das duas entradas consegui encontrar no francês arcaico, 

a busca em: <http://www.lexilogos.com/etymologie.htm> acesso em: 25 mar. 2013 não retornou 
nenhuma entrada exata em nenhum dos muitos léxicos do francês arcaico neste site. A transliteração do texto de 
Rashi sem vocalização daria ’spryḥy”r , a proximidade com o frânces aspirer = aspirar, no sentido de suspiro é 
uma possibilidade. 
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estrangeira uma expressão que significa súplica. 
53.7

 

ׂש  א ַנֲעֶנ֘ה  ְו֣הּוא ִנַּג֙ ֹ֣ ַבח ַּכֶּׂש֙ה  ִיְפַּתח־ִּפיו֒  ְול ל ַלֶּט֣ ל יּוָב֔  ִלְפֵנ֥י ּוְכָרֵח֕

ָמה ֹגְזֶז֖יָה  א ֶנֱאָל֑ ֹ֥ ח ְול יו׃ ִיְפַּת֖  ִּפֽ

 
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é conduzido 
para o sacrifício, como ovelha que se cala diante do que a tosqueia, ele não abriu a sua boca. 

 
Trifão disse: 
 - Instruir-nos sobre isso através das Escrituras, para que também nós nos 
convençamos. Com efeito, sabemos que ele haveria de sofrer e ser conduzido como 
ovelha ao matadouro. O que tens que demonstrar é que ele também deveria ser 
crucificado e morrer de morte tão desonrosa e amaldiçoada pela própria lei. Nós, 
de fato, não podemos sequer imaginar isso. (Diálogo com Trifão 90.1) 

 

Rashi  

 באונאת -" נענה והוא" ודוחקים בנוגשים הנה נגש -" נענה והוא נגש"

 השה כמו ושותק היה סובל -" פיו יפתח ולא" ז"בלע ן"שורפרלדי דברים

 על מוסב -" פיו יפתח ולא" נאלמה גוזזיה לפני אשר וכרחל יובל לטבח אשר

 יובל לטבח שה

 
Ele foi oprimido e humilhado – eis que ele foi oprimido por feitores e opressores  - e 

humilhado – causando sofrimento por falar muito, sourparler 232, em língua estrangeira - mas 
não abriu a sua boca – ele estava sofrendo e em silêncio, como o cordeiro que é conduzido ao 
matadouro e como ovelha que diante dos seus tosquiadores está muda - mas não abriu a sua 
boca – se refere ao cordeiro que é conduzido ao matadouro. 

 
53.8

 

ֶצר  ח ּוִמִּמְׁשָּפ֙ט  ֵמעֹ֤ י ְוֶאת־ּדֹו֖רֹו ֻלָּק֔ ַ�  ִמ֣ י ְיׂשֹוֵח֑ ֶרץ ִנְגַזר֙  ִּכ֤ ים ֵמֶא֣ ַׁשע ַחִּי֔  ִמֶּפ֥

י  ַגע ַעִּמ֖ מֹו׃ ֶנ֥   ָלֽ

  
Da opressão e do juízo foi tomado, a sua geração, quem a considerou? Pois foi cortado da 

                                                
232

  Driver e Neubauer (1877, p. 38) traduzem surparler, in French, 
 <http://www.chabad.org/library/bible_cdo/showrashi/false/aid/15984/jewish/Chapter-53.htm> acesso 
em: 25.03.13, traduz: sorparlec in O.F. (Old French), a busca em: 
 <http://micmap.org/dicfro/chercher/dictionnaire-godefroy/sourparler> acesso em: 25 mar. 2013,  remete 

à palavra sourparler que significa falar muito, o que corresponde à expressão hebraica דברים באונאת   (be’ônâ’t 
devârîm), ver Sapir Hebrew-Hebrew [em hebraico] (2012), também Even-Shoshan (1979, p. 39). 
 



130 
 

 

terra dos vivos,  por causa do pecado do meu povo foi golpeado. 
Rashi  

 ם"העכו יאמרו זאת כי ואומר מבשר הנביא -" לוקח וממשפט מעוצר"

 היסורין וממשפט בידם עצור שהיה העוצר מן כשנלקח כשיראו הימים באחרית
 את -" ישוחח מי"  עליו שעברו שנים -" דורו ואת" עתה עד שסבל

 ישראל ארץ היא חיים מארץ וגולה מתחילה היה נגזר כי מצאוהו אשר התלאות
 שבהם לצדיקים הזה הנגע בא עמי מפשע אשר

 

Da opressão e do juízo foi tomado -  o profeta informa e diz que isto dirão os pagãos no fim 
dos dias, quando eles veem que ele foi tomado da prisão pelas mãos deles e do juízo dos 
tormentos que sofreu até agora - a sua geração – os anos que passaram sobre ele -  quem a 
considerou? – primeiramente ele tinha sido cortado e exilado da terra dos viventes, esta é a 
terra de Israel, pois da transgressão do meu povo veio este ferimento aos justos que havia 
entre eles. 
 

53.9
 

ן  יר ִקְב֔רֹו ֶאת־ְרָׁשִעי֙ם  ַוִּיֵּת֤ יו ְוֶאת־ָעִׁש֖ ל ְּבֹמָת֑ ס ַע֚ ה לֹא־ָחָמ֣ א ָעָׂש֔ ֹ֥ ה ְול  ִמְרָמ֖

יו׃   ְּבִפֽ

  
Deu-lhe a sua sepultura com os ímpios, mas com o rico na sua morte, pois violência não 
cometeu, e engano não havia em sua boca. 
 
 
Rashi  

 

 עליו יגזרו אשר ככל להקבר עצמו את מסר -" קברו רשעים את ויתן"

 את" הכלבים במעי חמורים וקבורת הריגה עליהם קונסין שהיו ם"עכו רשעי

 ואת" חיים באלהים יכפור ולא ליקבר נתרצה הרשעים לרעת - " רשעים

 לא על עליו שגזר מות מיני בכל עצמו מסר המושל ולדעת -" במותיו עשיר

 גר היה אשר ם"העכו ככל חמס ולחמוס רעה לעשות) כפירה( ועלי לקבל רצה

  ומזלות כוכבים עבודת עליו לקבל -" בפיו מרמה ולא" ביניהם
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Deu-lhe a sua sepultura com os ímpios – deu a si mesmo para ser enterrado, conforme tudo 
que determinaram sobre ele, os ímpios, pagãos que eram penalizados para serem mortos como 
o sepultamento de asnos em intestinos de cães -  com os ímpios – de acordo com a vontade 
dos ímpios, ele se acomodou a ser sepultado e para não contender com o Deus vivo -  mas 
com o rico nas suas mortes -  e para conhecer a lei, ele entregou a si mesmo em todo tipo de 
morte que foi determinada sobre ele, para não concordar em receber sobre ele (heresia), para 
fazer mal e pilhagem, saques, como os pagãos que viviam entre eles  -   e engano não havia 
em sua boca -  para aceitar sobre ele adoração às estrelas e sinais. 
 

 Para Orígenes, esse texto demonstra a ausência de pecado em Jesus, como lemos: 

(...) odiar a iniquidade remete ao que a Escritura disse de Cristo: “Não cometeu 
pecado e não se encontrou malícia na sua boca” (Is 53,9); e ainda: “foi tentado em 
todas as coisas, de modo semelhante a nós, mas sem pecado” (Hb 4,15). 
(ORÍGENES, Tratado sobre os Princípios, p. 164) 

 

53.10
 

ה  ץ ַויהָו֞ י ַּדְּכאֹו֙  ָחֵפ֤ ֱחִל֔ ים ֶהֽ ה ַנְפׁ֔שֹו ָאָׁש֙ם  ִאם־ָּתִׂש֤ י� ֶז֖ ַרע ִיְרֶא֥ ים ַיֲאִר֣  ָיִמ֑

ֶפץ ה ְוֵח֥ ח׃ ְּבָי֥דֹו ְיהָו֖  ִיְצָלֽ

 
YHWH desejou destroçá-lo, fazendo-o enfermar, pois quando colocar por oferta de expiação 
a sua alma, ele verá a semente e os seus dias se prolongarão; E a vontade de YHWH em suas 
mãos triunfará.  
 

Talmude Babilônico: Berakoth 5a233 
 
 

 ישעיהו( שנאמר ביסורין מדכאו בו חפץ שהקב"ה כל הונא רב אמר

 תלמוד מאהבה קבלם לא אפילו יכול החלי דכאו וה' חפץ )י, נג
 יסורין אף לדעת אשם מה נפשו אשם תשים אם )י, נג ישעיהו( לומר
 ולא ימים יאריך זרע יראה )י, נג יהוישעשכרו( מה קבלם ואם לדעת

 ה' בידו וחפץ )י, נג ישעיהו( שנא' בידו מתקיים שתלמודו אלא עוד
 יצלח

 
 
Disse Rav Huna’ tudo o que, o Santíssimo, abençoado seja, desejou nele, [é que] 
suas dores [fossem] ferimentos, pois diz [Is 53.10] (e YHWH desejou destroçá-lo), 
mesmo não sendo recebidas por amor, o Talmud diz [Is 53.10] pois quando 
colocar por oferta de expiação a sua alma, que oferta para saber até dores 
conhecer e se forem recebidas qual a sua recompensa? [Is 53.10] ele verá a 
semente e os seus dias se prolongarão, e não até mais, mas que o seu ensino 
por meio dele perdurará. [Is 53.10] E a vontade de YHWH em suas mãos 
triunfará. 

                                                
233

  Texto hebraico disponível em: 
<http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94_%D7%90 > acesso 
em: 15 mar. 2013. 



132 
 

 

 
 

Rashi  

 החלה לפיכך למוטב ולהחזירו לדכאו חפץ ה"הקב - " החלי דכאו וה' חפץ"

 נפשו תהא אם אראה ה"הקב אמר -" וגו' נפשו אשם תשים אם" אותו

 גמולו לו אגמל מעל אשר כל על אשם לי להשיבה בקדושתי ונמסרת נותנת
) ז"בלע א"אמינד( לו שחטא למי אדם שנותן כופר לשון זה אשם' וגו זרע ויראה

 אשם לו תשיבו השב כי ריקם אותו תשיבו אל בפלשתים שנאמר ניןכע

 
 

YHWH desejou destroçá-lo, fazendo-o enfermar – E o Santíssimo, Bendito Seja, quis feri-lo e 
fazê-lo mudar para melhor, por isso o fez enfermar  - pois quando colocar por oferta de 
expiação a sua alma -  Disse o Santíssimo, Bendito Seja, verei se será a sua alma dada e 
entregue a minha santidade para retornar para mim, como restituição sobre todo o que 
recompensarei a ele a sua recompensa, e a semente, ele verá, etc, esta palavra ’asham é uma 
expressão de resgate que se dá a um homem quando peca contra outro, amende em língua 
estrangeira, como na questão em que está dito sobre os filisteus para a enviarem não de mãos 
vazias, porém, sem falta enviarem a ele uma oferta de expiação.  
 

 

53.11 

ל ה ַנְפׁשֹו֙  ֵמֲעַמ֤ ע ִיְרֶא֣ יק ְּבַדְעּ֗תֹו ִיְׂשָּב֔ יק ַיְצִּד֥ י ַצִּד֛ ים ַעְבִּד֖ ַרִּב֑ ם ָלֽ  ֥הּוא ַוֲעֹוֹנָת֖

ל׃  ִיְסּבֹֽ

Ele verá o trabalho da sua vida e estará satisfeito, com o seu conhecimento o meu  servo, o 
justo, justificará a muitos, pois a maldade deles ele carregará. 
 

Rashi  

 יצדיק בדעתו" וחומס גוזל היה לא ושבע אוכל היה -" נפשו מעמל"

 - " ועונותם" לפניו לדין הבאים לכל אמת משפט עבדי שופט היה -" צדיק

 יח במדבר המקדש עון את תשאו ובניך אתה שנאמר הצדיקים כל כדרך סובל היה

Ele verá o trabalho da sua vida – ele se alimentou e ficou satisfeito ele não roubou e saqueou 
- conhecimento, o justo, justificará – poderá julgar meu servo um juízo verdadeiro para todo o 
que vier para ser julgado por ele - a maldade deles – ele carregará o sofrimento, conforme o 
caminho de todo os justos, pois diz tu e teus filhos levarão a iniquidade do santuário (Nm 
18.1). 
53.12
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ן  ים ֲאַחֶּלק־֣לֹו ָלֵכ֞ ק ְוֶאת־ֲעצּוִמים֘ ָבַרִּב֗ ֒  ְיַחֵּל֣ ַחת ָׁשָלל ר ַּת֗ ה ֲאֶׁש֙ ֶו֙ת  ֶהֱעָר֤  ַלָּמ֙

ים ַנְפׁ֔שֹו ים ְוהּו֙א  ִנְמָנ֑ה ְוֶאת־ֹּפְׁשִע֖ א ֵחְטא־ַרִּב֣ ים ָנָׂש֔ יַ�׃ ְוַלֹּפְׁשִע֖   ַיְפִּגֽ

  

Por isso, eu repartirei com ele uma multidão, com os poderosos ele repartirá despojos, por 
ter entregado a sua alma na morte e ter sido contado com os transgressores. O pecado de 
muitos carregará e pelos transgressores intercederá. 
 
 

Talmude Babilônico: Sotah 14 
 

 וכי לא"י ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי דרש
 אמר כך אלא צריך הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול
 אכנס בא"י אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה
 אתה כלום הקב"ה לו אמר ידי על כולן שיתקיימו כדי לארץ אני

 עשיתם כאילו עליך אני מעלה שכר לקבל אלא מבקש
 שלל יחלק עצומים ואת ברבים לו אחלק לכן )יב, נג ישעיהו( שנאמר

 רבים חטא והוא נמנה פושעים ואת נפשו מותל הערה אשר תחת
  יפגיע ולפושעים נשא

  
 
R. Simlai expôs: Por que Moisés nosso mestre anseia por entrar na terra de Israel? 
Será que ele quer comer de seus frutos ou certificar-se de sua bondade? Mas, assim 
falou Moisés, “muitos preceitos foram ordenados a Israel, que só podem ser 
cumpridos na terra de Israel. Gostaria de entrar na terra de modo que todos eles 
possam ser cumpridos por mim”. O Santo, bendito seja Ele, disse-lhe: 'É só para 
receber a recompensa [por obedecer os mandamentos] que procuras? Eu atribuo 
isso a ti como se tu as tivessem realizado", como é dito: Por isso que eu dividirei 
com ele uma parte com os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque 
ele derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, ainda que 
ele carregou os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. 

 
 
Rashi  

 

 הראשונים האבות עם ברבים וגורל נחלה לו אחלק זאת עשותו על - " לכן"

 - " נמנה פושעים ואת" דכ  בראשית כדה ותער' ל -" נפשו למות הערה"

 הרבים חטא נשא אחרים בשביל והוא ופשע חטא כאלו יסורין סבל
  לעולם טובה ידו על שבאת יסורין ידי על - " יפגיע ולפושעים"

  

Por isso, - por que ele fez isto, eu repartirei com ele uma herança e o destino com muitos com 

os primeiros pais - por ter entregado a sua alma na morte – a expressão como: despejou seu 
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jarro (Gn 24.20) - e ter sido contado com os transgressores – ele carregou tormentos, como se 

ele tivesse pecado e transgredido, e isto foi por causa dos outros. Ele carregou o pecado de 

muitos - e pelos transgressores intercederá – por meio dos sofrimentos foi que veio, por meio 

dele, o bem ao mundo. 
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8. Traduções-interpretações modernas do texto e Isaías 52.13-53.12 

 

 

 

 Abaixo analisaremos duas traduções-interpretações da perícope de Is 52.13-53.12. A 

da Editora e Livraria Sêfer (2006), representando uma tradução-interpretação de linha judaica 

e a da Editora Mundo Cristão (2010), representando uma tradução-interpretação de linha 

protestante.  

 

8.1  Tradução judaica da Editora e Livraria Sêfer 

 
 
52.13 Eis que há de prosperar o Meu servo (o povo de Israel); será exaltado e há de 
se elevar bem alto. 14 Assim como antes, multidões ficavam estarrecidas ao vê-lo, 
(dizendo:) ‘Sua aparência está desfigurada e não parece humana sua forma’. 15 
Assim, muitas nações admirar-se-ão depois, e reis se calarão perante ele, porque 
verão o que jamais lhes fora previsto e perceberão o que nunca haviam escutado:  
53.1 Quem teria acreditado no que nós (as nações) ouvimos, e para quem foi 
revelada a ação do Eterno? 2 Porque ele (o povo de Israel) brotou como planta 
tenra e como raiz em terra seca. Não tinha nem forma nem beleza; era visível que 
não tinha boa aparência; quem o apreciaria? 3 Foi depreciado e abandonado por 
todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma, como alguém de 
quem escondemos nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. 4 Na verdade, 
eram os nossos pecados sofrimentos (das nações) que (Israel) suportava, e as dores 
que o oprimiam, mas nós o considerávamos um ser aflito, golpeado e ferido por 
Deus. 5 Ferido estava, porém por nossas transgressões, e oprimido por nossas 
iniqüidades; seu penar era para o nosso benefício e, através de suas chagas (seu 
exílio), fomos curados. 6 Todos nós, como ovelhas (sem um pastor), nos 
desencaminhamos.Cada qual voltou-se para seu próprio caminho e (somente) sobre 
ele (Israel) fez o Eterno recair a iniqüidade de todos nós. 7 (Israel) foi oprimido e 
afligido, mas calou e não se pronunciou. Como cordeiro que é levado para a 
matança, e como ovelha que fica muda ante seus tosquiadores, não abriu a sua 
boca. 8 Com opressão e juízo iníquo foi aprisionado; acaso alguém (das nações) 
argumentou para com sua geração: 'Ele (Israel) foi exilado da terra dos vivos pela 
transgressão do meu povo,e por isso recebeu esse duro golpe? 9 E seu túmulo foi 
feito entre os dos malévolos, e sua tumba feita pelos poderosos, embora não tivesse 
praticado violência nem houvesse mentira em sua boca. 10 Contudo, aprouve ao 
Eterno oprimi-lo para testar se sua alma se ofereceria como restituição, para que 
pudesse ver prolongados os dias de sua semente, e sentir prosperar, por seu 
intermédio, os desígnios do Eterno. 11 Ele percebeu o propósito e aceitou o 
sofrimento de sua alma. Por esta compreensão, fez reconhecer o Justíssimo perante 
todas as nações, suportando as iniqüidades delas. 12 Por isto, das nações separarei 
para ele uma porção e entre os poderosos receberá despojo, porque expôs sua alma 
à destruição e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando 
os pecados de tantos, intercedeu pelos transgressores. (BÍBLIA HEBRAICA, 2006, 
p. 439-440) 

 

 



136 
 

 

 Nas palavras dos editores, temos as seguintes informações sobre o estilo de tradução 

da Bíblia Hebraica da Editora e Livraria Sêfer: 

 

Nossos sábios dizem que a Torá tem “70 Faces”. Por isso, a tradução de um 
versículo em hebraico para qualquer outro idioma expressa, muitas vezes, apenas 
um desses aspectos, cabendo aos tradutores a ingrata e subjetiva tarefa de optar por 
um dos caminhos a ser seguido, deixando para trás outras excelentes opções 
interpretativas – certamente tão válidas quanto a apresentada nesta obra – que 
caberiam muito bem em notas de rodapé, o que não foi o caso, nem era a proposta 
deste trabalho. Mas usou-se a inserção criteriosa de certas palavras (normalmente 
entre parênteses) quando extremamente necessárias à compreensão do texto, ou 
adotou-se determinada tradução não literal a fim de possibilitar sua leitura à luz dos 
ensinamentos e orientações técnicas dos Sábios do Talmud e dos consagrados 
exegetas bíblicos judeus dos últimos 2 mil anos. (Bíblia Hebraica Sêfer, 2006, p. 
8). 

 
 Ainda sobre a produção e princípios da tradução, Lerer diz o seguinte: 

 
Jairo Fridlin, da Editora Sêfer, já pode respirar aliviado: dois anos depois de 
iniciada, está pronta a primeira edição completa do Tanach, isto é, a Bíblia judaica, 
em português. Ele realiza "um sonho antigo, pois os judeus falam português há 
pelo menos mil anos e a única versão do Tanach numa língua próxima da nossa é 
de 1553, editada em Ferrara, na Itália, mas em ladino. Os judeus não tinham 
autorização para traduzi-la para o português", conta Jairo, que editou dezenas de 
livros de oração, de reflexão, para crianças, leis sobre cashrut, etc. A versão em 
português do Tanach terá 880 páginas, capa dura de luxo e uma lombada de apenas 
dois centímetros e meio, porque empregou-se o chamado papel bíblia, cuja folha 
pesa apenas 44 gramas. O livro é uma obra coletiva. Ele o traduziu junto com 
David Gorodovits, do Rio, e teve a revisão técnico-religiosa dos rabinos Marcelo 
Borer, Daniel Touitou e Saul Paves, e dos professores Norma e Ruben Rosenberg, 
Daniel Presman e Marcel Berditchevsky. (Bernardo LERER in: 
<http://www.sefer.com.br/details/9003/biblia-hebraica> acesso em: 18 set. 
2013) 

  

  

 Semelhante ao comentário acima de Lerer, outros estudiosos comentam sobre a obra, 

enfatizando seu aspecto interpretativo e a utilização de fontes da tradição rabínica que 

incorporam o texto, acrescentando elementos que não fazem parte do texto hebraico da 

tradição massorética, mas que fazem parte da tradição interpretativa do judaísmo rabínico.234 

As análises expostas no site da Editora e Livraria Sêfer, contudo, tiveram um caráter mais de 

divulgação e de propaganda da versão, e deixaram de enfatizar alguns aspectos importantes da 

tradução que procuraremos expor abaixo. 

 Dentre as questões que podem ser levantadas a respeito da versão, está o fato de que 

                                                
234

  Para as diversas apresentações da versão quando de seu lançamento vide: 

<http://www.sefer.com.br/details/9003/biblia-hebraica> acesso em: 18 set. 2013  
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ao inserir elementos interpretativos da tradição rabínica, foi necessário escolher entre a 

multiplicidade de vozes da tradição, a voz que mais agradou aos editores, visto ser quase 

impossível inserir em uma tradução todas as vertentes interpretativas da tradição rabínica.  

A inserção de parênteses no caso da perícope de Is 52.13-53.12, indica a opção mais 

interpretativa, ou seja, “possibilitar sua leitura à luz dos ensinamentos e orientações técnicas 

dos Sábios do Talmude e dos consagrados exegetas bíblicos judeus dos últimos 2 mil anos.”, 

contudo, como visto no capítulo anterior, o Talmude nunca interpreta a perícope relacionando-

a a Israel como Servo Sofredor, e os exegetas bíblicos judeus dos últimos 2 mil anos trazem 

diferentes interpretações a respeito da passagem, ora apresentando-a como se referindo a 

Israel como o Servo Sofredor, ora apresentando o Messias como tal. Como dito na citação 

acima dos editores, é evidente que tiveram que escolher entre a multiplicidade de 

interpretações entre os consagrados exegetas bíblicos judeus, e no caso da perícope em 

questão, a escolha foi a da interpretação do exegeta Rashi.  

A inserção entre parênteses de Israel como o Servo Sofredor e as nações como 

interlocutoras da narrativa da perícope, embora seja a tradição interpretativa que representa a 

tradição mais difundida entre os exegetas rabínicos, não é a única. No capítulo sete dessa 

pesquisa, foram expostos vários textos antigos e até mesmo algumas correntes modernas de 

interpretação rabínica que entendem a perícope de Isaías 52.13-53.12 como uma referência ao 

Messias, entre eles: O Talmude, O Midrash de Rute, o Yalqut Shimoni, o Targum de Jônatas, 

Nachmânides (ver Apêndice B), Rabino Moshe Alshech, A Pesyqta Rabbaty de Rav Kahana’, 

o Midrash Tanchuma, Maimônides, Schochet (1992, p. 41-42).  

A tradição interpretativa utilizada pela Bíblia Hebraica da Livraria e Editora Sêfer é a 

de Rashi, curiosamente, a interpretação de Rashi também não é a mais comum, pois em sua 

análise, Rashi dá a entender que Israel sofre como sacrifício substitutivo235, interpretação 

também presente na tradução da Bíblia Hebraica da Editora e Livraria Sêfer, conforme pode-

se ler: 

4 Na verdade, eram os nossos pecados sofrimentos (das nações) que (Israel) 
suportava, e as dores que o oprimiam, mas nós o considerávamos um ser aflito, 
golpeado e ferido por Deus. 5 Ferido estava, porém por nossas transgressões, e 
oprimido por nossas iniqüidades; seu penar era para o nosso benefício e, através de 
suas chagas (seu exílio), fomos curados. 

  

 Como o judaísmo rabínico rejeita a ideia de sacrifício substitutivo, geralmente, não é 

essa a interpretação adotada da passagem, o que indica, nessa passagem, a preferência da 

                                                
235

  Ver comentário de Rashi sobre os versos 4 e 5 no capítulo anterior. 
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Bíblia Hebraica da Editora e Livraria Sêfer pela interpretação de Rashi. 

 A título de exemplo, outra tradução da Bíblia Hebraica feita por judeus, conhecida 

como The Jewish Bible (1985) e publicada pela JPS (The Jewish Publication Society), opta 

por uma tradução mais literal, sem inserção de elementos explicativos no corpo do texto, 

colocam somente breves notas de rodapé, geralmente relacionadas mais à crítica textual, 

citando variantes entre as versões antigas, tais como targum, LXX, Vulgata. Também citam 

textos paralelos da Bíblia Hebraica e algumas breves explicações interpretativas, porém, 

mantém o texto em sua fluidez mais próxima ao texto massorético. 

Não diz respeito a presente pesquisa, a análise da obra Bíblia Hebraica da Editora 

Sêfer como um todo, pois isso despenderia muito espaço, porém, a versão é importante para o 

objeto de nossa pesquisa, visto que dentre as principais versões da Bíblia em português, a 

Bíblia Hebraica da Editora e Livraria Sêfer é a que mais evidentemente incorpora ao texto da 

perícope analisada, elementos de uma tradição interpretativa.236 

 

8.2  Tradução cristã protestante 

 

Para destacar os elementos ausentes no texto fonte, colocaremos em negrito as glosas 

inseridas na versão, portanto, todos os negritos do texto abaixo foram inseridos para efeito de 

destaque e não fazem parte do texto da Nova Bíblia Viva.  

  

52.13 Vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria! Ele será muito honrado e 
digno de admiração. 
52.14 Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo 
coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem 
parecer mais gente! 
52.15 Até mesmo reis e nações distantes ficarão sem fala por causa dele. Pois 
aquilo que lhes não foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Com seu 
sofrimento ele purificará muitas nações. 
 
53.1 Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do 
SENHOR? 
53.2 Aos olhos de Deus ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra 
seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma; não havia nada em sua aparência 
que chamasse nossa atenção ou que nos agradasse. 
53.3 Ele foi desprezado e rejeitado por todos; ele era um homem que conhecia, por 
experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver; ele foi 

                                                
236

  Curiosamente, ao discutir sobre a opção da divisão capitular, a Bíblia Hebraica da Editora e Livraria 
Sêfer diz o seguinte: “Um entre tantos exemplos interessantes dessa aleatoriedade é o início do capítulo 53 de 
Isaías, exatamente 3 versículos após o início de uma profecia (52.13), dando a entender ao leitor que ali tem 
início uma outra profecia totalmente desvinculada da anterior.” Tal escolha revela o incômodo que a passagem 
traz aos editores. Sobre a polêmica da passagem no meio judaico ver Oliveira (1999, p. 22). 
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desprezado, e não demos a menor importância a ele. 
53.4 Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou 
nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que 
Deus o estava ferindo e afligindo! 
53.5 A verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa de nossos pecados; seu 
corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz 
estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados! 
53.6 Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas! Cada um de nós 
seguia o seu próprio caminho; apesar disso o SENHOR fez cair sobre ele a 
maldade de cada um de nós. 
53.7 Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra! Foi levado 
como um cordeiro vai para o matadouro; como ovelha fica muda diante de quem 
corta a sua lã, ele não abriu a boca. 
53.8 Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos 
seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes; por causa dos 
pecados do meu povo, ele foi castigado! 
53.9 Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não 
tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. 
53.10 Apesar disso, o plano perfeito do SENHOR exigia sua morte e seu 
sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua 
posteridade e terá vida longa; e a vontade do SENHOR prosperará em suas mãos. 
53.11 E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá luz e 
ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que 
muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os 
pecados deles. 
53.12 Por isso, eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os 
fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador; pois 
levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. (NOVA 
BÌBLIA VIVA, 2010, p. 612) 

 

 Sobre os motivos e princípios dessa tradução, lemos a seguinte apresentação, feita pelos 

editores: 

 

Lançada em 1981, a Bíblia Viva foi a primeira edição brasileira da Bíblia 
Sagrada a contar com linguagem simplificada e de fácil compreensão. Ela foi 
concebida de acordo com os princípios de tradução que serviram de base para a 
pioneira Living Bible (EUA, 1971). 
 O apelo da Bíblia Viva foi imediato, principalmente entre os jovens e pessoas 
recém-convertidas ao cristianismo que desconheciam os termos eruditos e as 
construções sintáticas formais das versões bíblicas mais antigas. Para muitos 
leitores, abrir a Bíblia Viva passou a ser como respirar, pela primeira vez, o ar puro 
da compreensão. 
 Duas razões motivaram esta revisão, empreendida em comum acordo entre a 
Sociedade Bíblica Internacional e a Editora Mundo Cristão. Em primeiro lugar, a 
língua portuguesa do Brasil, como todos os idiomas modernos, é dinâmica, e muda 
de modo incremental e constante de acordo com os hábitos de uso do público que 
fala, lê, ouve e escreve. Percebemos que na Bíblia Viva havia elementos de 
linguagem já ultrapassados. O que era moderno e comunicativo no início dos anos 
1980 já não era necessariamente tão expressivo. Havia a necessidade de trazer a 
Bíblia efetivamente para o século 21. Em segundo lugar, determinamos a 
necessidade de trazer algumas opções semânticas e sintáticas da primeira edição a 
um alinhamento maior com as línguas originais das Escrituras. Como resultado, a 
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Nova Bíblia Viva é tão simples e fácil de entender como sempre, e agora está ainda 
mais fiel aos originais redigidos em hebraico, aramaico e grego. 

 
  
 Semelhantemente aos comentários da Bíblia Hebraica da Editora e Livraria Sêfer, os 

comentários dos editores da Nova Bíblia Viva fazem uma abordagem mais propagandística da 

sua própria versão, num discurso de validação à versão, procuram associar a sua versão à 

fidelidade com os originais, contudo, ao analisar a versão, verificam-se breves inserções de 

elementos interpretativos ausentes no texto fonte da Bíblia Hebraica. 

 Os seguintes elementos que destacamos em negrito revelam uma tradição 

interpretativa cristã, como em 52.14 “Eles verão o meu servo coberto de sangue.”, aqui, 

evidentemente, se relaciona com a descrição neotestamentária do sofrimento de Jesus Cristo 

na cruz. Também em 53.8 “Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso”, relaciona-se com 

a narrativa dos evangelhos sobre o julgamento de Jesus Cristo pelas autoridades judaicas. Em 

53.10, “Apesar disso, o plano perfeito do SENHOR exigia sua morte e seu sofrimento.”, revela a 

visão do Novo Testamento de que era propósito de Deus a morte expiatória de Jesus Cristo. 

Por último, em 53.11 “E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá luz e 

ficará satisfeito”, embora não traga especificamente uma tradição interpretativa judaica, não é a 

leitura do texto massorético e sim uma variante encontrada na LXX e em 1QIsa.237 Embora 

com menos elementos interpretativos, a Nova Bíblia Viva também revela a interferência da 

tradição interpretativa na tradução do texto fonte da Bíblia Hebraica. Também não é o nosso 

objetivo aqui analisar a tradução da Nova Bíblia Viva como um todo, mas somente como 

exemplo de influência da tradição interpretativa na perícope de Is 52.13-53.12. 

 A análise dessas duas traduções-interpretações modernas da Bíblia Hebraica revelam a 

grande influência da tradição interpretativa, tanto da vertente judaico-rabínica, quanto da 

evangélica-cristã, ou seja, mesmo em uma era de vasta literatura que trata de teorias de 

tradução, de princípios e procedimentos de tradução mais ajustados a um ponto de vista 

acadêmico e de método científico, a interferência da tradição interpretativa ainda se faz 

presente nessas vertentes religiosas pela necessidade de se manter a leitura do texto sagrado 

mais próximo à interpretação de cada tradição religiosa. 

 

 

 

 

                                                
237

  ver nesse trabalho o tópico 6.1 e a nota 209. 
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Considerações Finais 

 

 

 A presente pesquisa procurou demonstrar a interferência da tradição interpretativa na 

tradução e interpretação da Bíblia Hebraica, dentro das tradições cristãs, principalmente a 

protestante, e na tradição judaica rabínica. Analisamos como essas duas vertentes de tradição 

religiosa, moldaram suas traduções de forma que se adaptassem às suas tradições 

interpretativas, principalmente em textos messiânicos, que são o principal ponto de contato 

entre o judaísmo e o cristianismo. 

 Sendo a Bíblia Hebraica, considerada um texto sagrado, é reconhecido dentro da 

teoria de tradução, como texto sensível, pois é gerador de doutrinas, comportamentos e visões 

de mundo de importantes tradições religiosas, tais como as do judaísmo rabínico e do 

cristianismo protestante.  

Devido a essa sensibilidade do texto da Bíblia hebraica, verificamos que a sua 

tradução é fonte de grandes debates entre as correntes religiosas, pois cada uma procura uma 

tradução que mais se aproxime da sua visão religiosa e da defesa de seus pensamentos. 

A tradução da Bíblia também influenciou os meios seculares de estudo de tradução, 

pois alguns teóricos de tradução como Nida e Taber, desenvolveram suas teorias de tradução 

tendo por base o texto da Bíblia, tanto a chamada Bíblia Hebraica, quanto o Novo Testamento 

Grego.  

O desenvolvimento da teoria das equivalências por Nida, foi, e continua sendo, o 

princípio orientador de diversas traduções da Bíblia em várias línguas, e como foi abordado 

no capítulo 1, a Sociedade Bíblica do Brasil, maior produtora de Bíblias no Brasil, adotou em 

sua BLH e a NTLH, os princípios de tradução por equivalência dinâmica de Nida, exaltando a 

teoria e utilizando-a como veículo de propaganda de sua versão, em contraste com as antigas 

versões, como ARC, ACF e ARA, definidas como tendo sido feitas por equivalência formal. 

Ainda que na época da produção da BLH a teoria de Nida fosse utilizada como um 

princípio de tradução “moderno”, com o tempo, se tornou criticada pelo meio secular como 

uma visão ultrapassada de princípios de tradução, principalmente pelos teóricos do discurso 

que classificam essas teorias de acordo com a visão logocêntrica, termo utilizado por Arrojo 

(1993), mas que remonta à abordagem linguística de Derridá. 

Novas abordagens, dentro do próprio conceito de equivalência, foram posteriormente 

desenvolvidas por Baker (1994), Basset (2003), entre outros, que procuraram corrigir a 

abordagem de Nida ampliando o conceito de tradução não somente no âmbito da equivalência 
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da palavra, mas, também, um conceito de equivalência que incluíssem outros aspectos da 

linguagem e do texto. 

O que se procurou verificar nessa pesquisa, é que as teorias de tradução foram usadas 

pelas tradições religiosas para a produção de teologia, incorporando ou não elementos teóricos 

seculares para defender a tradição interpretativa de determinados textos da Bíblia Hebraica. 

Dentre os textos que se notou uma tradução com forte influência teológica, o texto de Is 

14.12, analisado no capítulo 2, evidencia-se como depositário de uma tradição de 

interpretação protestante a respeito da queda de Satanás, influenciada pela teologia, as 

traduções criaram até mesmo um novo nome para Satanás, ausente na Bíblia Hebraica, mas  

presente na Vulgata, embora até mesmo esta, sendo mal interpretada pela tradição cristã. Mais 

do que tradução, verificou-se que as versões que utilizam o substantivo lucifer, como um 

nome: Lúcifer, continuam uma tradição interpretativa, ao invés de traduzirem o texto 

hebraico.  

Essa presença da teologia nas traduções de outras vertentes religiosas, foi verificada, 

no caso da tradição judaica, na tradição interpretativa de Is 9.5-6, que remonta a interpretação 

do Talmude Bavli e de Rashi da mesma passagem, a versão da Editora e Livraria Sêfer 

incorporou em sua tradução, através da inserção de parênteses, a tradição interpretativa 

judaica, abordada no capítulo 2.2. 

Outra corrente religiosa conhecida como Os Testemunhas de Jeová evidenciam a 

interferência teológica em sua tradução chamada de Tradução do Novo Mundo das Escrituras 

Sagradas, no caso analisado de Gn 1.2, foi observada a presença de glosas para introduzir 

pontos de vista teológicos a respeito do espírito de Deus e, em Gn 7.15, outras glosas 

introduzem a visão teológica dessa corrente religiosa a respeito da alma humana.  

Todos os exemplos analisados, demonstram que a tradução pode ser despositária de 

uma tradição interpretativa, que interfere em sua produção, orientando o texto sensível da 

Bíblia Hebraica para produzir a visão teológica da tradição religiosa que a produz. 

Ainda analisando a presença da tradição na produção de traduções da Bíblia Hebraica, 

a pesquisa verificou o uso da paráfrase, ou a tradução explicativa, para produzir, além de uma 

tradução, também uma explicação do texto, quer como argumento de facilitação da leitura ou 

como elemento interpretativo da tradição religiosa. Os exemplos analisados do salmo 23 na 

NTLH (2000) e na Nova Bíblia Viva (2010) verificaram a inserção de elementos 

parafraseados que acabaram por ampliar o texto original, explicando mais do que traduzindo. 

O presente trabalho analisou também a tradução como tradição interpretativa. Do 

ponto de vista cristão, vista como essencial à disseminação das doutrinas cristãs, e do ponto 
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de vista rabínico, vista com certo cuidado, pelo fato de diferentes versões poderem carregar 

diferentes versões do original (SHIMON-SHOSHAM, 2007, p. 2). Nessa abordagem, nota-se 

o poder da tradição como elemento gerador de tradições interpretativas estabelecidas, que 

acabam por interferir no processo de tradução. Para verificar essa presença da tradição 

interpretativa, a presente pesquisa delineou um breve histórico dos princípios de interpretação 

na tradição cristã e na tradição rabínica. 

Na história da interpretação, o cristianismo precisou adaptar o texto da Bíblia 

Hebraica, relacionando-o com a pessoa de Jesus Cristo, e produzindo um primeiro texto 

interpretativo da Bíblia Hebraica, conhecido pelos cristãos como Novo Testamento. A partir 

do Novo Testamento, e privilegiando as versões gregas que já continham uma interpretação 

messiânica, os primeiros cristãos, focaram sua atenção nessas interpretações e mantiveram 

essa tradição interpretativa, através de comentários e exposições de cunho mais alegórico, na 

conhecida escola de Alexandria, e de cunho mais literalista, na escola de Antioquia da Síria. A 

escola intermediária, chamada Escola Ocidental, oscilou entre a interpretação literal e a 

alegória, contudo, o fato evidente, é que o cristianismo estava principalmente focado na 

questão messiânica, e seus comentários e traduções, procuraram perpetuar a tradição 

interpretativa que enfatizasse essa visão. 

Dentro da vertente religiosa do judaísmo rabínico, também foram produzidas novas 

traduções gregas, que também procuravam manter uma tradição interpretativa mais literal, e 

menos focada na questão messiânica, enfatizando, principalmente, o estudo da Torá e suas 

aplicações legais (halakah). Dentro dessa vertente, a obra mais significativa foi a Mishná, que 

perpetuou a tradição interpretativa do judaísmo rabínico, iniciando uma cadeia de tradição, 

que produziu uma enorme quantidade de material interpretativo, posteriormente aumentado 

pela Guemará (Talmude), e pelos diversos comentaristas rabínicos. 

Entendendo que a tradição é um processo que se desenvolve ao longo de vários anos, 

procurou-se verificar o desenvolvimento das tradições interpretativas nas versões antigas mais 

importantes: a LXX, Vulgata, Targum, Peshitta e NT, foram colocados os textos dessas 

versões ao lado de uma tradução feita por nós e as explicações a respeito das interpretações 

presentes nessas versões em relação a perícope de Is 52.13-53.12. Essa análise verifica a 

presença de interpretações antigas desse texto que conduziram a interpretação dessa passagem 

também nas traduções modernas. Dentre as versões que mais preservaram a tradição 

interpretativa, está a LXX, de origem judaica, mas posteriormente apropriada pelos cristãos, e 

por isso, abandonada pelo judaísmo rabínico. A Vulgata e os Targumim, foram também, 

versões com forte tradição interpretativa. No caso do targum, de origem judaica, foi usado 
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como fundamentação tanto das doutrinas cristãs, como das doutrinas do judaísmo rabínico. 

Após essa análise das principais versões, verificou-se também que o texto da perícope 

em questão foi interpretado de diferentes formas pelas fontes judaico-cristãs, ora 

interpretando a passagem como se referindo a Jesus, como o Messias, na tradição 

interpretativa do cristianismo, ora se referindo ao povo de Israel na tradição interpretativa 

rabínica. Mas nota-se, nessa pesquisa, que a interpretação messiânica da passagem também 

está presente nas fontes judaicas antigas, que embora prefiram a interpretação coletiva, não 

deixam de abordar a possibilidade de uma interpretação individual do texto. 

Ao fazer um estudo comparativo das versões do texto da perícope de Isaías 52.13-

53.12, pudemos verificar a forte influência da tradição na interpretação desse texto, tanto nas 

versões de origem cristã (NT e Vulgata), quanto nas versões de origem judaica (Áquila, 

Targum). Essas antigas versões formaram a base de fundamentação até mesmo para novas 

versões da Bíblia Hebraica, nas diferentes tradições religiosas, que as usam como referencial 

de suas tradições, inclusive para defender suas interpretações da perícope em questão. 

Por fim, a análise de duas traduções modernas da Bíblia Hebraica, a primeira da 

Editora e Livraria Sêfer (BÍBLIA HEBRAICA, 2006, p. 439-440), de corrente judaica, e a 

segunda da Editora Mundo Cristão (NOVA BÍBLIA VIVA, 2010, p. 612), demonstram a 

presença da escolha de uma tradição interpretativa dentre as muitas visões do texto. Essa 

escolha interpretativa interferiu na produção de ambas as traduções, produzindo um texto 

mais explicativo, de acordo com as interpretações preferidas de cada vertente religiosa. 

Observando todos esses vários aspectos desenvolvidos nessa pesquisa, podemos 

entender que a tradução, longe de ser transparente, é fruto das influências dos tradutores, pois 

carregam suas visões de mundo. Contudo, tais influências se intensificam quando a tradução 

trabalha com o texto sensível da Bíblia Hebraica, e se intensifica ainda mais quando se trata 

de textos polêmicos, ainda mais sensíveis à interferência da tradição interpretativa.  

Dentro desse espectro de influência, conclui-se por essa pesquisa, que a tradição 

interpretativa gerou uma forte interferência na tradução do texto de Is 52.13-53.12, 

conduzindo o entendimento do texto de acordo com a vertente religiosa que produz a tradução 

da respectiva passagem. Sendo assim, o que o leitor da Bíblia Hebraica lê, já não é mais uma 

tradução do texto hebraico de acordo com princípios acadêmicos de tradução e de acordo com 

o método científico, mas sim uma tradição interpretativa que será orientada de acordo com a 

corrente religiosa e da preferência dos tradutores e editores da tradição interpretativa que a 

produz.   
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APÊNDICE A 

Tradução Interlinear Literal de Isaías 52.13-53.12 

52.13 

`daom. Hb;g"w> aF'nIw> ~Wry' ydIb.[; lyKif.y; hNehi 

muito e será elevado 
e será 

engrandecido 
será exaltado meu servo 

agirá com 
prudência 

eis 

14 

vyaime tx;v.mi-!Ke ~yBir; $'yl,[' Wmm.v' rv,a>;K;  

de homem 
assim 

desfiguração de 
muitos sobre ti ficarão espantados como 

  `~d'a' ynEB.mi wOra>;tow> Whaer>m; 
  homem do [que] filhos do e a forma dele 

aparência 
dele 

                 
15 

~h,yPi ~ykil'm. WcP.q.yI wyl'[' ~yBir; ~yIwOG hZ,y; !Ke 
boca deles 

 
reis fecharão sobre ele muitos povos 

borrifará[?] 
[espantará] 

assim 
`Wnn'wObt.hi W[m.v'-aOl rv,a>;w: War' ~h,l' rP;su-aOl rv,a>; yKi 

compreenderam não ouviram e o que viram para eles 
não foi 
contado  

o que pois 

 
    53.1 

`ht'l'g>nI ymi-l[; hwO'hy> [;wOrz>W Wnte['muv.li !ymia>,h, ymi 
foi revelada sobre quem YHWH 

e a semente 
de 

para  nossa 
informação 

deu crédito quem 
2  

hY'ci #r,a,me vr,Vok;w> wyn'p'l. qnEwOYK; l[;Y:w: 
seca de uma terra e como a raiz diante dele como o rebento e foi subindo 
 WhaernIw> rd'h' aOlw> wOl ra;to-aOl 
 e olhando nós para ele esplendor e não ele tinha 

aparência-
não 

    `Whdem.x.n<w> 
ha,r>m;-
aOlw> 

    e desejássemos 
ele 

e não 
aparência 

3 
[;WdywI twObaok.m; vyai ~yviyai ld;x>;w: hz<b.nI 

e conhecido [de] 
 

dores homem  de homens rejeitado dos 
foi 

desprezado 

 hz<b.nI WNM,mi ~ynIP' rTes.m;k.W ylix 

 foi desprezado de nós faces 
e como um  [de 

quem] se 
esconde 

sofrimento 
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    `WhnUb.v;x>; aOlw> 
    o consideramos e não 

o4 
~l'b's. Wnybeaok.m;W af'n" aWh WnyEl'x\ !kea' 
levou-as e nossas dores carregou ele nossas doenças verdadeiramente 
`hN<[um.W ~yhiOla>, hKemu [;Wgn" WhnUb.v;x>; Wnx.n:a>;w: 

e humilhado Deus golpeado por ferido 
considerávamos 

a ele 
e nós 

5 
WnytenOwO[me aK'dUm. Wny[ev'P.mi ll'xom. aWhw> 

de nossas maldades foi destroçado 
de nossas 

transgressões 
foi perfurado e ele 

`Wnl'-aP'r>nI wOtr'bux>;b;W wyl'[' WnmewOlv. rs;Wm 

para nós   - cura 
e pelo golpe dele 
(ferimento dele) 

sobre ele nossa paz castigo de 

            
6 

  wOKr>d;l. vyai Wny[iT' !aCoK; WnL'Ku 

  
para o seu 

próprio 
caminho 

cada um 
andávamos 

errantes 
como 

ovelhas 
todos nós 

`WnL'Ku !wO[>; tae wOB [;yGip.hi hw'Ohyw: WnynIP' 
de todos nós maldade a nele fez tocar e YHWH se voltava 

                 
7 

hf,K; wOyPi-xT;p.yI aOlw> hn<[;>n; aWhw> fG;nI 
como cordeiro 

abriu –a boca 
dele 

e não foi humilhado e ele Ele foi oprimido 
hm'l'a>,n< h'yz<z>gO ynEp.li lxer'k.W lb'Wy xb;J,l; 

se cala que a tosqueia diante de e como ovelha conduzido para o matadouro 
   `wOyPi xT;p.yI aOlw> 
   a boca dele abriu e não 

8 
yKi x;xewOfy> ymi wOrwOD-ta,w> xQ'lu jP'v.MimiW rc,[ome 
pois considerou quem 

e geração 
dele 

foi tomado e do juízo da opressão 
`wOml' [g;n< yMi[; [v;P,mi ~yYIx; #r,a,me rz;g.nI 

para ele[s] 
 golpe do meu povo 

[por causa] 
do pecado 

vivos da terra dos foi cortado 

9             
l[; wytmoB. ryvi['-ta,w> wObrqi ~y[iv'r>-ta, !TeYw: 

sobre em mortes dele e com o rico a sepultura dele com os ímpios  e deu 
`wyPiB. hm'r>mi aOlw> hf'[' sm'x'-aOl 

em boca dele engano e não fez violência - não 
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10 

  ~v'a' ~yfiT'-~ai ylix>,h, wOaK.D; #pex' hw'Ohyw: 

  
[por] 

oferta de 
espiação 

quando colocar fazer enfermar destroçá-lo desejou e YHWH 

wOdy'B. hwO'hy> #p,xew> ~ymiy' $.yrIa>;y: [r;z< ha,r>yI WOvp.N: 
em mão 

dele 
 

YHWH 
e a 

alegria 
de 

dias 
Ele fará 

prolongar 
semente ele verá alma dele 

       `xl'c.yI 
       Ele 

triunfará 
 

11 
qyDIc.y: wOT[.d;B. [B'fyI ha,r>yI wOvp.n; lm;[>;me 

tornará justo 
 

com o 
conhecimento 

dele 

e estará 
satisfeito 

verá da alma dele do trabalho 

`lBos.yI aWh ~t'nOwO[>;w: ~yBir;l' yDIb.[; qyDIc; 

carregará ele 
e a maldade 

deles 
a muitos meu servo 

o justo 
 

 

12 

  qLexy> 
~ymiWc[>;-
ta,w> 

~yBir;b' 
wOl-

qL,x;a>; 
!kel'  

  ele repartirá 
e com os 

poderosos 
com muitos 

eu 
repartirei 
com ele 

por isso 

~y[iv.P-ta,w> wOvp.n; tw<M'l; hr'[/h, rv,a;> tx;T; ll'v' 
e com os 

transgressores 
alma dele na morte entregou que debaixo de despojo 

 `[;yGip.y; ~y[iv.Pl;w> af'n' ~yBir;-aj.xe aWhw> hn'm.nI 

 
fará 

intercessão 
 

e pelos 
transgressores 

carregará 
o pecado de 

muitos 
e ele 

foi 
contado 
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APÊNDICE B 

 

 238(רמב"ן) de Nachmânides (Hiney Yaskyl ‘Avdy)  הנה ישכיל עבדי

  

  

  עבדי ישכיל הנה תפרש באור

  

, הנכון בפרשה הזאת שהיא על ישראל כלו, כלשון אל עבדי ישכיל הנה

תירא עבדי יעקב , ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר וכן 

רבים .אבל על דעת המדרש המיחס אותה על משיח, צריכים אנו לפרש אותה 

תוב לא שבו דבר הכ דויד כפי דברי הספרים. פי׳ אחד, אומר שמשיח בן

   ꞉ולא יומת ביד שנאיו, וכן הכתובים מורים בביאור. וזה פירוש הפרש חינוצ

  

, כי בעתות הגאולה יבין המשיח וישכיל הקץ וידע הנה ישכיל עבדי

, לפי ישכילכי הגיע תור ביאתו ובא הקץ שיתגלה לעדת המיחלים לו. ואמר 

בררו כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ יתשנאמר בספר דניאל, 

  -  ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים

והמשכילים יבינו. אמר דניאל כי יהיו מן הרשעים שירשיעו לחרף ולגדף 

משיח. בעבור איחורו הגדול, ולא יאמינו בו כלל ולא יבינו כל העקבות 

רי איש שיטעון שהוא משיח, חהרשעים הקץ, כי יהיו מהם שיטעו א

יבינו הקץ האמיתי ויחכו אליו. וכנגד זה אמר ישעיה, כי המשיח והמשכילים 

                                                
238  O texto utilizado é o de SHEVOEL, Rav Haim Dov (org.). Kotvey Rabeynu Moshé ben Nachman. 
[hebraico]. Jerusalém, Israel: Musar Harav Kook, 1963 em comparação com o texto de NEUBAUER, Vol I, 
1877, p. 75-85, precisei ajustar as variantes textuais anotadas nesses dois textos para produzir uma tradução com 
um sentido lógico.  
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עבד ה׳ ישכיל ויבין הקץ, ומיד יקום וירום וישא ויגבה לבו בדרכי ה׳ לבא 

בה׳ , כענין  חלקבץ נדחי ישראל, לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחו, אשר יבט

. ובתרמילו לפרעה והכה ארצו בשבט פיושבא במקלו  שהיה הגואל הראשון, 

וגה ממלאכי השרת. נולפי זה אמרו במדרש , ירום מאברהם, ונשא ממשה, ו

נתבוננו לומר כי המשיח ירום מאברהם, שהיה דורש אמונת האלהים ומגייר 

גרים בארץ נמרוד על כרחו של מלך,והמשיח יעשה יותר מזה שיגייר עמים 

 רבים. ונשא ממשה, שבא לפרעה, המלך הגדול הרשע שאמר, לא ידעתי את

, הברזל מכור עמו והוציא ממנו יירא ולא ,אנשים שפל רועה היה והואה׳ , 

ישראל   להוציא,כלו עולם מלכי כל על שיתעורר ,ממנו  יותר והמשיח יעשה

 מאד מזרזים המה שגם, השרת ממלאכי וגבה. נקמה בגוים ולעשות מידם

 אם כי אלה עמי בכל מתחזק אחד ואין: כדכתיב ,ישראל של גאולתם בענין

 יותר יעשה והמשיח שם ׳וגו פרס שר עם להלחם ואמר אשוב ,שרכם  מיכאל

 אברהם כי, האלהים אל וקרבתו משיח של למעלתו ויתכן החכמה . מכולם

 ומשה שחיה , חדשה ברית עמו וכרת , אוהבו  ,והנורא  הנכבד ה׳ שקראו

 , ולומשמא מימינו עליו השרת עומדים ומלאכי , האדם י מכל”להש קרוב

 מטה יומי עתיק ועד , כן כתיב כי , הש״י כמשיח  בידיעת קרובים אינם כולם

 ורבוא ישמשוניה אלפין אלף,כתיב  השרת ובמלאכי , הקרבוהי וקדמוהי

 אשר , בשכלו ,ירום שהוא ישעי׳ אמר ולכך יקומון.  קדמוהי ורבוא רבבן

 ליותר מכ , ׳ית שמו בידיעת , מאד וגבה ונשא , הש״י את ישכיל מאד

 ממלאכי יותר גדולים צדיקים שהם בשאר אמרו אפילו וכבר. הנבראים לפניו

  השרת .
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ר״ל כאשר  , ׳רבים וכו עליך שממו כאשר  ,במשיח הכתוב ואמר 

 על העני ורוכב הנבזה ואמרו האיש , בתחלת בואך ךב להלעיג ,שממו עליך 

 יצילם ךואי בישראל החזיקו אשר כולם ,העולם  מלכי כל ינצח איך , חמור

 בני הן  ,שאמר כמו שהיה מלעיג עליו  , במשה עושה פרעה היה וכן , מידם

  .פרעה  ואיך ישמעני אלי שמעו לא ישראל

 מאיש משחת הזה האיש יאמרו יאמר כאשר רבים  גוים יזה כן

 . למלקוש דברו יפערו ופיהם עליהם מלתו שתהטיף ,עתה  כן יאמרו , מראהו

 יהיו ,משכיבם  בחדר אפילו  ,פיהם שיסגירו , פיהם מלכים יקפצו עליו

   .תקלל מלך אל במדעך גם , רעהו אל איש ויאמרו , עליו מלדבר יראים

  

 מי , בעמים משיח שמועת באה כאשר  ,ואמר  , לשמועתנו האמין מי

 שהוליך כמו , הגואל לימין מוליך אשר הוא ,׳ה וזרוע , שיאמין זה בהם

מתחלה  היה כי , בזה שיאמין ,נגלתה  מי על ,תפארת  זרוע משה לימין

  פרי.  ולשאת ענף לעשות יגדל שלא, ציה  מארץ עולה אילן קטן כאילו הוא

  

 כאשר היה , חמור על ורוכב עני אבל , ועם חיל לו שאין ,נבזה  והוא

 איש . החמור על ובניו ואשתו למצרים הוא בבואו מרע״ה הראשון הגואל

 מהיות אותו ומונעים , איחור שגורמין אלישר עונות על מצטער , מכאובות

והחולי   ,,  כי החולה תמיד הוא מצטער על הכאבוידוע חולי .עמו על מלך

יאמר על הצער הבא בסבת רוב החשק  ,כמו שנאמר וידבר לאמנון להתחלות 

בעבור תמר אחותו,  וכן אין חולה מכם עלי , או שיחלה ממש מן הצער,  

  כנוהג בבני אדם.
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לה, ומצטער על פשעינו שהיינו א חו,כי הו יינו הוא נשאאכן חל 

אנחנו ראויין להיות הולים ומצטערים בהם,  והמכאובות שהיינו אנחנו 

ראויים להיות כואבים עליהן הוא סובל חזקם,   כי הוא המצטער עליהם.  

נגוע מוכה אלהים , בראותינו אותו דל וחלוש,   כי הוא ואנחנו חשבנוהו 

  ומעונה.

  

, כי מוכיח בו.   מוסר השלום עליולשון יחולל אילות מ,  וא מחוללוה

, כי החבורה שהוא מצטער ומתגורר עליה תרפא ובחבורתו נרפא לנו 

אותנו,  כי השם יסלח לנו בזכותו,   ונתרפא מפשעינו ועוונות אבותינו, 

ה׳ ורפאתיו,  וכל  רמלשון ושב ורפא לו,  שלום שלום לרחוק ולקרוב אמ

ת האלו רבים בענין הגאולה,  אנוש לשברך נחלה מכתך , אין דן דינך הלשונו

  למזור רפאות תעלה אין לך.

  

,  יאשים את ישראל בעבור כי  כולנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו

ם בגלותם  ישימו כל כוונתם בעסקי העולם , ומשים כל אחד כוונה לעצמו ה

לל לפני ה׳ לילה ויום שיכפר ביתו ועסקיו,  וראוי להם להיות בוכים  ולהתפ

על העוון ישראל ויחיש קץ הגאולה,  כי המשיח יבוא בתשובה  יבוא מיד,  

ואם לאו, יתאחר עד הקץ הבא עליו בשבועה כדכתיב , וירם ימינו ושמאלו 

, כי וה׳ הפגיע בו את עון כולנו   ꞉אל השמים וישבע בחי העולם . ונאמר

מצטער כל היום על כי איחרו פעמי הזה הנזכר פוגע בו,  כי הוא  עוןה

מרכבותיו,  ואנחנו אין אנחנו משגיחים בכך, אלא מתעסקין בעסקים בתוך 
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  העולם. 

  

, כי בבואו בתחילה עני ורוכב על חמור,  יבואו עליו  נגש והוא נענה

נוגשי כל עיר ועיר ושוטריו ויענו אותו בחירופין וגדופין,  כי יחרפו אותו 

בא בשמו,  כענין משה רבינו שאמר לו פרעה , לא  ואת האלהים אשר הוא

ידעתי את ה׳ , והוא לא ענה אותו ולא אמר לו, אלהי השמים והארץ אשר 

לא יענה,  וישתוק. ולא יחדל מלדרוש  שיחישמידך מהר,  אבל שתק , וכן מ

באומות , כה אמר ה׳ שלח עמי ויעבדוני,  והוא שלישראל,  ומלומר לכל מלך 

,   יחשוב בלבו אפילו יהרגוני אעשה שליחות בוראי,  כי כשה לטבח יובל

כן חובה עלי,  כמו שאמר חנניה מישאל ועזריה , והן לא ידיע להוי לך מלכא 

וגו׳ וכן אמר רז״ל ,  כל המוסר עצמו על מנת להעשות לו נס אין עושין לו 

.  ובלשון הזה בעצמו אמר ירמיה , ואני בכבש אלוף יובל לטבוח , וכן סנ

  מר אסוף המשורר,  ואהי נגוע כל היום , ואומר,  כמו חללים שוכני קבר. א

  

, יחשוב בלבו שלוקח מלעצור בעמו ומהיות מעוצר וממשפט לוקח 

, שיספר להם ויודיעם ואת דורו מי ישוחחשר ושופט עליהם,  ויחשוב:  

,בעבור פשע עמו שהוא הנגע  נגזר מארץ חיים דרכי הש״י,  ויאמר כי אני 

  ם.  וסיפר הכתוב בשבחו  , שלא ידאג על חייו רק בעבור ישראל. שלה

  

על גמר המחשבה  -, הנתינה תאמור בכתוב ויתן את רשעים קברו 

נתתי את לבי לדרוש, אל תתן אמתך ,  ותאמר על הדבור,  כמו ונתת   בלב,

את הברכה על הר גריזים , ונתן אותם על ראש השעיר.  אמר,  יתן בלבו 
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דאי יהרגוני ובמקום הזה ועם הרשעי האומות,  כי יחשוב ויאמר  שיהיה קברו

וחוצבי מרום קברו, שר״ל המקום שיחשוב שנקבר  בו  תהיה קבורתי,   כמו

כאשר ימות ולא נקבר בו מעולם ,  וכן בקברי אשר כריתי לי,  ולא נקבר בו 

  עדיין.  

  

לוה ,  יאמר שיתן לנפשו מיתות הרבה , עשירי השואת עשיר במותיו

שבישראל שאינם חפצים בו,  כי יחשוב שיהרגוהו בסקילה או בשרפה הרג 

וחנק,  לכך אמר במותיו,  לשון רבים,  וזה כדרך המתים בחושך מצרים. 

,  לרשעים הנזכרים,  שהם האומות,  שלא בא על לא חמס עשהואמר,  

  ,  לעשירי ישראל. ולא מרמה בפיולגזול דבר משלהם,  

  

, כי רצה הש״י לזכותו בצער שהוא מצטער בו.  ליוה׳ חפץ דכאו הח

שתשים נפשו אשם,  שיחשוב בו כי אשם וחטא ובעבור מיעוט זכותו אירע 

כל זה, כי יהי׳ לו זכות שלימה בזה , וטעם אם תשים , הם דברי השם הנכבד 

והנורא וחפצו,  שאמר שאם יסבול כל זה ותהיה נפשו שפלה, שלא יקרא 

תיו,  הנה אתן לו שכר מדה כנגד מדה,  שיראה זרע , תגר וחרהור אחרי מדו

,  ויתקיים בו זרע הירא,  כמו אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. אםואמרו: 

ויאריך קרא דכתיב תחת אבותיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ , 

לעדי עד עולם,  כמו שנאמר,  חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם  ימים

וחפץ ה׳ בפרקי דר״א הגדול,  דכתיב שנותיו כמו דור ודור .  ועד , וכן אמר 

,   כי הוא ישלים הגאולה אשר הש״י חפץ בה,  וילמד לכל העמים בידו יצלח

  כמו שנאמר כי באלה חפצתי נאום ה׳. ,׳ וחפץ ה ׳להשכיל ולדעת את ה
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, יאמר כי בעבור העמל שראה בעצמו  מעמל נפשו יראה ישבע

, כי הוא ידע ויכיר מי  בדעתו יצדיק צדיקובזכות זה,   ושבע קלון מכבוד, 

ומי הם הצדיקים הראוים להגאל,  וכן כל משפטיו,  ובין צדיקים,  כמו 

של רבים  ועוונותםשנאמר, והריחו ביראת ה׳ וכו׳  ישפט בצדק דלים וכו׳. 

הנזכרים,   הוא סבלם,  כי יתקן בהם תשובה,  כמו לכל סבל בית יוסף ,  

  קון ענינים,  וכן  לכו לסבלותיכם.שר״ל תי

  

, שיהיו כל עמים רבים חלקו ונחלתו,  ומן לכן אחלק לו ברבים 

,  תחת אשר הערה למות נפשוהגוים עצומים יחלק שלל לעמו ולעבדיו. 

שריקן נפשו מכל דבר למיתה,  כלומר שגמר בדעתו למות,  שמסר עצמו על 

וקן אותה מחשקה,  ומאשר מנת למות, מלשון אל תער נפשי , שר״ל אל תר

היא מתאוה לראות , כי תשלום הרצון יקרא מילוי הנפש,  כלשון תמלאמו 

,  ותחת שנמנה ואת פושעים נמנהנפשי, וביטול החשק נקרא עירוי הנפש. 

 והוא חטא רבים נשאבלבו שכל להיות מכלל הפושעים , כאשר הזכרתי.  

, ולפושעים יפגיע ם. ,בעת ההיא,  כי לא על פשעיו היה לו רק על חטא

שיפגיע הוא בנפשו עון החוטאים והפושעים,  כמו וה׳ הפגיע בו את עון 

  כולנו.

והנה לא נזכר בפרשה שינתן בידי שונאיו, ולא שיהרג ולא שיתלה על   

עץ,  אלא שיראה זרע ויאריך ימים,  וירום ונשא מלכותו בין בגוים, ומלכים 

 ה בבי״א.עצומים יהיו לו לשלל , אמן ואמן סל
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Tradução239 

 

 

Esclarecimento sobre a interpretação da perícope “Hineh Yaskîl ‘Avdî” 

 

 Eis que agirá com prudência meu servo, a correta interpretação desta parashá diz respeito 

a Israel como um todo, conforme a expressão não temas meu servo Jacó, e disse-me: tu és 

meu servo, Israel, que em ti eu serei glorificado (Is 44.2, 49.3) e assim [em] muitos [outros 

lugares]. Mas o conhecimento do Midrash atribui essa passagem ao Messias, nós precisamos 

interpretá-la conforme as palavras dos livros. O profeta diz que o Messias, filho de Davi, a 

respeito do qual o texto fala, não será vencido e não morrerá nas mãos de seus inimigos, e, 

assim, os escritos ensinam claramente. 

 

 E esta é a interpretação da passagem:  

 

 Eis que agirá com prudência meu servo, pois, no tempo da redenção, o Messias terá 

entendimento e agirá com prudência, o fim conhecerá, pois saberá quando o período para isto 

estiver chegando perto. E diz: agirá com prudência, de acordo com o que é dito no livro de 

Daniel, pois estão fechadas e seladas as palavras até o tempo do fim, serão purificados e 

embranquecidos e provados muitos e os ímpios agirão impiamente e não entenderão todos os 

ímpios (Dn 12.9) – mas os sábios entenderão (Dn 12.10).  Diz Daniel: os ímpios procederão 

impiamente (Dn 12.10) para afrontar e para blasfemar as pisadas do Messias (Sl 89.52[51]). 

Para atrasarem a redenção, e não crerão nele a totalidade deles e não entenderão todos os 

ímpios o fim, mas irão extraviar-se após qualquer um que reivindicar ser o Messias, mas os 

sábios perceberão o fim, conforme eu disse no debate para ele. E a respeito disso disse Isaías, 

pois o Messias, servo de HaShem, agirá com prudência e terá entendimento a respeito do fim,  

e imediatamente será exaltado e será elevado e engrandeceu o seu coração nos caminhos de 

HaShem (II Cr 17.6) para vir e ajuntar os dispersos de Israel, não por força e nem por 

violência, mas pelo meu espírito (Zc 4.6), pois confiará em HaShem, da mesma forma como o 

primeiro redentor, pois veio com sua vara e com sua bolsa a Faraó e ferirá a terra dele com a 

vara de sua boca (Is 11.4). E, de acordo com isso, é dito no Midrash, ele será maior do que 

Abraão, e será mais elevado do que Moisés, e mais reluzente do que o ministério dos anjos. 

                                                
239

  A tradução foi feita do hebraico com o auxílio da tradução para o inglês de DRIVER & NEUBAUER, 
Vol II, 1877, p. 78-84. 
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 Há entendimento em dizer que o Messias será maior do que Abraão, pois buscará a fé em 

Deus e conquistará prosélitos na terra de Ninrod, apesar da oposição do rei, e o Messias fará 

mais do que conquistaram muitos povos. E será mais elevado do que Moisés, que veio a 

Faraó, o grande rei ímpio, e Faraó disse: não conheço HaShem, e ele era pastor e o mais 

humilde dos homens, e não temeu a ele e fez sair o povo dele para a fornalha de ferro, mas o 

Messias fará mais do que ele, pois se moverá contra todos os reis do mundo inteiro, e fará sair 

Israel das mãos deles para fazer vingança contra os gentios. E será maior do que o ministério 

dos anjos, pois também eles exercerão diligentemente a redenção de Israel, como está escrito: 

e não há ninguém que se anime comigo contra estes senão Miguel vosso príncipe (Dn 10.21), 

e diz voltarei e guerrearei contra o príncipe da Pérsia e etc. Assim, o Messias fará mais do que 

todos eles. E ele estabelecerá a sabedoria para a elevação do Messias e a aproximação dele a 

Deus, pois Abraão como se lê: HaShem, o glorioso e temido, amigo dele, (Is 41.8), e firmou 

com o povo dele uma nova aliança, e Moisés, que viveu mais próximo de HaShem do que 

qualquer homem, e o ministério dos anjos que estão parados diante dele, à sua direita e à sua 

esquerda (I Re 22.19), de todos eles nenhum se aproxima do conhecimento do Todo-Poderoso 

como o Messias, pois assim está escrito, e até o ancião de dias fizeram chegar até ele (Dn 

7.13), e sobre o ministério dos anjos está escrito, milhares de milhares o serviam e milhões de 

milhões assistiam diante dele. E ainda diz Isaías que ele será grande , em seu entendimento, 

pois agirá com prudência por meio240 de HaShem, será elevado e muito grande, no 

conhecimento do seu bendito nome, mais do que todos os que nasceram antes dele. E foi dito 

ainda que o restante dos justos que serão maiores do que o ministério dos anjos.  

 

 E diz a escritura a respeito do Messias, como ficarão espantados sobre ti muitos, etc., 

quando ficarem espantados sobre ti, quer dizer: escarnecerão de ti em tua primeira vinda,   e 

está dito: pobre homem miserável e sentado sobre um jumento (Zc 9.9), como poderá vencer 

todos os reis do mundo? Pois todos eles se fortaleceram contra Israel, e como salvá-los das 

mãos deles, assim fazia Faraó com Moisés, pois zombava dele, como está dito, Eis que os 

filhos de Israel me têm ouvido e como serei ouvido por Faraó? (Êx 6.12). Assim borrifará 

muitos povos, diz a respeito deste homem, que a visão deste homem está desfigurada, assim 

está dito agora, que dispersará a palavra dele sobre eles e eles abrirão os lábios deles para 

[receber] a chuva das palavras dele (Jó 29.22, 23). Sobre ele fecharão reis as bocas deles. 

                                                
240  Neubauer informa sobre uma leitura variante מאת  que preferimos aqui por fazer mais sentido. 
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Pois eles fecharão as bocas deles, até na câmara das imaginações deles (Ez 8.12), terão temor 

de falar a respeito dele, e dirão um ao outro, nem em ti haja maldição contra o rei (Ec 10.20). 

 

 Quem deu crédito à nossa informação e diz, pois vem a notícia do Messias aos povos, 

quem dentre eles creu nisto, e o braço de HaShem, pois ele conduz a mão direita do redentor, 

como conduz a mão direita de Moisés como um braço de majestade (Is 48.12). A quem foi 

revelado, que creu nisto, pois era, inicialmente, como uma pequena árvore que crescia de uma 

terra seca, que não cresceu [suficientemente] a ponto de produzir ramos e trazer frutos, e ele 

foi desprezado, pois ele não tinha um exército e nem povo, mas pobre e sentado em um 

jumento, assim como foi o primeiro redentor, Moisés, nosso mestre, quando entrou no Egito 

ele e sua mulher e os seus filhos sobre o jumento (Êx 4.20). Homem de dores, ele foi afligido 

pelas iniquidades de Israel por causa do atraso, pois eles impediram-lhe de ser rei sobre o 

povo dele. E experimentado em enfermidades, pois a enfermidade faz com que ele sempre 

sofra dores, e a palavra enfermidade é usada aqui a respeito da dor produzida por excessivo 

amor, como é dito: e disse a respeito de Amnon que [ele angustiou-se] até adoecer por Tamar 

a irmã dele, e assim que não há enfermidade de vocês sobre mim ou que ele estará enfermo 

frequentemente por causa da dor, como trazida pelos seres humanos.  

 

 Verdadeiramente as nossas enfermidades ele carregou, pois ele estava enfermo, e 

angustiado pelas nossas transgressões e éramos nós que deveríamos estar enfermos e 

angustiados por causa dele. E as dores que nós tínhamos deveria estar essas dores sobre eles, 

ele levou esforçando-se por eles, pois ele se fez angustiar por causa deles, e nós 

considerávamos ele, quando vimos ele fraco e prostrado, pois ele foi ferido, golpeado por 

Deus e humilhado.  

 

 E ele foi perfurado, a palavra מחולל  vem de יחולל. o castigo de nossa paz estava sobre 

ele, pois ele foi punido. E pelo golpe infligido a ele, fomos sarados, pois o golpe pelo qual ele 

foi angustiado e humilhado trará cura para nós, pois Deus nos perdoará por causa da justiça 

dele, e seremos curados das transgressões e iniquidades de nossos pais, a palavra  רפא é 

usada novamente no sentido de que ele tem cura, paz, paz para os que estão longe e para os 

que estão perto, diz HaShem que saro a ele, e toda essa linguagem diz respeito a redenção, 

incurável a tua ferida, dolorosa a tua chaga (Jr 30.12) não há quem defenda a tua causa para te 

aplicar curativo, não tens remédio que te possa curar (Jr 30.13).  
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 Todos nós como ovelha andávamos cada um em seu próprio caminho se voltava, ele 

acusa Israel de ser culpado, porque eles, em seu exílio, colocaram toda a atenção deles nos 

negócios do mundo, e cada um dedica a si mesmo os seus próprios interesses e as ocupações 

de sua própria casa, e eles deveriam chorar e orando diante de HaShem de dia e de noite para 

expiar os pecados de Israel e apressar o fim do exílio, pois o Messias virá, em arrependimento 

virá em breve, se não, ele tardará até a vinda do fim, de acordo com o juramento, como está 

escrito: e levantou a mão direita dele e a mão esquerda dele aos céus e jurou por aquele que 

vive para sempre (Dn 12.7). E está dito: HaShem fez tocar nele a iniquidade de todos nós, 

pois esta iniquidade mencionada tocará ele, pois ele se angustiará todo o dia por se atrasarem 

o andar das carruagens dele (Jz 5.28), e nós, nós não temos prestado atenção nestas coisas, 

mas nos ocupamos entre as ocupações que há no mundo.  

 

 Ele foi oprimido e ele foi humilhado, pois tinha vindo primeiramente pobre e montado em 

um jumento, vieram sobre ele os capatazes de toda cidade e os oficiais da cidade torturaram a 

ele com divertimentos e insultos, pois reprovaram tanto a ele quanto a Deus, no nome do qual 

ele veio, como Moisés, nosso mestre, aquele a quem Faraó disse: Não conheço HaShem, e ele 

não respondeu a ele e não disse a ele, o Deus dos céus e da terra que destruirá a ti 

rapidamente, mas silenciou, e, assim, o Messias não responderá, e silenciou. E não deixará de 

exigir de Israel, dizendo a todo rei das nações, assim diz HaShem, deixa o meu povo ir para 

que me sirva, e ele, como cordeiro para o matadouro foi conduzido, pensará em seu coração: 

mesmo que eles me matem eu farei o que fui enviado a fazer por meu criador, pois assim eu 

devo fazer, como é dito de Hananias Misael e Azarias, e se não, fica sabendo oh rei, etc (Dn 

3.18) e da mesma maneira  os Rabinos dizem: ‘todo o que  dá a si mesmo para a morte, 

confiando que um sinal será feito para ele, nenhum sinal será feito para ele’. E essa linguagem 

é a mesma que diz Jeremias, e eu como sou cordeiro, como um boi que é levado para o 

matadouro (Jr 11.19), e assim é dito na canção de Asafe, pois todo dia tenho sido afligido (Sl 

73.14) e diz, como feridos de morte que habitam na sepultura (Sl 88.5).  

 

 Da opressão e do juízo foi tomado, ele pensará em seu coração que foi tomado da 

detenção pelo seu povo e ter sido o príncipe e juiz sobre ele, e ele pensará que foi tomado da 

terra dos viventes, por causa da transgressão do povo dele, que ele foi ferido por eles. E conta 

a escritura em seu louvor, que não se preocupe com a sua própria vida, mas somente por 

Israel.  
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 E foi entregue com os ímpios a sepultura dele, ele pensará em seu coração que foi tomado 

por causa de seu povo e por ser príncipe e juiz sobre eles, e pensará: e a sua geração quem a 

declarou – pois declarará a eles e eles entenderão os caminhos de HaShem, pois diz foi tirado 

da terra dos viventes, por causa do pecado do povo dele que ele foi ferido por causa deles, e 

diz a escritura, em seu louvor, que ele não se preocupará com a sua própria vida, mas somente 

por Israel. 

  E foi entregue com os ricos a sepultura dele.  O verbo נתן é usado na escritura -  a 

respeito do último pensamento do coração, entreguei meu coração para buscar (Ec 1.13),  

não tenhas a tua serva (I Sm 1.16), e é dito sobre a palavra, sobre dar a bênção sobre o monte 

Gerezim (Dt 11.29), e as colocará [as mãos] sobre a cabeça do bode (Lv 16.21). Diz, ele 

entregou o coração dele, que será a sepultura dele com as nações ímpias, pois pensará e dirá: 

certamente eles me matarão e neste lugar será a minha tumba, como [está escrito] cavando o 

lugar da sepultura dele (Is 22.16),  não se refere ao lugar que ele pensará que foi enterrado 

quando ele morrer e não que ele está enterrado eternamente, e, sim, na minha sepultura que eu 

cavei para mim, e não foi sepultado ainda.  

 

 E com o rico em suas mortes, diz respeito a entrega de sua alma para muitas mortes, 

Além disso, os ricos que estão em Israel e não se agradam dele, pois ele pensará que eles o 

matarão por apedrejamento ou por queimadura, assassinato ou asfixia, por isso diz em suas 

mortes, isto é, conforme as mortes nas trevas do Egito. E diz, e não cometeu violência, os 

ímpios mencionados, que são gentios, e não vem para tomar algo deles, e não houve engano 

em seus lábios, os ricos de Israel.  

 

 E HaShem desejou destroçá-lo, fazendo-o enfermar, pois quis HaShem infligir a ele a 

angústia a qual ele suportou. Que colocou a alma dele como oferta de expiação, pois ele 

pensará que por causa da oferta de expiação e, pela oferta de pecado de uma minoria, que 

aconteceu tudo isso. Pois havia uma razão para concluir isso, e agradou quando colocar, estas 

são as corretas palavras de HaShem e são terríveis os desejos dele, pois diz que ele suportará 

tudo isso, será a alma dele humilhada , pois não será contencioso a respeito da razão destas 

medidas, eis que darei a ele a sua recompensa, medida por medida, pois ele verá a semente, 

como diz: se como quando é dito se tu voltares, então, te trarei diante de mim e 

permanecerás. (Jr 15.19)  e verá uma semente, e se cumprirá o que está escrito em lugar de 
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teus pais estarão os teus filhos os colocarás por príncipes em toda a terra (Sl 45.17) e ele 

aumentará os dias, sempre e sempre, eternamente, como é dito, vida te pediu e deste a ele 

abundância de dias sempre e eternamente. (Sl 21.5) e, assim, diz no Pirqey do Rabino 

Eliezer, o grande, como está escrito  como muitas gerações (Sl 61.7). e a alegria de HaShem 

em suas mãos triunfará,  pois ele completará a redenção que HaShem queria, e ensinará todos 

os povos com prudência e entendimento de HaShem e se alegrará HaShem, como é dito, pois 

destas coisas me agrado, diz HaShem (Jr 9.23 (24 em português)).  

 

 Do trabalho da sua alma verá e ficará satisfeito, é dito: pois pelo trabalho que viu nele 

mesmo e ficou satisfeito, vergonha em vez de glória (Hc 2.16), e graças a isto com o seu 

conhecimento justificará o justo, pois ele saberá e conhecerá quem e quem são os justos que 

deverão ser redimidos, e, assim, todo o juízo dele e entre os justos, como é dito e irá deleitar-

se no temor de HaShem e etc. (Is 11.3) julgará com justiça os pobres (Is 11.4) e nossas 

iniquidades, como mencionado anteriormente, de muitos, ele as suportará, pois irá corrigi-los 

para o arrependimento, como tudo pôs a cargo da casa de José (I Re 11.28), significa acerto 

de contas, assim com é dito ide às vossas cargas (Êx 5.4). 

 

 Por isso, dividirei com ele a porção de muitos, pois a totalidade de muitas nações (Sl 

89.51) será a porção e herança dele, e do  meio dos gentios ele dividirá o forte espólio para o 

povo dele e para os servos dele, pois ele esvaziou a sua alma de tudo para morrer, isto é, ele 

resolveu em sua mente resignar-se à morte. Conforme a linguagem não deixe derramar minha 

alma (Sl 141.8), isto é, esvaziá-la da esperança, a qual demora a se realizar, pois o 

cumprimento da vontade é dito como sendo o sentimento da alma, como na linguagem de 

será satisfeito o meu desejo (Êx 15.9), semelhantemente a frustração do desejo é chamada de 

esvaziamento da alma.  E com os transgressores foi numerado, esperava em seu coração, que 

fosse contado no meio dos ímpios, conforme eu já havia afirmado. E ele, o pecado de muitos 

suportou, naquele tempo, pois não diz respeito às iniquidades dele, mas a respeito do pecado 

dos outros. E pelos transgressores intercederá, intercederá, isto é, a maldade dos pecadores e 

dos ímpios, como HaShem fez chegar a ele a iniquidade de todos nós. 

 Eis que não faz menção, na parashá que será entregue nas mãos de seus inimigos, e 

não será morto e não será pendurado em uma árvore, mas que verá a semente e se estenderá 

por muitos dias, e será exaltado e elevado e o reino dele estará entre as nações, e ele terá o 

espólio de reis poderosos, amém e amém, סלה בבי״א 
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ANEXO A 

 

MIDRASH DE RUTH RABA CONTENDO A INTERPRETAÇÃO 

 DE ISAÍAS 52.13-53.12 
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ANEXO B 

 

PÁGINA DO MIKRAOTH GEDOLOTH CONTENDO O TEXTO E AS 

INTERPRETAÇÕES DE ISAÍAS 52.13-53.12 
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