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I N T R O D U Ç ÃO

O livro e o título
O livro do Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Na Bíblia Hebraica é 

tradicionalmente conhecido com o título de Shemôt (Nomes), de acordo com 
a sua forma normal de titular os livros a partir das palavras iniciais. O título de 
Êxodo provém da versão grega dos Setenta, que procurou dar a cada livro da 
Bíblia um título de acordo com os seus conteúdos. Este título privilegia o con-
teúdo dos quinze primeiros capítulos, pois é neles que, de forma mais direta, 
se encontra descrito propriamente o êxodo, isto é, a saída dos filhos de Israel 
do Egito. Entretanto, o título de Êxodo ganhou uma definição ainda mais perti-
nente com a importância que o seu tema e a sua hermenêutica foram acumulan-
do ao longo da Bíblia e da história. Aplicando-se especificamente às memórias 
e à leitura da história e da teologia segundo a experiência dos israelitas, os te-
mas do Êxodo não deixam de ser significativos também para outros povos, pa-
ra os quais a libertação da opressão foi igualmente significativa.

Conteúdo
Na sua parte inicial (Ex 1-15), o livro do Êxodo mostra a opressão de Is-

rael e a sua libertação; não é uma auto-libertação, mas uma libertação realiza-
da por Deus, de debaixo do jugo do Egito em vista de uma nova instalação. O 
texto de Ex 16-18 descreve as dúvidas e hesitações dos filhos de Israel no de-
serto. Em Ex 19,1-24,11 e 32-34 narra-se o acontecimento da aliança no Sinai 
entre Deus e Israel. E em Ex 24,12-40,38, sem a inserção já referida de Ex 32-
34, descrevem-se as prescrições para a construção do santuário (Ex 25-31) e 
a execução das mesmas (Ex 35,1-40,33). Esta narrativa relativa ao santuário, 
que constitui o centro e o cume do livro do Êxodo, está encerrada numa signi-
ficativa inclusão (Ex 40,34-38), em que se descreve a descida de Deus sobre 
o santuário, com as mesmas referências de nuvem, glória e fogo com que Ex 
24,15b-18 descrevia a sua descida sobre o monte Sinai, mostrando assim que 
o santuário passava a ser considerado como lugar da manifestação de Deus, 
do mesmo modo que tinha sido o monte Sinai. Esta é uma caraterística da teo-
logia sacerdotal, que projeta no Sinai a imagem do templo, do sacerdócio e do 
culto, como ideal da comunidade judaica pós-exílica. 

É igualmente notória a inclusão textual e temática que Ex 39-40 estabele-
ce com a primeira narrativa da criação (Gn 1,1-2,4a), que vincula o livro do 
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Génesis ao livro do Êxodo, mostrando assim que o verdadeiro sentido da obra 
da criação se completa com toda a ação de Deus na história e nomeadamente 
com a obra do santuário (cf. Gn 1,31/Ex 39,43; Gn 2,1/Ex 39,32; Gn 2,2/Ex 
40,33; Gn 2,3/Ex 40,9). É ainda indício desta associação o facto de Moisés ter 
permanecido no cimo da montanha durante seis dias e ter sido chamado por 
Deus só no sétimo dia (Ex 24,16).

É sabido que a tradição religiosa judaica tinha em grande consideração a 
instituição sacerdotal e dava enorme importância aos sacerdotes e ao culto em 
que oficiavam. Inserindo-se nesse veio de sentido, o livro do Êxodo dá o maior 
destaque às prescrições relativas à construção do santuário e à investidura dos 
sacerdotes (Ex 25-31; 35-40). E é hoje inquestionável que a narrativa da alian-
ça do Sinai (Ex 19,1-24,11; 32-34), sem perder a sua importância, se transfor-
mou em rampa de lançamento relativamente à narrativa do santuário no meio 
do acampamento de Israel (Ex 24,12-31,27; 35-40). Pelo que o objetivo últi-
mo do acampamento de Israel no Sinai durante a viagem do Egito para a terra 
prometida não é a aliança, ainda que esta seja importante. É, antes de mais, o 
santuário permanente como lugar da presença de Deus no meio de Israel, auge 
da comunhão e comunicação de Deus com o seu povo. Esta comunhão estava 
esboçada na aliança, mas agora aparece concretizada no santuário. 

História literária e autoria
O texto normativo do livro do Êxodo é um entrançado sobretudo de pe-

ças narrativas e conjuntos de mandamentos. Dentre estes últimos destacam-se 
o Decálogo propriamente dito (Ex 20,1-17), o chamado «código da aliança» 
ou «livro da aliança» (Ex 20,22-23,19) e o chamado «decálogo ritual» (Ex 
34,12-26). 

A antiga tradição judaica, assim como a antiga tradição cristã, atribuíam a 
Moisés a autoria de todo o Pentateuco e, portanto, também do livro do Êxodo. 
Este modo de pensar está hoje claramente ultrapassado pelos conhecimentos 
que, entretanto, o estudo científico da Bíblia nos foi colocando à disposição. 
Por outro lado, apercebemo-nos hoje talvez com mais clareza que nunca o 
quanto a ação de Moisés deverá ter sido determinante para a constituição de 
Israel e para o processo de construção do Êxodo e do Pentateuco.
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Teologia
O sentido teológico do livro do Êxodo assenta, principalmente, no signifi-

cado que o tema da libertação da escravatura no Egito foi representando ao lon-
go de toda a Bíblia. A redação final do livro pode situar-se em época próxima 
da redação do livro de Isaías. Associando os conceitos de êxodo e de criação, 
a segunda e terceira parte de Isaías constroem uma teologia com o dinamis-
mo capaz de relançar a restauração de Israel depois do exílio. E os conteúdos 
representados por Moisés e Isaías são elementos importantes na configuração 
das ideias específicas do Novo Testamento (Mt 5,17-48; Lc 4,16-21; Gl 3,24; 
Hb 11,27).
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I. DA OPRESSÃO À LIBERTAÇÃO E SAÍDA DO EGITO  
(1,1-15,21)

OS FILHOS DE ISRAEL NO EGITO (1,1-7,7)

1 Opressão dos filhos de Israel no Egito
1Estes são os nomes dos filhos de Israel que chegaram com Jacob ao 

Egito. Chegaram, cada um com a sua família:a 2Rúben, Simeão, Levi e Ju-
dá; 3Issacar, Zabulão e Benjamim; 4Dan e Neftali, Gad e Acher. 5O total dos 
descendentes de Jacob era de setenta pessoasb. José encontrava-se já no Egi-
to. 6Depois, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela gera-
çãoc. 7Mas os filhos de Israel multiplicaram-se e expandiram-sed, tornando-se 
tão numerosos e resistentes que o país ficou cheio deles.

8Subiu então ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido Josée. 
9E ele disse ao seu povo: «Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso 
e resistente que nós. 10Vamos proceder astuciosamente com ele, para que não se 
multiplique ainda mais. Pois, em caso de se declarar guerra, também ele se jun-
taria aos nossos inimigos, lutaria contra nós e sairiaf deste país». 11Impuseram-lhe 

a A lista dos onze filhos de Jacob, além de José, que desceram ao Egito segue a ordem de Gn 
35,23-27 e 46,8-27, onde eles são agrupados segundo a respetiva mãe. De Lia: Rúben, Simeão, 
Levi, Judá, Issacar e Zabulão; de Raquel: Benjamim (José não é mencionado, por estar já no 
Egito); de Bila, escrava de Raquel: Dan e Neftali; de Zilpa, escrava de Lia: Gad e Acher. Em Gn 
29,31-30,22 são apresentados por ordem de nascimento. Outras listas aparecem em Gn 49,2-28; 
Ex 6,14-27 (parcial); Nm 26,5-51; Dt 33,6-29; Jz 5,14-18.

b Neste número não se incluem nem esposas de Jacob, nem mulheres dos filhos de Jacob (Gn 
46,26), nem descendência feminina. Trata-se, portanto, mais de pessoas jurídicas que físicas. O 
número 70 simboliza totalidade e é também o número das nações que descendem de Noé (Gn 
10). Esta totalidade é mais simbólica do que histórica. É a maneira de dizer que é todo o Israel 
que está implicado no acontecimento que funda a sua história: a descida ao Egito (Gn 46,27; 
Dt 10,22) e a subida do Egito. Os LXX, que acrescentam os netos de José (Gn 46,20), referem 
o número 75, seguido por At 7,14. Pretenderam certamente ser mais exatos, mas perdem assim 
o valor simbólico do número 70!

c Esta referência significa uma viragem radical da situação dos hebreus entre o tempo de José e 
o tempo da opressão que a seguir se descreve. 

d É o cumprimento das bênçãos da criação (Gn 1,28), da nova criação após o dilúvio (Gn 9,7) e 
das promessas aos patriarcas (Gn 12,2; 13,16; 15,5; 17,5-6; 18,18; 26,4.24; 28,14; 35,11). Esta 
promessa só faz sentido ser cumprida na terra prometida. Ver também Ex 5,5 e At 7,17.

e É provável que José tenha estado no Egito como vizir nos últimos anos de Amenófis I (1527-
1506) e nos primeiros de Tutmósis I (1506-1494), da XVIII dinastia. E a carestia referida em Gn 
41,53-57 pode ser desta época. O novo rei que não conhecera José e aparece como o opressor 
pode enquadrar-se bem no tempo de Ramsés II (1290-1224), da XIX dinastia.

f Lit.: subiria.
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então chefes de trabalhos forçados para o oprimir com os seus fardos. E assim 
construiu para o faraó as cidades-armazém de Pitom e Ramsésg. 12Todavia, quan-
to mais o oprimiam, mais ele se multiplicava e se expandia. Então os egípcios 
passaram a odiar os filhos de Israel 13e reduziram-nos à escravidão. 14Tornaram-
-lhes a vida amarga com uma pesada servidão. Barro, tijolos, toda a espécie de 
trabalhos no campo, todos os trabalhos a que os sujeitavam eram de escravidão. 

15O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava 
Chifra e outra Pua: 16«Quando assistirdes no parto as mulheres dos hebreus, re-
parai nas duas pedrash: se for um filho, matai-o; se for uma filha, pode viver». 
17Mas as parteiras temeram a Deus: não fizeram como lhes tinha declarado o 
rei do Egito e deixaram viver os meninos. 18Então o rei do Egito chamou as 
parteiras e disse-lhes: «Porque procedestes dessa maneira e deixastes viver os 
meninos?». 19As parteiras disseram ao faraói: «É que as mulheres dos hebreus 
não são como as egípcias; elas são vigorosas e, antes de a parteira chegar jun-
to delas, já elas deram à luz». 20Deus foi bom para com as parteiras; e o povo 
multiplicou-se e tornou-se muito poderoso. 21E como as parteiras temeram a 
Deus, Ele concedeu-lhes descendência.

22Então o faraó deu uma ordem a todo o seu povo, dizendo: «Atirai ao rioj 
todo o filho que nascer; as filhas deixai-as viver todas».

2 Nascimento de Moisés 
1Um homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma filha de Levi. 2A 

mulher concebeu e deu à luz um filho. Viu que era belok e escondeu-o duran-

g Sobre fardos cf. Ex 2,11, 5,4-5 e 6,6-7. Também se diz que Issacar suportava fardos na planície 
de Esdrelon ao serviço dos cananeus (Gn 49,14-15) e que Salomão os impôs para a construção 
do templo (1Rs 5,29; 11,28). Pitom e Ramsés são cidades situadas na fronteira oriental do 
Delta, construídas nos primeiros anos de Ramsés II (1290-1224), para servir de base de apoio 
às campanhas asiáticas deste faraó. É de notar a facilidade com que o discurso passa de «rei do 
Egito» para «faraó» e de «filhos de Israel» para «hebreus».

h Trata-se das duas pedra bem conhecidas, sobre as quais as mulheres davam à luz, segundo o 
costume egípcio. Significativamente, na escrita hieroglífica, o ideograma que significa «dar à 
luz» são dois grandes ladrilhos.

i A pergunta é feita pelo rei do Egito, mas a resposta é dada ao faraó! Faraó significava em egípcio 
o palácio real, mas aqui rei e faraó aparecem como sinónimos. E esta equivalência acabou por 
se impor definitivamente na Bíblia e fora dela.

j O rio é o Nilo.
k O termo belo, em hebraico tôb, é polivalente e significa: belo, bom, conforme, completo. Evoca 

grandes figuras como Saul (1Sm 9,2) e David (1Sm 16,12), José (Gn 39,6) e Absalão (2 Sm 
14,25). A beleza é premonitória de um grande destino. A tradição da beleza e do escondimento 
de Moisés será retomada no NT (At 7,20; Hb 11,23).
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te três meses. 3Não podendo mantê-lo escondido por mais tempo, tomou uma 
cestaa de papiro, calafetou-a com betume e pez, colocou nela o menino e foi 
pô-la nos juncos na margem do rio. 4E a irmã dele colocou-se a uma certa dis-
tância para saber o que lhe iria acontecer.

5Ora, a filha do faraó desceu ao rio para tomar banho, enquanto as suas ser-
vas caminhavam ao longo do rio. Ao ver a cesta no meio dos juncos, enviou 
a sua serva para a ir buscar. 6Ela abriu a cesta e reparou que era um menino e 
estava a chorar. Teve compaixão dele e disse: «Este é um dos meninos dos he-
breus». 7Então, a sua irmã disse à filha do faraó: «Queres que te vá chamar uma 
ama entre as mulheres dos hebreus, para amamentar para ti o menino?» 8«Vai», 
disse-lhe a filha do faraó. E a jovem foi chamar a mãe do menino. 9A filha do 
faraó disse-lhe: «Leva este menino e amamenta-o para mim e eu pagar-te-ei o 
salário». A mulher levou o menino e amamentou-o. 10O menino cresceu e ela 
levou-o à filha do faraó. Ele foi para ela como um filho; e ela deu-lhe o nome 
de Moisésb, dizendo: «Porque o retirei das águas».

 
Fuga de Moisés para Madian 

11Entretanto, Moisés cresceu e, passado algum tempo, saiu ao encontro dos 
seus irmãos e viu os seus fardosc. Viu também um egípcio que atacava um he-
breu, um dos seus irmãos. 12Olhou para um lado e para o outro e, vendo que 
não havia ninguém, atacou o egípcio e escondeu-o na areia. 13Saiu outra vez no 
dia seguinte e viu dois hebreus a lutar. Disse ao agressor: «Porque atacas o teu 
companheiro?» 14Aquele replicou: «Quem te estabeleceu como chefe e juizd 
sobre nós? Será que estás a pensar matar-me como mataste o egípcio?» Moisés 
teve medo e disse para consigo: «Com certeza o assunto já é conhecido». 15O 

a O termo hebraico tebah só é usado aqui e no relato do dilúvio (cf. Gn 6-9), onde designa a «arca» 
de Noé. A história de Moisés, metido na cesta lançada ao rio mostra semelhanças com a lenda 
de Sargão, fundador do império acádico (séc. XXIV-XXIII), que foi metido numa cesta no rio 
Eufrates e salvo pela deusa Istar.

b Ao ser adotado pela filha do faraó, Moisés usufrui de direitos reais. Quanto ao nome, Moisés 
é, com certeza, um nome egípcio abreviado, Moses [= nascido de, filho de], sem o elemento 
teofórico que o associaria a um deus. Veja-se, por exemplo, Ram(o)ses, filho de Ra, o deus 
Sol, ou Tutmoses, filho de Tot, o deus da Morte. O nome «Moisés» aparece aqui explicado pela 
etimologia popular que o associa com o verbo hebraico mashah [= tirar].

c A tradição bíblica reparte a vida de Moisés em três grandes períodos de 40 anos: aos 40 anos 
foge do Egito; aos 80 dá início às «negociações» com o faraó (Ex 7,7), seguindo-se a saída dos 
filhos de Israel do Egito; aos 120 morre (Dt 31,2; 34,7). Esta tradição encontra-se também no 
NT (At 7,23.30-34.36).

d Chefe e juiz. Trata-se de um quadro de Moisés, de teor profético, diferente do quadro real já 
atrás encontrado (cf. 2,2-10; 18,13-27).
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faraó ouviu falar deste assunto e procurava matar Moisés. Mas Moisés fugiu 
da presença do faraó. Foi residir na terra de Madian e sentou-se junto do poçoe.

16Ora, o sacerdote de Madian tinha sete filhas, que vieram tirar água para en-
cher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. 17Mas chegaram os pas-
tores e expulsaram-nas. Então Moisés levantou-se e salvou-as; e deu de beber 
ao seu rebanho. 18Elas chegaram junto de Raguelf, seu pai, que lhes disse: «Por-
que chegastes hoje tão depressa?» 19Elas disseram: «Um egípcio libertou-nos da 
mão dos pastores, e até tirou água por nós e deu de beber ao rebanho». 20Ele dis-
se às suas filhas: «Onde está ele? Porque abandonastes esse homem? Chamai-o! 
E que venha comer!» 21Moisés decidiu residir com aquele homem; e este deu a 
Moisés a sua filha Séfora. 22Ela deu à luz um filho e ele deu-lhe o nome de Gér-
song, porque, disse ele: «Tenho sido apenas um residente em terra estrangeira».

23E aconteceu que, depois daquele longo tempo, morreu o rei do Egito. Os 
filhos de Israel gemiam por causa da servidão e gritaram, e o seu grito de so-
corro por causa da servidão subiu até Deush. 24Então Deus ouviu o seu lamento. 
Deus recordou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacobi. 25Deus 
olhou para os filhos de Israel e Deus tomou conhecimento.

e O termo hebraico que significa fugiu encontra-se no Êxodo só aqui e em 14,5. Madian é uma 
confederação de cinco clãs descendentes de Quetura e Abraão (Gn 25,1-6). Não é fácil precisar 
a localização geográfica deste Madian. Os geógrafos situam o Madian tradicional a sudeste do 
golfo de Eilat. Mas este Madian, aqui ligado a Jetro, tem de estar a ocidente do vale de Arabá, 
não muito longe de Cadés Barnea. At 7,30 dá a esta estadia de Moisés em Madian a duração de 
40 anos (ver Ex 7,7), o que não condiz com Ex 4,24-26, em que o seu filho é ainda uma criança! 
Dos três períodos de quarenta anos em que a tradição bíblica divide a vida de Moisés, pouco 
nos é narrado sobre os dois primeiros. Ao contrário, os últimos 40 anos constituem o substrato 
de quase quatro livros: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio, sendo o tempo narrativo 
deste último apenas um dia, o último dia da vida de Moisés. O poço, com artigo, designa um 
lugar conhecido e único.

f Raguel. O sogro de Moisés aparece com diversos nomes: em Ex 2,18 e em Nm 10,29 chama-se 
Raguel; chama-se Jetro em Ex 3,1; 4,18; 18,1.2.5.6.12a; chama-se Hobab em Jz 1,16 e 4,11. 
Raguel parece ser de origem edomita; Jetro, de origem madianita; Hobab, de origem quenita. 
Esta acumulação é reflexo da importância de Moisés e da sua associação com diferentes clãs. 

g O nome Gérson, em hebraico gershom, de ger sham (morador estrangeiro lá), traduz simboli-
camente a condição de Moisés em Madian como, antes, no Egito.

h Deus revela-se como aquele que está atento à nossa vida e intervém. De facto, o texto não diz 
que Israel dirigiu o seu grito a Deus, como é usual ao longo da Escritura (Jz 3,9.15; 6,6), situação 
que o Sl 22 resume bem naquele «Eles gritaram por ti e foram libertados» (Sl 22,6). O grito de 
Ex 2,23 não refere o destinatário. O choro de Ismael no deserto de Bercheba também não se 
dirige a Deus expressamente, mas é Deus que o ouve (Gn 21,17). No Sl 34,7 também não se 
explicita que é a Deus que o pobre clama. 

i O texto diz que Israel gritou e acrescenta que Deus ouviu aquele grito (cf. 3,7.9). O Deus da 
Bíblia mostra-se na sua intervenção, não como resposta a um pedido, mas como iniciativa 
gratuita. 
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3 Vocação e missão de Moisés
1Moisés estava a apascentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de 

Madian. Conduziu o rebanho para além do deserto e chegou à montanha de 
Deus, ao Horeba. 2O anjo do SENHOR apareceu-lhe numa chama de fogo, do 
meio da sarçab. Ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se 
consumia. 3Moisés disse: «Vou afastar-me para observar esta grande visão. 
Por que razão a sarça não se queima completamente?» 4O SENHOR viu que 
ele se afastava para observar; e Deus chamou por ele do meio da sarça, dizen-
do: «Moisés! Moisés!» Ele disse: «Eis-me aqui!» 5E Deus disse: «Não te apro-
ximes daqui! Tira as sandálias dos teus pésc, porque o lugar em que estás é 
chão sagrado». 6E disse ainda: «Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, 
o Deus de Isaac e o Deus de Jacob». Moisés cobriu o seu rosto, porque tinha 
medo de olhar para Deusd. 

7O SENHOR disse: «Eu vi bem a opressão do meu povo que está no Egi-
to e ouvi o seu clamor diante dos seus opressores; conheço bem os seus sofri-
mentos. 8E desci a fim de o libertar da mão do Egito e de o fazer subir desta 
terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mele, pa-
ra o lugar do cananeu, do hitita, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebu-
seuf. 9E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mimg e também 
vi a tirania com que os egípcios os oprimem. 10E agora vai! Eu te envio ao fa-
raó. Faz sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel». 

a Montanha de Deus, Horeb e Montanha do Sinai podem designar o mesmo lugar geográfico, 
embora representem tradições diferentes. A Montanha de Deus (Ex 3,1; 4,27; 18,5; 24,13) parece 
ter raízes edomitas. É a montanha onde Deus mora e pode ser visto (cf. Ex 24,10). O Horeb, que 
tem só três menções no livro do Êxodo (3,1; 17,6; 33,6) e uma única como montanha (33,6), 
parece ser de origem madianita e ocorre sobretudo no Deuteronómio, como equivalente de Sinai.

b Anjo do Senhor. Cf. Gn 16,11; 22,11; Jz 2,1. A sarça vem com artigo: é concreta e conhecida, 
apesar de entrar aqui pela primeira vez no relato. Só aparece aqui e em Dt 33,16.

c A mesma recomendação é feita a Josué (Js 5,15), aos Apóstolos (Mt 10,10) e aos 72 discípulos 
(Lc 10,4).

d Cf. Gn 32,31; Ex 19,21; 20,18-19; 33,20-23; Lv 16,2; Nm 4,20; Dt 4,32-33; 5,23-26; Jz 6,22-23; 
13,22-23; Is 6,5; Jr 30,21.

e Mana leite e mel. Esta frase é muitas vezes repetida no AT: Ex 3,8.17; 13,5; 33,3; Lv 20,24; 
Nm 13,27; 14,8; 16,13 (Egito).14; Dt 6,3; 11,9; 26,9.15; 27,3; 31,20; Js 5,6; Jr 11,5; 32,22; Ez 
20,6.15.

f Cananeu... jebuseu é uma das listas estereotipadas que podem agrupar dez povos (Gn 15,19-20), 
ou sete (Dt 7,1; Js 3,10; 24,11), ou cinco (Ex 13,5; 1Rs 9,20), ou ainda seis (Ex 3,8.17; 23,23.28; 
33,2; 34,11; Js 9,1; 11,3; 12,8; Jz 3,5).

g De novo a importante temática de 2,24 e 3,7.
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11Moisés disse a Deus: «Quem sou eu para ir ter com o faraó e para fazer 
sair do Egito os filhos de Israel?» 12E Deus disse: «Eu estarei contigo! E este é 
para ti o sinal de que fui Eu que te enviei: quando tiveres feito sair o povo do 
Egito, prestareis culto a Deus sobre esta montanha»h. 

13Moisés disse a Deus: «Eis que eu vou ter com os filhos de Israel e digo-
-lhes: “O Deus dos vossos pais enviou-me a vós”. Eles dir-me-ão: “Qual é o 
nome dele?”. Que lhes hei de dizer?» 

14Deus disse a Moisés: «Eu sou Aquele que sou». Ele disse: «Assim dirás 
aos filhos de Israel: “O Eu Sou enviou-me a vós!”»i

15Deus disse ainda a Moisés: «Assim dirás aos filhos de Israel: “O SENHOR, 
o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob, 
enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre; e assim serei recordado de 
geração em geração”. 16Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: “O SENHOR, 
o Deus dos vossos pais, apareceu-mej, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, 
e disse: Eu interessei-me cuidadosamente por vósk e vi o que vos tem sido fei-
to no Egito, 17e disse: Vou fazer-vos subir da opressão do Egito para a terra do 
cananeu, do hitita, do amorreu, do perizeu, do heveu, do jebuseu, para a ter-
ra que mana leite e mel”. 18Eles escutarão a tua voz; e tu irás, tu e os anciãos 
de Israel, à presença do rei do Egito e dir-lhe-eis: “O SENHOR, Deus dos he-

h Fazer sair. A missão de Moisés consiste sobretudo em fazer sair do Egito um povo que es-
tá instalado no Egito, como estrangeiros residentes (Ex 22,20; Dt 23,8), em boas relações 
com os egípcios, entre os quais contam amigos (11,2-3), com propriedades reconhecidas (Gn 
47,11.27), e que já não querem de lá sair. Terão de ser forçados a isso por Moisés (14,11-12). 
Esta linguagem da saída do Egito, de onde vem a palavra êxodo (cf. 3,10.11; 6,6.13; 7,4.5; 
12,17.39.41.42.50; 13,3.4.9.14.16; 14,8.11), está presente ao longo de toda a Bíblia. Prestar 
culto, lit.: servir a Deus, expressão que está na origem do «serviço litúrgico».

i O nome do Deus de Israel, Yhwh (yahweh), pode ser uma forma arcaica do verbo hebraico ser 
(hwh), e não um nome. Neste caso ’ehyeh (v. 14) é a primeira pessoa do imperfeito do verbo ser 
(eu sou) na língua hebraica. No v. 15, o tema principal não é o «Deus dos pais», mas o signifi-
cado do nome divino Yhwh, lido como uma forma do verbo ser, “ele é”. Assim, quando Deus 
pronuncia o seu nome, diz ’ehyeh (Eu sou), e quando são outros a dizê-lo, dizem yahweh (Ele 
é). Portanto, só Deus diz de si mesmo: «Eu sou». Há mesmo quem prefira entender este verbo 
com o sentido também possível de «estar». Com efeito, Deus significa também uma presença 
providente e libertadora.

j Apareceu, lit.: deixou-se ver a mim. Forma passiva-reflexiva do verbo ra՚ah (ver), que deixa a 
iniciativa do lado de Deus (cf. 4,1.5). A expressão a mim representa o beneficiário da aparição, 
que neste caso é Moisés.

k O verbo hebraico utilizado cobre uma variada gama de significados na Bíblia. Aparece também 
em 4,31 e 13,19. (cf. Lc 1,68.78; 7,16; 19,44). Em todos estes casos, trata-se de um olhar de 
atenção e benevolência, mas pode também significar correção e castigo. É sempre de Deus a 
iniciativa de socorrer o seu povo, mesmo que este não grite por Deus, como já vimos em 2,24 
e 3,7. 9.
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breus, veio ao nosso encontroa. E agora, que nos seja permitido ir ao deserto, a 
três dias de caminho, para oferecermos sacrifícios ao SENHOR, nosso Deus”. 
19Mas Eu sei que o rei do Egito não vos permitirá partir se não for por mão for-
te. 20Estenderei então a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhasb 
que farei no meio dele. Depois disso, deixar-vos-á partirc. 

21E Eu farei com que este povo encontre graça diante dos olhos dos egíp-
cios; e assim, quando partirdes, não ireis de mãos vazias. 22Cada mulher pedi-
rá à sua vizinha e àquela que habita na mesma casa objetos de prata, objetos 
de ouro e mantos, que poreis nos vossos filhos e nas vossas filhas. E despoja-
reis o Egito»d.

4 1Moisés respondeu, dizendo: «Porém eles não vão acreditar em mim nem 
ouvirão a minha voz, mas dirão: “O SENHOR não te apareceu!”» 2O SE-

NHOR disse-lhe: «O que é isso que tens na tua mão?» Ele respondeu: «É uma 
vara»e. 3«Atira-a ao chão!», disse Deus. Ele atirou-a ao chão e ela transformou-
-se numa cobra; e Moisés fugiu dela. 4O SENHOR disse a Moisés: «Estende a 
tua mão e agarra-a pela cauda!» Ele estendeu a sua mão e segurou-a com for-
ça, e ela transformou-se em vara na palma da sua mão. 5«É para que eles acre-
ditem que o SENHOR te apareceu, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o 
Deus de Isaac e o Deus de Jacob»f. 

a Note-se a diferença entre os vv. 16 e 18: aos anciãos, Moisés fala do “Senhor, Deus dos vossos 
pais”; ao rei do Egito, fala-se do “Senhor, Deus dos hebreus”, fórmula habitual no “relato das 
pragas” (cf. 7,16; 9,1.13; 10,3). Perante estrangeiros, nomeadamente egípcios, os israelitas 
apresentam-se como hebreus.

b Maravilhas (cf. 15,11). 
c “Deixar partir”, forma intensiva de shalah, é um dos indicadores mais usados para dizer a 

libertação, não na forma de “fuga”, dita uma única vez em 14,5a, mas de édito de libertação, 
isto é, autorização para partir (cf. Ver 4,21.23; 5,1.2; 6,1.11; 7,2.14.16; 8.4.16.17.24.25.28; 
9,1.2.7.13.28.35; 10,3.4.20; 11,10; 13,15.17; 14,5).

d Esta relação de boa vizinhança e amizade entre egípcios e israelitas é rara nas tradições do 
Êxodo (cf. Ex 11,2-3; 12,35-36; Dt 23,8b). Despojar. O mesmo verbo hebraico (natsal) significa 
despojar e libertar (v. 8). O despojamento dos egípcios contribui para a libertação dos israelitas 
(cf. 12,36). Mantos. Necessários para proteger a farinha amassada aquando da partida do Egito 
(12,34.35).

e A vara é a insígnia do chefe de tribo (Gn 38,18.25) e do rei. É referida na mão de Moisés em 
Ex 4,2.4.17.20; 7,17; 14,16; 17,9. A redação sacerdotal (P) passa-a para a mão de Aarão (cf. 
7,9.12.19; 8,1.12.13).

f O sinal realizado acontece aqui na presença dos filhos de Israel e destina-se a fazer com que 
eles acreditem que por detrás da ação de Moisés está Deus. A vara de chefe está nas mãos de 
Moisés e Aarão não está presente. Então a vara transforma-se em cobra diante do povo e de 
novo se transforma em vara (cf. 7,7-9).
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6Disse-lhe ainda o SENHOR: «Mete a tua mão no teu seio». Ele meteu a mão 
no seu seio e tirou-a; e eis que a sua mão estava coberta de lepra como neveg. 
7E Deus disse: «Volta a meter a mão no teu seio». Meteu outra vez a mão no 
seu seio e tirou-a; e eis que tinha voltado a ser como o resto da sua carne. 8«Se 
acontecer que eles não acreditem em ti e não ouçam a voz do primeiro sinal, 
acreditarão na voz do sinal seguinte. 9E se acontecer que nem sequer acredi-
tem nestes dois sinais nem escutem a tua voz, tomarás da água do rio e derra-
má-la-ás sobre a terra seca; e a água que tiveres tirado do rio transformar-se-á 
em sangue sobre a terra seca»h.

10Moisés disse ao SENHOR: «Por favor, Senhor! Eu não sou um homem do-
tado em palavras. E isto não é de ontem ou anteontem nem desde quando co-
meçaste a falar com o teu servo. Na verdade, eu sou pesado de boca e pesado 
de língua». 11O SENHOR disse-lhe: «Quem deu ao homem uma boca? Quem o 
torna mudo ou surdo, vidente ou cego? Não sou Eu, o SENHOR? 12E agora, vai, 
que Eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que deverás dizer».

13Ele disse: «Por favor, Senhor! Envia algum outro que queiras enviar»i. 
14Inflamou-se então a ira do SENHOR contra Moisés e disse: «Não está aí, por-
ventura, Aarão, teu irmãoj, o levita? Eu sei que ele, sim, fala bem. E eis que 
está a vir ao teu encontro! E quando te vir, alegrar-se-á no seu coração. 15Fala 
com ele e põe as palavras na sua boca, pois Eu estarei com a tua boca e com 
a boca dele e ensinar-vos-ei o que deveis fazer. 16Ele falará por ti ao povo: ele 
estará para ti como boca e tu estarás para ele como Deusk. 17E esta vara, segu-
ra-a na tua mão! É com ela que farás os sinais».

g Na antiguidade, a lepra, sobretudo a de cor branca (cf. Lv 13), era incurável. A comparação com 
a neve mostra que a situação é a mais grave (Nm 12,10; 2Rs 5,27). O facto de recuperar a cor 
habitual da pele indica a cura perfeita (2Rs 5,14). Provocar a lepra e curá-la instantaneamente 
remete para o poder de Deus. 

h Este sinal da água do rio que, derramada sobre a terra, se transforma em sangue, de que encon-
tramos traços em Ex 7,17b-18 e Is 50,2 e 51,9-11, é diferente da água transformada em sangue 
no próprio rio (Ex 7,15-17a.20b-21a.23-25). 

i Expressão semelhante à que se encontra em Jz 11,28, referente a Jefté.
j Aarão. Surge aqui pela primeira vez, sem qualquer apresentação. É dito irmão de Moisés. 

Sucede o mesmo nos textos mais tardios: 7,1-2 e Nm 26,59. Mas no texto antigo de Ex 15,20, 
Aarão aparece como irmão de Maria, e nada se diz acerca do seu parentesco com Moisés.

k Em 7,1 mantém-se a imagem de Aarão, dito explicitamente profeta de Moisés, mas Moisés faz 
o papel de Deus não para Aarão, mas para o faraó.
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Moisés regressa ao Egito
18Moisés partiu dali e voltou para junto de Jetro, seu sogro, e disse-lhe: 

«Deixa-me ir por favor! Quero voltar para os meus irmãos que estão no Egito. 
Vou ver se estão ainda vivos». Jetro disse a Moisés: «Vai em paz!»

19O SENHOR disse a Moisés em Madian: «Vai, volta ao Egito, pois morre-
ram todos os que atentavam contra a tua vida». 20Moisés tomou consigo a sua 
mulher e os seus filhosa, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egi-
to. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão.

21O SENHOR disse a Moisés: «No teu caminho de regresso ao Egito repa-
ra em todos os prodígios que Eu pus na tua mão e realiza-os diante do Faraó, 
pois Eu endurecerei o seu coraçãob e ele não deixará o povo partir. 22E dirás ao 
faraó: “Assim fala o SENHOR: Israel é o meu filho primogénito. 23Eu disse-te: 
deixa partir o meu filho para que ele me vá prestar culto. E tu recusas deixá-lo 
partir! Pois então Eu farei morrer o teu filho primogénito”».

24E aconteceu que, num lugar onde pernoitava no caminho, o SENHOR veio 
ao encontro de Moisés e procurou fazê-lo morrerc. 25Séfora pegou numa faca 
de pedrad e cortou o prepúcio ao filho, tocou com ele o sexo de Moisés e dis-
se: «Tu és para mim um esposo de sangue». 26E Deus o deixou quando ela dis-
se «esposo de sangue» por causa da circuncisão.

27E o SENHOR disse a Aarão: «Vai ao encontro de Moisés no deserto». Ele 
foi e encontrou-o na montanha de Deus e beijou-o. 28Moisés referiu a Aarão 
todas as palavras com que o SENHOR o tinha enviado e todos os sinais que 
lhe tinha ordenado.

a Filhos. Até aqui ainda só foi nomeado um filho de Moisés, de nome Gérson (Ex 2,22). A melhor 
solução para esta questão é manter o texto como está e procurar resposta nas várias tradições 
textuais. Então veremos que há uma tradição edomita em que Séfora, filha de Raguel e esposa 
de Moisés, tem um filho (Ex 2,22; 4,25), e que há uma tradição madianita em que Séfora, filha 
de Jetro e esposa de Moisés, tem filhos (Ex 4,20; 18,5), também especificado dois filhos (Ex 
18,3.6). Não há, portanto, contradição. Quando o texto fala de um filho, pode estar presente 
uma tradição edomita; quando fala de filhos, pode estar presente uma tradição madianita. Vara 
(cf. 4,2-4.17).

b Eu endurecerei o coração do faraó. O narrador apresenta Deus como aquele que faz endurecer 
o coração do faraó, sugerindo que Deus é quem governa o mundo e conduz a história humana. 
Ver ainda, outros casos de Deus como sujeito de endurecer 7,3; 9,12; 10,20.27; 11,10.

c Tradição provavelmente de origem edomita, que conjuga o parentesco de sangue e o caráter 
protetor dos rituais de sangue, que esconjuram e afastam os males. A luta referida no v. 24 evoca 
a luta de Jacob de Gn 32,24-32.

d Faca de pedra. Expressão antiga que designa instrumentos de corte usados nomeadamente na 
circuncisão (cf. Js 5,2-3). Sexo. Lit.: pés. Eufemismo para significar os órgãos genitais (cf. Is 
6,2; 7,20).
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29Moisés e Aarão partiram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Is-
rael. 30Aarão comunicou todas as palavras que o SENHOR tinha comunicado 
a Moisés e realizou os sinais à vista do povoe. 31E o povo acreditou. E, ao ou-
virem que o SENHOR se tinha interessado pelos filhos de Israel e tinha visto a 
sua opressão, inclinaram-se e prostraram-se.

5 Moisés e Aarão na presença do faraó 
1Depois disto, Moisés e Aarão foram dizer ao faraó: «Assim disse o SE-

NHOR, Deus de Israel: “Deixa partir o meu povo, para que, no deserto, eles ce-
lebrem uma festa para mim”»f. 2O faraó disse: «Quem é o SENHOR, para que 
eu escute a sua voz e deixe partir Israel? Não conheço o SENHOR e também 
não deixarei partir Israel». 3Eles disseram: «O Deus dos hebreus veio ao nosso 
encontro; permite-nos ir ao deserto, a três dias de caminho, para oferecermos 
sacrifícios ao SENHOR, nosso Deus, de modo que não nos atinja com a peste 
ou com a espada»g. 4Disse-lhes o rei do Egito: «Moisés e Aarão, por que razão 
sublevais o povo, afastando-o dos seus afazeres? Ide para os vossos fardos». 
5O faraó disse ainda: «Eis que agora eles são mais numerosos que o povo da 
terra. E vós ainda quereis fazê-lo descansar dos seus fardos!»h

6Naquele dia, o faraó ordenou aos inspetores do povo e aos capatazes, di-
zendo: 7«Não continuareis a fornecer palha ao povo para fabricar os tijolos 
como ontem e anteontem. Que vão eles mesmos recolher a palha por si. 8Mas 
obriguem-nos a fazer a quantidade de tijolos que faziam ontem e anteontem, 
sem diminuir nada, pois são preguiçosos. É por isso que reclamam, dizendo: 
“Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus!” 9Que se torne mais pesada a ser-

e Sinais. Aqui são realizados na presença do povo. Em Ex 4,21 eram chamados prodígios, postos 
por Deus na mão de Moisés, e eram para ser realizados na presença do faraó. Do mesmo modo, 
a missão de Moisés dirige-se nuns casos ao faraó, noutros casos aos filhos de Israel e noutros 
ainda aos anciãos de Israel.

f Deixa partir (3,20) será uma constante nas exigências de Moisés, sobretudo ao longo do relato 
das pragas. Fazer festa é de algum modo sinónimo de oferecer sacrifícios (3.8.17; cf. 10,9 e 
12,14). Noutros casos fala-se de serviço cultual indeterminado (4,23). São diferentes linguagens 
que sugerem diferentes tradições presentes no texto.

g Note-se no texto a confluência das expressões “Deus de Israel”, “Deus dos hebreus”, “nosso 
Deus”. É notório que a proximidade do Deus dos hebreus suscita preocupações e hipóteses de 
violência. Isto pode ter algo a ver com a imagem dos hapirû, populações nómadas vizinhas do 
Egito, que atacavam, pilhavam e matavam as populações.

h Rei do Egito. Note-se como o discurso passa, sem qualquer explicação, de faraó para rei do 
Egito e, de novo, para faraó. Povo da terra. Esta expressão que alguns tradutores aplicam aos 
hebreus dificilmente poderia ser usada para eles fora do solo palestinense (cf. 1,7).
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vidão para esses homens, para que se ocupem nela e não deem ouvidos a pa-
lavras mentirosas»a.

10Os inspetores do povo e os seus capatazes saíram e disseram ao povo: 
«Assim disse o faraó: “Eu não vos darei mais palha”. 11Ide vós mesmos buscar 
palha onde a encontrardes, pois não haverá nenhuma redução do vosso traba-
lho». 12Então o povo dispersou-se por toda a terra do Egito para recolher res-
tolho que lhe servisse de palha. 13Os inspetores pressionavam-nos, dizendo: 
«Acabai o vosso trabalho de cada dia, como quando havia palha». 14E os capa-
tazes dos filhos de Israel, que os inspetores do faraó tinham posto sobre eles, 
foram açoitados, dizendo: «Por que razão não concluístes ontem e hoje a con-
ta de tijolos que vos foi determinada, como anteriormente?»

15Os capatazes dos filhos de Israel foram reclamar ao faraób, dizendo: «Por-
que procedes assim com os teus servos? 16Não é dada a palha aos teus ser-
vos, mas dizem-nos: “Fazei os tijolos!” Porém, os teus servos são açoitados 
e a culpa é do teu povo». 17Ele disse: «Sois mesmo preguiçosos! E é por is-
so que dizeis: “Vamos oferecer sacrifícios ao SENHOR”. 18E agora, ide tra-
balhar! Não vos será dada a palha, mas deveis entregar o mesmo número de 
tijolos».

19Os capatazes dos filhos de Israel viram-se em má situação ao ser-lhes 
dito: «Em nada reduzireis o número de tijolos que vos está estipulado pa-
ra cada dia». 20Ao saírem da presença do Faraó, depararam-se com Moisés e 
Aarão que estavam diante deles, 21e disseram-lhes: «Que o SENHOR vos exa-
mine e vos julgue, pois tornastes repugnante o nosso odor diante do faraó e 
diante dos seus servos, colocando na mão deles uma espada para nos mata-
rem».

22Então Moisés voltou-se para o SENHOR e disse: «Meu Senhor, porque 
maltrataste este povo? Porque me enviaste? 23Desde que cheguei junto do fa-
raó para lhe falar em teu nome, ele maltratou este povo e Tu não libertaste real-
mente o teu povo».

a Palavras mentirosas. Como decorre das Cartas de Tell-el Amarna e outras fontes egípcias, os 
delegados dos egípcios na Palestina eram muitas vezes tentados a pactuar com o inimigo. Este 
receio estava já patente em Ex 1,10. 

b Este é o único caso em que as negociações com o faraó não são conduzidas por Moisés e even-
tualmente por Aarão.
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6 Novo relato de vocação e missão de Moisés
1O SENHOR disse a Moisés: «Agora verás o que Eu vou fazer ao faraó, 

pois só por mão forte ele os deixará partir e só por mão forte os expulsará da 
sua terra»c.

2Deus falou a Moisés e disse: «Eu sou o SENHOR! 3Apareci a Abraão, a 
Isaac e a Jacob como Deus supremod, mas o meu nome de SENHOR, não o dei 
a conhecer a eles. 4Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar 
a terra de Canaã, a terra das suas migrações, onde residiram como estrangei-
rose. 5E também fui Eu que ouvi o gemido dos filhos de Israel que os egípcios 
reduziram à servidão e que me recordei da minha aliança. 6Por isso, diz aos 
filhos de Israel: “Eu sou o SENHOR, e vou fazer-vos sair de debaixo dos far-
dos do Egito. Vou libertar-vos da servidão que vos impõem e resgatar-vos com 
braço estendido e através de duras sentençasf. 7Tomar-vos-ei como povo para 
mim e Eu serei Deus para vós; e reconhecereis que Eu sou o SENHOR, vosso 
Deus, que vos fez sair de debaixo dos fardos do Egito. 8E far-vos-ei entrar na 
terra que, erguendo a minha mão, jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacob; e vo-
-la darei em propriedade. Eu sou o SENHOR!”»

9Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não o escutaram por cau-
sa do desânimo e da pesada servidão.

10O SENHOR falou a Moisés, dizendo: 11«Vai dizer ao faraó, rei do Egi-
to, que deixe partir os filhos de Israel da sua terra». 12Mas Moisés falou na 
presença do SENHOR, dizendo: «Eis que os filhos de Israel não me escuta-

c Deixar partir; expulsar. Aqui começam a entrelaçar-se duas linhas diferentes. Por um lado, é 
a exigência por parte dos israelitas em ordem à libertação total ou apenas a um breve intervalo 
e o subsequente édito de libertação, um e outro expressos com deixar partir. Por outro lado, 
é o decreto unilateral de expulsão por parte dos egípcios, expresso com expulsar. Estas duas 
linhas encontram-se acumuladas em 10,10-11; 11,1; 12,39, em complemento de 12,33-34. Estas 
diferentes expressões documentam certamente experiências diferentes, tendo por base grupos 
diferentes e não têm nada a ver com fuga. “Fugir” aparece uma única vez no relato (14,5a) e 
assenta certamente num episódio menor. Sobre o deixar partir, cf. 3,20.

d Deus supremo. Traduz o hebraico El Shadday, que aparece na história patriarcal (cf. Gn 17,1; 
28,3; 35,11; 43,14; 48,3; 49,25) e frequentemente no livro de Job.

e Com este modo de dizer, que afeta a inteira história patriarcal, apresenta os patriarcas, não como 
sedentários e donos de terras em Canaã, mas como estrangeiros residentes.

f Versículo sobrecarregado com linguagem de libertação. Fazer sair (cf. 3,10). Fardos (cf.1,11). 
Libertar-vos. Trata-se da libertação operada por Deus e não de uma auto-libertação conseguida 
pelo povo. O verbo resgatar mostra o grande atributo de Deus, que se apresenta assim como 
o nosso familiar mais próximo, a quem incumbe o dever de nos libertar (go’el) de todas as 
situações difíceis.
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ram. Como vai então escutar-me o faraó, a mim que tenho dificuldade no fa-
lar?»a

13O SENHOR falou a Moisés e a Aarão e deu-lhes ordens para os filhos de 
Israel e para o faraó, rei do Egito, para fazer sair os filhos de Israel da terra 
do Egito.

Genealogia de Moisés e Aarão
14São estes os chefes dos seus clãsb. Filhos de Rúben, primogénito de Israel: 

Henoc, Palu, Hesron e Carmi. São estas as famílias de Rúben. 
15Filhos de Simeão: Jemuel, Jamin, Oad, Jaquin, Soar e Saul, o filho da ca-

naneia. São estas as famílias de Simeão. 
16E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gér-

son, Queat e Merari. Os anos de vida de Levi foram cento e trinta e sete. 
17Filhos de Gérson: Libni e Chimei, segundo as suas famílias. 
18Filhos de Queat: Amram, Jiçar, Hebron e Uziel. Os anos de vida de Queat 

foram cento e trinta e três. 
19Filhos de Merari: Maali e Muchi. São estas as famílias de Levi, segun-

do as suas gerações.
20Amram tomou por esposa Jocbed, sua tia, que lhe gerou Aarão e Moisés. 

Os anos de vida de Amram foram cento e trinta e sete. 
21Filhos de Jiçar: Coré, Néfeg e Zicri. 
22Filhos de Uziel: Michael, Elsafan e Sitri. 
23Aarão tomou por esposa Elicheba, filha de Aminadab, irmã de Nachon, 

que lhe gerou Nadab, Abiú, Eleázar e Itamar. 
24Filhos de Coré: Assir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coreítas. 

a Lit.: incircunciso de lábios. Semitismo para indicar, não mudez ou gaguez, mas falta de elo-
quência (cf. 4,10). Outras vezes, fala-se de “incircunciso de ouvido” (Jr 6,10), de “incircunciso 
de coração” (Lv 26,41; Jr 9,25; ver Dt 10,16). A mesma temática com a mesma linguagem será 
retomada em 6,30, após a inserção da genealogia.

b A genealogia apresentada nos vv.14-27 foi aqui inserida de modo artificial. Apresenta apenas 
os três primeiros filhos de Jacob (Rúben, Simeão e Levi), e detém-se na linhagem de Levi, por 
ser manifestamente a que lhe interessa. Levi aparece como antepassado de Aarão e de Moisés. 
Neste ponto, omite também a descendência de Moisés e apenas se interessa pela de Aarão. 
Trata-se, portanto, de uma linhagem sacerdotal. Por outro lado, ao colocar Aarão e Moisés no 
tempo da saída do Egito e ao fazer deles bisnetos de Levi, que tinha descido com seus irmãos e 
com seu pai Jacob ao Egito (Ex 1,1-5), o presente texto situa-se na linha de Gn 15,16, que fixa 
em quatro gerações a estadia dos israelitas no Egito. Outros textos fixam essa estadia em 400 
anos (Gn 15,13, perspetiva retomada por At 7,6) ou em 430 anos (Ex 12,40). O texto de 1Rs 6,1 
fixa a saída do Egito por volta de 1442 a.C., pois refere que a construção do templo de Salomão 
teve início no quarto ano do reinado de Salomão (962), 480 anos após a saída do Egito.
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25Eleázar, filho de Aarão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, que lhe 
gerou Fineias. São estes os chefes dos clãs dos levitas, segundo as suas famílias. 

26Foi a este Aarão e a Moisés que o SENHOR disse: «Fazei sair os filhos de 
Israel da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos»c. 27Foram eles, Moi-
sés e Aarão, que falaram ao faraó, rei do Egito, para fazer sair os filhos de Is-
rael do Egito.

Continuação do relato da vocação e missão de Moisés
28No dia em que o SENHOR falou a Moisés na terra do Egitod, 29o SENHOR 

falou a Moisés, dizendo: «Eu sou o SENHOR! Diz ao faraó, rei do Egito, tudo 
o que Eu te digo a ti». 30Mas Moisés disse na presença do SENHOR: «Eis que 
eu tenho dificuldade no falare. Como me escutará o faraó?»

 

7 1O SENHOR disse a Moisés: «Vê! Faço de ti um deus para o faraó; e Aa-
rão, teu irmão, será o teu profeta. 2Tu dirás tudo o que Eu te ordenar; e 

Aarão, teu irmão, falará ao faraó para que deixe partir os filhos de Israel da sua 
terra. 3Mas Eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais 
e os meus prodígios na terra do Egitof. 4O faraó não vos escutará e Eu porei a 
minha mão sobre o Egito e farei sair os meus agrupamentosg, o meu povo, os 
filhos de Israel, da terra do Egito com duras sentenças. 5E os egípcios reconhe-
cerão que Eu sou o SENHOR, quando Eu estender a minha mão contra o Egi-
to e fizer sair os filhos de Israel do meio deles».

6Moisés e Aarão fizeram como lhes tinha ordenado o SENHOR. Assim fi-
zeram. 7Moisés tinha oitenta anos e Aarão tinha oitenta e três quando falaram 
ao faraóh.

c Agrupamentos. O termo hebraico seba’ot, que tem conotações de «exército», implica ordem 
e organização, seja militar ou não. Aparece ainda em 7,4; 12,17.41.51. Em 13,18b, diz-se que 
os filhos de Israel subiram bem armados da terra do Egito! Em 14,8 diz-se ainda que saíram de 
mão erguida. Estamos nos antípodas de um “êxodo-fuga” ou de um “êxodo-expulsão”. 

d Na terra do Egito. Em 3,1-10, a missão é confiada a Moisés em Madian.
e Lit.: incircunciso de lábios (cf. 6,12).
f Endurecer o coração (cf. 4,21). Sinais e prodígios (cf. 7,8).
g Agrupamentos (cf. 6,26).
h Oitenta anos (cf. 2,11).
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AS PRAGAS E A PÁSCOA (7,8-15,21)

8O SENHOR disse a Moisés e a Aarãoa: 9«Se o faraó vos falar dizendo “fa-
zei um prodígio em vosso favor”, tu dirás a Aarão: “Pega na tua vara e lança-a 
diante do faraó e ela transformar-se-á num dragão”»b. 10Moisés e Aarão foram 
ter com o faraó e fizeram como o SENHOR tinha ordenado. Aarão lançou a sua 
vara diante do faraó e diante dos seus servos; e ela transformou-se num dra-
gão. 11Mas o faraó chamou os sábios e os encantadores e também eles, os ma-
gos do Egito, fizeram a mesma coisa com os seus sortilégios. 12Eles lançaram 
cada um a sua vara e elas transformaram-se em dragões. Mas a vara de Aarão 
devorou as varas deles. 13Porém, endureceu-se o coração do faraó e este não 
os escutou, como o SENHOR tinha declaradoc.

I. A água transformada em sangue 
14O SENHOR disse a Moisés: «O coração do faraó está obstinado e recusa 

deixar partir o povod. 15Vai ter com o faraó, de manhã, quando ele sair para a 
águae. Põe-te diante dele na margem do rio e leva na mão a vara que se trans-
formou em cobra. 16E então dir-lhe-ás: “O SENHOR, Deus dos hebreus, enviou-
-me ao teu encontro para te dizer: deixa partir o meu povo, para que me preste 
culto no deserto”f. E eis que até agora não escutaste. 17Assim diz o SENHOR: 
“Nisto reconhecerás que Eu sou o SENHOR”. Eis que, com a vara que tenho 

a A narrativa que agora começa (7,8-11,10) é conhecida como as pragas do Egito. O conceito é 
definido por um conjunto de termos que significam praga ou flagelo: maggefah (9,14); nega' 
(11,1; cf. Gn 12,17); negef (12,13), acerca da morte dos primogénitos. A forma verbal “flagelar” 
(nagaf) aparece em 7,27; 12,23.27. Ao longo do texto fala-se sobretudo de “sinal” (՚ôt) (8,19; 
10,1.2) e “prodígio” (mofet) (7,9; 11,9.10). Estas pragas são, portanto, sinais da força libertadora 
de Deus.

b Vara (cf. 4,2). Dragão. Na tradição sacerdotal, a vara de Aarão transforma-se em monstro 
marinho (tannîn) (7,9.10.12), criado por Deus (Gn 2,21), vencido por Deus (Sl 74,13-14) e 
convidado ao louvor a Deus (Sl 148,7). Aparece também como símbolo do faraó e do Egito (Ez 
29,3; 32,2). Na tradição de Jerusalém a vara de Moisés transforma-se em cobra (Ex 4,3; 7,15).

c Endureceu-se o coração, expressão que ocorre em 7,13.22; 8,15; 9,12.35; 10,20.27, diferente 
da expressão coração pesado ou obstinado, que surge em 7,14; 8,11.28; 9,7.34; 10,1. Esta 
última expressão tem como base um dito sapiencial egípcio que designa o homem que se acha 
importante e não presta atenção a nada.

d Deixar partir (cf. 3,20). Coração obstinado (cf. 7,13).
e Esta saída matinal do faraó pode relacionar-se com a prestação de um serviço religioso ao 

grande Nilo que, como divindade, dava ao Egito força, alimento e prosperidade. Neste contexto, 
o pedido que Moisés faz para deixar partir o povo para prestar culto ao Senhor ganha outra 
dimensão (cf. 8,16). 

f Deus dos hebreus (cf. 3,18; 5,3). Deixar partir (cf. 3,20 e 5,1).
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na mão, baterei nas águas que estão no rio e elas transformar-se-ão em sangue. 
18Os peixes que estão no rio morrerão e o rio ficará com um cheiro nauseabun-
do, de modo que os egípcios terão nojo de beber as águas do rio».

19O SENHOR disse a Moisés: «Diz a Aarão: “Pega na tua vara e estende a 
tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre 
os seus lagos e sobre todos os seus reservatórios de água; e elas transformar-
-se-ão em sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nos reser-
vatórios de madeira como nos de pedra”»g. 

20E assim fizeram Moisés e Aarão, como o SENHOR tinha ordenado. Ele 
levantou a vara e bateu nas águas do rio, à vista do faraó e dos seus servos, e 
todas as águas que estavam no rio se transformaram em sangue. 21Os peixes 
que estavam no rio morreram, o rio ficou com um cheiro nauseabundo, e os 
egípcios não conseguiam beber a água do rio. Houve sangue em toda a terra 
do Egito. 22Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes 
secretas. E assim o coração do faraó endureceu-se e não os quis escutar, como 
o SENHOR tinha falado. 

23O faraó virou-se e entrou em sua casa e nem sequer prestou atenção àqui-
loh. 24Todos os egípcios procuraram água para beber, escavando nas proximi-
dades do rio, pois não conseguiam beber as águas do rio. 25Passaram-se sete 
dias desde que o SENHOR tinha ferido o rio.

II. As rãs 
26O SENHOR disse a Moisés: «Vai ter com o faraó e diz-lhe: “Assim disse 

o SENHOR: deixa partir o meu povo para que me vão prestar cultoi. 27Se te re-
cusares a deixá-lo partir, eis que Eu vou flagelar todo o teu território com rãs. 
28O rio fervilhará de rãs; elas subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de 
dormir e em cima da tua cama, na casa dos teus servos e do teu povo, nos teus 
fornos e nas tuas amassadeiras. 29As rãs subirão contra ti, contra o teu povo e 
contra todos os teus servos”».

 

8 1O SENHOR disse a Moisés: «Diz a Aarão: “Estende a tua mão com a tua 
vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os lagos; e faz subir as rãs so-

g Lit.: ... tanto nas madeiras como nas pedras.
h Lit.: pôs o coração naquilo, semitismo que significa prestar atenção (cf. 9,21).
i Deixar partir (cf. 3,20; 5,1). 
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bre a terra do Egito”». 2Aarão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito; e 
as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. 3Mas os magos fizeram a mesma 
coisa com as suas artes secretas: fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. 

4O faraó chamou Moisés e Aarão e disse: «Intercedei junto do SENHOR 
para que afaste as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei partir o povo pa-
ra que ofereça sacrifícios ao SENHOR»a. 5Moisés disse ao faraó: «Digna-te di-
zer-me quando devo interceder por ti, pelos teus servos e pelo teu povo, para 
afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem apenas no rio». 6Ele 
disse: «Amanhã». Moisés disse: «Que seja como disseste, para que saibas que 
não há outro como o SENHOR, nosso Deus. 7As rãs afastar-se-ão de ti, das tuas 
casas, dos teus servos e do teu povo; e ficarão apenas no rio». 

8E Moisés saiu junto com Aarão da presença do faraó. E Moisés clamou 
ao SENHOR acerca das rãs que Ele tinha mandado contra o faraó. 9O SENHOR 
agiu de acordo com a palavra de Moisés e as rãs morreram, desaparecendo das 
casas, dos pátios e dos campos. 10Juntaram-nas aos montões e a terra ficou com 
um cheiro nauseabundo. 11Mas o faraó, vendo que havia sossego, ficou de co-
ração ainda mais obstinado e não os escutou, como o SENHOR tinha falado.

III. Os mosquitos 
12O SENHOR disse a Moisés: «Diz a Aarão: “Estende a tua vara e bate no 

pó da terra e ele transformar-se-á em mosquitos por toda a terra do Egito”». 
13E eles assim fizeram: Aarão estendeu a mão, bateu no pó da terra com a sua 
vara e apareceram os mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Todo o 
pó da terra se transformou em mosquitos em toda a terra do Egito. 14Assim fi-
zeram também os magos com as suas artes secretas, para produzirem os mos-
quitos, mas não conseguiramb. E houve mosquitos sobre os homens e sobre os 
animais. 15Os magos disseram ao faraó: «Isto é o dedo de Deus»c. Mas o co-
ração do faraó endureceu-se e não os escutou, como o Senhor tinha faladod.

a Intercedei. Este pedido do faraó é repetido de forma mais clara em 8,24. Encontra-se ainda em 
9,28 e 10,17. Moisés promete cumpri-lo (8,25) e cumpre-o (8,26; cf. também 12,32). Oferecer 
sacrifícios (cf. 5,1).

b Produzir. O termo hebraico significa habitualmente “fazer sair”, mas também significa “pro-
duzir” (cf. Gn 1,12.24). Deve ser este o significado neste texto, uma vez que os magos tentam 
fazer o mesmo que faz Aarão (cf. Ex 7,22; 8,3).

c Dedo de Deus (cf. Ex 31,18; Dt 9,10; Sl 8,4; Lc 11,20). Expressões semelhantes encontram-se 
nos textos mágicos e religiosos do Egito.

d Coração endurecido (cf. 7,13).
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IV. Os moscardos
16O SENHOR disse a Moisés: «Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante do 

faraó quando ele sair para a água, e diz-lhe: “Assim diz o SENHOR: deixa par-
tir o meu povo para que me preste cultoe. 17Pois se tu não deixares partir o meu 
povo, eis que eu enviarei os moscardos contra ti, contra os teus servos, contra 
o teu povo e contra as tuas casas. E os moscardos encherão as casas dos egíp-
cios e até o solo sobre o qual eles estiverem. 18Mas naquele dia distinguireif a 
terra de Góchen, onde se encontra o meu povo; lá não haverá moscardos, pa-
ra que tu saibas que Eu, o SENHOR, estou presente na terra. 19Porei uma sepa-
raçãog entre o meu povo e o teu povo. Amanhã acontecerá este sinal”». 20E o 
SENHOR assim fez. Os moscardos entraram em peso na casa do faraó, na casa 
dos seus servos e em toda a terra do Egito, que foi devastada pelos moscardos. 

21O faraó chamou Moisés e Aarão e disse: «Ide! Oferecei sacrifícios ao vos-
so Deus nesta terra»h. 22Moisés disse: «Não está certo proceder dessa maneira, 
pois o facto de oferecermos sacrifícios ao SENHOR, nosso Deus, é uma abomi-
nação para os egípcios. Se oferecermos em sacrifício o que é abominável aos 
olhos dos egípcios, será que não nos apedrejarão?i. 23É ao deserto, a três dias 
de caminho, que iremos para oferecer sacrifícios ao SENHOR, nosso Deus, de 
acordo com o que Ele nos dirá». 24O faraó disse: «Eu vou deixar-vos partir e 
vós oferecereis sacrifícios ao SENHOR, vosso Deus, no deserto. Porém, não 
deveis afastar-vos para muito longe. E intercedei por mim». 25Moisés disse: 
«Eis que vou sair da tua presença e vou interceder junto do SENHOR. Amanhã 
os moscardos afastar-se-ão do faraó, dos seus servos e do seu povo, contanto 

e Sobre a ida matinal do faraó ao Nilo cf. 7,15.
f Distinguirei. Alude-se a uma separação entre egípcios e israelitas (cf. 8,19; 9,4.22-26; 11,7). 

Terra de Góchen. Distingue-se claramente de “terra do Egito”, da qual está separada (Gn 45,10; 
46,28-34; 47,1.4.6; 50,8b; Ex 9,22-26). O topónimo Góchen não aparece mencionado nos textos 
egípcios antigos e a tradição bíblica localiza-o, não no Egito, mas no sul de Judá (Js 10,41; 11,16; 
15,51). É em Góchen que se fixam os grupos de israelitas, pastores de gado miúdo, separados 
dos egípcios e por eles abominados.

g Separação. O Êxodo entende a intervenção de Deus junto dos hebreus no Egito como criação 
de um povo (cf. 14-15; e ainda Gn 1). 

h Oferecer sacrifícios. Tema recorrente nos vv. 21-24 (cf. 5,1; 8,4.).
i Abominável. Em Góchen estavam fixados grupos de israelitas, que eram pastores de gado miúdo. 

Ora, os egípcios abominavam os pastores semi-nómadas de gado miúdo (cf. Gn 46,34), pelo 
seu modo de vida, mas também pelo facto de sacrificarem animais que os egípcios considera-
vam sagrados, como é o caso do carneiro e do touro. Os deuses egípcios Knum e Amon têm o 
carneiro como animal que lhe é consagrado; e o touro e a vaca estão associados a importantes 
divindades egípcias como Hórus, o boi Ápis e a deusa Hator.
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que o faraó não continue a enganar-nos, não deixando partir o povo para ofe-
recer sacrifícios ao SENHOR». 

26Moisés saiu da presença do faraó e intercedeu junto do SENHOR. 27O SE-
NHOR agiu de acordo com a palavra de Moisés. Os moscardos afastaram-se 
do faraó, dos seus servos e do seu povo, e não ficou nem um. 28Mas o faraó 
manteve o coração obstinado também desta vez e não deixou partir o povoa.

9 V. A morte dos animais 
1O SENHOR disse a Moisés: «Vai à presença do faraó e declara-lhe: “As-

sim diz o SENHOR, Deus dos hebreus: deixa partir o meu povo para que eles 
me prestem culto. 2Se te recusares a deixá-lo partir e se o retiveres por mais 
tempo, 3eis que a mão do SENHOR virá sobre o teu gado que está nos campos, 
sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre 
as ovelhas. Será uma peste muito pesada. 4O SENHOR fará a separação entre o 
gado de Israel e o gado do Egito. E não morrerá nada do que pertence aos fi-
lhos de Israel”». 5E o SENHOR fixou o tempo, dizendo: «Amanhã o SENHOR 
cumprirá a sua palavra nesta terra. 

6E o SENHOR cumpriu esta palavra no dia seguinte. Morreu o gado todo 
dos egípciosb, mas do gado dos filhos de Israel nem sequer um animal mor-
reu. 7O faraó mandou verificar e eis que do gado de Israel nem sequer um ani-
mal tinha morrido! Porém, o coração do faraó ficou ainda mais obstinado e 
não deixou partir o povo.

VI. As úlceras
8O SENHOR disse a Moisés e a Aarão: «Apanhai duas mãos cheias de fu-

ligem da fornalha; e Moisés lançá-la-á para os céus à vista do faraó. 9Ela tor-
nar-se-á em pó fino sobre toda a terra do Egito, e transformar-se-á em úlceras 
com erupções de pústulas sobre os homens e sobre os animais em toda a terra 
do Egito»c. 10Pegaram em fuligem da fornalha e apresentaram-se diante do fa-
raó. Então, Moisés lançou-a para os céus e surgiram úlceras pustulentas com 
erupções nos homens e nos animais. 11Os magos não conseguiram manter-se de 

a Sobre o coração pesado, cf. 7,13.
b Morte do gado todo. Segundo o texto de 9,19 ainda havia gado para recolher.
c Úlceras e pústulas. É difícil precisar a natureza desta doença. O termo que traduzimos por 

«úlcera» encontra-se em Lv 13,18, Dt 28,27 e 2Rs 20,7 e define também a doença de Job (Jb 
2,7). É certamente uma doença da pele, talvez semelhante à varíola, de que foram encontrados 
sinais em múmias do Antigo Egito. O termo que traduzimos por “pústula” é único no AT.



25 LivrO dO ÊxOdO  9 

pé diante de Moisés por causa das úlceras. De facto os magos tinham úlceras, 
bem como todos os egípcios. 12Mas o SENHOR endureceu o coração do faraó 
e ele não os escutou, como o SENHOR tinha declarado a Moisésd.

VII. O granizo
13O SENHOR disse a Moisés: «Levanta-te de manhã cedo e apresenta-te 

diante do faraó, e diz-lhe: “Assim diz o SENHOR, Deus dos hebreus: deixa 
partir o meu povo para que me prestem culto. 14Porque desta vez Eu vou en-
viar todas as minhas pragas contra ti, contra os teus servos e o teu povo, para 
que saibas que não há outro como Eu em toda a terrae. 15Pois se agora já tives-
se estendido a minha mão contra ti e o teu povo com a peste, certamente já te-
rias desaparecido da terra. 16Mas por causa disto te conservei de pé: para te 
fazer ver a minha força a fim de que o meu nome seja falado em toda a terraf. 

17E tu continuas a opor-te ao meu povo, não o deixando partirg. 18Eis que 
farei cair amanhã por esta hora uma chuva de granizo muito forte, como não 
houve no Egito desde o dia da sua fundação até hoje. 19E agora manda pôr em 
segurança o teu gado e tudo o que tens no campo. Pois todos os homens e to-
dos os animais que se encontrarem no campo e não forem recolhidos a casa, 
o granizo cairá sobre eles e morrerão”». 20Quem, de entre os servos do faraó, 
temeu a palavra do SENHOR fez fugir a toda a pressa os seus servos e o seu 
gado para casah. 21Mas quem não prestou atençãoi à palavra do SENHOR, esse 
deixou os seus servos e o seu gado no campo.

22O SENHOR disse a Moisés: «Estende a tua mão para os céus, de modo 
que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais 
e sobre toda a erva do campo na terra do Egito». 23Moisés estendeu a sua vara 
para os céus e o SENHOR mandou trovões e granizo; o fogo veio sobre a terra 

d É a primeira vez que o relato põe o próprio Deus a endurecer o coração do faraó (cf. 10,20.27; 
11,10; 14,8. Cf. 7,13).

e Desta vez. De novo no v. 27. Empresta uma particular ênfase a esta sétima praga. Pragas. O 
termo próprio só aparece aqui em todo o relato (cf. 7,8). Contra ti... Lit.: ...contra o teu coração. 
Expressão rara em hebraico para se referir à pessoa do faraó.

f Versículo citado por S. Paulo (Rm 9,17) para falar da soberania de Deus e da sua liberdade de 
ação.

g Opor-te. Expressão usada só aqui e que significa erguer-se como obstáculo no caminho da 
liberdade do povo de Deus (cf. Is 57,14; 62,10, onde os montes que obstruem o caminho são 
retirados).

h O gado já foi dado como morto em 9,6. 
i Lit.: quem não pôs o coração. Semitismo para dizer “prestar atenção” (cf. 7,23).
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e o SENHOR fez chover granizo sobre a terra do Egitoa. 24Houve granizo e re-
lâmpagos que fulguravam no meio do granizo muito forte, como não houve em 
toda a terra do Egito desde que existiu como povo. 25O granizo atingiu em to-
da a terra do Egito tudo o que estava no campo, desde os homens aos animais, 
destruiu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. 26Somen-
te na terra de Góchen, onde estavam os filhos de Israel, não houve granizob.

27O faraó mandou chamar Moisés e Aarão e disse-lhes: «Desta vez pequei; 
o SENHOR é o justo, e eu e o meu povo somos os culpadosc. 28Intercedei junto 
do SENHOR! Há demasiados trovões de Deus e granizo. Deixar-vos-ei partir 
e não tereis de permanecer mais aqui»d. 29Disse-lhe Moisés: «Ao sair da cida-
de, estenderei as minhas mãos para o SENHORe; os trovões cessarão e não ha-
verá mais granizo, para que tu saibas que a terra pertence ao SENHOR. 30Mas 
eu sei que tu e os teus servos continuareis a não mostrar temor diante do SE-
NHOR Deus». 

31O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava em espiga e o 
linho em flor. 32O trigo e o centeio não foram destruídos, porque eram serôdios.

33Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade, e estendeu as suas 
mãos para o SENHOR; cessaram os trovões e o granizo; e a chuva não caiu mais 
sobre a terra. 34O faraó viu que tinham cessado a chuva, o granizo e os trovões 
e continuou a pecar. E continuou de coração obstinado, ele e os seus servos. 
35O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou partir os filhos de 
Israel, como o SENHOR tinha declarado por meio de Moisés. 

10 VIII. Os gafanhotos
1O SENHOR disse a Moisés: «Entra em contacto com o faraó, porque 

fui Eu que tornei obstinado o seu coração e o coração dos seus servos, a fim de 

a Estendeu a vara. No v. anterior, a ordem era de estender a mão. O mesmo sucede em 10,12-
13. Trovões (Lit.: vozes). Os trovões são como que a voz de Deus escondido nas nuvens 
(9,28.29.33.34; 19,16; 20,18; 1 Sm 12,17-18; Jb 28,26; 37,2; 38,25; Sl 18,14; 29,3-9; Ap 4,5; 
8,5). Relâmpagos. Lit.: fogo.

b 9,22-26. Veja-se bem a separação entre a terra do Egito e a terra de Góchen. O granizo afeta 
grandemente toda a terra do Egito, mas não se fez sentir na terra de Góchen. A propósito da 
terra de Góchen cf. 8,18.

c Desta vez. Dá particular ênfase a este texto (cf. também 9,14), em que o faraó, em linguagem 
jurídica, confessa o seu pecado (cf. 10,16) e reconhece a justiça de Deus.

d A expressão trovões de Deus pode compreender-se como uma forma de superlativo, indicando 
grandes trovoadas (cf. Gn 23,6; Nm 24,6; Sl 36,6; 48,15).

e Lit. : Estender as mãos é um gesto habitual de oração (1Rs 8,22.28...).
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Eu mesmo realizar estes meus sinais no meio deles 2e para que tu possas nar-
rar aos ouvidos do teu filho e do filho do teu filho o modo como Eu escarne-
ci do Egito e como no meio deles realizei os meus sinaisf. E vós sabereis que 
Eu sou o SENHOR».

3Moisés e Aarão entraram em contacto com o faraó e disseram-lhe: «Assim 
diz o SENHOR, Deus dos hebreus: “Até quando recusarás humilhar-te diante 
de mim? Deixa partir o meu povo para que eles me prestem cultog. 4Porque se 
te recusas a deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir gafanhotos pa-
ra o teu território. 5Eles cobrirão a superfície da terrah, a ponto de não mais se 
pode ver a terra; comerão o resto do que escapou, o que sobrou para vós de-
pois do granizo; eles comerão todas as árvores que crescem para vós no cam-
po. 6Encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos 
os egípcios, coisa que não viram os teus pais nem os pais dos teus pais, desde 
o dia em que eles existem sobre a terra até este dia”». Depois virou-se e saiu 
da presença do faraó.

7Os servos do faraó disseram-lhe: «Até quando será este homem para nós 
uma cilada? Deixa partir os homens para que prestem culto ao SENHOR, seu 
Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está perdido?»

8Fizeram regressar Moisés e Aarão à presença do faraó e ele disse-lhes: «Ide 
prestar culto ao SENHOR, vosso Deus. Mas quem são concretamente os que 
vão?» 9Moisés disse: «Nós iremos com os nossos jovens e os nossos velhos, 
com os nossos filhos e as nossas filhas, levando as nossas ovelhas e os nos-
sos bois, pois é para nós uma festa do SENHOR». 10Ele disse-lhes: «É tão certo 
que o SENHOR estará convosco como eu vos deixarei partir, a vós e às vossas 
crianças! Vede como tendes em mente a maldade!i 11Não será dessa maneira! 
Ide vós, os homens fortes e prestai culto ao SENHOR, pois é isso que preten-
deis». E expulsaram-nos da presença do faraó.

12O SENHOR disse a Moisés: «Estende a tua mão sobre a terra do Egito pa-
ra fazer vir os gafanhotos. Que eles se levantem sobre a terra do Egito e co-
mam toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou». 13Moisés estendeu a 

f Sinais (cf. 7,8). Narrar descreve a transmissão de pai para filho, para instrução das gerações 
futuras (cf. 12,26; 13,8; Dt 4,9; 6,7.20-25).

g Moisés e Aarão. Nos vv. 6 e 7, Moisés aparece sozinho. Aqui, como nos vv. 8 e 16, o nome de 
Aarão parece ser um acrescento. Deus dos hebreus. Cf. 3,18. Deixar partir (vv. 3-4). Cf. 3,20. 
Servir. Cf. 5,1.

h Superfície da terra. Lit.: o olho da terra (cf. 10,15).
i O faraó fala com ironia, pois não está a pensar em deixar partir os israelitas.
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vara sobre a terra do Egito e o SENHOR, durante todo aquele dia e toda a noi-
te, fez vir um vento do oriente sobre a terra. Fez-se manhã e o vento do oriente 
tinha trazido os gafanhotosa. 14Os gafanhotos levantaram-se sobre toda a ter-
ra do Egito e poisaram em todo o território do Egito. Eram tão numerosos que 
nunca se tinham visto antes tantos gafanhotos nem se veriam depois. 15Eles 
cobriram a superfície de toda a terra e a terra obscureceu-se. Comeram toda a 
erva da terra e todos os frutos das árvores que o granizo tinha deixado. Em to-
da a terra do Egito não ficou nada de verde nas árvores nem na erva do campo. 

16O faraó apressou-se a mandar chamar Moisés e Aarão e disse: «Pequei 
contra o SENHOR, vosso Deus, e contra vósb. 17E agora desculpac, por favor, o 
meu pecado só mais esta vez; e intercedei junto do SENHOR, vosso Deus, pa-
ra que ao menos afaste de mim esta morte». 

18Moisés saiu da presença do faraó e rezou ao SENHOR. 19O SENHOR fez 
vir do mar outro vento muito forte, que levou os gafanhotos e os arrastou pa-
ra o mar Vermelhod. Não ficou nem sequer um gafanhoto em todo o territó-
rio do Egito. 

20Mas o SENHOR endureceu o coração do faraó e ele não deixou partir os 
filhos de Israel.

IX. As trevas
21O SENHOR disse a Moisés: «Estende a tua mão para os céus, de modo que 

haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpare». 22Moisés es-
tendeu a mão para os céus e houve trevas e escuridão em toda a terra do Egi-
to durante três dias. 23Um homem não conseguia ver o seu irmão e ninguém se 
levantou do seu lugar durante três dias. Mas para todos os filhos de Israel ha-
via luz nos lugares onde moravam.

a Estender a vara. No v. anterior, a ordem era de estender a mão (cf. 9,22-23). O vento do oriente 
provém da península sinaítica ou do deserto arábico. É um vento seco e abrasador (Ez 17,10; 
19,12; Os 13,15). Corresponde ao moderno siroco.

b Pequei. O faraó assume-se mais uma vez como culpado (cf. 9,27).
c Algumas traduções antigas, nomeadamente os LXX, a Siríaca e a Vulgata, lêem: desculpai. 

d Mudou (cf. 14,5). Vento do mar. Também conhecido por “vento do ocidente”. Para quem está na 
Palestina, é o mar Mediterrâneo que está a ocidente. É um vento marítimo, fresco, que sopra ao 
contrário do “vento do oriente” (10,13). Mar Vermelho, em hebraico mar dos Juncos (cf. 13,18), 
é uma designação que parece representar os dois golfos em que se divide o mar Vermelho, tanto 
o ocidental, golfo de Suez, como o oriental, golfo de Ácaba.

e As trevas que se possam apalpar (cf. Dt 28,29; Jb 5,14; 12,25; Is 59,10; e ainda as traduções da 
LXX, Vulgata). Cf. 14,20.
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24O faraó chamou Moisés e disse: «Ide prestar culto ao SENHOR. Apenas 
as vossas ovelhas e os vossos bois ficarão aqui. As vossas crianças também 
poderão ir convosco». 25Moisés disse: «Tu próprio nos entregarás sacrifícios e 
holocaustos, para nós oferecermos ao SENHOR, nosso Deus. 26Também o nos-
so gado irá connosco. Não ficará nem uma unha, pois é dele que tomaremos 
os animais para prestar culto ao SENHOR, nosso Deus; e nós não sabemos do 
que precisaremos para prestar culto ao SENHOR senão quando chegarmos lá». 
27Mas o SENHOR endureceu o coração do faraó e ele não quis deixá-los par-
tir. 28O faraó disse-lhe: «Vai-te da minha presença! Livra-te de voltares a ver o 
meu rosto, pois, no dia em que voltares a ver o meu rosto morrerás». 29Moisés 
disse: «Falaste corretamente! Não mais voltarei a ver o teu rosto»f.

11Morte dos primogénitos
1O SENHOR disse a Moisés: «Farei vir ainda uma praga sobre o faraó e 

sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará partir daqui; e, quando ele decidir 
deixar-vos finalmente partir, até vos expulsará daquig. 2Fala, pois, aos ouvidos 
do povo, para que eles peçam cada um ao seu amigo e cada uma à sua amiga 
objetos de prata e objetos de ouro».

3O SENHOR concedeu ao povo alcançar graça diante dos egípcios. O pró-
prio Moisés era um homem muito importante na terra do Egito, aos olhos dos 
servos do faraó e aos olhos do povoh.

4Moisés disse: «Assim diz o SENHOR: “A meio da noite, Eu surgirei no 
meio do Egito; 5e morrerá todo o primogénito na terra do Egito, desde o pri-
mogénito do faraó que está sentado no seu trono até ao primogénito da escra-
va que está atrás das duas pedras de moeri e a todo o primogénito dos animais. 
6Haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca tinha havi-
do e como nunca mais haveráj. 7Mas, para todos os filhos de Israel, desde os 
f Assinala-se, nestes dois vv. 28-29, a rutura entre o faraó e Moisés. O certo é que os dois ainda 

se voltarão a encontrar (11,8 e 12,31).
g Deixar partir aparece em simultâneo com expulsar (cf. 6,1).
h O ambiente favorável que se respira nos vv. 2-3 é o mesmo de 3,21-22. No presente contexto, 

após o relato das pragas (7,8-10,27) e a rutura de relações relatada em 10,28-29, é de notar o 
carácter positivo assinalado neste momento final da presença dos hebreus no Egito.

i O moinho era formado por duas pedras circulares, com cerca de meio metro de diâmetro. A de baixo 
estava fixa e a de cima rodava sobre ela. Fazer rodar esta pedra era trabalho de mulheres, sobretudo 
de escravas (cf. Is 47,2; Jb 31,10; ver Mt 24,41) e de prisioneiros (cf. Ex 12,29; Jz 16,21; Lm 5,13).

j Clamor. Este quadro mostra alguns traços de ironia. Enquanto até aqui o clamor representava 
o sofrimento dos oprimidos, agora aparece como expressão do sofrimento suportado pelos 
próprios opressores (5,8.15; 8,8; cf. 12,30).
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homens até aos animais, nem sequer um cão ladrará, para que saibais que o 
SENHOR faz distinção entre o Egito e Israela. 8Então, todos estes teus servos 
descerão até mim e se prostrarão diante de mim, dizendo: “Sai, tu e todo o po-
vo que segue os teus passos”. Depois disso, sairei eu». E ele saiu da presença 
do faraó, ardendo em ira.

9O SENHOR disse a Moisés: «O faraó não vos escutará, para que se multi-
pliquem os meus prodígios na terra do Egito». 10Moisés e Aarão fizeram todos 
estes prodígios diante do faraó, mas o SENHOR endureceu o coração do faraó 
e este não deixou partir os filhos de Israel da sua terra.

12 A Páscoa
1O SENHOR disse a Moisés e a Aarão na terra do Egitob: 2«Este mês 

será para vós o primeiro dos meses; ele será para vós o primeiro dos meses 
do anoc. 3Falai a toda a comunidade de Israel dizendo: “Ao décimo dia des-
te mês, cada um tomará para si um animal do rebanho por família, um animal 
por casad. 4Se a casa for muito pouco numerosa para um animal, comê-lo-á 
ele com o seu vizinho mais próximo da casa, segundo o número das pessoas. 
Calculareis o animal conforme o que cada um pode comere. 5Será para vós 
um animal sem defeito, macho e de um ano; e tomá-lo-eis de entre os cordei-
ros ou de entre os cabritos. 6Vós o tereis sob guarda até ao dia catorze deste 

a Distinção (cf. 8,18). Esta temática contrasta claramente com a referida em 11,2-3.
b O núcleo antigo desta longa secção reside no relato dos acontecimentos da libertação do Egito 

(12,21-23.29-42). À volta do relato destes acontecimentos, que constituem o verdadeiro começo 
da história de Israel como povo de Deus, as tradições culturais e religiosas inseriram peças de 
teor legislativo, litúrgico e exortativo que dizem respeito a três celebrações assim associadas 
àqueles importantes acontecimentos: o ritual da Páscoa (12,1-14.21-28.43-51), o ritual dos 
pães sem fermento (12,15-20; 13,3-10) e o ritual da oferta dos primogénitos (13,1-2.11-16). 
Os grandes acontecimentos vão sendo atualizados. Daí o aglomerado de materiais históricos, 
legislativos e celebrativos.

c Primeiro mês do ano. Trata-se do mês de Abib ou das espigas (13,4; 23,15; 34,18; Dt 16,1) e 
corresponde ao princípio da Primavera (Março-Abril). Chamar-se-á mais tarde Nisan (Ne 2,1; 
Est 3,7), de acordo com o calendário babilónico. O antigo ano israelita começava no outono, 
com o fim das colheitas (23,16; 34,22); foi sob a influência babilónica, nos séculos VIII ou VII 
a.C., que se operou a mudança para a primavera. Aqui a tradição sacerdotal está interessada em 
fazer coincidir o início do ano com o mês da libertação do Egito.

d Comunidade pertence à mesma raiz hebraica da palavra ‘encontro’. Daí a expressão ‘tenda do 
encontro’. Esta aparece quinze vezes no Êxodo e é um termo típico da tradição sacerdotal, que 
supõe uma comunidade religiosa organizada. Animal do rebanho. Pode ser um cabrito (tradição 
mais antiga) ou um cordeiro, de acordo com o referido em 12,5.

e Número de pessoas. A tradição judaica posterior exige o mínimo de 10 pessoas; se, porém, as 
pessoas chegarem a 20, é necessário pôr duas mesas, devendo as pessoas de cada uma sentar-se 
de costas voltadas, como se estivessem em duas casas diferentes.
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mês; então toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúscu-
lof. 7Tomarão parte do sangue e o colocarão sobre as duas ombreiras e sobre 
o dintel das portas das casas em que ele se comerág. 8Naquela noite, come-
rão a carne, assada no forno, com pães sem fermento e com ervas amargash. 
9Não a comereis cruai nem cozida na água, mas assada no fogo, com a cabe-
ça, as patas e as entranhas. 10Não deixareis nada para de manhã; e o que restar 
até de manhã, queimá-lo-eis no fogo. 11E assim comereis, com os rins cingi-
dos, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-la-eis depressa. É a Pás-
coa do SENHORj.

12E, naquela noite, Eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primo-
génitos na terra do Egito, desde os homens até aos animais; e executarei sen-
tenças contra todos os deuses do Egito. Eu sou o SENHOR! 13E o sangue nas 
casas em que estais será para vós um sinal. Eu verei o sangue e passarei além 
de vós, sem que haja qualquer praga de extermínio, quando Eu ferir a terra 
do Egitok. 14Aquele dia será para vós um memorial e vós festejá-lo-eis como 
uma festa em honra do SENHOR. Festejá-la-eis como norma perene de gera-
ção em geração.

f Dia catorze. Em 12,3 falava-se do dia 10, aqui fala-se do dia 14. A tradição judaica precisa que 
os quatro dias de espera se destinam a questões rituais, ao exame do animal, para se ver se é 
mesmo perfeito. Assembleia da comunidade, expressão que junta assembleia e comunidade. 
Para ‘comunidade’, cf. 12,3. A assembleia tem um caráter mais amplo e só se encontra duas 
vezes no Êxodo (12,6; 16,3), apesar de ser um conceito com grande significado ao longo da 
Bíblia, que a versão grega dos LXX traduziu com o termo grego ekklêsía, do qual deriva o termo 
‘igreja’. Crepúsculo. Lit.: entre as duas tardes, cf. 16,12; 29,39.41; Lv 23,5; Nm 9,3.5.11. Os 
samaritanos interpretam esta expressão entre o pôr-do-sol e a noite; os fariseus e o Talmude, 
entre o declínio do sol, depois do meio-dia e o pôr-do-sol.

g Sangue nas portas. É o valor apotropaico do sangue, que esconjura e afasta os males. A sua 
marca nas portas é como que um selo divino intransponível (cf. 12,22).

h Pães sem fermento são os pães ázimos (cf. Lv 2,4; 7,12; Dt 16,3: “pão de miséria”; 1 Cor 5,8: 
“pureza e verdade”). Ervas amargas. Serviam para dar paladar aos ázimos e significavam a 
amargura da escravidão.

i Crua. Esta expressão aparece apenas aqui em todo o AT.
j Páscoa. Nas suas origens, o ritual de imolar um animal jovem do rebanho, de partilhar a sua 

carne em refeição festiva e de usar o sangue com valor apotropaico devia estar certamente ligado 
aos pastores seminómadas do deserto e à primeira noite de lua-cheia da primavera. A etimologia 
popular dos vv. 13 e 27 liga a Páscoa à separação que Deus faz entre egípcios e israelitas, ferindo 
aqueles e salvando estes, passando adiante. Ali se encontram a noite de lua-cheia, a imolação 
do animal, a partilha das suas carnes e o caráter apotropaico do sangue, que ganham um sentido 
novo, ficando ligados à libertação do Egito.

k Sangue. Apotropaico e sinal de separação: salva uns, condena outros (cf. 4,24-26; 12,7.11.23). 
Praga. (cf. 7,8).
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A festa dos Ázimos
15Durante sete dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia fareis de-

saparecer o fermento das vossas casas, pois todo aquele que, do primeiro ao sé-
timo dia, comer pão fermentado, essa pessoa será eliminada de Israela.

16No primeiro dia convocareis uma assembleia sagrada e também no séti-
mo dia convocareis uma assembleia sagrada. Nesses dias não se fará nenhum 
trabalho entre vós; apenas fareis aquilo que cada pessoa terá de comerb.

17Observareis a festa dos pães sem fermento, porque foi precisamente nes-
te dia que Eu fiz sair os vossos agrupamentos da terra do Egito. E guardareis 
este dia de geração em geração como uma celebração perene.

18No primeiro mês, no dia catorze do mês, à tarde, comereis pães sem fer-
mento até à tarde do dia vinte e um do mês. 19Durante sete dias, não se deve 
encontrar fermento nas vossas casas, porque toda aquela pessoa que comer pão 
fermentado será eliminada da comunidade de Israel, seja estrangeiro residen-
te seja natural da terra. 20Não comereis nenhum pão fermentado. Em qualquer 
lugar em que habiteis, comereis pães sem fermento».

Prescrições sobre a Páscoa
21Moisés mandou chamar todos os anciãos de Israel e disse-lhes: «Trazei 

e tomai para vós uma cabeça de gado miúdo, segundo as vossas famílias, e 
imolai-a como sacrifício de Páscoa. 22Tomareis depois um ramo de hissope, 
mergulhá-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis o dintel e as duas 
ombreiras com o sangue que estiver na bacia; e nenhum de vós sairá da porta 
da sua casa até de manhãc. 23O SENHOR passará para flagelar o Egito e verá o 
sangue sobre o dintel e sobre as duas ombreiras. E o SENHOR passará adian-
te aquela porta e não deixará que o extermínio entre nas vossas casas para fla-
gelar. 24Observareis isto como uma prescrição para ti e para os teus filhos para 
sempre. 25Quando tiverdes entrado na terra que o SENHOR vos dará, como Ele 
declarou, observareis esta prática ritual. 26Quando os vossos filhos vos disse-

a Sem fermento, isto é, ázimos. Na origem dos ázimos deve estar o bolo dos nómadas ou semi-
nómadas. Era uma festa primaveril da novidade. Ligada em primeiro lugar à saída do Egito 
(34,18), a festa dos Ázimos foi depois fundida com a festa da Páscoa, uma vez que aconteciam 
mais ou menos na mesma data.

b Nenhum trabalho. Lembra o repouso sabático (35,3) ou o do dia da Expiação (cf. Lv 23,28), 
ainda que menos rigoroso do que estes, em que nem sequer era permitido cozinhar.

c Hissope. Planta aromática que cresce nas paredes velhas (1Rs 5,13) e é usada para a purificação 
exterior (Lv 14,4.6.49.51.52; Nm 19,6.18) e interior (Sl 51,9; cf. Hb 9,19).
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rem “O que é para vós este ritual?”, 27vós direis: “É o sacrifício da Páscoa em 
honra do SENHOR, que passou adiante as casas dos filhos de Israel no Egito, 
quando flagelou o Egito e livrou as nossas casas”»d. Então, o povo inclinou-se 
e prostrou-se. 28Depois os filhos de Israel foram e fizeram como o SENHOR ti-
nha ordenado a Moisés e a Aarão. Assim fizeram.

X. Morte dos primogénitos
29E aconteceu que, no meio da noite, o SENHOR feriu todos os primogé-

nitos na terra do Egito, desde o primogénito do faraó que está sentado no seu 
trono até ao primogénito do prisioneiro que está na prisão e a todos os primo-
génitos dos animaise. 30O faraó levantou-se durante a noite, ele, todos os seus 
servos e todo o Egito; e houve um grande clamor no Egito, porque não havia 
casa em que não houvesse um morto. 31O faraó chamou Moisés e Aarão du-
rante a noite, e disse: «Levantai-vos e saí do meio do meu povo, vós próprios 
e também os filhos de Israel, e ide prestar culto ao SENHOR, como tendes de-
clarado. 32Tomai também as vossas ovelhas e os vossos bois, como tendes de-
clarado. Ide e abençoai-me também a mim»f.

33Os egípcios pressionaram o povo, apressando-se a fazê-los partir daquela 
terra, pois diziam: «Vamos morrer todos!» 34O povo levou a sua farinha amas-
sada antes de levedar e, aos ombros, as suas amassadeiras.

35Os filhos de Israel fizeram segundo a palavra de Moisés e pediram aos 
egípcios objetos de prata, objetos de ouro e mantosg. 36O SENHOR concedeu 
ao povo alcançar graça diante dos olhos dos egípcios, que acederam aos seus 
pedidos. E assim eles despojaram o Egito.

d Páscoa. Permanece como pano de fundo a separação operada por Deus. Sacrifício da Páscoa 
ocorre só aqui. De notar que a Páscoa não é um sacrifício. Sacrifício é tudo o que é oferecido a 
Deus. O cordeiro pascal é uma comida convivial; não é oferecido a Deus. O sacrifício da Páscoa 
do Senhor era um sacrifício de ovelhas e bois (Dt 16,2), oferecido após a realização do sacrifício 
normal, o holocausto diário, em que eram totalmente queimados dois cordeiros de um ano de 
idade, um de manhã (9 horas) e outro à tarde (15 horas), com farinha, azeite e vinho (29,38-42; 
Nm 28,3-8).

e Prisão. Lit.: casa da cisterna. As cisternas serviam muitas vezes de prisão (cf. Gn 37,24; Jr 
38,6).

f Abençoai-me. Insere-se na linha dos pedidos para que Moisés e Aarão rezem por ele (cf. 8,4).
g Na linha de 3,21-22 e 11,2-3, este clima de boas graças é dificilmente explicável logo após o 

relato da morte dos primogénitos (12,29-34) e do corte de relações entre egípcios e israelitas, 
descrito em 12,33 com um dos verbos técnicos do endurecimento do coração do faraó.



LivrO dO ÊxOdO  12 34

Saída do Egito
37Os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucot. Eram cerca de seis-

centos mil a pé, só os homens fortes, sem contar as criançasa. 38Subiu também 
com eles uma numerosa multidão, juntamente com ovelhas, bois e gado em 
grande quantidade. 39Eles cozeram a farinha amassada com que tinham saído 
do Egito em bolos sem fermento, pois não tinha fermento. Tinham, na verda-
de, sido expulsos do Egito e não puderam demorar-se; nem sequer fizeram pro-
visões para si mesmosb.

40O tempo que os filhos de Israel estiveram como residentes no Egito foi de 
quatrocentos e trinta anosc. 41No final dos quatrocentos e trinta anos, no mesmo 
dia, saíram todos os agrupamentos do SENHOR da terra do Egitod. 42Aquela foi 
uma noite de vigília em honra do SENHOR, quando Ele os fez sair da terra do 
Egito. Aquela noite em honra do SENHOR é de vigília para todos os filhos de 
Israel, de geração em geraçãoe.

Prescrições sobre o ritual da Páscoa
43O SENHOR disse a Moisés e a Aarão: «Assim é a celebração ritual da Pás-

coa: nenhum estrangeiro comerá dela. 44Todo o escravo adquirido com dinhei-
ro, tu o circuncidarás, e então poderá comer dela. 45O residente forasteiro e o 
assalariado não comerão delaf. 46Comer-se-á numa só casa. Não levarás carne 
para fora da casa e não lhe quebrareis nenhum ossog. 47Todos os da comunida-
de de Israel a celebrarão. 48E se morar contigo um estrangeiro que queira fa-
zer a Páscoa do SENHOR, todo o que for macho seja circuncidado; e então se 
aproximará para a celebrar e será como um natural do país. Mas nenhum in-

a Seiscentos mil a pé. Isto é, aptos para combater (13,18b). O número está claramente amplificado. 
É o exagero típico da tradição sacerdotal, que pretende mostrar a promessa de Deus a realizar-se.

b Expulsos (cf. 6,1).
c Quatrocentos e trinta anos (cf. 6,14).
d Neste dia (cf. vv. 51 e 19,1).
e Noite de vigília. Com base nesta expressão surgirá o poema targúmico das Quatro noites, 

consideradas etapas importantes na vida do povo de Deus: a noite da criação, a noite em que 
Abraão recebeu a promessa do nascimento de Isaac, a noite da libertação do Egito e a noite 
do cumprimento definitivo da salvação. Por isso, a Páscoa fazia anamnese do passado, mas na 
esperança da vinda do Messias, que se pensava viria nessa noite.

f O residente de passagem e o assalariado são estrangeiros e não fazem parte do povo de Israel, 
embora trabalhem para os israelitas.

g Não farás sair carne para fora da casa. A carne do animal da Páscoa deve ser consumida pelas 
pessoas ou pelo fogo. Não quebrar nenhum osso (cf. Nm 12,9; Jo 19,36).
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circunciso comerá da Páscoah. 49Haverá uma só lei para o natural do país e pa-
ra o estrangeiro que habite no meio de vós».

50Todos os filhos de Israel fizeram como o SENHOR tinha ordenado a 
Moisés e a Aarão. Assim o fizeram. 51Foi precisamente nesse dia que o SE-
NHOR fez sair os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus agrupa-
mentos.  

13 Os ázimos e os primogénitos
1O SENHOR falou a Moisés, dizendo: 2«Consagra-me todo o primogé-

nito; todo aquele que sair primeiro do ventre materno, entre os filhos de Israel, 
quer dos homens quer dos animais, é meu».

3Moisés disse ao povo: «Recorda-te deste dia em que vós saístes do 
Egito, da casa da servidão, pois foi com mão forte que o SENHOR vos fez 
sair daquii. Não se comerá pão fermentado. 4É hoje que vós saís, no mês 
de Abibj. 5Quando o SENHOR te fizer entrar na terra do cananeu, do hiti-
ta, do amorreu, do heveu e do jebuseu, que jurou aos teus pais dar-te a ti, 
terra que mana leite e mel, realizarás este ritual neste mês. 6Durante se-
te diask comerás pães sem fermento e no sétimo dia haverá uma festa em 
honra do SENHOR. 7Comerão pães sem fermento durante sete dias e não 
se verá junto de ti pão fermentado nem fermento em todo o teu território. 
8Naquele dia contarás ao teu filho, dizendo: “É por causa daquilo que o 
SENHOR fez por mim quando saí do Egito”l. 9E será para ti como um sinal 
sobre a tua mão e como um memorial entre os teus olhos, para que a lei 
do SENHOR esteja na tua boca, porque foi com mão forte que o SENHOR 

h Estrangeiro residente. Os LXX traduzem por prosélito. Não sendo cidadão israelita, é, todavia, 
um estrangeiro protegido, que cumpre os mandamentos fundamentais de Israel. Já foi circun-
cidado e goza de direitos civis e religiosos. 

i 13,3-10. Em complemento de 12,15-20, retomam-se as prescrições sobre a festa dos Ázimos. Ali 
era Deus que falava a Moisés e Aarão, aqui é Moisés que se dirige ao povo. O acento é posto na 
recordação pessoal (vv. 3.8-9: “recorda-te”), na vivência pessoal (v. 4: “é hoje que vós saís”), 
e no ensino (v. 8) dos acontecimentos que estão na origem desta festa, que deve ser celebrada 
anualmente após a entrada em Canaã (v. 5). Fazer sair. Cf. 3,12.

j Abib (cf. 12,2).
k Alguns manuscritos dos LXX traduzem: seis dias. 
l Narrarás. Deriva daqui a narrativa edificante usada pelos judeus nas sinagogas e em casa, onde 

sobressai o famoso rito Hagadá de Páscoa ou grande instrução que o pai dirige aos seus filhos 
durante a ceia pascal.
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te fez sair do Egitoa. 10Observarás esta prescrição ano após ano, no tempo 
que foi estabelecido.

11E quando o SENHOR te fizer entrar na terra do cananeu e te a tiver dado, 
como jurou a ti e aos teus pais, 12então destinarás para o SENHOR todo aquele 
que abre o ventre materno e toda a primeira cria que os animais te derem. Se 
forem machos são para o SENHORb. 13Resgatarás toda a primeira cria do ju-
mento com um animal do rebanho; se não a resgatares, quebrar-lhe-ás a nucac. 
E, dos humanos, resgatarás todo o primogénito entre os teus filhosd. 

14E se amanhã o teu filho te perguntar, dizendo: “O que é isto?”, dir-lhe-
-ás: “Foi com mão forte que o SENHOR nos fez sair do Egito, da casa da ser-
vidão. 15E porque o faraó foi duro em deixar-nos partir, o SENHOR fez morrer 
todos os primogénitos na terra do Egito, desde os primogénitos dos homens até 
aos primogénitos dos animais. É por isso que eu ofereço em sacrifício ao SE-
NHOR todo o macho que sai primeiro do ventre materno e resgato todo o pri-
mogénito de entre os meus filhos”. 16Isto será como um sinal sobre a tua mão 
e como marca entre os teus olhos, pois foi com mão forte que o SENHOR nos 
fez sair do Egito».

A partida do Egito
17E aconteceu que, quando o faraó deixou partir o povo, Deus não os con-

duziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse a mais próxima, pois 
Deus disse: «Que o povo não se arrependa à vista da batalha e volte para o Egi-

a Um sinal sobre a tua mão e um memorial entre os teus olhos (cf. v. 16; Dt 6,8; 11,18). A li-
bertação de Deus deve ficar de tal modo gravada na memória como se tivesse deixado marcas 
nas mãos e na fronte. Vem daqui o uso das filactérias (cf. Mt 23,5), que ainda hoje os hebreus 
observantes usam durante a oração. Consistem em duas caixas de couro aplicadas sobre o braço 
esquerdo e sobre a fronte, donde pendem fitas de couro que têm gravados a tinta preta os textos 
bíblicos de Ex 13,1-16; Dt 6,4-9; 11,13-21.

b Destinarás para o Senhor. Trata-se do sacrifício dos primogénitos integrado na oferta das 
primícias vegetais ou animais (cf. 22,28-29; 34,18-20; Nm 3,11-13.40-51; 18,15,16; Dt 15,19-
23). Israel adota este uso cananeu e agrícola, mas afasta-se dele na prática que se refere aos 
primogénitos dos homens, condenada pela Lei (Lv 18,21; 20,2-5; Dt 12,31; 18,10), e também 
na distinção entre animais puros ou impuros, permitidos ou não para sacrificar. De resto, tal 
como acontecera com a Páscoa e com os pães sem fermento, também este rito é posto em relação 
direta com a saída do Egito.

c Jumento. Animal impuro, não podia ser oferecido em sacrifício. Devia ser resgatado por um 
animal do rebanho ou morto sem efusão de sangue.

d Primogénito do homem. O primogénito aparece definido em relação com a mãe: primeiro do 
útero (v. 12). Resgatado. Termo de conotação económica, usado no resgate dos escravos. O 
resgate do primogénito custava cinco siclos (cf. Nm 3,46-48).
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to»e. 18E Deus desviou o povo para o caminho do deserto do mar Vermelho. E 
assim, armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egitof.

19Moisés tomou consigo os ossos de José, porque este tinha exigido um ju-
ramento aos filhos de Israel, dizendo: «Quando Deus intervier em vosso favor, 
então fareis com que os meus ossos sejam levados daqui convosco».

20Eles partiram de Sucot e acamparam em Etam, no limite do deserto. 21O 
SENHOR caminhava à sua frente; durante o dia, numa coluna de nuvem para 
os conduzir no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a 
fim de poderem caminhar de dia e de noite. 22A coluna de nuvem não se afas-
tava da frente do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.

14 Em direção ao mar
1O SENHOR falou a Moisés, dizendo: 2«Fala aos filhos de Israel para 

voltarem atrás e acamparem diante de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar, dian-
te de Baal-Safon; e acampareis em frente dele, junto ao marg. 3E o faraó dirá 

e Estrada da terra dos filisteus. Assim chamada porque atravessava a região sudoeste da Palestina, 
habitada pelos filisteus desde o século XII a.C.. Partia de Sile, no Delta, atravessava a península 
sinaítica sempre junto da costa mediterrânica, entrando depois na Chefela até Jafa. A partir de 
Jafa, evitava os terrenos pantanosos da planície costeira de Saron, desviando-se para Meguido. A 
partir de Meguido, dividia-se em três braços: o central, que passava por Cafarnaum e seguia para 
Damasco; o oriental, que descia a planície de Esdrelon, para atravessar o Jordão em Bet-Chan 
e entroncar na Estrada do Rei, que percorria a Transjordânia desde Ecion-Guéber (atual Acabá-
-Eilat) até Damasco; o ocidental, que seguia pelas encostas do Carmelo até encontrar de novo o 
Mediterrâneo em Acre, subindo depois a costa libanesa. Esta “estrada dos filisteus” será a famosa 
“estrada do mar” (Via Maris) dos romanos e também da Bíblia (Is 8,23; 9,1; cf. Mt 4,15). Era a 
estrada oficial entre o Egito e a Palestina. O seu primeiro troço desde a saída do Delta e ao longo da 
península sinaítica estava patrulhado por 23 postos de controlo militar egípcios, reorganizados por 
Seti I (1304-1290). Daí a alusão aos possíveis combates. Os filhos de Israel subiram. Linguagem 
usada para sacrifícios e peregrinações a Jerusalém, dando a esta subida o seu significado.

f Caminho do deserto. Partia do lago Timsa e dirigia-se a Cadés Barnea, subindo daí para Bercheba. 
Era também conhecida por “estrada de Chur” (cf. Gn 16,7). Mar Vermelho. Os LXX traduziram 
o termo hebraico sûph por uma palavra grega que significa “junco”, “cana, canavial”. É com este 
significado que se encontra em Ex 2,3.5, a propósito das canas do rio Nilo onde foi colocada a 
cesta com a criança levita. No entanto, traduziram yam-sûph por “mar Vermelho”, talvez porque 
algumas das ocorrências, nomeadamente Nm 14,25; 21,4; Dt 1,40; 1 Rs 9,26; Jr 49,21, se referem 
ao Golfo de Ácaba-Eilat, conhecido por “mar Vermelho”. De notar que o relato em prosa de Ex 14 
não fala de “yam-sûph”, mas apenas de “mar”. A expressão “yam-sûph” encontra-se nas seguintes 
passagens do TM: Ex 10,19; 13,18; 15,4.22; 23,31; Nm 14,25; 21,4; 33,10.11; Dt 1,40; 11,4; Js 
2,10; 4,23; 24,6; Jz 11,16; 1 Rs 9,26; Ne 9,9; Sl 106,7.9.22; 136,13.15; Jr 49,21. Preparados para 
o combate. O termo é raro no AT. Além do uso aqui verificado, só em Js 1,14; 4,12; Jz 7,11.

g A rota seguida a partir de 13,17-18 é a do deserto de Chur. Porém, uma outra antiga tradição fala 
de um itinerário pela “Via Maris”. A redação final sacerdotal segue a “Via Maris” até Cadés e 
a partir de Cadés até à entrada na Terra Prometida. Interessam-lhe, portanto, os dois itinerários. 
Ora, como o do deserto de Chur, referido em 13,17-18, não se coadunava com o itinerário 
marítimo agora mencionado, o redator introduz o elo de ligação do voltarem atrás.
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acerca dos filhos de Israel: “Andam perdidos na terra. Fechou-se sobre eles o 
deserto”. 4Eu endurecerei o coração do faraó e ele persegui-los-á; e Eu serei 
glorificado por meio do faraó e por meio de todo o seu exército. E os egípcios 
saberão que Eu sou o SENHOR». E eles assim fizeram.

5Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração 
do faraó e dos seus servos mudou relativamente ao povo e disseram: «Que fi-
zemos nós, permitindo que Israel deixasse de estar ao nosso serviço?»a 6Então 
ele atrelou o seu carro e tomou consigo as suas tropas. 7Tomou seiscentos car-
ros escolhidos e todos os carros do Egito, cada um com os seus combatentes.

8O SENHOR endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os 
filhos de Israel. Mas os filhos de Israel saíram de mão erguidab. 9Os egípcios 
perseguiram-nos e alcançaram-nos quando estavam acampados junto do mar. 
Todos os cavalos e carros do faraó, os seus cavaleiros e o seu exército estavam 
junto de Pi-Hairot, diante de Baal-Safon.

10Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel ergueram os olhos e eis 
que os egípcios avançavam atrás deles. Os filhos de Israel tiveram muito me-
do e clamaram ao SENHOR. 11Disseram a Moisés: «Foi por falta de túmulos no 
Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? O que é isto que nos fizes-
te, levando-nos a sair do Egito? 12Não foi isto o que te declarámos no Egito, ao 
dizermos: “deixa-nos em paz”? Queremos estar ao serviço do Egito, porque é 
melhor para nós servir o Egito do que morrermos no deserto». 13Moisés disse 
ao povo: «Não tenhais medo. Permanecei firmes e vede a salvação que o SE-
NHOR realizará hoje em vosso favor. Pois os egípcios que vistes hoje, nunca 
mais os voltareis a ver. 14O SENHOR combaterá por vós. E vós ficai tranquilos!»

Travessia do mar
15O SENHOR disse a Moisés: «Por que clamas por mim? Fala aos filhos de Is-

rael para que eles se ponham a caminho. 16E tu, levanta a tua vara, estende a mão 
sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem pelo meio do mar, em 

a Fugir. É a única menção deste verbo no contexto da saída do povo (cf. 2,15 referido a Moisés). 
Note-se que a notícia é levada ao rei do Egito, mas é o faraó e a sua gente que reagem, usando 
a linguagem deixar partir, e começando a perseguição. Mudou. Este verbo implica uma trans-
formação total e instantânea (cf. 10,19 e 1Sm 10,9; Sf 3,9).

b Faraó, rei do Egito. Esta acoplagem é própria da redação sacerdotal, que gosta de harmonizar 
as linguagens. Saíram de mão erguida. Não é o faraó que persegue com “mão erguida”, mas são 
os israelitas que saem preparados para o combate (13,18), organizados como exército (6,26; 
7,4; 12,17.41.51). O termo pode ter, no entanto, um cunho cultual. Estamos nos antípodas de 
um êxodo-fuga ou de um êxodo-expulsão.
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terra seca. 17E eis que Eu vou endurecer o coração dos egípcios para que entrem 
atrás deles. E Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, dos 
seus carros e dos seus cavaleiros. 18E os egípcios saberão que Eu sou o SENHOR, 
quando for glorificado por meio do faraó, dos seus carros e dos seus cavaleiros».

19O anjo de Deus, que caminhava à frente do acampamento de Israel, mu-
dou de lugar e pôs-se a caminhar atrás deles. E a coluna de nuvem deslocou-se 
da sua frente e postou-se atrás deles, 20introduzindo-se entre o acampamento do 
Egito e o acampamento de Israel. A nuvem era de trevas, mas iluminava a noite, 
de modo que um acampamento não se aproximou do outro durante toda a noitec.

21Moisés estendeu a sua mão sobre o mar; e, durante toda a noite, o SENHOR 
fez recuar o mar com um vento forte de oriente e fez com que o mar ficasse 
enxuto; e as águas ficassem divididas. 22Os filhos de Israel entraram no meio 
do mar, na terra seca, e as águas tornaram-se para eles um muro à sua direita 
e à sua esquerdad. 23Os egípcios perseguiram-nos; e todos os cavalos do faraó, 
os seus carros e os seus cavaleiros entraram atrás deles para o meio do mar.

24E aconteceu que, na vigília da manhã, o SENHOR olhou de cima da co-
luna de fogo e de nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou a confu-
são no acampamento dos egípciose. 25Ele desalinhou as rodas dos seus carros 
e eles conduziam com dificuldade. Então o Egito disse: «Fujamos da frente de 
Israel, porque o SENHOR combate por eles contra o Egito»f.

26O SENHOR disse a Moisés: «Estende a tua mão sobre o mar; e que as 
águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros». 
27Moisés estendeu a sua mão sobre o mar; e ao romper da manhã o mar voltou 
ao seu lugar normal, enquanto os egípcios em fuga iam ao seu encontro. E as-
sim o SENHOR empurrou os egípcios para o fundo do mar.

c Noite iluminada. Vale a pena manter esta versão difícil do TM (os LXX leem: “a noite passou”). 
Continuamos assim na temática da separação entre egípcios e israelitas: a mesma realidade é 
trevas para uns e luz para outros (cf. 10,21-23).

d As águas como um muro. A estreita faixa de terra que separa o Mediterrâneo do lago Sirbonis e 
que por vezes não vai além de trinta metros de largura presta-se à maravilha para esta descrição 
(cf. 14,29).

e Vigília da manhã. Tal como na Babilónia, também aqui a noite está dividida em três vigílias de 
quatro horas cada uma: a primeira estendia-se das 18 às 22h (cf. Lm 2,19); a vigília da meia-noite 
estendia-se das 22 às 2h da madrugada (cf. Jz 7,19); a vigília da manhã prolongava-se das 2 às 
6h (cf. 1Sm 11,11).

f Desalinhou. Texto difícil. As antigas versões (LXX, Siríaca, Samaritana) têm “prendeu”, “amar-
rou”, “ligou”. Em ambos os casos, o sentido é certamente figurado. Fujamos. Veja-se como nesta 
passagem são até os egípcios que fogem e não os israelitas. Estamos outra vez nos antípodas de 
qualquer êxodo-fuga.
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28As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército 
do faraó que entraram atrás deles no mar. Deles não ficou nem um. 29Os filhos 
de Israel caminharam na terra seca pelo meio do mar; e as águas tornaram-se 
para eles um muro à sua direita e à sua esquerda.

30Naquele dia, o SENHOR salvou Israel da mão do Egito. E Israel viu o Egi-
to morto à beira do mar. 31Israel viu a mão poderosa do SENHOR a agir con-
tra o Egito; e o povo temeu o SENHOR. Assim acreditaram no SENHOR e em 
Moisés, seu servo.

15 Cântico de Moisés 
1Então, com os filhos de Israel, Moisés cantou este cântico ao SE-

NHOR. Eles disseram:
«Cantarei ao SENHOR,
porque Ele foi grande e magnífico:
cavalo e cavaleiro
precipitou no mar.

2Minha força e meu canto é o SENHOR:
Ele foi para mim a salvação.
Este é o meu Deus:
eu o louvarei;
é o Deus do meu pai:
eu o glorificareia.

3O SENHOR é um guerreiro!
SENHOR é o seu nome!
 
4Os carros do faraó e o seu exército,
Ele os atirou ao mar;
e os seus combatentes escolhidos
afundaram-se no mar Vermelho.
5Cobrem-nos os abismos,
desceram às profundezas como uma pedra.

a Senhor. O nome de Deus Yah é uma abreviatura de Yhwh (cf. 17,16; Sl 118,14; Is 12,2; 26,4; 
38,12).
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6A tua direita, SENHOR,
foi brilhante em força;
a tua direita, SENHOR,
derrubou o inimigob.

7Com a imensidão da tua majestade,
destróis os que se levantam contra ti:
envias a tua ira,
que os devora como palhac.

8Ao sopro das tuas narinas,
as águas amontoaram-se,
as ondas ficaram paradas como um dique,
os abismos congelaram no coração do mard.

9O inimigo disse: «Perseguirei, alcançarei
e repartirei despojos;
deles se saciará a minha almae.
Desembainharei a minha espada,
a minha mão vai apoderar-se deles».

10Fizeste soprar o teu vento
e o mar os encobriu.
Afundaram-se como chumbo
nas águas alterosasf.

b Este versículo usa formas verbais raras e arcaicas, mostrando a antiguidade da composição.
c Devorar como palha. Trata-se de um conhecido antropomorfismo para exprimir a ira do Senhor 

como fogo devorador que destrói todos os obstáculos (cf. Is 5,24.25; 47,14; Jl 2,3; Abd 18; Ml 
3,19; Na 1,10).

d Esta expressão poética parece glosar o que foi narrado em 14,21 (vento do oriente equivalendo 
ao sopro das narinas para simbolizar a ira) e em 14,22.29 (as águas paradas formando um muro). 
E conclui com o espanto perante o mar profundo parado e congelado!

e Ou: o meu apetite. Na antropologia semítica a nephesh (alma) é a sede das emoções, paixões, 
desejos, apetites. Daí que signifique também “garganta” e que a ânsia se traduza por sede ardente 
e a respiração acelerada simbolize o desejo.

f Afundaram-se. Como quem se afunda num pântano. O texto poético continua a seguir o que foi 
narrado de Ex 14.
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11Quem é como Tu, SENHOR, entre os deuses?
Quem é como Tu, brilhante em santidade,
terrível em feitos dignos de louvor
que realizas maravilhas?a.

12Estendeste a tua direita:
a terra engoliu-os.
13Com o teu amor conduziste
o povo que resgataste.
Com a tua força o guiaste
para a tua mansão santab.

14Ouviram os povos e estremecem:
a angústia apoderou-se dos habitantes da Filisteia.
15Ficaram estarrecidos os chefes de Edom;
o tremor apoderou-se dos poderosos de Moab;
esmorecem todos os habitantes de Canaã.
16Cai sobre eles o pavor e o terror;
pela grandeza do teu braço ficam parados como rochedo,
até que passe o teu povo, SENHOR,
até que passe o povo que Tu criastec.

17Hás de introduzi-lo e plantá-lo
na montanha da tua herança,
o lugar que fizeste para habitares, SENHOR,
o santuário do Senhor que as tuas mãos fundaramd.

a Terrível. Sobre este título divino, cf. Gn 28,17; Ex 34,10; Dt 7,21; 10,17.21; 28,58; Jz 13,6; 2 Sm 
7,23; 1Cr 17,21; Ne 1,5; 4,8; 9,32; Jb 37,22; Sl 47,3; 65,6; 66,3.6; 68,36; 76,8.13; 89,8; 99,1-3; 
106,22; 111,9; 139,14; 145,6; Dn 9,4; Jl 2,11; 3,4; Sf 2,11; Ml 1,14; 3,23. Santidade-Santo. 
Encontra-se no Êxodo mais de oitenta vezes. Realizar maravilhas (cf. 3,20).

b Resgatar. Dever que incumbe ao familiar mais próximo (go՚el). Mansão santa não se refere 
aqui ao templo de Jerusalém, mas à Terra Prometida aos patriarcas (Sl 78,54).

c Ou: que Tu adquiriste. O verbo hebraico qanah permite os dois significados, ambos pertinentes 
neste contexto. 

d Montanha da tua herança... lugar... santuário. Parece começar por aludir a toda a terra de Canaã 
(Dt 3,25; Sl 78,54; 79,1; Is 11,9; Jr 2,7), particularizando-se depois em Sião e no templo (1Rs 
8,13; Sl 132,13-14; Sf 3,11).
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18O SENHOR reinará eternamente e para sempre».

19Pois os cavalos do faraó com os seus carros e os seus cavaleiros entraram 
no mar; e o SENHOR fez refluir sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de 
Israel caminharam em terra seca pelo meio do mar.

20Maria, a profetisa, irmã de Aarão, tomou nas mãos a pandeireta e saíram 
todas as mulheres atrás dela com pandeiretas e dançase. 21E Maria entoou pa-
ra eles:

«Cantai ao SENHOR,
porque Ele foi grande e magnífico:
cavalo e cavaleiro
precipitou no mar».

II. ATRAVÉS DO DESERTO (15,22-18,27)

Mara
22Moisés fez partir Israel do mar Vermelho e saíram para o deserto de Chur. 

Caminharam três dias no deserto e não encontraram águaf. 23Chegaram a Ma-
ra, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso 
deu àquele lugar o nome Marag. 24O povo murmurou contra Moisés, dizen-
do: «Que beberemos?»h 25Moisés clamou ao SENHOR e o SENHOR indicou-
-lhe uma árvore, que ele lançou à água; e as águas tornaram-se doces. Foi lá 
que Ele lhe estabeleceu uma norma e um direito para o povo; e foi ali que o 
pôs à prova.

e Maria. É a primeira vez que aparece no relato do Êxodo. É apresentada como irmã de Aarão, 
antes de ser referida como irmã de Moisés (Nm 26,59).

f Partir. Termo técnico que designa entre os nómadas o ato de arrancar as estacas e levantar o 
acampamento. Chur. Significa “muro” ou “muralha”. Está situado a sudoeste das terras cultiva-
das palestinenses e a ocidente de Cadés-Barnea até ao Delta. Aqui, na sua extremidade ocidental, 
uma muralha impedia a entrada dos nómadas no Egito. Em Nm 33,11 o ponto de chegada deste 
trajeto, em vez de Chur, é designado Sin.

g Mara. Significa “amargo”. Indica provavelmente um lugar, situado entre o lago Sirbonis e 
Cadés-Barnea, a que hoje se dá o nome de El-Mura e que constitui uma mancha verde no ama-
relo monótono das dunas. Tem alguns poços de água salgada e amarga, não potável. Porém, as 
árvores que lá crescem indicam de imediato que têm as raízes mergulhadas em alguma nascente 
de água doce. 

h Murmurar. Este termo volta a aparecer em 16,2.7.8.9.12; 17,3 e, com exceção de Js 9,18 e Sl 
59,16, refere-se sempre às hesitações no deserto em Êxodo e Números.
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26E disse: «Se escutares com atenção a voz do SENHOR, teu Deus, se fize-
res o que é reto aos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e se 
guardares todas as suas normas, não farei vir sobre ti nenhuma das enfermida-
des que infligi ao Egito, porque Eu sou o SENHOR que te cura».

27Chegaram a Elim, onde havia doze nascentes de água e setenta palmei-
ras; e ali acamparam à beira da água.

16 O maná e as codornizes
1Partiram de Elim e toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao 

deserto de Sin, que está entre Elim e o Sinai, no décimo quinto dia do segun-
do mês após a sua saída da terra do Egitoa. 2Toda a comunidade dos filhos de 
Israel murmurou contra Moisés e Aarão no deserto. 3Os filhos de Israel disse-
ram-lhes: «Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do SENHOR na ter-
ra do Egito, quando estávamos descansados junto da panela de carne, quando 
comíamos pão com fartura. Mas vós fizestes-nos sair para este deserto, para 
fazer morrer de fome toda esta assembleia».

4O SENHOR disse a Moisés: «Eis que vou fazer chover dos céus pão para 
vós. O povo sairá e todos recolherão em cada dia a porção de um dia, para Eu 
o pôr à prova e ver se ele caminha na minha lei ou nãob. 5No sexto dia, quan-
do prepararem o que trazem, será o dobro daquilo que recolhem em cada dia».

6Moisés e Aarão disseram a todos os filhos de Israel: «Ao cair da tarde sa-
bereis que foi o SENHOR que vos fez sair da terra do Egito. 7E pela manhã ve-
reis a glória do SENHOR, porque Ele terá ouvido as vossas murmurações contra 
o SENHOR. Nós, porém, quem somos nós para que murmureis contra nós?» 
8Disse Moisés: «Quando o SENHOR vos der esta noite carne para comer e pela 
manhã pão com fartura, então o SENHOR terá ouvido as vossas murmurações 
que proferistes contra Ele. Nós, porém, quem somos nós? As vossas murmu-
rações não são contra nós, mas contra o SENHOR».

a Comunidade (cf. 12,3). Sin. O deserto de Sin estende-se de Cadés-Barnea para ocidente, no-
meadamente para noroeste onde se encontra o Wadi el-Arish. Não confundir com o deserto de 
Cin. Este último encontra-se na fronteira meridional de Canaã e estende-se desde a extremidade 
sul do mar Morto até Cadés-Barnea. Décimo quinto dia do segundo mês, isto é, um mês após a 
saída do Egito.

b Pão. O termo hebraico para dizer “pão” pode designar toda a espécie de comida (cf. Jz 13,16; 
1Sm 14,24; Sl 136,25). Aqui deve, no entanto, entender-se no sentido estrito, seguido, de resto, 
pela tradição bíblica posterior que vê nele o maná (cf. Dt 8,3; Ne 9,15; Sl 78,24-25; 105,40; Sb 
16,20; Jo 6,31; 1Cor 10,3).
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9Moisés disse a Aarão: «Diz a toda a comunidade dos filhos de Israel: 
“Aproximai-vos diante do SENHOR, porque Ele ouviu as vossas murmura-
ções”»c. 10E enquanto Aarão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, 
eles voltaram-se para o deserto, e eis que a glória do SENHOR apareceu na nu-
vem.

11O SENHOR falou a Moisés, dizendo: 12«Ouvi as murmurações dos filhos 
de Israel. Fala-lhes, dizendo: “Ao crepúsculo comereis carne e pela manhã sa-
ciar-vos-eis de pão; e sabereis que Eu sou o SENHOR, vosso Deus”»d. 13À tar-
dinha as codornizes subiram e cobriram o acampamento; e pela manhã havia 
uma camada de orvalho ao redor do acampamento. 14Quando a camada de or-
valho se levantou, eis que à superfície do deserto havia uma crosta fina e gra-
nulosa, fina como a geada sobre a terrae. 15Os filhos de Israel viram e disseram 
uns aos outros «que é isto?» f, pois não sabiam o que era aquilo. Disse-lhes 
Moisés: «Isto é o pão que o SENHOR vos deu para comer. 16Foi isto que o SE-
NHOR ordenou: “Recolhei dele cada um conforme o que comer, um ómer por 
cabeça, segundo o número das vossas pessoas; apanhai cada um conforme os 
que estejam na sua tenda”»g.

17Assim fizeram os filhos de Israel e recolheram, uns muito, outros pouco. 
18Mediam por ómer e não sobrava a quem tinha muito nem faltava a quem ti-
nha pouco. Cada um tinha recolhido conforme o que poderia comer.

19Disse-lhes Moisés: «Ninguém o guarde até de manhã». 20Mas eles não es-
cutaram Moisés e alguns guardaram parte dele até de manhã; este ganhou ver-
mes e cheirava mal. Moisés irritou-se contra eles.

21Recolhiam-no todas as manhãs, cada um conforme o que poderia comer. 
E quando o sol aquecia, ele derretia-se.

c Aproximar-se do Senhor. Terminologia técnica para referir um encontro num santuário (cf. 
27,21; Nm 16,17)

d Crepúsculo (cf. 12,6).
e Granulosa. O termo hebraico mehuspas, só aparece aqui no AT, o que dificulta a tradução. O 

aspeto granuloso é confirmado pelo v. 31. Estamos perante uma descrição do «maná». Trata-se 
da secreção produzida por um tamarisco, uma planta que atinge 5-6 metros de altura, com folhas 
escamosas e flores brancas formando cachos pendentes, após a picada de um inseto. Segundo 
uma recente expedição científica, tal secreção não seria produzida pelo tamarisco, mas pelos 
próprios insetos depois de se alimentarem da linfa do tamarisco.

f Que é isto? Hebraico man hû՚. Explicação não etimológica, mas por assonância do maná (man). 
Daí o uso do interrogativo raro man em vez de mah, usado logo a seguir. 

g Ómer. Medida entre 3,6 e 4,5 litros, décima parte de um efá (cf. v. 36).
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22No sexto dia recolheram o dobro do pão, dois ómeres para cada um, e to-
dos os chefes da comunidade vieram comunicá-lo a Moisés. 23Ele disse-lhes: 
«Foi isto que o SENHOR falou. Amanhã é descanso completo, um sábado san-
to em honra do SENHOR: aquilo que deveis cozer, cozei; aquilo que deveis fer-
ver, fervei; tudo o que sobrar, conservai-o guardado para vós até de manhã»a. 
24Conservaram-no até de manhã, como tinha ordenado Moisés, e não cheirava 
mal nem ganhou vermes. 25Disse Moisés: «Comei-o hoje, porque hoje é sába-
do em honra do SENHOR; hoje não o encontrareis no campo. 26Recolhê-lo-eis 
durante seis dias, mas no sétimo dia, sábado, não haverá». 27No sétimo dia al-
guns do povo saíram para recolher, mas não encontraram.

28O SENHOR disse a Moisés: «Até quando recusareis guardar os meus man-
damentos e as minhas instruções? 29Vede que o SENHOR vos deu o sábado; e 
é por isso que vos dá, no sexto dia, o pão para dois dias. Fique cada um on-
de está, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia». 30E o povo descansou 
no sétimo dia.

31A casa de Israel deu-lhe o nome de «maná». Era branco como semente de 
coentro e o seu gosto como bolo de melb.

32Disse Moisés: «Eis o que o SENHOR ordenou: “Enchei um ómer dele e 
guardai-o como reserva para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos 
fiz comer no deserto, quando vos fiz sair da terra do Egito”».

33Moisés disse a Aarão: «Pega num recipiente e põe lá um ómer de maná 
e coloca-o diante do SENHOR em reserva para as vossas gerações». 34Como o 
SENHOR tinha ordenado a Moisés, Aarão colocou-o diante do documento da 
aliança, em reservac. 

35Os filhos de Israel comeram o maná durante quarenta anos até chegarem 
à terra habitada. Comeram o maná até chegarem aos confins da terra de Ca-
naã. 36O ómer é um décimo do efád.

a Sábado. Este é o primeiro texto do AT que emprega o substantivo “sábado” (shabbat). Em Gn 
2,2-3 aparece apenas o verbo.

b Maná. Comparar com a descrição de Nm 11,7-9: ambos têm o tamanho da semente do coentro 
(cerca de 5 mm de diâmetro), mas um é branco e tem sabor a mel (Ex 16,31), sendo o outro 
amarelo-castanho e com sabor a azeite (Nm 11,7-8).

c Documento da aliança. Designa as tábuas da Lei (Ex 31,18), conservadas na arca da aliança 
(Ex 25,16).

d Efá. Medida entre 36 e 45 litros. 
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17 A água da rocha 
1Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin, ca-

minhando por etapas, segundo a ordem do SENHOR. Acamparam em Refidim, 
mas ali não havia água para o povo bebere.

2O povo entrou em litígio com Moisés e diziam: «Dai-nos água para be-
ber». Disse-lhes Moisés: «Por que litigais comigo? Por que pondes o SENHOR 
à prova?»f. 3Ali o povo teve sede de água e murmurou contra Moisés, dizen-
do: «Por que nos fizeste subir do Egito? Foi para me fazeres morrer à sede, a 
mim, aos meus filhos e ao meu gado?»g.

4Moisés clamou ao SENHOR, dizendo: «Que farei a este povo? Mais um 
pouco e apedrejam-me». 5O SENHOR disse a Moisés: «Passa pela frente do 
povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com 
que bateste no rio e vai. 6Eis que estarei diante de ti sobre a rocha, lá no Ho-
reb. Tu ferirás a rocha e dela sairá água; e o povo beberá». Assim fez Moisés, 
à vista dos anciãos de Israelh. 7Ele deu àquele lugar o nome de Massá e Meri-
bá, por causa do litígio dos filhos de Israel e por terem posto o SENHOR à pro-
va, dizendo: «Será que o SENHOR está no meio de nós ou não?»i

Combate contra Amalec
8Veio então Amalec e combateu contra Israel em Refidimj. 9Moisés disse 

a Josué: «Escolhe para nós homens e sai para combater contra Amalec. Ama-

e Deserto de Sin (cf. 16,1). Refidim. Este topónimo significa “espaços” e deve situar-se já muito 
perto do Horeb-Sinai na área de Cadés, de tal modo que do acampamento em Refidim os israe-
litas iam ao Horeb buscar água.

f Litigar e pôr à prova. Introduz-se o sentido etimológico de Meribá e Massá (cf. v. 7). Levará o 
seu tempo até que a autoridade de Deus e de Moisés sejam reconhecidas por todos os grupos. 
Cadés, onde estava a fonte do rochedo de Meribá, ficará sempre significativamente conhecida 
como a “fonte do julgamento” (Gn 14,7).

g A tradução grega dos LXX diz: Foi para nos fazeres morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e 
aos nossos gados? Várias traduções antigas e modernas seguem a leitura dos LXX.

h Rocha. Esta rocha recebeu uma atualização tipológica em 1Cor 10,4. Horeb (cf. 3,1 e 17,7).
i Massá e Meribá. Lugar da prova ou tentação (nasah: v. 2) e do litígio (rîb: v. 2), que é o Horeb, 

onde está a rocha donde jorra a água, perto do acampamento de Refidim (v. 1), geograficamente 
igual ao acampamento na “montanha de Deus” (18,5), sempre na área de Cadés. Outros passos 
bíblicos situam claramente Meribá em Cadés, pois falam de Meribá de Cadés (Nm 27,14; Dt 
32,51; Ez 47,19; 48,28). Além disso, o episódio paralelo de Ex 17,1-7, que podemos ver em 
Nm 20,1-13, situa o acontecimento em Cadés.

j Amalec. Da descendência de Esaú (Gn 36,12.16) era um povo nómada muito antigo, dito mesmo «o 
primeiro dos povos» em Nm 24,20, que deambulava pelo norte da península do Sinai, talvez entre 
Cadés e o sul das terras cultivadas, como se pode ver em Gn 14,7; Nm 13,29; 14,25.43. Estes opuse-
ram-se desde o princípio à entrada dos “israelitas” de Moisés pelo sul de Canaã. Ainda no tempo de 
Saul (1Sm 15) e de David (1Sm 30) os vemos como adversários dos “israelitas” no sul da Palestina.
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nhã eu permanecerei firme no cimo da colina e a vara de Deus estará na mi-
nha mão»a.

10Josué fez como Moisés lhe tinha dito, para combater contra Amalec. Moi-
sés, Aarão e Hur subiram ao cimo da colinab. 11E acontecia que enquanto Moi-
sés tinha a sua mão levantada, era Israel o mais forte; mas, quando deixava 
descansar a sua mão, o mais forte era Amalec. 12Mas as mãos de Moisés tor-
naram-se pesadas. Pegaram então numa pedra e puseram-na debaixo dele, e 
ele sentou-se sobre ela. Aarão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de 
um lado e outro do outro. E assim as mãos dele permaneceram firmes até ao 
pôr-do-solc.

13Josué derrotou Amalec e o seu povo ao fio da espada. 14O SENHOR dis-
se a Moisés: «Escreve isto no livro como um memorial e declara aos ouvidos 
de Josué que Eu hei de apagar a memória de Amalec de debaixo dos céus».

15Moisés construiu um altar e deu-lhe o nome de «o SENHOR é o meu estan-
darte». 16E ele disse: «Por ele ser uma mão erguida contra o tronod do SENHOR, 
há de haver guerra da parte do SENHOR contra Amalec, de geração em geração».

18 Encontro de Jetro com Moisés
1Jetro, sacerdote de Madian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus 

tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e como o SENHOR tinha feito 
sair Israel do Egitoe.

2Jetro, sogro de Moisés, recebeu Séfora, mulher de Moisés, depois de ela 
ter sido mandada emboraf, 3bem como os seus dois filhos. O nome de um de-
les era Gérson, pois o pai disse: «Eu sou um imigrante em país estrangeiro». 

a Josué. Entra aqui em cena pela primeira vez, sem qualquer apresentação. Na verdade, a sua 
apresentação apenas será feita aquando da tentativa de entrada em Canaã pelo sul. Aí, ele é 
chamado Oseias, filho de Nun, da tribo de Efraim (Nm 13,8), a quem Moisés dá o nome novo 
de Josué (Nm 13,16). Ambos os nomes têm o mesmo significado de “Javé salva”, construído 
de duas maneiras.

b Hur. Personagem desconhecida que aparece só aqui e em 24,14.
c Mãos firmes. Esta expressão serve-se do termo ՚emûnah (firmeza) que é também usado para 

indicar fé e confiança. De notar ainda como a narração passa da vara de Deus (v. 9), que deixa 
de ser referida durante a batalha, para a mão de Moisés levantada (v. 11).

d Ou: contra o estandarte.
e Sogro de Moisés (cf. 2,18).
f Séfora, filhos (cf. 4,20). Esta é a única referência a uma separação entre Séfora e Moisés. Quanto 

aos nomes dados aos filhos e o seu significado, eles são explicados nos vv. 3 e 4, traduzindo 
duas circunstâncias importantes da vida de Moisés. Para Gérson (cf. 2,22). Eliézer significa “o 
meu Deus é auxílio”.
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4O nome do outro era Eliézer, pois ele disse: «O Deus do meu pai veio em meu 
auxílio e libertou-me da espada do faraó».

5Jetro, sogro de Moisés, os seus filhos e a sua mulher foram ter com Moi-
sés ao deserto em que ele estava acampado. Era ali a montanha de Deusg. 6Ele 
disse a Moisés: «Eu sou o teu sogro Jetro; venho ter contigo, acompanhado 
da tua mulher e dos seus dois filhos». 7Moisés saiu ao encontro do seu sogro, 
prostrou-se e beijou-o. Fizeram um ao outro saudações de paz e entraram na 
tenda. 8Moisés relatou ao seu sogro tudo o que o SENHOR tinha feito ao faraó 
e ao Egito por causa de Israel, todas as dificuldades que lhes sobrevieram no 
caminho e das quais o SENHOR os tinha libertado.

9Jetro alegrou-se por todo o bem que o SENHOR tinha feito a Israel, liber-
tando-o da mão do Egito. 10E Jetro disse: «Bendito seja o SENHOR que vos li-
bertou da mão do Egito e da mão do faraó, Ele que libertou o povo da mão do 
Egito. 11Agora reconheço que o SENHOR é maior que todos os deuses, porque 
estes tinham sido arrogantes contra o povo»h. 12Jetro, sogro de Moisés, prepa-
rou um holocausto e sacrifícios em honra de Deus. Aarão e todos os anciãos de 
Israel vieram para comer com o sogro de Moisés, diante de Deus.

Instituição dos juízes
13Sucedeu que, no dia seguinte, Moisés se sentou para julgar o povo; e o 

povo manteve-se junto de Moisés de manhã até à noitei. 14O sogro de Moisés 
viu tudo o que ele fazia pelo povo e disse: «O que é isso que tu fazes pelo po-
vo? Por que razão te sentas tu sozinho, enquanto todo o povo fica junto de ti 
de manhã até à noite?». 15Moisés disse ao seu sogro: «É que o povo vem ter 
comigo para consultar Deus. 16Quando há alguma questão entre eles, vêm ter 
comigo; e eu julgo entre um e outro e faço-lhes conhecer as normas de Deus 
e as suas instruções».

g Montanha de Deus (cf. 3,1 e 17,7).
h A mesma linguagem aparece em Ne 9,10 numa frase de melhor compreensão. A tradição rabínica 

interpretou o versículo como “pagar na mesma moeda”.
i A instituição de chefes e juízes entra em Israel por sugestão do madianita Jetro. Noutros lugares 

a referência vai para o edomita Raguel (cf. Nm 11,10-30 e Dt 1,9-18) com diferentes circuns-
tâncias e diferente terminologia. Pode tratar-se, na sua origem, de uma organização social e 
militar pré-monárquica em uso nos grupos semi-nómadas do nordeste da península sinaítica 
(edomitas, quenitas, madianitas). Mas o texto atual já apresenta marcas de sedentarização e de 
organização militar (1Sm 29,2; 2Sm 18,1). Os textos onde se descreve a transição do tempo dos 
Juízes para o tempo da monarquia, nomeadamente 1Sm 8, contêm críticas à monarquia como 
governo do povo, em contraposição com a instituição dos juízes entendida como representando 
mais diretamente os valores da teocracia. 
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17O sogro de Moisés disse-lhe: «Não está bem aquilo que estás a fazer. 
18Com certeza vais desfalecer, tu e este povo que está contigo, porque a tarefa 
é demasiado pesada para ti; não poderás realizá-la sozinho. 19Agora, escuta a 
minha voz. Vou dar-te um conselho; e que Deus esteja contigo! Tu estarás em 
nome do povo em frente de Deus e levarás tu mesmo as questões a Deus. 20De-
ves adverti-los das normas e das instruções e dar-lhes a conhecer o caminho 
em que andarão e aquilo que deverão fazer. 21Escolhe tu mesmo entre todo o 
povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que odeiem o lu-
cro ilícito, e pô-los-ás à frente deles como chefes de mil, chefes de cem, che-
fes de cinquenta e chefes de dezenas. 22Eles julgarão o povo em todo o tempo. 
Toda a questão grande, que eles a apresentem junto de ti, mas toda a questão 
pequena julguem-na eles mesmos. Torna mais leve a tua carga e que eles a car-
reguem contigo. 23Se fizeres desta maneira e se Deus assim te ordenar, poderás 
resistir; e também todo este povo chegará em paz ao seu lugar».

24Moisés escutou a voz do seu sogro e fez tudo o que ele disse. 25Moisés es-
colheu de todo o Israel homens de valor e colocou-os à cabeça do povo como 
chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dezenas. 26Eles 
julgavam o povo em todo o tempo: as questões difíceis levavam-nas a Moisés, 
mas toda a questão pequena julgavam-na eles mesmos.

27E Moisés despediu-se do seu sogro, que foi para a sua terra.

III. ALIANÇA NO SINAI E SANTUÁRIO (19,1-40,38)

19 Preparação da aliança
1No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse 

dia, chegaram ao deserto do Sinaia.

a Israel acampa no sopé do Sinai e assim permanece até Nm 10,10-12, em que levanta o acampa-
mento. É um ano de tempo narrativo, em que Israel vive hospedado à volta da tenda de Deus. 
Sinai. Literariamente equivalente ao Horeb e à montanha de Deus. A localizar na área de Ca-
dés, como indicam os testemunhos antigos de Dt 33,2 e Jz 5,4-5, que colocam em paralelismo 
Sinai, Seir, Paran e Cadés, no primeiro texto, e Seir, Edom e Sinai, no segundo texto. Trata-se 
sempre de topónimos a situar no nordeste da Península sinaítica e não no sul (cf. 3,1; 17,1.7). 
Foi a tradição cristã que consagrou a localização da montanha do Sinai no sul da Península 
sinaítica, pois é aí que se encontram as três montanhas mais altas dessa Península: o Gebel Musa 
(montanha de Moisés), o Gebel Caterina e o Gebel Serbal. A tradição cristã consagrou o Gebel 
Musa, sobretudo a partir da peregrinação de Egéria (Novembro de 383). Por volta de 550, o 
Imperador Justiniano contribuiu para a fixação da tradição ao construir ali o Mosteiro de Santa 
Catarina. As tradições bíblicas mais recentes vão já no mesmo sentido, distanciando o lugar no 
espaço e no tempo: Dt 1,2 coloca o Horeb/Sinai a 11 dias de caminho para sul de Cadés e 1Rs 
19,8 coloca-o a 40 dias e 40 noites de caminho para sul de Cadés ou de Bercheba. 
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2Partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no de-
serto. Israel acampou ali, diante da montanha.

3Moisés subiu até junto de Deusb. O SENHOR chamou por ele do cimo da 
montanha, dizendo: «Assim dirás à casa de Jacob e declararás aos filhos de 
Israel: 4“Vós vistes o que Eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre asas de 
águia e vos trouxe até mim. 5Agora portanto, se escutardes bem a minha voz 
e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular en-
tre todos os povos, porque minha é a terra inteira. 6 Pois vós sereis para mim 
um reino de sacerdotes e um povo santo”. Estas são as palavras que dirás aos 
filhos de Israel».

7Moisés chegou e chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas estas 
palavras que o SENHOR lhe tinha ordenado. 8Todo o povo respondeu unânime, 
dizendo: «Tudo o que o SENHOR disse, nós o faremos». E Moisés transmitiu 
ao SENHOR as palavras do povoc.

9O SENHOR disse a Moisés: «Eis que Eu venho ter contigo na nuvem den-
sa, para que o povo oiça quando Eu falar contigo e que também eles acreditem 
em ti para sempre». E Moisés expôs ao SENHOR as palavras do povo.

10O SENHOR disse a Moisés: «Vai ter com o povo, faz com que eles se pu-
rifiquem hoje e amanhã e que lavem os seus mantos. 11E estejam prontos para 
o terceiro dia, porque no terceiro dia o SENHOR descerá à vista de todo o povo 
sobre a montanha do Sinai. 12Põe limites ao redor do povo, dizendo: “Guardai-
-vos de subir à montanha e de tocar os seus confins. Todo aquele que tocar na 
montanha morrerá. 13Nenhuma mão tocará nele, mas deverá ser apedrejado ou 
atravessado com flechas. Seja animal, seja homem, não viverá. Quando o chi-
fre de carneiro soar longamente, eles subirão à montanha”»d.

b Moisés subiu. É uma constante nas tradições do Sinai. Só Moisés sobe à montanha do Deus 
Santo e inacessível. É a montanha a que Deus desce e Moisés sobe. A estrutura dos cc. 19-39 
assenta em seis subidas e seis descidas de Moisés. Moisés sobe para receber a comunicação de 
Deus e desce para comunicar ao povo o conteúdo das mensagens de Deus. Ex 24,1 e 9, em que 
sobem Moisés e Aarão, Nadab e Abiú, e setenta de entre os anciãos de Israel, representa uma 
fase mais antiga da tradição.

c É intenso o circular da palavra entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Fica claro neste epi-
sódio de Ex 19,3-8, e repete-se em Ex 24,1-11. Mas é significativo que «as palavras» ou «todas 
estas palavras», que aqui circulam entre Deus e o povo e entre o povo e Deus, desencadeando 
vida nova, desapareçam no episódio de Ex 34,1-6, para dar lugar ao dizer único do povo! 

d Nenhuma mão. Aquele que entrou no espaço reservado a Deus fica de alguma maneira sacra-
lizado, pelo que não se lhe pode tocar. Mesmo a morte tem de ser provocada à distância por 
pedras ou flechas. Chifre de carneiro. Em hebraico, yôbel, que deu o nome ao ano do jubileu 
(Lv 25,9-10).
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14Moisés desceu da montanha ao encontro do povo. Ele mandou purificar 
o povo e eles lavaram os seus mantos. 15E disse ao povo: «Estai prontos para 
o terceiro dia. Não vos aproximeis de mulher alguma»a.

Teofania do Sinai
16E eis que, no terceiro dia, ao fazer-se manhã, houve trovões e relâmpa-

gos e uma nuvem pesada sobre a montanha e o ressoar muito forte do chofar. 
E todo o povo que estava no acampamento tremeub.

17Moisés fez sair o povo do acampamento ao encontro de Deus; e eles co-
locaram-se no sopé da montanha.

18A montanha do Sinai estava toda envolvida em fumo, porque o SENHOR 
tinha descido sobre ela no fogo; e o seu fumo subia como o fumo de uma for-
nalha. E toda a montanha tremia fortementec. 19O som do chofar era cada vez 
mais forte. Moisés falava e Deus respondia-lhe num trovão.

20O SENHOR desceu sobre a montanha do Sinai, ao cimo da montanha. O 
SENHOR chamou Moisés para o cimo da montanha e Moisés subiud. 21O SE-
NHOR disse a Moisés: «Desce e adverte solenemente o povo, para que não se 
precipitem para o SENHOR, para ver. De outro modo, muitos deles tombariame. 
22E que também os sacerdotes que se aproximam do SENHOR se purifiquem, 
para que o SENHOR não irrompa contra eles».

23Moisés disse ao SENHOR: «O povo não pode subir à montanha do Sinai, pois 
Tu advertiste-nos solenemente, dizendo: “Põe limites à montanha e declara-a sa-
grada”». 24O SENHOR disse-lhe: «Vai, desce; depois subirás tu e Aarão contigo; os 
sacerdotes e o povo, porém, que não se precipitem em subir para o SENHOR, para 
que não irrompa contra eles». 25Moisés desceu ao encontro do povo e falou-lhes.

a Aproximar-se de mulher. A abstinência sexual era requerida quer para a participação num ato 
cultual quer para a participação numa ação considerada sagrada, como, por exemplo, a guerra 
(cf. Lv 15; 22,3-7; 1Sm 21,5).

b Trata-se de características de uma teofania. O texto entretece duas imagens para mostrar a 
grandeza de Deus que se manifesta de uma forma não controlável pelo homem: a tempestade 
(trovões, relâmpagos, nuvens escuras) e o vulcão (forno, fogo, fumo). Trovão. O termo hebraico 
para “trovão” significa igualmente “som” e “voz”. No contexto da teofania, o “trovão” é também 
a “voz” de Deus. Chofar. No v. 13 falava-se de um chifre de carneiro (yôbel). Aqui fala-se de 
um chifre de cabrito montês, cujo som é mais nítido.

c Tremer. O verbo tremer apenas se usa para pessoas. Talvez por isso, alguns manuscritos hebrai-
cos, bem como os LXX, tenham optado pela versão “o povo” em vez de “a montanha”.

d Cimo da montanha (cf. 24,17 e 34,2).
e Adverte solenemente. Como uma testemunha num tribunal. De resto, o verbo hebraico deu 

também origem ao termo “testemunha” e “testemunho”, que é o documento da aliança.
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20 O Decálogo
1Deus proferiu todas estas palavras, dizendof: 2«Eu sou o SENHOR, teu 

Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão.
3Não terás outros deuses além de mimg. 4Não farás para ti imagem escul-

pida nem representação alguma do que está nos céus, em cima, do que está na 
terra, em baixo, e do que está nas águas, debaixo da terrah. 5Não te prostrarás 
diante deles e não os servirás, porque Eu, o SENHOR, teu Deus, sou um Deus 
ciumento, que castiga o pecado dos pais nos filhos até à terceira e quarta gera-
ção dos que me odeiami, 6mas que usa de misericórdia até à milésima geração 
para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentosj. 

7Não usarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão, porque o SENHOR não 
deixa impune aquele que usa o seu nome em vãok.

8Recorda-te do dia de sábado, para o tratares como santol. 9Trabalharás du-
rante seis dias e farás todas as tuas tarefas. 10Mas o sétimo dia é de descanso 
em honra do SENHOR, teu Deus. Não farás tarefa alguma, tu, o teu filho e a tua 
filha, o teu servo e a tua serva, os teus animais, o estrangeiro que está dentro 

f As palavras do decálogo atribuídas a Deus podem ser o princípio do discurso direto de Moisés 
que está introduzido em 19,25. O quadro redacional formado por 20,1.18-21 mostra que o de-
cálogo provém de outra tradição, que teria sido inserida no relato da teofania de que atualmente 
constitui o núcleo. Os elementos redacionais vinculam decálogo e teofania como duas partes 
de um único acontecimento. O termo “decálogo” provém da expressão “dez palavras”, que 
só encontramos em Ex 34,28 e Dt 4,13 e 10,4 e entrou na tradição cristã através de Clemente 
de Alexandria e Ireneu de Lião. Do decálogo temos duas recensões que apresentam ligeiras 
diferenças: Ex 20,1-17 e Dt 5,6-21.

g Ou: na minha presença. Trata-se da presença divina no santuário, evocada em 23,15 e 34,20.
h Imagem esculpida. O termo hebraico pesel evoca uma escultura rudimentar em madeira (2Rs 

21,7) e não uma imagem de metal fundido, como a que existia no santuário danita de Lais-Dan 
e é combatida pelo autor de Jz 17-18, ligando-a, para o efeito, a uma imagem esculpida de ma-
deira. Céus, terra, debaixo da terra. Esta divisão do espaço é influência da antiga cosmologia 
oriental, ainda presente na Bíblia. 

i Ciumento. O termo hebraico qana՚ contém a ideia de rubor, de calor, que se manifesta no 
rosto daquele que está animado por uma grande paixão ou por uma emoção forte. Os paralelos 
mostram que a fórmula ՚el qanna՚ está em conexão com o culto de falsos deuses (Ex 34,14; Dt 
4,24; 5,9; 6,15). Castiga. Literalmente: intervém. Deus pode intervir, quer para salvar (cf. 3,16; 
4,31; 13,19) quer para castigar. Odiar. O verbo hebraico sana՚ não significa apenas “odiar”, mas 
também “não amar, não se interessar”.

j Milésima geração. O amor de Deus sobreleva infinitamente o sentimento de castigo (cf. 34,7).
k Usar o nome em vão. Proíbe-se, portanto, o seu uso de forma banal, mas também em fórmulas 

mágicas, testemunhos falsos, perjúrio. O judaísmo posterior foi até ao ponto de proibir o uso 
do nome de Deus (Javé) em qualquer circunstância. 

l Sábado. Estabelece uma ponte com o sétimo dia da criação (Gn 2,3), como dia separado da 
série dos dias, destinados aos trabalhos necessários. O sábado é destinado ao serviço de Deus. 
A expressão dentro das tuas portas (v.10) pode entender-se como “dentro da tua casa”, mas 
sobretudo “dentro da tua cidade”, pois as portas são muitas vezes as da cidade.
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das tuas portas. 11Porque em seis dias o SENHOR fez os céus e a terra, o mar e 
tudo o que está neles, mas descansou no sétimo dia. Por isso, o SENHOR aben-
çoou o dia de sábado e santificou-o.

12Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a 
terra que o SENHOR, teu Deus, te dá.

13Não matarás.
14Não cometerás adultério.
15Não roubarás.
16Não responderás contra o teu próximo como testemunha de mentiraa.
17Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu pró-

ximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro e tudo o que é do teu 
próximo».

18E todos os do povo viam os trovões, as tochas, o som do chofar e a mon-
tanha fumegante; todos viram, tremeram e se mantiveram à distânciab. 19E di-
ziam a Moisés: «Fala tu connosco que nós escutaremos; mas que não fale Deus 
connosco, para que não morramos». 20Moisés disse ao povo: «Não temais, pois 
Deus veio para vos pôr à prova e para que o seu temor esteja diante de vós, de 
modo que não pequeis».

21O povo manteve-se à distância e Moisés aproximou-se da nuvem escu-
ra, onde estava Deusc.

Código da aliança 
22O SENHOR disse a Moisés: «Assim dirás aos filhos de Israel: “Vós mes-

mos vistes que foi dos céus que Eu falei convoscod. 23Não fareis deuses de 
prata e deuses de ouro para estarem ao lado de mim; não fareis isso para vós.

a Responder. Este mandamento devia ter, na origem, um significado essencialmente jurídico. A 
pessoa que depõe nestas circunstâncias é uma testemunha.

b Retomam-se as imagens, os temas e a linguagem da teofania do c. 19. Fica claro que o “decá-
logo” foi introduzido para ser o núcleo da própria teofania, que lhe serve de enquadramento.

c A nuvem escura assinala a presença de Deus (cf. Dt 4,11; 5,22; Sl 97,2) e associa também o 
Livro da Aliança à teofania. Esta vinculação torna-se mais visível com a fórmula do mensageiro 
(“Assim dirás aos filhos de Israel”), a abrir o v. 22, que estabelece a ponte com Ex 19,3b.

d Chama-se Código da Aliança ou Livro da Aliança ao corpo textual contido em Ex 20,22-23,19. 
O nome advém-lhe de Ex 24,7, em que se encontra precisamente a expressão Livro da Aliança, 
embora aí se referisse primeiramente ao decálogo (20,1-17). O Livro da Aliança compõe-se de 
sentenças formuladas casuisticamente (21,1-22,16), no condicional e de mandamentos taxativos, 
no imperativo (22,17-23,19). Tal como o decálogo, também este bloco de mandamentos foi 
inserido nas tradições do Sinai, não tendo sido aqui o seu contexto original.
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24Farás para mim um altar de terra e oferecerás sobre ele os teus holocaus-
tos, os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo 
o lugar em que Eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e abençoar-te-eie. 25Se 
fizeres para mim um altar de pedras, não o construirás com pedras lavradas, 
porque, ao fazeres vibrar o teu cinzel sobre elas, as tornarias profanasf. 26Não 
subirás por degraus ao meu altar, para que, subindo a ele, não seja descober-
ta a tua nudez”».

21 Mandamentos sobre os escravos
1«São estas as normas que porás diante deles. 

2Quando adquirires um escravo hebreu, ele servirá seis anos; mas no séti-
mo ele sairá em liberdade, sem nada pagar. 3Se veio sozinho, sairá sozinho; se 
era casado, a sua mulher sairá com ele. 4Se o seu amo lhe deu uma mulher, e 
se ela lhe gerou filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, 
e ele sairá sozinho. 5Mas se o escravo declarar “amo o meu senhor, a minha 
mulher e os meus filhos, não quero sair em liberdade”, 6o seu senhor fará com 
que ele vá junto de Deus, aproximando-o da porta ou do umbral; o seu senhor 
perfurar-lhe-á a orelha com uma sovela e ele servi-lo-á para sempreg.

7E quando um homem vender a sua filha como serva, ela não sairá como 
saem os escravosh. 8Se ela se tornou desagradável aos olhos do seu senhor e 
este já não a destina para sii, deve fazê-la resgatar. Mas não a pode vender a 

e Altar de terra. São os primeiros mandamentos sobre altares que encontramos no Êxodo. O facto 
de serem construídos de solo arável e perto do chão, sem degraus, e de pedras não trabalhadas, 
denota a sua função transitória, talvez em referência a um tipo de vida semi-nómada. É o tipo 
de altar que convém às práticas patriarcais (Gn 12; 35; cf. 1Sm 14,35). Holocaustos. Sacrifício 
em que o animal era inteiramente consumido pelo fogo sobre o altar. Sacrifícios de comunhão. 
Só era queimada uma parte do animal, sendo o restante partilhado em convívio. Em qualquer 
lugar. Supõe múltiplos lugares de culto: legislação certamente anterior à centralização do culto 
em Jerusalém de acordo com a lei do Deuteronómio (Dt 12,5-7.11.13) aplicada estritamente por 
Josias (2Rs 23,13.19), embora o movimento que lhe está na origem possa remontar já a Ezequias 
(2Rs 18,1-6), após a queda da Samaria e dos santuários do norte. Recordar o meu nome. É a 
única vez no AT em que o verbo desta locução tem Deus por sujeito.

f Os objetos adscritos ao culto devem estar o mais possível no seu estado natural, não tocados 
pela mão do homem (cf. 1 Sm 6,7; 2 Rs 2,20). E tal como os objetos, também as pessoas (cf. 
Nm 6,1-21, a propósito do “nazireato”).

g Junto de Deus. Não dos deuses domésticos nem dos juízes, que também eram metaforicamente 
chamados deuses, mas da presença de Deus no santuário. Perfurar a orelha. Rito que simboliza 
a ligação à casa pela obediência.

h Serva. O hebraico ՚amah designa uma esposa de segundo grau (cf. Gn 20,7; 21,10.12.13; 30,3; 
31,33), tal como no código de Hamurabi.

i As versões antigas lêem: que a destinava para si. 
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um povo estrangeiro, porque é uma traição para com ela. 9E se a destinar para 
o seu filho, deve tratá-la segundo o direito das filhas. 10Se tomar para si outra 
mulher, não lhe reduzirá o alimento, o vestuário e a coabitaçãoa. 11Se não cum-
prir com ela estas três coisas, ela poderá sair sem resgate, sem pagar dinheirob.

Homicídio
12Aquele que ferir um homem até à morte deverá morrerc. 13Se ele não ar-

mou uma cilada e foi Deus que o fez cair na sua mão, determinar-te-ei um lu-
gar no qual ele se possa refugiard. 14Mas quando alguém se enfurecer contra o 
seu próximo para o assassinar à traição, arrancá-lo-ás até mesmo do meu al-
tar, para que morrae.

15Quem bater no seu pai ou na sua mãe deverá morrer.
16Quem raptar um homem e o vender ou o retiver em seu poder deverá 

morrerf.
17Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe deverá morrer.

Danos contra pessoas e propriedades
18E quando houver um litígio entre homens e um deles ferir o seu próxi-

mo com uma pedra ou a murro, sem o matar, mas levando-o a cair de cama, 
19se ele conseguir levantar-se e caminhar fora de casa agarrado ao seu cajado, 
aquele que o feriu será absolvido; apenas o indemnizará pelo tempo de para-
gem até à sua cura.

20E quando um homem bater no seu escravo ou na sua serva com um bas-
tão e este morrer pela sua mão, será vingado. 21Se, porém, ele sobreviver um 
dia ou dois, não será vingado, pois é propriedade sua.

a Coabitação. Traduzimos assim um termo hebraico, usado só aqui, cujo significado se mantém 
em aramaico e no hebraico moderno.

b Nem dinheiro (cf. Dt 21,14).
c Cf. Lv 24,17; Nm 35,30-31.
d Se não armou uma cilada, isto é, se não o fez premeditadamente. E foi Deus... Um semita des-

conhece a noção de azar ou acaso e atribui a Deus qualquer acontecimento fortuito cuja causa 
se desconhece. Lugar onde se possa refugiar. Podem ser as “cidades de refúgio” ou os “lugares 
sagrados”, principalmente o “altar do Senhor” (cf. Nm 35,9-28; Dt 4,41-43; 19,1-13; Js 20,1-9). 

e Arrancá-lo-ás até mesmo do meu altar. Para o autor de um assassínio premeditado, não há lugar 
de refúgio possível. Nem sequer o altar, considerado como o refúgio por excelência (cf. 1Rs 
1,50; 2,28).

f Raptar. A tradução dos LXX deste versículo bem como Dt 24,7 precisam que esta legislação 
se aplica apenas ao rapto de um israelita. O nosso texto, que alarga a sanção a toda a espécie de 
rapto, pode ser mais antigo do que os dois referidos.
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22E quando existir uma briga entre homens e atingirem uma mulher grávi-
da e ela abortar, mas não causar outro acidente, será paga uma indemnização 
conforme ao que o marido da mulher impuser e ao que for determinado pelos 
juízesg. 23Mas se houver acidente, darás vida por vidah, 24olho por olho, dente 
por dente, mão por mão, pé por pé, 25queimadura por queimadura, ferida por 
ferida, pisadura por pisadura.

26E quando um homem bater no olho do seu escravo ou da sua serva e o ce-
gar, dar-lhe-á a liberdade em troca do seu olho. 27E se fizer cair um dente do seu 
escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á a liberdade em troca do seu dente.

28E quando um boi marrar contra um homem ou contra uma mulher, vindo 
a causar a morte, o boi será apedrejado e a sua carne não será comida, mas o 
dono do boi será considerado inocente. 29Mas se esse boi já antes marrava, e se 
o seu dono já tinha sido avisado e não o guardava, e se vier a causar a morte a 
um homem ou a uma mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono será 
morto. 30Se lhe for imposto um preço de resgate, pagará então o resgate pela 
sua vida conforme tudo o que lhe for imposto. 31Se o boi marrar contra um fi-
lho ou contra uma filha de alguém, far-se-á com ele segundo esta mesma nor-
ma. 32Se o boi marrar contra um escravo ou contra uma serva, serão pagos ao 
dono deles trinta siclos em dinheiro e o boi será apedrejadoi.

g E ela abortar. Lit.: e saírem os seus filhos.
h Vida por vida... olho por olho. É a famosa “lei de talião”, do latim talis. Lei muito antiga exis-

tente em muitos povos antes de ser conhecida em Israel. Encontra-se, por exemplo, no código 
de Hamurabi, no código hitita, na legislação egípcia, grega e romana. No AT, encontra-se ainda 
em Dt 19,21 (lei deuteronómica) e Lv 24,19-20 (lei sacerdotal). Parece à primeira vista de um 
legalismo excessivo. Marca, no entanto, um certo progresso social, salientando a responsabili-
dade e a culpabilidade pessoais e evitando a vingança desmedida. É o culpado que deve pagar, 
ao passo que, muitas vezes em tempos antigos, a responsabilidade coletiva fazia recair o castigo, 
quase sempre exagerado, sobre a família ou o clã. A lei de talião marca assim uma limitação 
na vingança que podia ir até setenta vezes sete, como mostra o caso de Lamec (Gn 4,24). Na 
vingança não há justiça. Mt 5,38-42 resume esta lei e ultrapassa-a completamente. 

i Trinta siclos. Um siclo é uma medida de peso e equivale a 11,4 gramas. Dinheiro. Até à época 
persa (± 540 a.C.), não havia moedas no Próximo Oriente. O comércio fazia-se com base em 
peso de metais preciosos: primeiro a prata (é por isso que o termo hebraico keseph significa 
“prata” e também “dinheiro”, como noutras línguas), depois o ouro, bronze e ferro. Trinta siclos 
foi o preço pago a Judas por entregar Jesus (cf. Mt 26,15), o que corresponde, segundo o nosso 
texto, ao preço de um escravo. Esta estimativa variou ao longo dos tempos. Segundo Gn 37,28, 
José foi vendido pelos irmãos por vinte siclos; segundo Lv 27,1-8, o preço de um homem varia 
de acordo com a idade: até aos cinco anos, cinco siclos; dos cinco aos vinte anos, vinte siclos; 
dos vinte aos sessenta anos, cinquenta siclos; acima dos sessenta anos, quinze siclos. O preço 
da mulher é inferior.
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33E quando um homem abrir um poço, ou quando um homem escavar um 
poço e não o cobrir e lá cair um boi ou um jumento, 34o dono do poço pagará 
em dinheiro ao dono do animal, mas o animal morto será para ele.

35E quando o boi de um homem ferir de morte o boi do seu próximo, vende-
rão o boi vivo, repartirão o seu dinheiro e repartirão também o boi morto. 36Mas 
se era conhecido que aquele boi já antes marrava e o seu dono não o guardou, 
terá de pagar boi por boi e o animal morto será para ele.

37E quando um homem roubar um boi ou outra cabeça de gado e o abater 
ou o vender, pagará cinco bois pelo boi, e quatro ovelhas pela cabeça de gadoa.

22 Roubos e prejuízos
1Se um ladrão for surpreendido num assalto e for ferido de morte, não 

haverá a favor dele vingança de sangueb. 2Mas se o sol já brilhava, haverá a fa-
vor dele vingança de sangue. No entanto, deve pagar o prejuízo; e se não tiver 
com que pagar, será vendido para compensar o seu roubo. 3Se for encontrado 
na sua posse o boi roubado, bem como o jumento ou o animal do rebanho ain-
da vivos, restituirá a dobrar.

4Quando um homem tem como pastagem um campo ou uma vinha e deixa 
o seu gado pastar no campo de outrem, pagará com o melhor do seu campo e 
com o melhor da sua vinha.

5Quando um fogo se levantar e atingir espinheiros e devorar medas, searas 
ou campos, o causador do fogo pagará o que tiver sido queimado.

6Quando um homem entregar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guar-
dar e forem roubados de casa desse homem, se o ladrão for encontrado, resti-
tuirá a dobrar. 7Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa aproximar-se-á 
de Deus para jurar que não estendeu a sua mão sobre os bens do seu próximoc.

8Em qualquer causa de crime sobre um boi, um jumento, um animal do re-
banho, sobre o vestuário e qualquer coisa perdida, de que se possa dizer que 
é aquilo mesmo, o assunto das duas partes irá até junto de Deus. Aquele que 
Deus declarar culpado restituirá a dobrar ao seu próximo.

a Este versículo trata do roubo, e, por isso, poderia juntar-se ao capítulo seguinte. Assim proce-
deram os LXX e a Vg, que o puseram como v. 1 do c. 22, modificando a numeração.

b Vingança de sangue. Também conhecida por vingança operada pelo ‘vingador’, o parente mais 
próximo da vítima (cf. Nm 35,19).

c Isto supõe a seriedade de um juramento perante Deus, que só pode ser feito por aquele que tem 
as mãos limpas (cf. v. 10).
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9Quando um homem entregar ao seu próximo um jumento, um boi, uma 
cabeça de gado ou qualquer animal para ele guardar e o animal morrer ou fra-
turar um membro ou for levado sem ninguém ver, 10haverá um juramento pelo 
SENHOR entre as duas partes de que o depositário não estendeu a sua mão so-
bre os bens do seu próximo. O seu dono aceitará e o outro nada pagará. 11Mas 
se foi roubado de junto dele, pagará ao seu dono. 12Se foi despedaçado, trará 
como prova o animal despedaçado e nada pagará.

13E quando um homem pedir emprestado ao seu próximo um animal e ele 
sofrer uma fratura ou morrer e o seu dono não estiver junto dele, terá de pa-
gar. 14Se o seu dono estiver junto dele, não pagará. Se ele tinha sido alugado, 
pagará o preço do seu aluguer.

15E quando um homem seduzir uma virgem que não esteja noiva e se deitar 
com ela, dar-lhe-á o dote e tomá-la-á como sua esposad. 16Se o pai dela se recu-
sar a dar-lha, ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens.

Outros mandamentos
17Não deixarás viver aquela que pratica feitiçariase. 18Todo aquele que se 

deitar com um animal deverá morrerf.
19Quem sacrifica aos deuses será votado ao extermínio, exceto se for ao SE-

NHOR e apenas a Eleg.
20Não usarás de violência contra o estrangeiro nem o oprimirás, porque vós 

fostes estrangeiros na terra do Egitoh.

d Dar-lhe-á o dote. Trata-se do pagamento mediante o qual um homem adquiria a sua esposa 
(cf. Gn 34,12; 1Sm 18,25). Quando o dote é pago em dinheiro, Dt 22,28-29 fixa o preço em 
cinquenta siclos. De forma diferente do NT, o AT não condena as relações pré-matrimoniais 
enquanto tal, mas insiste em que o varão assuma as responsabilidades do seu ato.

e A feitiçaria era muitas vezes praticada por mulheres, como documentam 1Sm 28 e Ez 13,17-23. 
Sobre a condenação da feitiçaria cf. Lv 20,27 (lei sacerdotal) e Dt 18,10-11 (lei deuteronómica).

f A bestialidade praticava-se um pouco por todo o Oriente antigo e também em Canaã (Lv 18,23-
24; Dt 27,21). A Bíblia vê na bestialidade também idolatria, pois muitas divindades pagãs esta-
vam representadas por animais. Este delito era punido com a pena de morte (cf. Lv 20,15-16).

g A idolatria constitui um pecado de tal modo grave que só a ele é aplicado o extermínio (herem) re-
ligioso, que consiste em consagrar alguém ou alguma coisa a Deus, como sua propriedade, para ser 
morto ou destruído, e, portanto, não resgatável (Lv 27,21.28-29). O hebraico herem corresponde 
ao grego “anátema” e ao latim “interdito”. Na guerra santa, aplicava-se aos despojos, que deviam 
ser destruídos em honra do Senhor (Nm 21,2; Dt 7,2; 20,13-18; Js 2,10; 6,17; 1Sm 15,3-4).

h Estrangeiro, viúva, órfão, pobre. São pessoas consideradas em difícil situação jurídica, social e 
económica (cf. 23,9; Lv 19,10; 23,22). Dt 16,11 inclui neste rol os levitas, certamente pelo facto 
de a centralização do culto em Jerusalém ter deixado muitos deles sem ocupação. Estrangeiros 
no Egito. Alude-se aqui aos descendentes de José, que não conheceram a opressão do Egito, mas 
que num clima de vizinhança e amizade ficaram a residir legalmente no Egito (cf. 23,9; Dt 23,8).
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21Não maltratareis nenhuma viúva nem nenhum órfãoa. 22Se tu o maltrata-
res e se ele clamar por mim, hei de ouvir o seu clamor. 23A minha ira inflamar-
-se-á e matar-vos-ei à espada; e as vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos 
filhos ficarão órfãos.

24Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao indigente que está con-
tigo, não serás para ele como um usurário. Não lhe deveis impor juro.

25Se receberes como penhor o manto do teu próximo, devolver-lho-ás até 
ao pôr-do-sol, 26porque é tudo o que tem para se cobrir; é o manto com que ele 
cobre a sua pele. Como se poderia deitar? E se vier a clamar por mim, ouvi-
-lo-ei, porque Eu sou misericordiosob.

27Não blasfemarás contra Deus e não amaldiçoarás um chefe do teu povo.
28Não retardarás a oferta pelo produto que enche o teu celeiro e pelo que 

escorre do teu lagar. Entregar-me-ás o primogénito dos teus filhosc.
29Farás o mesmo com o teu boi e com o teu gado miúdo: sete dias ficará 

com a sua mãe e no oitavo dia entregar-mo-ás.
30Sereis para mim homens santos e não comereis carne de um animal des-

pedaçado no campod. Lançá-la-eis aos cães.

23 Deveres de justiça
1Não levantarás rumores falsos. Não darás a mão ao criminoso, tornan-

do-te testemunha a favor da injustiçae.
2Não seguirás atrás da maioria que quer o mal e não responderás num pro-

cesso inclinando-te para o lado da maioria e pervertendo a justiçaf. 3Nem fa-
vorecerás o fraco no seu processog.

a Viúva, órfão. Numa sociedade em que a família era considerada como propriedade do chefe 
de família, se este desaparecia, a viúva e os órfãos ficavam sem proteção e sem direitos, presa 
fácil da exploração.

b Lit.: gracioso, representando um Deus que “faz graça” (hanan) aos pobres (Pr 14,21; cf. 14,31; 
28,8 e ainda 19,17; 22,1; 34,6).

c Cf. Nm 18,27 e Dt 22,9.
d Carne de um animal despedaçado. Não pode ser comida porque não foi sangrada (Lv 7,24; 

17,13-16; Dt 14,21).
e Rumores falsos. Cf. 20,16; Lv 19,16. Dar a mão. Cf. Jb 9,33.
f Justiça. A ideia de justiça encontra-se implícita no texto hebraico, mas aparece explícita nos 

LXX.
g Favorecer o fraco. Os textos de Lv 19,16 e Dt 1,17 dizem com suficiente clareza que não se deve 

favorecer ninguém, mas devemos ser imparciais e justos, quer para muitos quer para poucos, 
pequenos ou grandes.
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4Quando encontrares um boi do teu inimigo ou o seu jumento extraviado, de-
ves levar-lho de voltah. 5Quando vires um jumento daquele que te odeia caído de-
baixo da sua carga, não o deixes abandonado. O que deves é prestar-lhe ajuda.

6Não falsificarás o direito do teu pobre no seu processoi.
7Manter-te-ás longe da causa mentirosa.
Não farás morrer o inocente e o justo, porque Eu não absolvo o culpado.
8Não aceitarás suborno, porque o suborno cega aqueles que veem e perver-

te as palavras dos justosj.
9Não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis a vida do estrangeiro, por-

que fostes estrangeiros na terra do Egitok.

Ano sabático e sábado
10Durante seis anos semearás a tua terra e colherás o seu produtol. 11No séti-

mo ano, porém, deixá-la-ás em pousio e não a cultivarás; comerão dela os po-
bres do teu povo e o que restar servirá de pasto aos animais do campo. Farás 
do mesmo modo com a tua vinha e também com o teu olival.

12Durante seis dias farás os teus afazeres, mas no sétimo dia descansarás, 
para que repousem o teu boi e o teu jumento e para que tomem fôlego o filho 
da tua serva e o estrangeiro.

13Prestareis atenção a tudo o que vos disse. Não deveis lembrar o nome de 
outros deuses; nem se oiça da tua bocam.
h Inimigo. Amar e auxiliar os inimigos (Mt 5,44-48) não é uma conceção estranha ao AT, como 

se pode ver nesta passagem e em Lv 19,17-18 e Dt 22,1-4.
i A lei tende a favorecer os pobres, que, no processo, são a parte mais exposta às injustiças (cf. Lv 

19,15; Dt 1,17; 16,19). A defesa dos pobres é assumida também nos livros proféticos (Is 10,2; Jr 5,28; 
Am 5,12) e sapienciais (Sl 10,17; 82,4; Pr 31,9). Mas o que aqui é inculcado é a imparcialidade.

j Cf. Dt 16,19; 27,25.
k Cf. 22,20.
l Seis anos. De forma análoga à lei que libertava o escravo hebreu, no sétimo ano (21,2-6), para 

favorecer os menos afortunados e mais explorados, também a terra cultivada ficará em pousio 
após seis anos. Sendo na sua origem uma medida para revigorar os terrenos, ganha depois um 
sentido humanitário. Também Lv 25,1-7.18-22 realça o ano sabático, que corresponde ao sétimo 
ano. Estas disposições não se devem confundir com as do ano jubilar, celebrado de cinquenta em 
cinquenta anos. Este ano jubilar surgiu talvez para favorecer a funcionalidade de uma disposição 
que, de sete em sete anos, se tornava quase impossível de praticar. A regulação do ano jubilar 
encontra-se em Lv 25,8-17. Mas já Jeremias denuncia a sua não observância (34,8-16); e a sua 
prática foi retomada após o exílio (Ne 10,32; 1Mac 6,49-53).

m Não se oiça na tua boca. Ideia insistentemente repetida. Cf. Sl 16,4; Os 12,19; Zc 13,2. A 
interpretação literal deste preceito de não mencionar o nome de outros deuses desencadeou um 
processo de revisão dentro da própria Bíblia. Vários nomes teofóricos contêm o elemento de 
uma divindade pagã. Para eliminar este elemento pagão, introduziu-se, para o substituir, o termo 
bôshet, que significa “vergonha”. Assim, o nome próprio Ishbôshet (homem da vergonha), filho 
de Saul, era, antes da correção, Ishbaՙal (homem do senhor).
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As três grandes festas anuais
14Três vezes no ano farás festa em minha honraa.
15Guardarás a festa dos Ázimos. Durante sete dias comerás pães sem fer-

mento, como te ordenei, no tempo fixado do mês de Abib, porque foi nesse 
mês que saíste do Egito. E ninguém se apresentará diante de mim de mãos va-
ziasb. 16E ainda a festa da Ceifa, das primícias do teu trabalho, daquilo que se-
measte no campo; e a festa da Colheita no final do ano, quando recolheres os 
teus frutos no campoc. 17Três vezes no ano todo o teu filho varão deve apre-
sentar-se diante do Senhor, do próprio SENHOR. 18Não oferecerás com pão 
fermentado o sangue dos meus sacrifícios; e a gordura da minha festa não 
passará a noite até de manhãd. 19Levarás à casa do SENHOR, teu Deus, o me-
lhor das primícias da tua terra cultivada. Não cozerás um cabrito no leite da 
sua mãee.

Promessas e recomendações antes de partir para Canaã
20Eis que Eu envio um mensageiro diante de ti, para te guardar no cami-

nho e para te fazer entrar no lugar que Eu preparei. 21Mantém-te atento na sua 

a Festas. As normas relativas à celebração das três festas anuais de peregrinação refletem uma 
época antiga, que tinham caráter agrícola, como se depreende dos seus nomes: a) a festa dos 
Ázimos ou pães sem fermento, no início da ceifa da cevada (Março-Abril); b) a festa da Ceifa 
propriamente dita, com o fim destes trabalhos da ceifa do trigo, sete semanas depois da oferta 
das primícias da cevada; c) a festa da Colheita, na apanha das uvas e azeitonas (Outono). Estas 
três festas ganharão com o tempo um caráter histórico: a) a festa dos Ázimos será associada à 
Páscoa, a ponto de daí resultar uma só festa nas tradições deuteronómica (Dt 16,1-8) e sacerdotal 
(Lv 23,5-8); ambas foram associadas à saída do Egito (Ex 12); b) a festa da Ceifa, chamada 
assim apenas neste texto, tornar-se-á na festa das Semanas (34,22; Lv 23,15-22; Dt 16,9-12; 
Nm 28,26) e receberá o nome de Pentecostes no judaísmo grego (Tb 2,1; 2 Mac 12,32), sendo 
mais tarde associada à celebração da aliança do Sinai e tornando-se a festa do dom da Lei no 
judaísmo dos primeiros séculos da era cristã; c) a festa da Colheita tornar-se-á na festa das 
Tendas em memória da passagem pelo deserto (Lv 23,42-43; Dt 16,13-15; Ne 8,13-17).

b Apresentar-se diante de mim. Lit.: Verá o meu rosto. Significa apresentar-se diante de Deus no 
santuário, o que supõe a festa de peregrinação referida (v. 14).

c No final do ano. Lit.: na saída do ano. No Israel do norte, o início e final do ano é sempre no 
Outono (Setembro-Outubro). O início do ano na Primavera (Março-Abril) estava em uso na 
Babilónia e impor-se-á tardiamente em Judá, no sul, com a reforma do Deuteronómio. É aqui 
que o mês de abib, ou da “espiga”, será chamado nisan, do correspondente babilónico nisanu.

d Pão fermentado. A Deus só se oferecem pães ázimos (Lv 2,11; 6,10; 7,11). Gordura. Pertence 
a Deus (Lv 3,16) e não devia ficar para o dia seguinte, pois facilmente se corromperia. Minha 
festa. Trata-se da festa da Páscoa (cf. 34,25). Também do cordeiro da Páscoa nada podia ficar 
até à manhã seguinte (12,10).

e O melhor das primícias. A Deus deve sempre oferecer-se o melhor, em virtude da sua santidade 
(cf. 34,26; Dt 26,2-10). Cozer um cabrito no leite da mãe. Ação análoga foi encontrada nos 
textos de Ras-Shamra. Rito pagão de fecundidade que consistia em cozer um cabrito no leite, 
aspergindo depois o solo com esse leite, tornando-o produtivo.



63 LivrO dO ÊxOdO  23

presença e escuta a sua voz. Não sejas rebelde para com ele, porque ele não 
suportará a vossa transgressão, pois o meu nome está presente nelef. 22Mas se 
escutares a sua voz e se fizeres tudo o que Eu ordenar, Eu serei inimigo dos 
teus inimigos e adversário dos teus adversários. 23O meu mensageiro cami-
nhará diante de ti e far-te-á entrar na terra do amorreu, do hitita, do perizeu, 
do cananeu, do heveu e do jebuseu; e Eu exterminá-los-eig. 24Não te prostra-
rás diante dos seus deuses, não os servirás, não farás como eles fazem, mas 
destrui-los-ás e quebrarás as suas estelas. 25Servireis o SENHOR, vosso Deus, 
e Ele abençoará o teu pão e a tua água. Eu afastarei a doença para longe de ti. 
26Não haverá na tua terra mulher que aborte ou que seja estéril, e Eu preenche-
rei o número dos teus diash.

27Enviarei à tua frente o meu terror e provocarei a confusão em todos os 
povos em cuja terra entrares; e todos os teus inimigos fugirão de tii. 28Enviarei 
à tua frente o pânico, para expulsar da tua frente o heveu, o cananeu e o hiti-
taj. 29Não o expulsarei da tua frente num ano só, para que a terra não fique de-
serta e não se multipliquem contra ti os animais do campo. 30Expulsá-lo-ei da 
tua frente pouco a pouco, até que te tenhas multiplicado e possas herdar a ter-
ra. 31Fixarei os teus confins desde o mar Vermelho até ao mar dos Filisteus e 
do deserto até ao Rio, pois entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra; e 
tu os expulsarás da tua frentek. 32Não farás aliança com eles nem com os seus 
deuses. 33Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra 
mim; pois tu prestarias culto aos seus deuses e isso tornar-se-ia para ti uma ar-
madilha».

f O meu nome. Para o pensamento hebraico, o nome expressa e representa a pessoa, com os seus 
poderes e atuação. O anjo representa Deus e age com a sua autoridade.

g Sobre a lista de povos, cf. 3,8.
h Preencherei o número dos teus dias. Fórmula que indica vida longa, excluindo a morte prema-

tura. Uma das bênçãos que plenificava a vida de um israelita era poder ver os seus descendentes 
até à terceira e à quarta geração (cf. 20,12).

i Inimigos fugirão de ti. Lit.: de costas para ti, isto é, a fugir derrotados (cf. 2Sm 22,41; Sl 18,41).
j Pânico. Os LXX e a Vulgata traduzem por vespas. Assim fazem também alguns tradutores 

modernos. O mesmo termo aparece em Dt 7,20 e Js 24,12. Sb 12,8 vê nestas vespas um sinal 
da misericórdia de Deus em ordem ao arrependimento dos cananeus.

k Mar Vermelho. Aqui corresponde ao golfo de Ácaba-Eilat (cf. 13,18). Mar dos Filisteus é o 
Mediterrâneo. O deserto. Trata-se do deserto de Sin ou do deserto de Cin, ambos localizados 
no sul das terras cultivadas palestinenses (16,1). O Rio. É o Eufrates. Temos aqui um traçado 
geográfico este-oeste, sul-norte. Mas não se trata das fronteiras da época da conquista de Canaã. 
Também não são as fronteiras da época de David e Salomão. Trata-se de uma delimitação ideal, 
como noutras passagens (Gn 15,18; Dt 11,24; Js 1,4).
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24 Ritos da aliança
1E disse a Moisés: «Sobe até junto do SENHOR, tu e Aarão, Nadab e 

Abiú, e setenta de entre os anciãos de Israel; e prostrar-vos-eis à distânciaa. 
2Moisés aproximar-se-á sozinho do SENHOR. Eles não se aproximarão; e o po-
vo não subirá com ele».

3Moisés veio e relatou ao povo todas as palavras do SENHOR e todas as 
normas; e todo o povo respondeu a uma só voz e disseram: «Poremos em prá-
tica todas as palavras que o SENHOR declarou»b.

4Moisés escreveu todas as palavras do SENHOR. Levantou-se de manhã ce-
do e construiu um altar no sopé da montanha e doze estelas pelas doze tribos 
de Israelc. 5E enviou os jovens dos filhos de Israel, que ofereceram holocaus-
tos e sacrificaram ao SENHOR novilhos como sacrifícios de comunhãod. 6Moi-
sés tomou metade do sangue e colocou-o em bacias; e com a outra metade do 
sangue aspergiu o altare. 7Tomou o livro da aliança e leu-o aos ouvidos do po-
vo e eles disseram: «Tudo o que o SENHOR declarou, nós o faremos e escutare-

a Colocando-se no seguimento imediato do Livro da Aliança, o corpo textual de Ex 24,1-11 
constitui uma dupla conclusão narrativa: em primeiro lugar, do próprio Livro da Aliança, pois 
coloca Moisés a transmitir solenemente ao povo toda a instrução de Deus, cumprindo assim 
as indicações recebidas em 20,22; em segundo lugar, da inteira temática da aliança inicia-
da em 19,3-8, apresentando a realização do então prometido «reino de sacerdotes», «nação 
santa» (19,6). Esta ligação é estabelecida mediante a menção da atividade cultual dos jovens 
(24,5) e dos anciãos (24,9-11), isto é, do inteiro Israel e da aspersão de todo o povo com o 
sangue não derramado sobre o altar (24,8), gesto ritual que lembra a consagração sacerdotal 
de Aarão e dos seus filhos (29,20-21; Lv 8,22-24). Nadab e Abiú. Filhos mais velhos de Aarão 
(6,23; 28,1). Os sinópticos (cf. Lc 9,28-36 e par.), narrando a transfiguração de Jesus e na 
intenção de o apresentarem como novo Moisés, dizem que Jesus subiu ao monte com Pedro, 
Tiago e João. A razão poderá estar no facto de, com Moisés, terem subido Aarão, Nadab e 
Abiú.

b Esta resposta do povo é uma constante da tradição da aliança do Sinai, verificável em 19,8 e 
agora em 24,3 e 7. Mas esta relação de cumprimento e plenitude que 24,1-11 estabelece com 
9,3-8 será pervertida em 32,1-6. Também aí se «fará», não a palavra de Deus, mas um vitelo 
(32,1). Também aí o povo se levantará de manhã cedo, se erguerá um altar, serão oferecidos 
sacrifícios e holocaustos e se comerá e beberá. Tudo, porém, à revelia de Moisés e diante de 
um vitelo de ouro!

c Moisés escreveu. O texto da aliança é escrito por Moisés, aqui e em 34,27, ou por Deus, como 
acontece em 24,12; 31,18 e 34,1.

d Os jovens. Este v. 5 mostra os jovens em funções sacerdotais; os vv. 9-11 mostrarão nessas fun-
ções os anciãos. Jovens e anciãos dão cumprimento à promessa de Deus de um povo sacerdotal 
(19,6).

e Metade do sangue derramado sobre o altar; outra metade derramada sobre o povo. Deus e povo 
aparecem unidos pelo mesmo sangue. Aí está, de forma simbólica, estabelecida e bem vincada a 
união ou a aliança entre Deus e o seu povo. No relato da instituição da Nova Aliança no sangue 
de Jesus, Mt 26,28 remete para esta passagem (cf. Hb 9,12-26).
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mos»f. 8E Moisés tomou o sangue e aspergiu o povo, dizendo: «Eis o sangue da 
aliança que o SENHOR estabeleceu convosco por meio de todas estas palavras».

9E subiu Moisés com Aarão, Nadab e Abiú, e setenta de entre os anciãos de 
Israel. 10E viram o Deus de Israel; e debaixo dos seus pés havia como que um 
pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. 11E para os mais importan-
tes dos filhos de Israel não estendeu a sua mão: estes contemplaram a Deus e 
depois comeram e beberamg.

Instruções para o santuário e o culto
12E disse o SENHOR a Moisés: «Sobe até junto de mim sobre a montanha 

e fica lá. E Eu dar-te-ei as tábuas de pedra e a instrução e os preceitos que es-
crevi para os instruir»h. 13E Moisés levantou-se, bem como Josué, seu ajudan-
te, e Moisés subiu para a montanha de Deus. 14E aos anciãos disse: «Ficai aqui 
à nossa espera, até que regressemos para junto de vós. E eis que Aarão e Hur 
estão convosco. Quem tiver questões que se aproxime deles».

15Então Moisés subiu à montanha e a nuvem cobriu a montanhai; 16e a glória 
do SENHOR estabeleceu morada sobre a montanha do Sinai e a nuvem cobriu-

f Livro da Aliança. É o Código da Aliança (20,22-23,19). Faremos o que o Senhor falou. Notar 
outra vez, no que respeita ao “fazer”, o vínculo estabelecido entre 19,8 e 24,3 e 7, que realça e 
deixa a descoberto a sua perversão em 32,1-6, em que se “faz”, não a Palavra de Deus, mas um 
bezerro de ouro! Faremos e escutaremos. É de sublinhar a anterioridade da obediência (fazer) 
sobre o conhecimento (escutar). É o que o Talmude chama “sabedoria de anjo”.

g Viram o Deus de Israel. Ninguém pode ver Deus e continuar vivo (cf. 3,6; 33,18-19). Mas o v. 
10 diz que esta embaixada de eleitos viu Deus e foram por Ele favorecidos, pois não levantou 
a mão contra eles (v. 11). Contemplaram a Deus e comeram e beberam. Esta nota do convívio 
com Deus, em que se come e bebe, reaparece em 32,6. 

h Este texto constitui a introdução narrativa à grande instrução que se seguirá em ordem à construção 
do santuário: Ex 25-31 (instrução) e Ex 35-40 (execução). Poder-se-á ver agora melhor a função dos 
dois conjuntos textuais de Ex 24: o primeiro, 24,1-11, conclusivo da temática da aliança, que reclama 
19,3-8; o segundo, 24,12-18, introdutório da temática do santuário. Tendo cada um a sua autonomia, 
não deixa também de se manifestar a sua interdependência, por exemplo, no dizer de Deus a Moisés 
(24,1.12) e na subida à montanha por etapas: em 24,1 e 9 sobem Moisés e Aarão, Nadab e Abiú e 
setenta anciãos; em 24,13 sobem Moisés e Josué; em 24,15 sobe apenas Moisés até ao ponto mais 
alto do Sinai. Tábuas de pedra. Este motivo reveste-se de particular importância, pois marca presença 
em 24,12, primeiro versículo da introdução à temática da construção do santuário, e em 31,18, último 
versículo e fecho do primeiro bloco desta temática, como inclusão literária (cf. 31,18).

i Nuvem… glória… fogo (vv. 15-18). É fácil verificar que a montanha do Sinai retratada em Ex 
24,15-18 remete para o santuário descrito em Ex 40,34-38, pois se apresentam em perfeito 
paralelismo, comungando os mesmos elementos: nuvem, glória, fogo. Assim, a “nuvem” cobre 
a montanha (24,15b.16a) como cobre o santuário (40,34a); a “glória” habita sobre a montanha 
(24,16) e enche o santuário (40,34b-35b); arde um “fogo devorador” na montanha (24,17) e 
cobre o santuário (40,38). Compreende-se assim que o santuário, logo que construído, assume 
o papel do Sinai como lugar da manifestação de Deus, pelo que, em Lv 1,1 e Nm 1,1, já não é 
da montanha que Deus chama Moisés, mas do santuário ou da tenda do encontro. 
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-a durante seis dias; e chamou Moisés no sétimo dia do meio da nuvema. 17E o 
aspeto da glória do SENHOR era como fogo devorador no cimo da montanha à 
vista dos filhos de Israelb. 18E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu sobre 
a montanha; e Moisés ficou sobre a montanha quarenta dias e quarenta noitesc.

25 Mandamentos acerca da morada de Deus
1E falou o SENHOR a Moisés, dizendod: 2«Fala aos filhos de Israel pa-

ra que recolham para mim um tributo. Recolhereis o tributo a mim dedicado 
de todo aquele que se sinta movido no seu coraçãoe. 3Este é o tributo que reco-
lhereis deles: ouro, prata e bronze; 4púrpura violeta e escarlate, carmesim, li-
nho fino e pêlos de cabra; 5peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, 
madeira de acáciaf, 6azeite para o lampadário, bálsamos para o óleo da unção 
e para o incenso aromático, 7pedras de ónix e pedras de engaste para guarne-
cer a insígnia e o peitoralg. 8Far-me-ão um santuário e Eu habitarei no meio 

a Seis dias… sétimo dia. Clara referência ao relato da criação (Gn 1,1-2,4a). O facto de Moisés 
subir sozinho para o cume da montanha (3.ª etapa), deixando para trás Josué (2.ª etapa) e Aarão, 
Nadab e Abiú e os setenta anciãos (1.ª etapa), aliado ao facto da espera de seis dias para dar 
relevo ao sétimo dia, e salientando ainda a estada de quarenta dias e quarenta noites de Moisés 
tu-a-tu com Deus, mostra a relevância da revelação que Deus vai entregar a Moisés.

b Fogo devorador. O mesmo fogo da sarça (3,2). Cimo da montanha. Fazendo subir Moisés até 
ao cimo da montanha, o fio da narrativa de Ex 24,12-18 arrasta consigo a teofania de Ex 19,20, 
onde a expressão «cimo da montanha», o lugar onde Deus desce e Moisés sobe, aparece duas 
vezes; mas leva-nos ainda até Ex 34,2, onde a mesma expressão voltará a ser ouvida. E ao 
levar Moisés até ao cimo da montanha abre caminho para a grande instrução de Deus acerca da 
construção do santuário.

c Quarenta dias e quarenta noites. Cf. 24,16. No mesmo sentido, ver também 1Rs 19,8 (Elias) e 
Mt 4,2 (Jesus).

d Falou o Senhor a Moisés. Este indicador contempla as instruções em ordem à construção do san-
tuário (cc. 25-31) e relata a própria construção (cc. 35-40). Estes textos provêm de um ambiente 
sacerdotal e têm o intuito de vincular o culto de Israel que se foi organizando no templo durante a 
época monárquica e sobretudo pós-exílica com as origens do povo, particularmente com o Sinai.

e Tributo. Este termo tem como origem uma raiz hebraica que significa ‘levantar’. Este gesto dará 
origem ao ofertório eucarístico cristão (vv. 2-3; 35,5.21.24). Movido no seu coração. A mesma 
expressão hebraica remete para o «sacrifício votivo ou voluntário» (Lv 7,16), que implica o 
modo livre e generoso que deve revestir toda a oferenda feita a Deus (35,5.21.22.26.29). Aqui 
são materiais preciosos para a construção do santuário ou da tenda do encontro, da arca e de 
outros utensílios destinados ao culto.

f Peles finas. São peles de um animal difícil de identificar. É usado em contexto cultual para 
indicar o material de que é feita uma das coberturas da morada (26,14; 36,19) ou para usar na 
cobertura dos objetos sagrados, aquando do seu transporte (Nm 4,12.14.25).

g Insígnia. Era uma espécie de colete que o sacerdote vestia. Nas duas fitas do humeral que 
prendem nos ombros leva incrustadas duas pedras de ónix, uma de cada lado, gravada com seis 
nomes das doze tribos de Israel (28,1-14). Peitoral. Era uma bolsa quadrada, com 25 cm de 
lado, aplicada sobre a insígnia, cobrindo o peito do sacerdote. No peitoral do sacerdote havia 
doze pedras preciosas com o nome de cada uma das doze tribos de Israel (28,15-30).
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delesh. 9De acordo com tudo o que Eu te mostrar, o modelo da morada e o mo-
delo de todos os seus utensílios, assim o fareis.

A arca e o propiciatório
10Farão uma arca de madeira de acácia, com dois côvados e meio de com-

primento, um côvado e meio de largura e um côvado e meio de alturai. 11Re-
vesti-la-ás de ouro puro: por dentro e por fora a revestirás. E farás sobre ela 
um rebordo de ouro ao redor. 12Fundirás para ela quatro argolas de ouro, que 
porás nos quatro cantos inferiores da arca: duas de um lado e duas do outro. 
13Farás também varais de madeira de acácia e revesti-los-ás de ouro. 14E intro-
duzirás os varais nas argolas aos lados da arca, para com eles se transportar a 
arca. 15Os varais permanecerão nas argolas da arca e não serão dali retirados. 
16Colocarás na arca o testemunho que te entregareij.

17Farás um propiciatório de ouro puro, com dois côvados e meio de compri-
mento e um côvado e meio de largurak. 18Farás dois querubins de ouro maciço 
martelado: fá-los-ás nas duas extremidades do propiciatório. 19Faz um queru-

h Santuário (v. 8) ou morada (v. 9). São diferentes modos de dizer o lugar onde Deus habita. 
Habitarei no meio deles. O acento da presença de Deus não recai sobre o santuário, mas sobre 
o povo de Deus. O povo santo é o principal lugar e modo em que Deus habita. No evangelho de 
João, o Verbo, Palavra de Deus, escolherá a carne humana como lugar e modo da sua habitação: 
«E veio habitar no meio de nós» (1,14).

i Madeira de acácia. Abundante no Egito, no Sinai e no sul de Canaã. Côvado. Um côvado mede 
aproximadamente 44 cm. Trata-se de um objeto relativamente pequeno, que pode ser facilmente 
transportado por meio de varais (v. 14).

j A arca guarda o testemunho dado por Deus. Em 24,12, Deus anuncia que dará a Moisés as 
tábuas de pedra. Em 31,18, Deus cumpre o prometido, dando a Moisés as tábuas de pedra, 
também aí ditas tábuas do testemunho, como sucede também em 32,15 e 34,29, o que faz da 
arca a arca do testemunho (25,22; 26,33; 40,21). As tábuas de pedra guardadas na arca são, por-
tanto, o documento escrito da aliança, daí também o nome de arca da aliança (Js 3,6), primeiro 
objeto que se encontra no santuário. É de grande significado que, no final da instrução sobre a 
construção do santuário, seja o próprio Deus a pôr as tábuas nas mãos de Moisés.

k Propiciatório. A narrativa mostra que o propiciatório é mais importante do que a arca. A arca é 
feita de madeira, com banho de ouro. O propiciatório é de ouro maciço e é para ele que conver-
gem todas as atenções (vv. 17-20). Tem as mesmas dimensões da arca (v. 10), pelo que pode dar 
a ideia de ser dela uma simples cobertura. Mas não é. Nas duas extremidades do propiciatório 
assentam dois querubins, também de ouro maciço. Pela descrição feita, com as asas a proteger 
o propiciatório, vê-se que é este que merece todo o relevo. Finalmente, no último versículo da 
narrativa, o v. 22, ficamos a saber que é ali, de cima do propiciatório e entre os querubins, que 
Deus se manifesta. O propiciatório é então o trono de Deus. Mais tarde, a arca com o propicia-
tório irá ocupar por inteiro o Santo dos Santos do templo de Jerusalém (cf. 1Rs 8), uma sala 
quadrada, de 10 metros de lado, com um véu que separava aquele lugar santíssimo do átrio 
dos sacerdotes, chamado o Santo, e da vista das pessoas (Ex 26,31-33). Com a destruição do 
templo de Salomão, em 587 a. C., a arca e o propiciatório desapareceram e deixaram de existir 
no templo de Zorobabel (520-515 a.C.) e no de Herodes. 
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bim de um lado e outro querubim do outro lado. Fareis os querubins formando 
um só corpo com o propiciatório, nas duas extremidades. 20Os querubins te-
rão as duas asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas 
asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para 
o propiciatório. 21Colocarás o propiciatório em cima da arca; e dentro da arca 
colocarás o testemunho que te entregarei. 22Ali te encontrarei e falarei conti-
go, de cima do propiciatório, de entre os dois querubins que estão sobre a ar-
ca do testemunho, dando-te todas as minhas ordens acerca dos filhos de Israel.

A mesa dos pães da oferenda
23Farás uma mesa de madeira de acácia, com dois côvados de comprimen-

to, um côvado de largura e um côvado e meio de altura. 24Revesti-la-ás de ou-
ro puro e farás para ela um rebordo de ouro ao redor. 25Farás em seu redor uma 
armação com um palmo de largura e ao redor da armação um rebordo de ou-
ro. 26Far-lhe-ás quatro argolas de ouro e colocarás as argolas nos quatro can-
tos formados pelos seus quatro pés. 27Perto da armação estarão as argolas, por 
onde passarão os varais para transportar a mesa. 28Farás os varais de madeira 
de acácia e revesti-los-ás de ouro; é com eles que se transportará a mesa. 29Fa-
rás os seus pratos, as suas colheres, as suas jarras, as suas taças para as liba-
ções; de ouro puro os farás. 30Colocarás sobre a mesa o pão da oferenda, que 
estará sempre diante de mima.

O candelabro
31Farás um candelabro de ouro puro. De ouro maciço martelado será feito 

o candelabro; o seu tronco e os seus braços, os seus cálices, as suas corolas e 
as suas flores farão com ele uma só peçab. 32Seis braços sairão dos seus lados: 
três braços do candelabro de um lado e três braços do candelabro do outro la-
do. 33Três cálices como flores de amendoeira sobre um braço, com corolas e 
flores; e três cálices como flores de amendoeira sobre o outro braço, com co-

a Pães da oferenda. Lit.: pães da face. Surgem também com a denominação dos pães da proposi-
ção, isto é, da apresentação. Trata-se de doze pães ázimos, que evocam as doze tribos de Israel, 
dispostos em duas fileiras de seis sobre a mesa (35,13; 39,36; 1Sm 21,7; 1Rs 7,48). É oferenda 
perpétua (Nm 4,7; 2 Rs 25,29) e pão santo (1Sm 21,4-5). Estes são renovados todos os sábados 
e consumidos pelos sacerdotes no santuário (cf. Lv 24,5-9).

b Candelabro. Hebraico menorah, de uma raiz que significa “luzir”, “alumiar”. Leva consigo a 
simbologia da luz e da árvore estilizada. Com o tempo, a menorah veio a tornar-se no principal 
símbolo de Israel.
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rolas e floresc. Será assim para os seis braços que saem do candelabro. 34O can-
delabro terá quatro cálices como flores de amendoeira, com as suas corolas e 
as suas flores: 35uma corola debaixo de dois braços, outra corola debaixo de 
outros dois braços e uma outra corola debaixo de outros dois braços, para os 
seis braços que saem do candelabro. 36As suas corolas e os seus braços forma-
rão um todo maciço de ouro puro.

37Farás as suas sete lâmpadas, que se colocarão em cima, de modo a ilumi-
nar o espaço à sua frented. 38As suas tenazes e os seus cinzeiros serão de ouro 
puro. 39Com um talento de ouro puro far-se-á o candelabro e todos estes utensí-
liose. 40Vê, pois, e faz tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha.

26 Projeto de construção da morada
1Farás a morada com dez telas de linho fino retorcido, púrpura violeta, 

escarlate e carmesim. Deves fazê-la com figuras de querubins como obra de 
artesãof. 2Cada tela terá vinte e oito côvados de comprimento e quatro côvados 
de largura; e todas as telas terão o mesmo tamanho. 3Cinco telas serão ligadas 
uma à outra; e as outras cinco telas serão igualmente ligadas uma à outra. 4Fa-
rás laços de púrpura violeta na orla da primeira tela que está na extremidade do 
conjunto; e farás o mesmo na orla da tela que está na extremidade do segundo 
conjunto. 5Farás cinquenta laços para a primeira tela e outros cinquenta laços 
na extremidade da tela que está no segundo conjunto. Os laços corresponde-
rão um ao outro. 6Farás também cinquenta colchetes de ouro e unirás as telas 
uma com a outra com estes colchetes, de modo que a morada forme um todo.

c Flores de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore a florir ainda em pleno inverno, anun-
ciando a primavera. Simboliza a fecundidade de Deus e a sua vigilância no chamamento de 
Jeremias 1,11-12. Deverá ter o mesmo significado aqui. A menorah representa o olhar vigilante 
de Deus, que é a interpretação oferecida na quinta visão de Zacarias, que compara a menorah 
com os olhos de Deus (Zc 4,10).

d A função do candelabro é alumiar o santuário, que tinha apenas a porta de entrada como fonte 
de luz natural.

e Um talento equivalia a cerca de 34 kg.
f Morada. A sua descrição com os pormenores ocupa todo o c. 26, com dezasseis menções e 

não se encontra nos cc. 27-31. No total são 58 as referências à morada. Tem a sumptuosidade 
e a beleza dignas da morada de Deus, com a possibilidade de se desmontar e voltar a montar, 
como é próprio de uma tenda de beduínos. Nota-se que a descrição tem em mente a imagem 
do templo de Salomão ou do de Zorobabel, projetando esse imaginário sagrado para o deserto, 
para o Sinai, para Moisés, como sua origem. Lendo Ex 26 e 1Rs 6, notam-se semelhanças e 
diferenças. A morada de Ex 26 tem metade das dimensões do templo de 1Rs 6. Esta morada 
tinha cerca de 15 metros de comprimento por 5 de largura e 5 de altura. O teto é constituído por 
uma grande tenda.
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7Farás também telas de pêlos de cabra para a tenda que está sobre a mo-
rada; farás onze telas. 8O comprimento de cada tela será de trinta côvados e a 
largura, de quatro côvados; as onze telas terão a mesma medida. 9Ligarás cin-
co telas de um lado e seis telas do outro; e dobrarás a sexta tela sobre a parte 
da frente da tenda. 10Farás cinquenta laços na orla da primeira tela, que está na 
extremidade do primeiro conjunto, e outros cinquenta laços na orla da tela do 
segundo conjunto. 11Farás cinquenta colchetes de bronze e introduzirás os col-
chetes nos laços para ligar a tenda e assim formará um todo. 12O que sobra das 
telas da tenda, metade da tela que sobra cairá sobre a parte posterior da mora-
da. 13O côvado que sobrar de um lado e o côvado que sobrar do outro lado, no 
sentido do comprimento das telas da tenda, cairão sobre os dois lados da mo-
rada para a cobrir de uma parte e da outra. 

14Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de verme-
lho e uma cobertura de peles finas por cima.

Estrutura de madeira da morada
15Farás também para a morada placas de madeira de acácia, colocadas em 

posição verticala. 16Cada placa terá dez côvados de comprimento e um côva-
do e meio de largura. 17Cada placa terá dois encaixes, para se apoiarem uma 
na outra; assim farás para todas as placas da morada. 18Assim farás as placas 
para a morada: vinte placas para o lado do Négueb, para sul. 19Farás quaren-
ta bases de prata debaixo das vinte placas: duas bases debaixo de uma placa, 
para os seus dois encaixes, e outras duas bases debaixo de outra placa, para 
os seus dois encaixes. 20No outro lado da morada, no lado norte, haverá vinte 
placas 21e as suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma placa e 
outras duas bases debaixo da outra placa. 22Para a parte mais interior da mora-
da, do lado do mar, farás seis placas; 23e farás outras duas placas para os can-
tos do fundo da morada. 24Estarão unidas pela parte de baixo e ficarão unidas 
até à parte de cima, à altura da primeira argola; assim se fará com as duas pla-
cas: serão duas para cada um dos dois cantos. 25Serão, pois, oito placas com as 
suas bases de prata, portanto dezasseis bases: duas bases debaixo de uma pla-
ca e outras duas debaixo da outra placa.

a Placas de madeira. O termo ocorre neste contexto e em Ez 27,5, indicando peças de madeira 
para a construção de um navio.
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26Farás travessas de madeira de acácia: cinco para as placas de um lado da 
morada, 27cinco travessas para as placas do outro lado da morada e também 
cinco travessas para as placas do lado de trás da morada, do lado do mar. 28A 
travessa central, no meio das placas, atravessará de uma extremidade à outra. 
29Revestirás de ouro as placas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão 
de passar as travessas; e revestirás também de ouro as travessas. 30E erguerás 
a morada segundo o modelo que te foi mostrado na montanha.

O véu do Santo dos Santos
31Farás também um véu de púrpura violeta, escarlate e carmesim, e li-

nho fino retorcido; será feita como obra de artesão, com figuras de queru-
bins. 32Colocá-lo-ás sobre quatro colunas de madeira de acácia revestidas 
de ouro, com os seus ganchos de ouro, sobre quatro bases de prata. 33Co-
locarás o véu dependurado dos ganchos e levarás para lá, para o lado inte-
rior do véu, a arca do testemunho. O véu servirá para vós como separação 
entre o Santo e o Santo dos Santosb. 34Colocarás o propiciatório sobre a ar-
ca do testemunho, no Santo dos Santos. 35Colocarás a mesa do lado de fora 
do véu e o candelabro diante dela, no lado sul da morada; colocarás a me-
sa no lado norte. 

36Farás também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, 
escarlate e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. 37E farás para a 
cortina cinco colunas de acácia; e revesti-las-ás de ouro, com os seus ganchos 
também de ouro, e fundirás para elas cinco bases de bronze.

27 O altar dos holocaustos
1Farás o altar de madeira de acácia, com cinco côvados de comprimen-

to e cinco côvados de largura. O altar será quadrado e terá três côvados de al-

b Santo e Santo dos Santos. Um véu, feito de tecidos preciosos, divide a morada em dois espaços: 
o Santo (Hêkal), na parte oriental, onde estão a mesa das oferendas, à direita, e o candelabro, 
à esquerda, e o Santo dos Santos (Debîr), na parte ocidental, que guarda a arca e o propiciató-
rio. A função do véu é isolar o Santo dos Santos, morada exclusiva de Deus. Apenas o sumo 
sacerdote lá entrava, uma única vez no ano, no dia da Expiação (Lv 16; Hb 9,6-14). A mesma 
separação existia no templo de Salomão (1Rs 6,16), no templo de Zorobabel e no segundo 
templo (cf. 25,17). Foi este véu do chamado segundo templo que o general romano Pompeu 
cortou com a espada em 63 a.C., para entrar no Santo dos Santos, não tendo encontrado senão 
vacuam sedem et inania arcana, segundo a descrição de Tácito. Este segundo templo tinha 
sido embelezado por Herodes, o Grande, e é o templo a que os evangelhos se referem e Jesus 
conheceu.
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turaa. 2Farás as suas hastes nos seus quatro cantos. As suas hastes farão uma 
só peça com ele e revesti-lo-ás de bronzeb. 3Farás os seus recipientes para re-
colher a sua cinza, as suas pás, as suas bacias de ablução, os seus garfos e os 
seus braseiros; farás todos os seus utensílios em bronze. 4Farás para ele uma 
grelha de bronze em forma de rede e farás quatro argolas de bronze nos qua-
tro cantos da rede. 5Colocá-la-ás abaixo da cornija do altar, na parte inferior, e 
a rede chegará até ao meio do altar. 6Farás também varais para o altar, varais 
de madeira de acácia, e revesti-los-ás de bronze. 7Os varais serão introduzidos 
nas argolas e estarão os seus varais nos dois lados do altar, quando se tem de 
o transportar. 8Fá-lo-ás de tábuas, oco por dentro. Tal como te foi mostrado na 
montanha, assim o devem fazer.

O átrio
9Farás também o átrio da moradaa. Do lado do Négueb, virado a sul, o 

átrio terá cortinas de linho fino retorcido, com cem côvados de comprimento 
em cada um dos lados. 10As suas colunas serão vinte e vinte serão também as 
suas bases, tudo em bronze. Os ganchos das colunas e as suas varas serão de 
prata. 11Do mesmo modo, para o lado norte, as cortinas terão cem côvados de 
comprimento. As suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de bronze. Os 
ganchos das colunas e as suas varas serão de prata. 12A largura do átrio, do la-
do ocidental, será de cinquenta côvados de cortinas, com as suas dez colunas 
e com as suas dez bases. 13A largura do átrio, do lado leste, a oriente, será de 
cinquenta côvados, 14quinze côvados de cortinas para um lado da entrada, com 
as suas três colunas e as suas três bases, 15e quinze côvados de cortinas para o 
outro lado da entrada, com as suas três colunas e as suas três bases. 16Na por-
ta de entrada do átrio haverá um cortinado de vinte côvados, de púrpura viole-
ta, escarlate e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Serão quatro 
as suas colunas e quatro também as suas bases. 17Todas as colunas ao redor do 

a Altar. Trata-se do altar dos holocaustos (30,28; 38,1) ou altar de bronze (38,30; 39,39). Situa-se 
no meio do átrio, fora da morada. O altar do incenso situava-se no Santo. Este altar dos holo-
caustos é com certeza uma tentativa tardia, por parte do ambiente sacerdotal, em adaptar ao 
deserto o altar dos holocaustos que havia no templo de Jerusalém.

b Hastes. São os quatro cantos superiores do altar. Eram aspergidos com o sangue das vítimas e 
este era um rito com particular carga expiatória (29,12; 30,10; Lv 4,7; 16,18). Eram procurados 
pelos criminosos e serviam em certos casos como lugares de refúgio (1Rs 1,50: 2,28).

a O átrio desta morada do deserto era um espaço delimitado por cortinados, de forma retangular 
(cerca de 50x25m), a céu aberto, destinado ao povo. Na morada entrava apenas o sacerdote e 
quem desempenhava funções cultuais.
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átrio terão varas de prata; os seus ganchos serão de prata e as suas bases de 
bronze. 18O comprimento do átrio será de cem côvados, a sua largura de cin-
quenta côvados e a sua altura de cinco côvados. Serão de linho fino retorcido; 
e as suas bases, de bronzeb. 

19Todos os utensílios da morada, todos os seus serviços, todas as suas esta-
cas e todas as estacas do átrio serão de bronze.

O azeite para o lampadário
20E quanto a ti, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite refinado 

de azeitonas espremidas, para o lampadário, para que haja uma luz permanen-
temente acesac. 21Aarão e os seus filhos prepará-lo-ão na tenda do encontro, do 
lado de fora do véu que está em frente do testemunho, para que esteja dian-
te do SENHOR desde o anoitecer até de manhã. Esta é uma norma perene para 
todas as gerações dos filhos de Israelf.

28 Vestes de Aarão e dos sacerdotes
1E tu faz com que se aproxime de ti Aarão, teu irmão, e os seus fi-

lhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que exerça o sacerdócio para 
mim, ele, Aarão, com Nadab e Abiú, Eleázar e Itamar, filhos de Aarãog. 2E fa-
rás para Aarão, teu irmão, vestes sagradas para glória e magnificência. 3Fala-
rás tu mesmo a todos os que têm um coração sábio, que Eu enchi de espírito de 
sabedoria; e eles farão as vestes de Aarão, para que seja consagrado e exerça o 
sacerdócio para mim. 4São estas as vestes que devem fazer: o peitoral e a insíg-

b O texto que corresponde a este em 38,16 é ligeiramente mais longo.
c Os vv. 20-21 não serão retomados nos cc. 35-40, onde se narra a construção e instalação do 

santuário. O seu paralelo único é Lv 24,2-4.
f É a primeira menção da tenda do encontro, que se repete 32 vezes no Êxodo. Duas dessas vezes 

(33,7) trata-se da tenda do encontro fora do acampamento. E em quatro vezes (39,32; 40,1.6.29) 
é uma expressão unitária, «habitação da tenda do encontro».

g Aarão e os seus filhos. Os cc. 28-29 retratam o esforço que os redatores sacerdotais fizeram 
para enquadrar na época de Moisés a instituição e organização do culto tal como existia na 
época do templo de Salomão e de Zorobabel. Estes capítulos oferecem, pois, um modelo ideal, 
expressão das conceções sacerdotais pós-exílicas transpostas para o passado de Israel. Outro 
aspeto importante está em se atribuir a Aarão a função de sumo sacerdote, sem referir este nome. 
Na Bíblia é conhecida uma linhagem diferente de sumos sacerdotes derivada de Sadoq (2Sm 
8,17), que tiveram o monopólio do sacerdócio a partir de Salomão, depois da eliminação de 
Abiatar e da sua casa (1Rs 2,26-27). Note-se que, nestes cc. 25-31, Aarão e os seus filhos não 
se chamam sacerdotes. O nome “sacerdote” não é usado; apenas aparece a expressão “exercer 
o sacerdócio” (vv. 1.3.4.40).
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nia, o manto, a túnica de bordado, o turbante e a faixaa. Farão vestes sagradas 
para Aarão, teu irmão, e para os seus filhos, para que exerçam o sacerdócio pa-
ra mimb. 5Empregarão ouro, púrpura violeta, escarlate e carmesim, e linho fino.

Insígnia
6Farão a insígnia de ouro, púrpura violeta, escarlate e carmesim, e linho fi-

no retorcido, como obra de artesãoc. 7Terá duas ombreiras ligadas nas suas duas 
extremidades e fará um todo ligado. 8O cordão da insígnia, que está por cima 
dele, fazendo corpo com ele, será como ele: de ouro, púrpura violeta, escarla-
te e carmesim, e linho fino retorcido. 9Tomarás duas pedras de ónix e gravarás 
nelas os nomes dos filhos de Israel: 10seis dos seus nomes na primeira pedra e 
os seis nomes restantes na segunda, segundo a ordem do seu nascimento. 11Co-
mo faz quem trabalha a pedra para gravar um selo, gravarás nas duas pedras 
os nomes dos filhos de Israel; e deves fazê-las engastadas com ouro ao redor. 
12Colocarás as duas pedras sobre as ombreiras da insígnia, pedras de memo-
rial dos filhos de Israel; e Aarão levará os seus nomes, diante do SENHOR, so-
bre os seus dois ombros, como memorial. 13Farás também engastes de ouro 14e 
duas correntes de ouro puro; fá-las-ás entrelaçadas, como um cordão; e fixa-
rás as correntes entrelaçadas nos engastes.

Peitoral
15Farás o peitoral do julgamento, obra de artesão. Tal como a insígnia, fá-lo-

-ás de ouro, púrpura violeta, escarlate e carmesim, e linho fino retorcidod. 16Se-
rá quadrado, dobrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura. 
17Farás nele uma incrustação de pedras preciosas, dispostas em quatro fileiras: 

a Peitoral. Cf. 28,15. Insígnia. Cf. 28,6. Manto. Cf. 28,31. Túnica. CF. 28,39. Turbante. Cf. 28,37. 
Faixa. Cf. 28,39.

b Vestes sagradas. São as vestes sacerdotais que devem ser usadas apenas no lugar santo (vv. 
4.43). Não se mencionam nunca as sandálias, o que deixa supor que os sacerdotes oficiavam 
descalços, como era uso no Egito, em sinal de respeito para com o lugar santo (cf. 3,5).

c Insígnia. É uma espécie de colete, no qual estão incrustadas duas pedras de ónix, uma sobre 
cada ombro, cada uma gravada com seis nomes das doze tribos de Israel (vv. 1-14), que, sim-
bolicamente, o sacerdote carrega sobre si (v. 12).

d Peitoral. É uma bolsa quadrada, dobrada com frente e verso e cerca de 25 cm de lado, aplicada 
sobre a insígnia, ao peito do sacerdote. Na frente do peitoral leva doze pedras preciosas dife-
rentes e em cada uma delas está gravado o nome de uma das doze tribos de Israel (vv. 15-30), 
irmanadas, como se fosse uma jóia. O sacerdote carrega aos ombros (v. 12) e leva ao peito (v. 
29) todos os filhos de Israel! Peitoral do julgamento (vv. 15.29.30). Para conter os urim e tumim 
(v. 30), provavelmente dois objetos, pedras ou dados, usados para consultar e obter a resposta 
positiva ou negativa. Por isso, se chama “peitoral do julgamento”. 
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cornalina, topázio e esmeralda, na primeira fileira; 18na segunda, turquesa, sa-
fira e berilo; 19na terceira, jacinto, ágata e ametista; 20e na quarta, crisólito, ónix 
e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. 21As pedras corres-
ponderão aos nomes dos filhos de Israel; serão doze como os seus nomes, gra-
vadas como um selo, cada uma com o nome de uma das doze tribos. 

22Farás para o peitoral correntes de ouro puro, entrelaçadas como em for-
ma de cordão. 23Farás para o peitoral duas argolas de ouro, que porás nas ex-
tremidades do peitoral. 24Passarás as duas correntes de ouro pelas argolas, nas 
extremidades do peitoral. 25Colocarás as duas extremidades das duas corren-
tes nos dois engastes e colocá-las-ás nas ombreiras da insígnia, na sua parte da 
frente. 26Farás duas argolas de ouro e colocá-las-ás sobre as duas extremida-
des do peitoral, sobre a orla interior lateral da insígnia. 27Farás outras duas ar-
golas de ouro e colocá-las-ás sobre as duas ombreiras da insígnia, em baixo, 
da parte da frente, perto da sua juntura, sobre o cordão da insígnia. 28Prender-
-se-á o peitoral, através das suas argolas, às argolas da insígnia, com um fio 
de púrpura violeta, para o ligar ao cordão da insígnia e para que o peitoral não 
se desprenda da insígnia. 29Aarão levará assim os nomes dos filhos de Israel 
no peitoral do julgamento sobre o seu coração, quando entrar no Santo, como 
memorial perene diante do SENHOR. 30Colocarás também no peitoral do jul-
gamento os urim e tumim, para que estejam sobre o coração de Aarão, quando 
entrar para a presença do SENHOR. E Aarão levará sobre o seu coração o jul-
gamento dos filhos de Israel diante do SENHOR, sempre.

Manto
31Farás o manto da insígnia todo de púrpura violetae. 32No meio dele have-

rá uma abertura para a cabeça; terá uma orla em toda a volta, tecida como gola 
de couraça, para não se rasgar. 33Na sua orla colocarás romãs, de púrpura vio-
leta, escarlate e carmesim, e, no meio delas, a toda a volta, campainhas de ou-
rof. 34 Em toda a orla do manto haverá uma campainha de ouro e uma romã, 
outra campainha de ouro e outra romã. 35Aarão vesti-lo-á para o serviço litúr-
e Este manto é o que se põe por cima da insígnia. É feito de uma só peça, com uma abertura 

no meio (v. 32); é uma espécie de casula e mostrava a dignidade do sumo sacerdote. A veste 
sacerdotal põe-se por cima da túnica (v. 39), ajustando-se depois sobre o manto, a insígnia e o 
peitoral.

f A romã é símbolo cultural e cultual de fertilidade e de vida no Próximo Oriente Antigo. Desco-
nhecida no Egito, mas típica da Palestina, sobressai entre os frutos trazidos pelos exploradores 
(Nm 13,23). Vemo-la a adornar os capitéis das duas colunas de bronze diante do templo de 
Salomão (1Rs 7,18) e como motivo de ornamentação e beleza (Ct 4,3; 7,13).
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gico, de modo que se oiça o seu som, quando entrar no Santo, diante do SE-
NHOR, ou quando sair; e assim não morrerá.

Placa do turbante
36Farás uma placa de ouro puro, na qual gravarás como se gravam os se-

los: “Santo para o SENHOR”a. 37Atá-la-ás com um fio de púrpura violeta, de 
maneira que esteja sobre o turbante: deverá estar na parte da frente do turban-
teb. 38Ela estará sobre a fronte de Aarão e Aarão carregará a iniquidade relati-
va às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas 
oferendas. Estará continuamente sobre a sua fronte, para obter para eles favor 
diante do SENHOR. 39Tecerás uma túnica de linho fino, farás um turbante de 
linho fino e uma faixa como obra de bordadorc.

Vestes litúrgicas dos filhos de Aarão
40Para os filhos de Aarão farás túnicas; farás para eles faixas e farás para 

eles barretes, para glória e magnificência. 41Com estas vestes revestirás Aarão, 
teu irmão, e também os seus filhos; hás de ungi-los, dar-lhes a investidura e 
santificá-los, para exercerem para mim o sacerdóciod. 42Para cobrir a sua nu-
dez, faz para eles calções de linho, que devem ir da cintura até à coxa. 43Aa-

a O termo hebraico para placa de ouro é também entendido como flor ou diadema. Ornamentam 
o interior e as portas do templo de Salomão (1Rs 6,18.29.32.35), embora no mundo bíblico as 
flores apareçam mais como símbolo de caducidade que de fecundidade (cf. Is 40,6-8; Jb 14,1-2; 
Sl 103,15). Em 29,6, em vez de flor aparece “diadema” (29,6).

b O turbante (28,4.37.39; 29,6[2x]; 39,28.31) é um ornamento da cabeça de Aarão e do sumo 
sacerdote. Era constituído por uma peça de linho fino enrolada à volta da cabeça, sobre a qual 
se enrolava outra peça de púrpura de cor azul escura. Era sobre este turbante que se colocava a 
placa de ouro, símbolo da consagração a Deus e da expiação dos pecados do povo (29,6). Nele 
estava a inscrição “Santo para o Senhor”. Em vez do turbante, os simples sacerdotes usavam 
enrolada na cabeça, como ornamento, apenas a peça de linho fino, um barrete (28,40; 29,9; 
39,28).

c A túnica é a peça do vestuário habitualmente usada pelas pessoas; é comprida até aos pés e com 
mangas. É sobre esta túnica que Aarão usará o manto, seguido da insígnia e do peitoral. A túnica 
era ajustada ao corpo por uma faixa (cf. 28,4.40; 29,9; 39,29).

d A unção foi, durante a época monárquica, uma prerrogativa dos reis. No regresso do exílio, 
com a construção do segundo templo, a figura do sacerdote assume grande importância na 
salvaguarda do judaísmo, relegando para plano secundário as figuras políticas, pois Israel não 
era politicamente autónomo. O sacerdócio assume então traços reais, como a unção, as vestes 
sumptuosas, o diadema, pedras preciosas. Esta unção terá sido inicialmente transferida para o 
sumo sacerdote (29,7.29; Lv 4,3.5.16, 8,12; Zc 4,14), e depois alargada a todos os sacerdotes 
(30,30; 40,14-15; Lv 3,36; 10,7; Nm 3,3). Investidura. Lit.: Encher a mão. A expressão pode 
derivar do acádico mullû qâta e sugere o rito simbólico da transmissão dos poderes sacerdotais, 
com a entrega, nas mãos do sacerdote investido, de partes da vítima a oferecer em sacrifício 
(29,9; 32,29; Lv 8,27-28; Nm 3,3; Jz 17,5.12; 1Rs 13,33).
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rão e os seus filhos hão de vesti-los quando entrarem na tenda do encontro e 
quando se aproximarem do altar para o serviço no Santo. E assim não incor-
rerão em culpa, pois morreriam. Será uma norma perene para Aarão e para a 
sua descendência depois dele.

29  Investidura de Aarão e dos seus filhos
1Este é o rito que farás para os consagrar, para que eles exerçam o sa-

cerdócio para mim. Toma um novilho e dois carneiros sem defeitoe, 2pães sem 
fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, e tortas sem fermento 
untadas com azeite; com flor de farinha de trigo os farás. 3Colocá-los-ás num 
cesto; e no cesto os apresentarás juntamente com o novilho e os dois carneiros. 

4Farás aproximar Aarão e os seus filhos da entrada da tenda do encontro e 
lavá-los-ás com água. 5Tomarás as vestes e revestirás Aarão com a túnica e o 
manto da insígnia, com a insígnia e com o peitoral; e cingi-lo-ás com o cor-
dão da insígnia. 6Pôr-lhe-ás o turbante na cabeça e fixarás o diadema de san-
tidade sobre o turbantef. 7Tomarás o óleo da unção, derramá-lo-ás sobre a sua 
cabeça e ungi-lo-ás. 8Farás aproximar os seus filhos e revesti-los-ás com túni-
cas. 9Cingirás Aarão e os seus filhos com a faixa e impor-lhes-ás os barretes. 
O sacerdócio pertencer-lhes-á como norma perene. Assim darás a investidura 
a Aarão e aos seus filhos.

10Farás aproximar o novilho diante da tenda do encontro. Aarão com os 
seus filhos imporá as suas mãos sobre a cabeça do novilhog. 11Imolarás o novi-
lho diante do SENHOR, à entrada da tenda do encontro. 12Tomarás do sangue 

e O c. 29 trata só da entrada em funções dos sacerdotes e dos ritos que acompanham a sua 
investidura. Em relação aos cc. 25-31, o c. 29 é o único a não ter qualquer eco nos cc. 35-40, 
que se referem à execução das instruções dos cc 25-31. O eco do c. 29 e das suas prescrições 
encontra-se em Lv 8.

f Diadema. É mais um elemento que pode ter transitado do rei para o sacerdote, ganhando agora 
o novo significado de separado para funções sagradas. Quer a placa de ouro quer o diadema 
não aparecem como sinal de dignidade real, mas de consagração a Deus e expiação dos pecados 
do povo. As vestes e ornamentos descritos nestes vv. 5-6 são usados pelo sacerdote apenas no 
exercício das funções sacerdotais, retirando-as ao terminar o seu serviço (Lv 16,23-24).

g Impor as mãos sobre a cabeça da vítima é um rito universal nos sacrifícios de propiciação e 
expiação pelas faltas praticadas contra os mandamentos de Deus, ainda que inadvertidamente 
(Lv 4,4.15.24.29), seja pelo sacerdote (Lv 4,3), seja pela comunidade de Israel (Lv 4,13-14), 
pelos chefes (Lv 4,22) ou por um homem do povo (Lv 4,27). Trata-se do sacrifício pelo pecado, 
exposto em Lv 4-5. Se o autor da falta for o sacerdote, a situação assume particular gravidade, 
pois o sacerdote, no exercício das suas funções sagradas, representa o povo diante de Deus. Com 
o rito descrito, o pecador faz seu o sacrifício, assume a própria culpa e atrai a misericórdia de 
Deus.
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do novilho e colocá-lo-ás com o teu dedo sobre as hastes do altar e derrama-
rás o sangue todo na base do altar. 13Tomarás toda a gordura que envolve as 
vísceras, a membrana do fígado, os dois rins com a gordura que os envolve e 
queimarás tudo sobre o altara. 14A carne do novilho, a sua pele e os seus intesti-
nos, queimá-los-ás no fogo fora do acampamento: é um sacrifício pelo pecado.

15Tomarás o carneiro; Aarão e os seus filhos imporão as suas mãos sobre a 
cabeça do carneiro. 16Imolarás então o carneiro, tomarás o seu sangue e der-
ramá-lo-ás sobre o altar ao redor. 17Cortarás o carneiro em pedaços, lavarás as 
suas vísceras e as suas patas e pô-las-ás sobre os seus pedaços e sobre a sua ca-
beça. 18Queimarás inteiramente o carneiro sobre o altar. É um holocausto para 
o SENHOR, um sacrifício no fogo, de odor agradável para o SENHOR.

19Tomarás o segundo carneirob; Aarão e os seus filhos imporão as suas mãos 
sobre a cabeça do carneiro. 20Imolarás então o carneiro, tomarás do seu san-
gue e porás sobre o lóbulo da orelha direita de Aarão e sobre o lóbulo da ore-
lha direita dos seus filhos, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o dedo 
grande do seu pé direito; e derramarás o sangue sobre o altar em redor. 21To-
marás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção e com ele as-
pergirás Aarão e as suas vestes, os seus filhos e igualmente as vestes dos seus 
filhos. Assim Aarão será santo e também as suas vestes, bem como os seus fi-
lhos com ele e as vestes dos seus filhosc.

22Tomarás depois a gordura do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as 
vísceras, a membrana do fígado, os dois rins com a gordura que os envolve, 
juntamente com a coxa direita, porque é o carneiro da investidurad. 23Do cesto 

a As partes gordas eram oferecidas a Deus e queimadas sobre o altar. A gordura e o sangue do 
animal pertencem a Deus e não podem ser ingeridos pelo homem (Lv 3,16-17).

b O primeiro carneiro foi oferecido em holocausto; o segundo é um sacrifício de comunhão (Lv 
3). Nos vv. 19-28, o sacrifício de comunhão reveste-se, no entanto, de um aspeto particular: 
o sangue do carneiro vai servir para a unção e consagração dos sacerdotes; é o sacrifício de 
investidura dos sacerdotes. Por este motivo, alguns ritos são exclusivos desta circunstância; é o 
que sucede com o sangue posto sobre o lóbulo da orelha direita, sobre o polegar da mão direita 
e sobre o dedo grande do pé direito do sacerdote, para indicar a sua consagração.

c As vestes de Aarão, de acordo com as instruções dadas por Deus a Moisés, devem ser santas e 
devem deixar transparecer glória e beleza (28,2). Neste último texto, o termo glória, usado para 
mostrar o esplendor das vestes sacerdotais é o mesmo que é usado para descrever a presença de 
Deus na montanha (24,15-18) e no santuário (40,34-35).

d Pode causar admiração o facto de a cauda também ser contada entre os elementos gordos. A 
verdade é que a cauda do gado ovino do Médio Oriente é gorda, diferente do gado ovino do 
Ocidente. Coxa direita. Nos normais sacrifícios de comunhão não era queimada, como aqui 
(v. 25), mas dada aos sacerdotes. O termo millu՚îm, investidura, que só se encontra com este 
significado neste contexto (v. 22.26.27.31.34) e no Levítico, descreve a execução dos ritos aqui 
prescritos (cf. Lv 7,37; 8,22.28.29.31.33).
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dos pães sem fermento, que está diante do SENHOR, tomarás um pão redondo, 
um bolo de azeite e uma torta. 24Porás tudo sobre as palmas das mãos de Aa-
rão e sobre as palmas das mãos dos seus filhos; e apresenta-los-ás com o rito 
de elevação diante do SENHORe. 25Depois, retomá-los-ás das suas mãos e quei-
má-los-ás sobre o altar, junto com o holocausto, como sacrifício de suave odor 
diante do SENHOR. É uma oferta no fogo em honra do SENHOR.

26Tomarás o peito do carneiro de investidura que é de Aarão e farás com 
ele o rito de elevação diante do SENHOR. Essa será a tua parte. 27Santifica-
rás o peito de elevação e a coxa de tributo que foram apresentadas com os 
rituais de elevação e tributo e que fazem parte do carneiro de investidura, 
tanto o de Aarão como o dos seus filhos. 28Esta será para Aarão e para os 
seus filhos, como norma perene da parte dos filhos de Israel. Pois trata-se de 
uma oferta de tributo; e será uma oferta de tributo da parte dos filhos de Is-
rael nos seus sacrifícios de comunhão. É a sua oferta de tributo para o SE-
NHOR. 

29As vestes sagradas de Aarão serão para os seus filhos depois dele, para se-
rem ungidos com elas e para com elas receberem a investiduraf. 30Durante se-
te dias, o sacerdote que, de entre os seus filhos, entrar depois dele na tenda do 
encontro, vesti-las-á para oficiar no Santog. 

31Tomarás o carneiro da investidura e cozerás a sua carne em lugar santoh. 
32Aarão e os seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no ces-
to, à entrada da tenda do encontro. 33Comerão essas ofertas que serviram para 
o rito de expiação, para a sua investidura e para os santificar. E nenhum estra-
nho comerá delas, pois são coisa santai. 34Se sobrar carne da investidura e pão 
até de manhã, queimarás o que resta no fogo; não será comido, pois é coisa 
santa. 35Farás assim para Aarão e para os seus filhos segundo tudo o que Eu te 
ordenei. Durante sete dias cumprirás o rito da investidura.

e O rito de elevação (v. 24.26.27; 35,22; 38,24) é um termo técnico para uma oferta a Deus (Lv 
7,30), fazendo balancear os dons como quem os entrega a Deus e dele os volta a receber, pois 
são para consumo exclusivo dos sacerdotes (Lv 7,30-34).

f O sacerdócio é hereditário. E as vestes sacerdotais constituem o instrumento principal da pas-
sagem de poderes de Aarão para os sucessores. De facto, quando Aarão estava para morrer, 
Moisés retirou as vestes de Aarão e revestiu com elas Eleázar (Nm 20,28).

g Sete dias. São os dias necessários para que se cumpra o ritual da investidura (cf. v. 35; Lv 8,33).
h No Êxodo, este lugar não é indicado, mas Lv 8,31 diz que é à entrada da tenda do encontro.
i Estranho. Neste caso o estranho é todo aquele que não faz parte da casa de Aarão.
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Sacrifício quotidiano
36Em cada dia oferecerás um novilho em sacrifício pelo pecado, para expia-

ção, e tirarás o pecado do altar com a tua expiação por ele; e ungi-lo-ás para o 
santificara. 37Durante sete dias farás a expiação sobre o altar e santificá-lo-ás; e 
o altar será santíssimo e tudo o que tocar no altar será santo. 

38Eis o que oferecerás sobre o altar: dois cordeiros de um ano, diariamen-
te e para sempre. 39Oferecerás um cordeiro de manhã e outro cordeiro ao cre-
púsculo. 40Com o primeiro cordeiro oferecerás um décimo de efá de flor de 
farinha, amassada com um quarto de hin de azeite puro de azeitonas, e uma li-
bação de um quarto de hin de vinhob. 41Oferecerás o segundo cordeiro ao cre-
púsculo, com uma oblação e uma libação iguais às da manhã, em sacrifício de 
suave odor, consumido pelo fogo, para o SENHOR. 42É o holocausto perene, de 
geração em geração, à entrada da tenda do encontro, diante do SENHOR, onde 
Eu me encontrarei convosco para te falarc.

43É lá que encontrarei os filhos de Israel; e esse lugar será santificado pela 
minha glória. 44Santificarei a tenda do encontro e o altar; santificarei Aarão e 
os seus filhos, para que exerçam o sacerdócio para mim. 45Habitarei no meio 
dos filhos de Israel e serei Deus para eles. 46E saberão que Eu sou o SENHOR, 
seu Deus, que os fiz sair da terra do Egito, para habitar no meio deles, Eu, o 
SENHOR, seu Deusd.

a O que torna impuro o santuário é a transgressão dos mandamentos, mesmo que involuntária 
(Lv 4,2.13.22.27). E, neste sentido, quanto mais a impureza humana envolve a totalidade do 
povo, maior é a impureza que entra no santuário. Assim, a transgressão de um membro do 
povo requer a purificação do altar dos holocaustos (Lv 4,34); a transgressão de todo o povo ou 
do sacerdote Aarão, que representa o povo, contamina o altar do incenso (Lv 4,6-7.17-18). Se 
considerarmos as transgressões do povo durante todo o ano, a contaminação atinge a arca da 
aliança e os querubins, que devem assim ser purificados no grande dia da Expiação (Lv 16).

b Um décimo de efá. Corresponde a 4,5 litros aproximadamente. Um quarto de hin. Cerca de 1,87 
litros.

c Sobre a maneira como se articula o altar dos holocaustos no átrio, a oferta do holocausto perene 
com o altar do incenso, no Santo e a oferta do incenso perene cf. 30,1-10.

d Os vv. 43-46, discurso de Deus na primeira pessoa, servem de conclusão a quanto precede 
sobre o caráter santo do santuário, do altar e do sacerdócio. O altar dos holocaustos surge como 
o ponto de encontro, não apenas de Deus com o sacerdote, mas também com o povo. O povo 
desempenha um papel importante no desenrolar do sacrifício, pois é ao oferente que compete 
apresentar a vítima, pôr a mão sobre a sua cabeça e imolá-la, realizando vários gestos e rituais. 
O sacerdote intervém, na fase final, para colocar tudo sobre o altar e proceder ao sacrifício.
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30 Altar do incenso
1«Farás também um altar para nele queimares o incenso; de madeira 

de acácia o faráse. 2Terá um côvado de comprimento e um côvado de largura; 
será quadrado e terá dois côvados de altura: as suas hastes farão com ele uma 
só peça. 3Revestirás de ouro puro a sua parte superior, as suas paredes em re-
dor e as suas hastes; e farás para ele um rebordo de ouro em redor. 4Farás pa-
ra ele duas argolas de ouro por baixo do rebordo; de ambos os lados as farás: 
servirão para inserir os varais, para o transportar com eles. 5Farás os varais de 
madeira de acácia e revesti-los-ás de ouro. 6Colocarás o altar diante do véu 
que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre 
o testemunho; é ali que Eu me encontrarei contigo. 7Aarão queimará sobre ele 
incenso perfumado. Queimá-lo-á todas as manhãs, quando preparar as lâmpa-
das, 8e queimá-lo-á também ao crepúsculo, quando Aarão acender as lâmpadas. 
É o incenso perene diante do SENHOR, de geração em geraçãof. 9Não oferece-
reis sobre ele incenso ilegítimo, nem holocausto, nem oblação, nem sobre ele 
derramareis libação. 10Uma vez no ano Aarão fará sobre as suas hastes o rito 
de expiação com o sangue do sacrifício de expiação pelo pecado; uma vez no 
ano, de geração em geração, fará sobre ele o rito de expiação. É coisa santís-
sima para o SENHORg».

Imposto para o culto
11O SENHOR falou a Moisés, dizendo: 12«Quando contares os filhos de Is-

rael para serem recenseados, cada um, ao ser recenseado, dará ao SENHOR o 
resgate pela sua vida e não haverá entre eles nenhum flagelo quando forem 

e Trata-se do altar do incenso, em frente do véu (40,26) que separa o Santo do Santo dos Santos 
(v. 6), entre o candelabro e a mesa dos pães da oferenda. Todas as manhãs e ao crepúsculo subia 
deste altar uma nuvem de incenso (v. 7-8), incenso perene (v. 8), símbolo da oração (Sl 141,2; 
Ap 5,8; 8,3-4). Por estar revestido de ouro, também se chamava altar de ouro (39,38; 40,5.26; 
Nm 4,11; 1 Rs 7,48; Ap 8,3; 9,13) ou altar interior, distinguindo-se do altar dos holocaustos, 
que era revestido de bronze (27,1-8; 38,1-7) e estava no exterior, no átrio. Sobre este altar 
exterior oferecia-se a Deus o holocausto perene (29,42), um cordeiro todas as manhãs e outro 
ao crepúsculo (29,38-42).

f O incenso devia oferecer-se ao mesmo tempo que o holocausto; e ambos, o incenso e o holo-
causto, representam a oblação total de Israel a Deus. O holocausto oferecido no altar do átrio 
pela expiação dos pecados é a oblação de si mesmo; o incenso no altar do incenso, no Santo, que 
supõe já a reconciliação, é a oblação da oração de Israel, serviço litúrgico principal no interior 
do santuário.

g Este ritual tem lugar no dia da Expiação. O sangue é visto como o principal meio para lavar o 
pecado.
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recenseadosa. 13Isto dará cada um dos que forem recenseados: meio siclo, se-
gundo o siclo do santuário, vinte gueras por siclo. Esse meio siclo é o seu tri-
buto para o SENHORb. 14Todo o que estiver sujeito ao recenseamento, de vinte 
anos para cima, dará o tributo do SENHOR. 15O rico não pagará mais e o pobre 
não pagará menos do que meio siclo, ao dar o tributo do SENHOR em expia-
ção pelas vossas vidas. 16Tomarás o dinheiro da expiação da parte dos filhos 
de Israel e dá-lo-ás para o serviço da tenda do encontro; será para os filhos de 
Israel um memorial diante do SENHOR, como expiação pelas vossas vidas».

Bacia de bronze
17Falou então o SENHOR a Moisés, dizendo: 18«Farás uma bacia de bron-

ze, com a base também de bronze, para as abluçõesc. Deves colocá-la entre a 
tenda do encontro e o altar e enchê-la de água. 19Aarão e os seus filhos lava-
rão nela as mãos e os pés. 20Quando entrarem na tenda do encontro, lavar-se-
-ão com água e não morrerão; e também quando se aproximarem do altar para 
oficiar, para queimar uma oferta no fogo em honra do SENHOR, 21lavarão as 
mãos e os pés e não morrerão. É uma norma perene para ele e para a sua des-
cendência, de geração em geração».

Óleo da unção
22Falou então o SENHOR a Moisés, dizendo: 23«E tu procura bálsamos de 

primeira qualidade: mirra pura, quinhentos siclos; cinamomo perfumado, me-
tade, isto é, duzentos e cinquenta siclos; cálamo aromático, também duzentos 

a O verbo recensear aparece cinco vezes nos vv. 12-14. Sobre recenseamento, ver 12,37 (600.000 
homens) e 38,26; Nm 1,46; 2,32 (603.550 homens). O recenseamento competia apenas a Deus, 
único soberano; fazê-lo de outra maneira era, de certo modo, um atentado contra esta soberania, 
como se pode ver em 2Sm 24,1-17 e 1Cr 21,1-17, por obra de David, com más consequências. 

b Meio siclo. Ainda que os cálculos sejam diferentes, de acordo com contabilidades, regiões e épo-
cas, pode calcular-se que o siclo do santuário, que só aparece em textos tardios (38,24.25.26; Lv 
5,15; 27,25; Nm 3,47; 18,16), era mais elevado do que o profano. Um talento equivalia a 3000 
siclos. Guera. Era a vigésima parte do siclo (cf. 21,32). Este tributo (vv. 13.14.15) destinava-se 
a assegurar o serviço litúrgico do santuário e a pagar as despesas do culto (cf. Ne 10,33). Vigora 
ainda no NT o imposto individual para o templo (Mt 17,24.27).

c Bacia de bronze (vv. 17-21). Estava entre a tenda do encontro e o altar dos holocaustos (v. 18) e 
destinava-se às abluções dos sacerdotes. O assunto teria o seu lugar natural nos cc. 25-27, em que 
se trata do equipamento do santuário, ou no seguimento de 29,4, em que se fala da purificação 
dos sacerdotes com água. No templo de Salomão aparece descrito o “mar de bronze”, redondo, 
com cerca de cinco metros de diâmetro por dois e meio de altura e capacidade de 90.000 litros, 
com dez bacias de bronze (1Rs 7,23-39). É outra vez a tentativa de fazer remontar ao tempo do 
deserto e de Moisés o sistema de abluções do templo de Salomão.
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e cinquenta siclos; 24cássia, quinhentos siclos, segundo o peso do siclo do san-
tuário; e um hin de azeite de oliveira. 25Farás o óleo para a unção de consagra-
ção, um composto aromático, obra de perfumista. Será o óleo para a unção de 
consagraçãod. 26Ungirás com ele a tenda do encontro, a arca do testemunho, 
27a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o al-
tar do incenso, 28o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, a bacia com 
a sua base. 29Santificarás estas coisas, que se tornarão santíssimas: tudo o que 
entrar em contacto com elas ficará santificado.

30Ungirás também Aarão e os seus filhos e santificá-los-ás, para que exer-
çam o sacerdócio para mim. 31E falarás aos filhos de Israel, dizendo: “Este se-
rá para mim o óleo da unção de consagração, por todas as vossas gerações. 
32Não deve ser derramado sobre o corpo de mais ninguém e não devereis fa-
zer nenhum óleo semelhante a este: é coisa santa e santa deve ser para vós. 
33Quem fizer um óleo semelhante a este e o puser sobre um estranho será ex-
cluído do seu povo”».

Perfume aromático
34Disse então o SENHOR a Moisés: «Procura aromas: resina de estoraque, 

âmbar, gálbano, essências e incenso puro, em partes iguais. 35Farás com eles 
um incenso perfumado, uma mistura aromática, obra de perfumista, salgada, 
pura e santae. 36Pulverizarás uma parte dele e colocá-la-ás diante do testemu-
nho, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós uma coi-
sa santíssima. 37E o incenso que deves fazer não o fareis para vós com a mesma 
composição. Será para ti coisa santa, em honra do SENHOR. 38Quem fizer outro 
semelhante a ele, para sentir o seu odor, será excluído do seu povo».

d Óleo da unção. Já se tinha falado do azeite para o candelabro (27,20-21) e do óleo da unção 
de Aarão (29,7). Indicam-se agora as essências perfumadas que deviam entrar na confeção do 
óleo da unção. O óleo aqui preparado tem por base o azeite de oliveira e outros ingredientes 
(vv. 22-25). Destina-se à consagração de sacerdotes, equipamentos e utensílios (vv. 26-30). Já 
tinha sido mencionada antes (29,43-44); acontecia não pela unção mas pela presença da glória 
de Deus no santuário. O específico aqui é a unção de todos os objetos cultuais, incluindo já o 
altar do incenso e a bacia de bronze (30,1-11; 30,17-21). Aarão e os seus filhos são igualmente 
santificados pela unção, quando em 29,7 era apenas Aarão.

e Esta mistura aromática, cuidadosamente preparada e dita coisa santíssima (v. 36), servia para 
alimentar diariamente o altar do incenso.
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31 Artífices da obra
1O SENHOR falou a Moisés, dizendo: 2«Vê! Eu chamei pelo nome Be-

çalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judáa, 3e enchi-o do espírito de Deus, 
com sabedoria, discernimento e ciência para todas as tarefas, 4para fazer pro-
jetos para executar em ouro, em prata e em bronze, 5e nas esculturas em pedra 
para engaste, e nas esculturas em madeira, e para realizar toda a espécie de ta-
refas. 6E dei-lhe como auxiliar Ooliab, filho de Aisamac, da tribo de Dan. E, 
no coração de todo o artista hábil, infundi sabedoria, para que executem tudo 
o que te ordenei: 7a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório 
por cima dela e todos os utensílios da tenda, 8a mesa com os seus utensílios, o 
candelabro puro com os seus utensílios, o altar do incenso 9e o altar dos holo-
caustos com todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, 10as vestes ceri-
moniais, as vestes sagradas para o sacerdote Aarão e as vestes dos seus filhos, 
para exercerem o sacerdócio, 11o óleo da unção e o incenso aromático para o 
Santo. Eles farão tudo como Eu te ordenei».

Descanso do sábado
12O SENHOR disse a Moisés: 13«E tu fala aos filhos de Israel, dizendo: Guar-

dareis com atenção os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós, de 
geração em geração, para que se saiba que Eu sou o SENHOR que vos santifi-
cab. 14Guardareis, pois, o sábado, porque é coisa santa para vós. Quem o pro-
fanar será punido com a morte. Quem nele fizer qualquer tarefa será excluído 
do meio do seu povo. 15Durante seis dias cumprir-se-ão as tarefas, mas o séti-
mo é dia de descanso solene, coisa santa para o SENHORc. Quem fizer algum 

a Esta adição suplementar tem como objetivo indicar os nomes dos dois principais artistas dos 
trabalhos a realizar no santuário. Em 28,3 já se tinha falado de pessoas habilitadas e cheias do 
espírito de Deus, sem citar nomes. Surgem agora os nomes de Beçalel e de Ooliab. Beçalel é 
citado nas genealogias das Crónicas (1Cr 2,20), como filho de Uri, filho de Hur, filho de Caleb, 
clã que veio a ser assimilado por Judá. De Ooliab não há mais notícia. Os dois aparecem ainda 
em 35,30-35 e 36,1-3. Os objetos do culto são enumerados exaustivamente (vv. 7-11), inclusive 
os que acabaram de ser mencionados no c. 30.

b Guardar o sábado. Não deixa de ser significativo que o mandamento sobre o sábado apareça 
aqui (31,13-17), no final das instruções para a construção do santuário, e marque presença outra 
vez em 35,1-3, justamente a abrir a construção do santuário. Fica assim também estabelecida 
uma clara vinculação entre o santuário e o sábado. Esta vinculação fica mais clara e reforçada, 
se verificarmos que os dois são lugares onde Israel é santificado: o facto de guardar o sábado 
(31,13) e manter o culto no santuário (29,43-44) assegura a santidade de Israel.

c A raiz hebraica shabat ocorre sete vezes nos vv. 13.14.15.16.17. No v. 15, aparece redobrada 
(shabbat shabbatôn), o que implica um superlativo, que aparece na tradução como descanso 
solene.
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trabalho em dia de sábado deverá morrer. 16Os filhos de Israel guardarão o sá-
bado, celebrando o sábado por todas as suas gerações, como uma aliança eter-
na. 17Será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Pois em seis dias 
fez o SENHOR os céus e a terra; no sétimo dia, porém, descansou e respirou»d.

18Quando o SENHOR acabou de falar com Moisés na montanha do Sinai, 
deu-lhe as duas tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo 
de Deuse.

TRANSGRESSÃO E RENOVAÇÃO DA ALIANÇA

32 O bezerro de ouro
1O povo viu que Moisés tardava em descer da montanha. Então o povo 

reuniu-se à volta de Aarão e disseram-lhe: «Anda! Faz-nos deuses que vão à 
nossa frente, porque este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egi-
to, nós não sabemos o que lhe aconteceu»f. 2E disse-lhes Aarão: «Arrancai os 
brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vos-
sas filhas e trazei-mos»g. 3E todo o povo arrancou os brincos de ouro das suas 
orelhas e trouxeram-nos a Aarão. 4E ele tomou o ouro das suas mãos, mode-
lou-o num molde e fez um bezerro de fundiçãoh. E eles disseram: «Estes são 

d Cf. Gn 1,1-2,4a.
e Sobre as tábuas de pedra, cf. 24,12; 25,16 e cc. 32-34. Os cc. 25-31 contêm as instruções dadas a 

Moisés para a execução do santuário, o que virá a acontecer em 35-40. Mas o primeiro elemento 
concreto do santuário que aparece são as tábuas da lei. Estas são a primeira pedra, o fundamento 
do santuário e da sua santidade.

f Esta interrogação deve-se à ausência de Moisés durante 40 dias e 40 noites (24,16-18). Reuniu-se 
contra. A expressão utilizada reunir-se contra sugere alguma agressividade e traz à memória 
a murmuração de Coré, Datan e Abiram contra Moisés e Aarão (Nm 16,3) e o amotinamento 
no deserto pela falta de água (Nm 20,2). Nos dois casos referidos em Números, encontra-se a 
mesma locução reunir-se contra. O homem que nos fez subir do Egito. Indica uma perversão de 
sentido. A afirmação colide com 19,4 e com 20,2. É da tradição bíblica e um dado fundamental 
do credo de Israel que foi o Senhor que fez sair Israel do Egito (12,17; 13,3.9; 16,32; 29,46). 
Ao atribuir a iniciativa a Moisés e não a Deus, o narrador sugere que o povo já renegou o seu 
Deus.

g Arrancai os brincos de ouro… A confrontação patente no v. 1 recebe aqui a sua confirmação na 
resposta dura de Aarão. O verbo arrancai é usado em 1Rs 19,11, referindo um vento forte que 
arranca as montanhas. Brincos de ouro. Noutras circunstâncias, o material precioso é recolhido 
para o santuário (25,1-9; 35,4-29).

h Fez um bezerro (v. 4). Aarão responde à exigência do povo (v. 1). Este ídolo viola o segundo 
mandamento (20,4) e o preceito do livro da aliança (20,23). O fundo histórico do bezerro de 
ouro de Ex 32 pode ser o episódio dos dois vitelos de ouro que Jeroboão I (926-907) erigiu, um 
em Betel e outro em Dan, para que “todo o Israel” não fosse ao templo do Senhor em Jerusalém 
(1Rs 12,26-33).
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os teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito»a. 5E Aarão viu e 
construiu um altar diante do bezerro; e fez uma proclamação, dizendo: «Ama-
nhã será festa para o SENHOR»b. 6E levantaram-se cedo na manhã seguinte e 
fizeram subir holocaustos e apresentaram sacrifícios de comunhão; e o povo 
sentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertirc.

Ira de Deus e intercessão de Moisés
7Então o SENHOR falou a Moisés: «Vai! Desce, porque o teu povo, que tu 

fizeste subir da terra do Egito, perverteu-sed. 8Depressa se afastaram do ca-
minho que Eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e 
prostraram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: “Estes são os 
teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito”». 9O SENHOR dis-
se ainda a Moisés: «Vi este povo e eis que é um povo de cabeça dura. 10E ago-
ra deixa-me e a minha cólera se inflamará contra eles e os devorará. Mas de ti 
farei um grande povo».

11Então Moisés intercedeu junto do SENHOR, seu Deus, e disse: «Porquê, 
SENHOR, se há de inflamar a tua cólera contra o teu povo, que Tu fizeste sair 
da terra do Egito com grande força e mão poderosa? 12Por que razão haveriam 
os egípcios de dizer: ”Foi com malvadez que os fez sair, para os fazer perecer 
nas montanhas e para os fazer desaparecer da face da terra”. Desiste do ardor da 
tua cólera e arrepende-te do mal contra o teu povo. 13Recorda-te de Abraão, de 
Isaac e de Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo e disseste: “Mul-
tiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu; e darei, como disse, 

a Estes são os teus deuses… É a mesma expressão usada por Jeroboão perante os dois vitelos de 
ouro (1Rs 12,28).

b Aarão construiu um altar. É um gesto que imita o altar levantado por Moisés em 24,4. A imagem 
de Aarão é contraposta à de Moisés. Festa para o Senhor. É significativo que também Jeroboão, 
para assinalar o corte com Jerusalém e a entrada em funções dos seus vitelos de ouro, tenha 
estabelecido uma festa (1Rs 12,32-33), não para o Senhor, mas para os ídolos.

c Levantaram-se cedo. Cf. 24,5. Holocaustos e sacrifícios de comunhão. Evoca os sacrifícios 
oferecidos pelos jovens dos filhos de Israel em 24,5. Comer e beber. Referência a Moisés, Aa-
rão, Nadab e Abiú e aos setenta anciãos de Israel em 24,11. Divertir. O verbo hebraico conhece 
muitos matizes: “riso”, “dança”, até “orgias sexuais”, o que leva o próprio Deus a descrever o 
povo como “pervertido” (v. 7) e Moisés a falar de “descontrolo” (v. 25).

d O facto de o próprio Deus aparecer a dizer a Moisés para descer (v. 7) e de o repetir em 33,1 
traduz bem o grau de perversão do povo e a consequente rutura da aliança. A afirmação de Deus 
faz cair sobre Moisés a responsabilidade do comportamento do povo, ao mesmo tempo que lhe 
abre a possibilidade de repor a verdade dos factos e assumir o papel de mediador-intercessor, 
transformando em perdão o projeto destruidor. 
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toda esta terra aos vossos descendentes; e será para sempre sua herança”». 14E 
o SENHOR arrependeu-se do mal que tinha dito que faria ao seu povoe.

Quebra das tábuas da Lei
15Moisés voltou-se e desceu da montanha com as duas tábuas do testemu-

nho na sua mão, tábuas escritas dos dois lados, de uma parte e da outra. 16As tá-
buas eram obra de Deus; a escrita era escrita de Deus gravada sobre as tábuas. 

17Josué ouviu a voz do povo a gritar e disse a Moisés: «Há gritos de guer-
ra no acampamento». 18Moisés replicou: «Não é cantar de vitória; não é can-
tar de derrota! O que eu ouço é um cantar alternado»f. 

19Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, infla-
mou-se então a cólera de Moisés; atirou fora as tábuas e quebrou-as no sopé da 
montanha. 20Pegou no bezerro que eles tinham feito, queimou-o, triturou-o até 
ficar em pó e espalhou-o na água e fê-la beber aos filhos de Israelg.

Diálogo com Aarão e investidura dos levitas
21Moisés disse a Aarão: «O que é que te fez este povo, para fazeres vir so-

bre ele este grande pecado?» 22Disse Aarão: «Que não se inflame a ira do meu 
senhor! Tu sabes bem que este povo tem tendência para o mal! 23Eles disse-
ram-me: “Faz-nos deuses que vão à nossa frente, porque este Moisés, o ho-
mem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu”. 
24Eu disse-lhes: “Quem tem ouro? Arrancai-o!” E eles deram-mo; eu lancei-o 
no fogo e saiu este vitelo!»h. 

25Moisés viu que o povo estava sem controlo, porque Aarão o deixou sem 
controlo, para escárnio dos seus adversários. 26Então Moisés postou-se à porta 
do acampamento e disse: «Quem está pelo SENHOR junte-se a mim!» Junta-
ram-se a ele todos os filhos de Levi. 27E disse-lhes: «Assim fala o SENHOR, o 
Deus de Israel: Cingi cada um de vós a espada ao flanco. Passai e tornai a pas-

e Cf. Nm 23,19 e 1Sm 15,29, onde se refere que Deus não é como o homem, para se arrepender. 
Em contrapartida, em Gn 6,6-7 e Ex 32,12.14, fala-se do arrependimento de Deus.

f Cantar alternado. Moisés compreende logo que não se trata de guerra, mas de música festiva 
popular. Os LXX referem “canto de vinho” e vários manuscritos registam “cantos de pecado”.

g Espalhou-o na água e fê-la beber. Não parece que o texto se refira a um ordálio, como se pode 
ver em Nm 5,11-31.

h Interrogado por Moisés, Aarão não consegue esconder a sua falta de decisão, deixando correr 
as coisas em vez de as resolver com discernimento, segundo a missão de que Moisés o tinha 
incumbido (24,14).
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sar pelo acampamento, de porta em porta, e que cada um mate o seu irmão, o 
seu amigo, o seu vizinho!». 28Os filhos de Levi agiram segundo a palavra de 
Moisés e naquele dia caíram cerca de três mil homens do povo. 29Então Moi-
sés disse: «Recebei hoje a investidura para o SENHOR, porque cada um foi 
contra o seu filho e contra o seu irmão, de modo que vos é dada hoje a bên-
ção»a.

Interceção de Moisés
30No dia seguinte, Moisés disse ao povo: «Vós cometestes um grande peca-

do. Agora vou subir para o SENHOR. Talvez obtenha a expiação do vosso pe-
cado». 31Voltou, pois, Moisés junto do SENHOR e disse: «Por favor! Este povo 
cometeu um grande pecado: fizeram para si deuses de ouro. 32Mas agora per-
doa o seu pecado! Se não, apaga-me, por favor, do teu livro que escreveste». 
33O SENHOR respondeu a Moisés: «Aquele que pecou contra mim, é esse que 
Eu apagarei do meu livro. 34Vai, pois, e conduz o povo para o lugar que Eu te 
indiquei; o meu anjo irá à tua frente. E no dia em que Eu pedir contas, pedir-
-lhes-ei contas pelo seu pecado». 35O SENHOR castigou o povo por causa do 
que eles fizeram com o bezerro feito por Aarão.

33 Deus não acompanha Israel
1O SENHOR falou a Moisés: «Vai, tu e o povo que tu fizeste subir da 

terra do Egito. Sobe daqui em direção à terra que jurei dar a Abraão, a Isaac 
e a Jacob, dizendo: “Dá-la-ei à tua descendência”b. 2Enviarei à tua frente um 
mensageiro e expulsarei o cananeu, o amorreu, o hitita, o perizeu, o heveu e o 
jebuseuc. 3Sobe para a terra que mana leite e mel. Mas Eu não subirei no meio 
de ti, porque és um povo de cabeça dura; não aconteça que tenha de te exter-

a Recebei a investidura. Lit: Enchei as vossas mãos. Trata-se da investidura sacerdotal (cf. 28,41). 
O episódio relatado da chacina levada a efeito pelos Levitas (vv. 25-29) pode representar tam-
bém, na sequência formada pelos textos 19,3-8; 24,1-11 e 32,1-6, a introdução de outro sentido, 
nomeadamente a instituição de uma ordem de sacerdotes escolhidos no seio do povo, como um 
sacerdócio universal, prometido em 19,3-8 e cumprido em 24,1-11.

b Os vv. 1-4 dão seguimento a 32,34. Têm Moisés como destinatário, mesmo se o v. 4 refere que 
o povo ouviu e a locução no meio de ti, no v. 3, signifique “no meio do povo”. A comunicação 
entre Deus e o povo ainda não foi restabelecida. Tu e o povo que fizeste subir… Retoma 32,7 e 
acentua a solidariedade entre Moisés e o povo. Os vv. 3 e 5 documentam a distância que Deus 
estabelece com o povo por causa do pecado. Mas também se vê que é uma espécie de distância 
de segurança, que se entende como um ato de benevolência. 

c Sobre a lista de povos, cf. 3,8.
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minar no caminho»d. 4O povo ouviu esta palavra de desgraça; e eles entriste-
ceram-se e não colocaram os seus adornos. 

5O SENHOR disse a Moisés: «Diz aos filhos de Israel: Vós sois um povo de 
cabeça dura. Se Eu subisse por um só momento no meio de ti, exterminar-te-
-ia. Retira de ti os teus adornos e saberei o que fazer-te»e. 6Assim se despoja-
ram os filhos de Israel dos seus adornos a partir do monte Horebf.

Tenda do encontro fora do acampamento
7Moisés pegou na tenda e colocou-a do lado de fora, a uma certa distância 

do acampamento, e chamou-lhe tenda do encontrog. Quem quisesse consultar 
o SENHOR, tinha de sair fora do acampamento para chegar à tenda do encon-
tro. 8Quando Moisés saía para ir à tenda, todo o povo se levantava e punha-se 
cada um à entrada da sua tenda, seguindo Moisés com o olhar, até que entras-
se na tenda. 9No momento em que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem 
descia e permanecia à entrada da tenda e falava com Moisésh. 10Todo o povo 
via a coluna de nuvem que se erguia à entrada da tenda, todos se levantavam e 
se prostravam, cada um à entrada da sua tenda. 11O SENHOR falava com Moi-
sés face a face, como um homem fala com o seu companheiro. Depois Moisés 
regressava ao acampamento, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, 
não se afastava do interior da tendai.

Diálogo entre Moisés e Deus
12Disse Moisés ao SENHOR: «Olha! Tu dizes-me: “Faz subir este povo”! 

Mas não me deste a conhecer quem enviarias comigo. E disseste: “Eu conhe-

d Povo de cabeça dura. A frase soa quase como um refrão: 32,9; 33,3; 33,5. Esta repetição mostra 
que a construção do bezerro de ouro não é uma simples falta ocasional, mas manifesta uma 
tendência do povo para o mal.

e Ao contrário dos vv. 1-4, que têm Moisés como destinatário, os vv. 5-6 são dirigidos ao povo por 
mediação de Moisés. Não obstante as reservas, trata-se do retomar do diálogo por parte de Deus.

f A notícia refere que se despojaram dos adornos, cumprindo a ordem dada por Deus no v. 5. É 
o mesmo verbo usado para o despojamento dos egípcios (3,20; 12,36). 

g Tenda do encontro. Esta tenda de que se falou em 27,21 parece ser uma tradição diferente da 
que encontramos em 25-31 e 35-40, em que a tenda é lugar de culto sacrificial, está no meio do 
acampamento e é a verdadeira morada de Deus (25,8; 29,44; 40,34-38).

h A coluna de nuvem descia. A nuvem é o símbolo de que Deus não abandona o seu povo. A sua 
descida sobre a tenda do encontro lembra a descida de Deus sobre o Sinai (19,17-19). Quando 
a morada estiver construída, a nuvem não desce sobre a morada, mas sobe dela. É símbolo de 
que Deus ali habita (40,36-37).

i Face a face. A expressão significa que Deus concede a Moisés uma intimidade só a ele reservada. 
Ver ainda a fórmula alternativa “de boca para a boca” (Nm 12,8).
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ço-te pelo nome; e encontraste graça diante dos meus olhos”a. 13E agora, se en-
contrei mesmo graça diante dos teus olhos, faz-me conhecer, por favor, o teu 
caminho e eu conhecer-te-ei, para assim encontrar graça diante dos teus olhos. 
E Tu, vê que esta nação é o teu povo». 14O SENHOR disse: «Eu mesmo ireib e te 
darei repouso». 15Moisés respondeu: «Se Tu mesmo não vieres, não nos faças 
subir daqui. 16Como se saberá então que encontrei graça diante dos teus olhos, 
eu e o teu povo? Não é, porventura, por caminhares connosco que eu e o teu 
povo somos reconhecidos como diferentes por todas as nações à face da terra?» 
17Então o SENHOR disse a Moisés: «Também realizarei essa palavra que disses-
te, porque encontraste graça diante dos meus olhos e te conheço pelo nome». 

18Moisés disse: «Mostra-me, por favor, a tua glória». 19E Ele respondeu: 
«Farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o meu nome de 
SENHOR diante de ti. Eu concedo graça a quem concedo graça e tenho miseri-
córdia de quem tenho misericórdia»c. 20E acrescentou: «Tu não poderás ver o 
meu rosto, porque nenhum homem pode ver-me e permanecer vivo». 21O SE-
NHOR disse ainda: «Aqui está um lugar junto de mim. Tu estarás de pé diante 
da rocha. 22Quando passar a minha glória, colocar-te-ei na cavidade da rocha 
e cobrir-te-ei com a palma da minha mão até que Eu tenha passadod. 23Depois 
retirarei a palma da minha mão e tu ver-me-ás de costas. Porém, o meu ros-
to não o podem ver».

34 Novas tábuas da Lei
1O SENHOR disse a Moisés: «Talha para ti duas tábuas de pedra como 

as primeiras. Eu escreverei nessas tábuas as palavras que estavam nas primei-
ras tábuas, que tu quebrastee. 2Prepara-te para amanhã de manhã; e ao ama-
nhecer subirás à montanha do Sinai. Permanece ali à minha espera no cimo da 

a Conheço-te pelo nome. A locução “conhecer alguém pelo nome” implica uma relação de estreita 
intimidade, remete para o mundo da eleição e é utilizada em paralelo com “encontrar graça 
diante dos olhos de…”.

b Ou: o meu rosto irá.
c Há uma notória correspondência entre Eu e a minha glória, entre a minha bondade e a minha 

glória. Proclamarei o meu nome de Senhor. Aqui, como em 34,5-6, o que aproxima as duas 
passagens é o verbo proclamar que aparece na boca de Deus. É o único caso em que Deus é 
sujeito deste verbo.

d A rocha. Ainda hoje, no cimo do Jebel Musa, entre a capela cristã e a pequena mesquita mu-
çulmana, se mostra uma abertura da rocha, a que se chama “gruta de Moisés”, em referência a 
este episódio. Existe um notório paralelismo entre as expressões que designam a glória de Deus 
que passa e o passar do próprio Deus.

e Cf. 32,19.
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montanha. 3Não subirá ninguém contigo e que não se veja ninguém em toda 
a montanha; nem sequer ovelhas ou bois pastarão diante daquela montanha». 
4Moisés talhou duas tábuas de pedra como as primeiras; levantou-se cedo, de 
madrugada, e subiu à montanha do Sinai, como o SENHOR lhe tinha ordena-
do; e levou na sua mão as duas tábuas de pedra.

Proclamação do nome do Senhor
5O SENHOR desceu na nuvem e apresentou-se ali junto dele e ele procla-

mou o nome do SENHORf. 6O SENHOR passou diante dele e ele proclamou: 
«O SENHOR! O SENHOR, Deus compassivo e generoso, lento para a ira e ri-
co em misericórdia e fidelidadeg; 7que mantém a misericórdia por mil gera-
ções, que perdoa a culpa, a transgressão e o pecado; que não deixa impune, 
mas castiga a culpa dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até à terceira e 
quarta geração!» 8De imediato, Moisés inclinou-se até ao chão e prostrou-se. 
9E disse: «Se é verdade que encontrei graça diante dos teus olhos, meu Se-
nhor, que o meu Senhor se digne caminhar no meio de nós, porque este é um 
povo de cabeça dura. Mas perdoa a nossa culpa e o nosso pecado e faz de nós 
a tua herança».

Renovação da aliança
10E Deus disse: «Eis que Eu vou fazer uma aliança na presença de todo o teu 

povo: farei maravilhas que nunca foram criadas em toda a terra e entre todos 
os povos. Todo o povo no meio do qual te encontras verá a obra do SENHOR, 
porque é terrível o que Eu vou fazer contigoh. 11Guarda bem aquilo que hoje te 
ordeno. Vou expulsar da tua frente o amorreu, o cananeu, o hitita, o perizeu, o 
heveu e o jebuseui. 12Guarda-te de fazer aliança com os habitantes da terra on-
de vais entrar, para que isso não se torne uma armadilha no meio de ti. 13Pelo 
contrário, destruireis os seus altares, fareis em pedaços as suas estelas e corta-

f O sujeito de proclamou nos vv. 5-6 poderia também ser Deus. 
g O Senhor passou diante dele. O passar de Deus desenha um processo de sentido positivo; é o 

não passar que acarreta consigo a desgraça, como se pode ver nas célebres visões de Amós (8,2; 
cf. 7,8). No entanto, o passar de Deus pode trazer consigo a desgraça, como em Ex 12,12 e Am 
5,17. Em Ex 34,6, Deus realiza a sua promessa de Ex 33,19.

h Eis que Eu vou fazer uma aliança. Como está, é uma formulação absoluta que serve de título 
à perícope formada pelos vv. 10-28. Nos vv. 27-28 volta a aparecer a temática da aliança, for-
mando com o v. 10 uma inclusão literária.

i Sobre as listas de povos, cf. 3,8.
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reis os seus troncos sagradosa. 14Não te prostrarás diante de outro deus, porque 
o nome do SENHOR é Ciumento: Ele é um Deus ciumento. 15Não farás alian-
ça com os habitantes da terra, porque quando eles se prostituírem com os seus 
deuses e oferecerem sacrifícios aos seus deuses, algum deles iria convidar-te e 
comerias do seu sacrifício; 16e de entre as suas filhas tomarias esposas para os 
teus filhos. E as suas filhas, ao prostituírem-se indo atrás dos deuses delas, le-
variam os teus filhos a prostituir-se indo atrás desses deuses.

17Não farás para ti deuses em metal de fundiçãob. 18Guardarás a festa dos 
Ázimos. Como te ordenei, comerás pães sem fermento durante sete dias, no 
tempo fixado do mês de Abib, porque foi no mês de Abib que saíste do Egitoc.

19Todo o que sai primeiro do ventre materno pertence-me; e também toda 
a primeira cria macho do teu gado, quer graúdo quer miúdo. 20Mas o primogé-
nito do jumento, resgatá-lo-ás com um cordeiro; se não o resgatares, quebrar-
-lhe-ás a nuca. Resgatarás todo o primogénito dos teus filhos. E ninguém se 
apresentará diante de mim de mãos vaziasd.

21Trabalharás durante seis dias, mas descansarás no sétimo; mesmo em tem-
po de lavra e de ceifa, descansaráse.

22Celebrarás a festa das Semanas, das primícias da ceifa do trigo, e também 
a festa da Colheita, no final do anof.

23Três vezes no ano, todo o teu indivíduo varão se apresentará diante do Se-
nhor, o SENHOR, Deus de Israelg. 24Porque Eu expulsarei diante de ti os povos 
e alargarei o teu território e ninguém cobiçará a tua terra quando subires para 
te apresentares três vezes no ano diante do SENHOR, teu Deus.

25Não imolarás com pão fermentado o sangue do meu sacrifício; e a vítima 
do sacrifício da festa da Páscoa não passará a noite até de manhãh.

a Nestes vv. 12,13 há um jogo de palavras com o verbo “cortar”. Em hebraico, fazer uma aliança 
diz-se “cortar uma aliança”. Uma vez que Deus corta uma aliança com Israel (v. 10), não deve 
Israel “cortar uma aliança com os habitantes da terra” (v. 12; cf. 23,32). Em vez disso, deve 
cortar os troncos sagrados (v. 13), que são monumentos da religião cananaica.

b Cf. 32,4.8.
c Cf. 23,15. 
d Cf. 12,13.
e Cf. 23,12.
f Cf. 23,16, onde a festa das Semanas recebe o nome de festa da Ceifa. Sobre o significado da 

festa das Semanas e da festa da Colheita, cf. 23,14.
g Cf. 23,14 e 17.
h Cf. 23,18.
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26Levarás à casa do SENHOR, teu Deus, o melhor das primícias do teu so-
lo cultivado. Não cozerás um cabrito no leite da sua mãe»i.

27O SENHOR disse a Moisés: «Põe por escrito estas palavras, pois é com 
elas que Eu estabeleço aliança contigo e com Israel».

28Moisés permaneceu ali com o SENHOR quarenta dias e quarenta noites, 
sem comer pão nem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da alian-
ça, as Dez Palavrasj.

Moisés desce da montanha 
29 E aconteceu que Moisés desceu da montanha do Sinai com as duas tá-

buas do testemunho na mão; e enquanto descia a montanha, Moisés não sabia 
que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o SENHORk. 30Aarão e 
todos os filhos de Israel viram chegar Moisés e viram que a pele do seu rosto 
resplandecia e tiveram medo de se aproximar dele. 31Então Moisés chamou-
-os e Aarão e todos os chefes da comunidade voltaram para ele e Moisés fa-
lou com eles.

32Depois disto, todos os filhos de Israel se aproximaram e ordenou-lhes tudo 
o que o SENHOR falou com ele sobre a montanha do Sinai. 33Quando acabou 
de lhes falar, Moisés pôs um véu sobre o seu rosto. 34Mas quando se apresen-
tava diante do SENHOR para falar com Ele, Moisés retirava o véu até à sua saí-
da. Então saía e dizia aos filhos de Israel o que lhe tinha sido ordenado. 35Os 
filhos de Israel viam o rosto de Moisés; e a pele do rosto de Moisés estava res-

i Cf. 23,19.
j Estes dois vv. 27-28 são importantes para vincular a redação de Ex 34,10-28 em simultâneo ao 

livro da aliança (v. 27) e ao Decálogo (v. 28). É, de resto, notório no corpo de Ex 34,10-28, um 
calendário litúrgico (vv. 17-26), que tem o seu paralelo no livro da aliança, particularmente no 
corpo de mandamentos expressos em 23,13-19, e um desenvolvimento sobre o primeiro manda-
mento (vv. 11-16), que se inspira quer do livro da aliança quer do Decálogo. A expressão «estas 
palavras», do v. 27, referem-se aos mandamentos expressos nos vv. 11-26, que apresentam a 
base sobre a qual Deus conclui a aliança com Moisés e com Israel, mas liga-se também com a 
mesma expressão em 24,8, referentes ao livro da aliança, sobre cujas palavras Deus conclui a 
aliança. A expressão Dez Palavras equivale ao Decálogo.

k A raiz hebraica qaran está na origem do substantivo qeren que significa “resplendor” e também 
“chifre”. O tema é retomado três vezes (v. 29.30.35), sendo que à primeira e à última (v. 29 e 
35) se junta a locução ele falava com o Senhor. Não se trata da glorificação de Moisés, mas de 
ser apresentado com as marcas de Deus no rosto. Neste ponto do livro do Êxodo é, de certo 
modo, a glorificação do herói depois de tantas peripécias. É a sua acreditação por Deus para o 
passo importante que vem a seguir: a construção do santuário. O Moisés de Miguel Ângelo é 
representado com chifres, por influência da Vulgata. No entanto, outras representações artísticas 
apresentam-no com raios de luz na cabeça. 
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plandecente. Então Moisés voltava a colocar o véu sobre o seu rosto até entrar 
novamente para falar com Deusa.

CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO

35 A observância do sábado
1Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e disse-lhes: «Eis 

o que o SENHOR mandou fazerb. 2Durante seis dias trabalharás, mas o sétimo 
dia será para vós santo, repouso absoluto para o SENHORc. Quem nele fizer 
qualquer trabalho será mortod. 3Em nenhuma das vossas habitações acende-
reis o lume no dia de sábado».

Oferenda para a morada
4Moisés disse a toda a comunidade dos filhos de Israele: «Eis o que o SE-

NHOR ordenou, dizendo: 5Recolhei entre vós uma oferenda de tributo para o 
SENHOR. Todos aqueles que se sintam movidos no seu coração trarão como 
oferenda de tributo ao SENHORf: ouro, prata e bronze; 6púrpura violeta, escar-
late e carmesim, linho fino e pêlo de cabra; 7peles de carneiro tingidas de ver-
melho, peles finas e madeira de acácia; 8azeite para o lampadário, bálsamos 
para o óleo da unção e para o incenso aromático; 9pedras de ónix e pedras de 
engaste para a insígnia e o peitoral. 10E todos os que entre vós têm um cora-
ção sábio virão e farão tudo o que o SENHOR ordenou: 11a morada com a sua 

a Este episódio relata uma situação semelhante à da tenda do encontro fora do acampamento (cf. 
33,7-11).

b Estes capítulos finais do Êxodo descrevem a execução das ordens sobre a construção do san-
tuário descritas em 25-31. O processo da construção do santuário (35-40) divide-se em seis 
partes: 1) mandamento do sábado (35,1-3); 2) construção do santuário e seus equipamentos 
(35,4-38,31); 3) preparação das vestes (39,1-31); 4) inspeção dos trabalhos (39,32-43); 5) as-
sembleia no dia de Ano Novo (40,1-33); 6) teofania da glória de Deus no santuário (40,34-38).

c O mandamento sobre o sábado reaparece aqui (35,1-3), imediatamente antes do início da cons-
trução do santuário e de novo em 31,13-17, no final das instruções para a construção do mesmo. 
O santuário e o sábado aparecem claramente associados.

d Repouso absoluto (cf. 31,15). A observância do sábado é central nas tradições relativas ao tem-
plo. É introduzida em Ex 16, na história do maná. Aparece novamente no Decálogo, ainda que 
sem punição (Ex 20,8-11). As instruções para a construção do santuário concluem-se com as 
normas para a observância do sábado e com a introdução da pena de morte para os incumpridores 
(Ex 31,12-17). Agora que está para se dar início à construção do santuário, emerge outra vez a 
observância do sábado, alargando-a à proibição de acender o lume nas casas (Ex 35,1-3). Esta 
norma é ampliada em Nm 15,32-36, proibindo apanhar lenha em dia de sábado.

e O texto de 35,4-29 segue de perto 25,1-7 quanto ao ordenamento temático.
f Cf. 25,2.
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tenda, a sua cobertura, os seus colchetes, as suas placas, as suas travessas, as 
suas colunas e as suas bases; 12a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu 
do cortinado; 13a mesa, os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da 
oferendag; 14o candelabro do lampadário com os seus utensílios, as suas lâm-
padas e o azeite para o lampadário; 15o altar do incenso com os seus varais, o 
óleo da unção, o incenso aromático, a cortina da porta à entrada da moradah; 
16o altar do holocausto com a sua grelha de bronze, os seus varais, todos os 
seus utensílios e a bacia com a sua base; 17as cortinas do átrio, as suas colunas 
e as suas bases e o cortinado da porta do átrio; 18as estacas da morada, as es-
tacas do átrio e as suas cordas; 19as vestes cerimoniais para oficiar no santuá-
rio, as vestes sagradas para o sacerdote Aarão e as vestes dos seus filhos para 
exercerem o sacerdócio».

20Todos os da comunidade dos filhos de Israel se retiraram da presença de 
Moisés. 21Então todos os que se sentiam movidos no seu coração e todos os 
que estavam animados no seu espírito vieram trazer a oferenda de tributo ao 
SENHOR para os trabalhos da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para 
as vestes sagradas. 22Vieram os homens junto com as mulheres. Todos os que 
se sentiam motivados de coração trouxeram alfinetes, brincos, anéis, colares, 
toda a espécie de objetos de ouro que cada um oferecia ao SENHOR com o rito 
de elevaçãoi. 23Todos os que tinham consigo púrpura violeta, púrpura escarla-
te e carmesim, linho fino, pêlo de cabra, peles de carneiro tingidas de verme-
lho e peles finas trouxeram-nas. 24Todos os que apresentavam uma oferenda 
em tributo, de prata e de bronze, trouxeram esse tributo ao SENHOR. Todos os 
que tinham consigo madeira de acácia, útil para qualquer tarefa de construção, 
trouxeram-na. 25Todas as mulheres de coração sábio fiaram com as suas pró-
prias mãos e trouxeram o que tinham fiado: púrpura violeta, púrpura escarla-
te e carmesim e linho fino. 26Todas as mulheres que se sentiam movidas pela 
sabedoria no seu coração fiaram o pêlo de cabra. 27Os chefes trouxeram pe-
dras de ónix e pedras de engaste para a insígnia e o peitoral; 28e ainda bálsamo 
e azeite para o lampadário, para o óleo da unção e para o incenso aromático. 
29Todos os homens e mulheres que sentiam o seu coração movido para trazer 
alguma coisa para qualquer tarefa, das que o SENHOR, por meio de Moisés, 

g Cf. 25,30.
h Cf. 26,36.
i Cf. 29,24.
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tinha mandado fazer, trouxeram-na; era uma oferta voluntária dos filhos de Is-
rael para o SENHORa.

Artífices da obra
30Disse então Moisés aos filhos de Israelb: «Vede! O SENHOR chamou pelo 

nome Beçalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. 31Encheu-o do espí-
rito de Deus, que lhe deu sabedoria, discernimento e ciência para todas as ta-
refas: 32para fazer projetos e para os realizar em ouro, em prata e em bronze 33e 
em escultura de pedra, para engastar em escultura de madeira e para realizar 
todas as tarefas projetadas. 34E concedeu ao seu coração o dom de instruir, a 
ele e a Ooliab, filho de Aisamac, da tribo de Dan. 35Encheu-os de sabedoria do 
coração para realizarem todas as tarefas da escultura e do desenho, do borda-
do em púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim e linho fino, bem como da 
tecelagem, capazes de realizar qualquer tarefa e de idealizar qualquer projeto.

36 1Beçalel, junto com Ooliab e todos os homens de coração sábio, a quem 
o SENHOR deu sabedoria e discernimento para saber fazer todas as ta-

refas de construção do santuário, fez tudo o que SENHOR ordenou».

Moisés suspende as oferendas
2Então Moisés chamou Beçalel, Ooliab e todos os homens de coração sá-

bio, a quem o SENHOR tinha posto sabedoria no seu coração, todos os que se 
sentiam movidos no seu coração a abraçar a obra para a executar. 3Eles rece-
beram da parte de Moisés todas as oferendas de tributo que os filhos de Israel 
trouxeram para a obra de construção do santuário. E manhã após manhã conti-
nuavam a trazer-lhe oferendas voluntáriasc. 4Vieram então todos os sábios que 
realizavam todas as tarefas do santuário, cada um segundo a tarefa que fazia, 5e 
disseram a Moisés: «O povo traz mais do que é preciso para o trabalho da ta-
refa que o SENHOR mandou fazer». 6Moisés deu então esta ordem e passaram 
palavra pelo acampamento, dizendo: «Que ninguém, nem homem nem mulher, 
faça mais ofertas de tributo para o santuário». E o povo parou e não trouxe mais 
coisas. 7O material era suficiente para fazerem toda a tarefa e ainda sobravad.

a CF. 25,2.
b Os temas e a narração de 35,30-36,7 seguem de perto 31,1-11.
c Cf. 25,2.
d Termina aqui uma longa secção dedicada às oferendas do povo (35,4-36,7).
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Telas da morada
8E todos os sábios de coração, que se dedicavam a realizar a tarefa, fizeram 

a moradae. Fizeram dez telas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura 
escarlate e carmesim, com querubins bordados, obra de artesanatof. 9Cada te-
la tinha vinte e oito côvados de comprimento e quatro côvados de largura. To-
das as telas tinham as mesmas dimensões. 10Uniu cinco telas uma à outra; e as 
outras cinco telas uniu-as igualmente uma à outra. 11Fez laços de púrpura vio-
leta na orla da primeira tela na extremidade do conjunto; e fez o mesmo na or-
la da última tela na extremidade do segundo conjunto. 12Fez cinquenta laços 
para a primeira tela e outros cinquenta laços na extremidade da tela do segun-
do conjunto. Os laços correspondiam-se entre si. 13Fez cinquenta colchetes de 
ouro e uniu as telas uma à outra com os colchetes. E assim a morada formou 
um todo único.

14Fez depois telas de pêlo de cabra para a tenda que está sobre a morada. 
Fez onze telas. 15Cada tela tinha trinta côvados de comprimento e quatro cô-
vados de largura. As onze telas tinham a mesma medida. 16Uniu cinco telas de 
um lado e seis telas do outro. 17Fez cinquenta laços na orla da tela que esta-
va na extremidade do conjunto; e fez outros cinquenta laços na orla da tela do 
segundo conjunto. 18Fez cinquenta colchetes de bronze para unir a tenda, que 
assim forma um todo único. 19Fez depois para a tenda uma cobertura de pe-
les de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de peles finas por cima.

Armação da morada
20Fez para a morada placas de madeira de acácia, colocadas em posição ver-

tical. 21Cada placa tinha dez côvados de comprimento e um côvado e meio de 
largura. 22Cada placa tinha dois encaixes apoiados um no outro. Fez assim pa-
ra todas as placas da morada. 23Fez as placas para a morada: vinte placas para 
o lado do Négueb, para sul. 24Fez também quarenta bases de prata debaixo das 
vinte placas: duas bases debaixo de uma placa, para os seus dois encaixes, e 
outras duas bases debaixo da outra placa, para os seus dois encaixes. 25Para o 
outro lado da morada, voltado para norte, fez vinte placas 26e as suas quaren-
ta bases de prata, duas bases debaixo de uma placa, e outras duas bases debai-
xo de outra placa. 27E para o fundo da morada, do lado do mar, fez seis placas. 

e Os temas e relatos de 36,8-38 seguem de perto 26,1-37.
f Cf. 26,36.
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28Fez também duas placas para os cantos da morada, ao fundo. 29Elas estavam 
unidas pela parte de baixo e estavam unidas até à parte de cima, à altura da 
primeira argola; assim se fez com as duas placas, para os dois cantos. 30Eram, 
pois, oito placas, com as suas bases de prata, dezasseis bases, portanto: duas 
bases debaixo de uma placa e duas debaixo da outra placa.

31Fez travessas de madeira de acácia: cinco para as placas de um lado da 
morada, 32cinco travessas para as placas do outro lado da morada e também 
cinco travessas para as placas da morada, ao fundo, do lado do mar. 33Fez tam-
bém a travessa central, que passava no meio das placas de uma extremidade 
à outra. 34Revestiu de ouro as placas, de ouro fez as suas argolas, pelas quais 
passam as travessas e revestiu de ouro também as travessas.

35Fez também um véu de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim e 
linho fino retorcido, obra de artesão, com figuras de querubinsa. 36Fez para ele 
quatro colunas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, com os seus gan-
chos de ouro; e fundiu para elas quatro bases de prata. 

37E fez igualmente, para a entrada da tenda, um cortinado de púrpura viole-
ta, púrpura escarlate e carmesim e linho fino retorcido, trabalho de bordadorb, 
38e as suas cinco colunas com os seus ganchos. Revestiu de ouro os seus capi-
téis e as suas varas; as suas cinco bases eram de bronze.

37 Arca, propiciatório e querubins
1Beçalel fez a arca de madeira de acácia com dois côvados e meio de 

comprimento, um côvado e meio de largura e um côvado e meio de alturac. 2Re-
vestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez para ela um rebordo de ou-
ro ao redor. 3E fundiu para ela quatro argolas de ouro para os seus quatro pés: 
duas argolas para um lado e duas argolas para o outro. 4Fez varais de madeira 
de acácia e revestiu-os de ouro. 5Introduziu os varais nas argolas sobre os la-
dos da arca, para a transportar.

6Fez o propiciatório de ouro puro com dois côvados e meio de comprimento 
e um côvado e meio de largura. 7Fez dois querubins de ouro maciço martelado; 
e fê-los nas duas extremidades do propiciatório, 8um querubim numa extremi-

a Cf. 26,33.
b Este cortinado funcionava como porta da tenda do encontro e separava o Santo do átrio (29,11). 

É feita com o mesmo material do véu (v. 35), mas em bordado, e está dependurado em cinco 
colunas que assentam em bases de bronze.

c Os temas e a terminologia de 37,1-9 seguem de perto 25,10-22.
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dade e outro querubim na outra extremidade; fez os querubins nas duas extre-
midades do propiciatório. 9Os querubins tinham as asas estendidas para cima 
e protegiam com as suas asas o propiciatório. Estavam de frente um para o ou-
tro e as faces dos querubins estavam voltadas para o propiciatório.

Mesa da oferenda
10Fez a mesa de madeira de acácia com dois côvados de comprimento, um 

côvado de largura e um côvado e meio de alturad. 11Revestiu-a de ouro puro e 
fez para ela um rebordo de ouro ao redor. 12Fez ao seu redor um caixilho de um 
palmo e fez ao redor do caixilho um rebordo de ouro. 13E fundiu para ela qua-
tro argolas de ouro e pôs as argolas nos quatro cantos, que eram os seus quatro 
pés. 14Junto do caixilho estavam as argolas e serviam para introduzir os varais 
para transportar a mesa. 15Fez os varais de madeira de acácia para transportar 
a mesa e revestiu-os de ouro. 16Fez também os utensílios que ficavam em ci-
ma da mesa: os seus pratos, as suas colheres, as suas taças, as jarras para as li-
bações. Tudo de ouro puro.

Candelabro
17Fez o candelabro de ouro puro. Foi de ouro maciço martelado que fez o 

candelabro, a sua base e o seu braço, os seus cálices, as suas corolas e as suas 
flores, formando com ele uma só peçae. 18Seis braços saíam dos seus lados: três 
braços do candelabro de um lado e três braços do candelabro do outro lado. 
19Três cálices como flores de amendoeira sobre cada um dos braços, com co-
rolas e flores; e três cálices como flores de amendoeira sobre os outros braços, 
com corolas e flores. Era assim para os seis braços que saíam do candelabro. 
20O candelabro tinha quatro cálices como flores de amendoeira, com as suas 
corolas e as suas flores: 21uma corola debaixo de dois dos seus braços, outra 
corola debaixo de dois dos seus braços e outra corola debaixo de dois dos seus 
braços. Assim era para os seis braços que saem do candelabro. 22As suas coro-
las e os seus braços formavam um todo maciço de ouro puro. 23Fez as suas se-
te lâmpadas, as suas tenazes e os seus cinzeiros, tudo de ouro puro. 24Com um 
talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios.

d Os temas e terminologias de 37,10-16 seguem de perto 25,23-30.
e Os temas e terminologias de 37,17-24 seguem de perto 25,31-40.
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Altar do incenso e óleo da unção
25Fez o altar do incenso de madeira de acáciaa. Tinha um côvado de com-

primento e um côvado de largura; era quadrado e tinha dois côvados de altura 
e as suas hastes faziam com ele uma só peça. 26Revestiu-o de ouro puro: a sua 
parte superior, os seus lados ao redor e as suas hastes; e fez para ele um rebor-
do de ouro ao redor. 27Fez ainda para ele duas argolas de ouro debaixo do re-
bordo, de ambos os lados, para inserir os varais para o transportar com eles. 
28Fez os varais de madeira de acácia e revestiu-os de ouro. 

29Fez o óleo da unção sagrada e o incenso aromático como pura obra de 
perfumista.

38 Altar dos holocaustos
1Fez o altar dos holocaustos de madeira de acáciab. Tinha cinco côva-

dos de comprimento e cinco côvados de largura; era quadrado e tinha três cô-
vados de altura. 2Fez as suas hastes sobre os seus quatro cantos. As suas hastes 
eram uma só peça com ele; e revestiu-o de bronze. 3Fez todos os utensílios do 
altar: os recipientes, as pás, as bacias para a libação, os garfos e os braseiros. 
Fez todos os seus utensílios em bronze. 4E fez para o altar uma grelha de bron-
ze em forma de rede e colocou-a debaixo da cornija do altar, na parte inferior, 
até meia altura. 5Fundiu quatro argolas nas quatro extremidade da grelha de 
bronze como espaço para os varais. 6Fez os varais de madeira de acácia e re-
vestiu-os de bronze. 7Fez introduzir os varais nas argolas, aos lados do altar, 
para o transportar com eles. Fez o altar de tábuas, oco por dentro.

8Fez a bacia de bronze e a sua base de bronze, aproveitando os espelhos das 
mulheres que prestavam serviço à entrada da tenda do encontroc. 

Átrio
9Fez também o átriod. Do lado do Négueb, a sul, o átrio tinha cortinas de li-

nho fino retorcido com cem côvados de comprimento. 10As suas colunas eram 

a Os temas e terminologias de 37,25-28 seguem de perto 30,1-5. O correspondente de 37,29 pode 
ver-se em 30,25 e 35.

b Os temas e terminologias de 38,1-7 seguem de perto 27,1-8.
c Que os espelhos das mulheres tenham sido utilizados na construção da bacia de bronze e da sua 

base (38,8) é uma referência que não constava no lugar paralelo de 30,17-21. Os espelhos eram 
de bronze polido e, portanto, úteis para as obras referidas. Tão-pouco se falava em 30,17-21 
de mulheres que prestavam serviço à porta da tenda, como se vê agora em 38,8. Em qualquer 
caso, com esta glosa o texto sublinha que as mulheres também participaram nesta obra.

d Os temas e terminologias de 38,9-20 seguem de perto 27,9-19.
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vinte; e vinte eram também as suas bases, tudo em bronze. Os ganchos das co-
lunas e as suas varas eram de prata. 11E do lado norte, cem côvados, com as 
suas vinte colunas e as suas vinte bases de bronze. Os ganchos das colunas e 
as suas varas eram de prata. 12E do lado do mar, cinquenta côvados de corti-
nas, com as suas dez colunas e as suas dez bases. Os ganchos das colunas e as 
suas varas eram de prata. 13Do lado leste, a oriente, cinquenta côvados, 14quin-
ze côvados de cortinas sobre um lado, com as suas três colunas e as suas três 
bases, 15e do outro lado, de um lado e do outro da porta do átrio, havia corti-
nas com quinze côvados, com as suas três colunas e as suas três bases. 16Todas 
as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. 17As bases das colu-
nas eram de bronze; os ganchos das colunas e as suas varas eram de prata; os 
seus capitéis eram revestidos de prata. Todas as colunas do átrio estavam uni-
das por varas de prata.

Cortinado da porta
18O cortinado da porta do átrio, obra de bordador, era de púrpura viole-

ta, púrpura escarlate e carmesim e linho fino retorcido. Tinha vinte côvados 
de comprimento; e a sua altura era, por toda a largura, de cinco côvados, cor-
respondendo às cortinas do átrio. 19As quatro colunas e as suas quatro bases 
eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, os seus capitéis e as suas va-
ras eram revestidos de prata. 20Todas as estacas da morada, e ao redor do átrio, 
eram de bronze.

Relatório final 
21Estas são as contas da morada, a morada do testemunho, estabelecidas por 

ordem de Moisés, trabalho dos levitas, dirigidos por Itamar, filho do sacerdote 
Aarão e. 22Beçalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o 
SENHOR ordenou a Moisés. 23E com ele também Ooliab, filho de Aisamac, da 
tribo de Dan, entalhador, projetista e bordador de púrpura violeta, púrpura es-
carlate e carmesim e linho fino.

24O total do ouro trabalhado na execução da tarefa, considerando todas as 
tarefas do santuário, ouro proveniente das oferendas de elevação, foi de vinte e 
nove talentos e setecentos e trinta siclos, segundo o valor do siclo do santuáriof. 

e Os temas e terminologias de 38,21-31 seguem de perto 30,11-16.
f Oferenda de elevação (cf. 29,24). Talento, siclo, siclo do santuário (cf. 30,13).
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25A prata, proveniente do recenseamento da comunidade, contabilizou cem 
talentos e mil setecentos e setenta e cinco siclos, pelo siclo do santuário: 26meio 
siclo por cabeçaa, segundo o siclo do santuário, por todos os que passaram no 
recenseamento, de vinte anos para cima, em número de seiscentos e três mil, 
quinhentos e cinquenta. 27Empregaram-se cem talentos de prata para fundir as 
bases do santuário e as bases do véu; para as cem bases, cem talentos: um ta-
lento para cada base. 28Com os mil setecentos e setenta e cinco siclos fez os 
ganchos para as colunas, revestiu os seus capitéis e colocou as varas. 

29O bronze proveniente das ofertas de elevação foi de setenta talentos e dois 
mil e quatrocentos siclos. 30Com ele fez as bases da entrada da tenda do encon-
tro, o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar; 31e 
ainda as bases em redor do átrio, as bases da porta do átrio, todas as estacas da 
morada e todas as estacas em redor do átrio.

39 Vestes de Aarão e dos sacerdotes
1Com a púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim fizeram as vestes 

cerimoniais para oficiar no santuário e fizeram também as vestes sagradas para 
Aarão, como o SENHOR tinha ordenado a Moisésb. 2E fez a insígnia de ouro, 
púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim e linho fino retorcidoc. 3Lami-
naram o ouro em placas finas e cortaram-nas em tiras, para as entrelaçar com 
a púrpura violeta, com a púrpura escarlate e carmesim e o linho fino, obra de 
artesão. 4Fizeram ombreiras ligadas a ele; e foram fixadas às suas duas extre-
midades. 5O cordão que está sobre a insígnia, fazendo corpo com ele, foi traba-
lhado como ele em ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim e linho 
fino retorcido, como ordenou o SENHOR a Moisés. 6Fizeram as pedras de ónix, 
engastadas em ouro, gravadas à semelhança da incisão de um selo, com os no-
mes dos filhos de Israel. 7Colocaram-nas sobre as ombreiras da insígnia, pe-
dras de memorial para os filhos de Israel, como ordenou o SENHOR a Moisés. 

8Fizeram o peitoral, obra de artesão, do mesmo modo que a insígnia, de ou-
ro, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim e linho fino retorcidod. 9Era 

a Lit.: beqa, o equivalente a meio siclo. Recenseamento (cf. 12,37 e 30,11).
b Os temas e terminologias de 39,1 seguem de perto e condensam 28,1-5.
c Os temas e terminologias de 39,2-7 seguem de perto 28,6-14; 25,7 e 28,6.
d Os temas e terminologias de 39,8-21 seguem de perto 28,15-30. Peitoral. Note-se a omissão do 

julgamento na expressão “peitoral do julgamento” (cf. 28,15.29.30). Pela mesma razão, não se 
falará agora do urim e do tumim, instrumentos do julgamento, guardados na bolsa do peitoral.
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quadrado. Fizeram o peitoral dobrado, com um palmo de comprimento e um 
palmo de largura, dobradoe. 10Encheram-no com quatro fiadas de pedras. Nu-
ma fiada: cornalina, topázio e esmeralda; 11na segunda fiada: turquesa, safira e 
berilo; 12na terceira fiada: jacinto, ágata e ametista; 13na quarta fiada: crisólito, 
ónix e jaspe. Eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. 14As pedras corres-
pondiam aos nomes dos filhos de Israel. Eram doze, com os seus nomes grava-
dos como um selo, cada pedra com o nome de uma das doze tribos. 15Fizeram 
para o peitoral correntes de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordão. 16Fi-
zeram dois engastes de ouro e duas argolas de ouro e colocaram as duas argo-
las de ouro nas duas extremidades do peitoral. 17Colocaram as duas correntes 
de ouro nas duas argolas, nas extremidades do peitoral. 18Colocaram as duas 
extremidades das duas correntes nos dois engastes e fixaram-nas nas ombrei-
ras da insígnia, na sua parte anterior. 19Fizeram duas argolas de ouro e coloca-
ram-nas nas duas extremidades do peitoral, na orla interior do lado da insígnia. 
20Fizeram outras duas argolas de ouro e colocaram-nas sobre as duas ombrei-
ras da insígnia, em baixo, no lado anterior, perto da sua ligação, por cima da 
cintura da insígnia. 21Ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da in-
sígnia, com um cordão de púrpura violeta, para o ligar à cintura da insígnia, 
de modo que o peitoral não se desprendesse de cima da insígnia, como orde-
nou o SENHOR a Moisés. 

22Fez o manto da insígnia, todo de púrpura violeta, obra de tecelãof. 23Ao 
meio dele havia uma abertura, que era como a abertura de uma couraça; ao re-
dor da abertura havia uma orla, para que não se rompesse. 24Na orla do man-
to fizeram romãs de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim e linho fino 
retorcido. 25Fizeram campainhas de ouro puro e colocaram as campainhas en-
tre as romãs, ao redor da orla do manto, no meio das romãs. 26Era uma cam-
painha e uma romã, uma campainha e uma romã, ao redor da orla do manto, 
para oficiar, como ordenou o SENHOR a Moisés. 

27Fizeram as túnicas de linho fino, obra de tecelão, para Aarão e para os seus 
filhosg. 28Fizeram também o turbante de linho fino, os ornamentos dos barretes, 
de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, 29e a faixa de linho fino re-

e Dobrado (cf. 28,15).
f Os temas e terminologias de 39,22-26 seguem de perto 28,31-35.
g Os temas e terminologias de 39,27-29 seguem de perto 28,39-43.
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torcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, obra de bordador, co-
mo ordenou o SENHOR a Moisés. 

30Fizeram a flor do diadema sagrado de ouro puroa. Como sobre um selo, 
gravaram nele a inscrição: “Consagrado ao SENHOR”. 31Colocaram nele um 
fio de púrpura violeta para a fixar sobre a parte frontal do turbante, como o SE-
NHOR ordenou a Moisés.

Apresentação da obra a Moisés
32Assim foi concluído todo o trabalho da morada da tenda do encontrob. Os 

filhos de Israel fizeram tudo como o SENHOR tinha ordenado a Moisés. As-
sim eles o fizeram.

33Apresentaram a Moisés a morada, a tenda, e todos os seus utensílios: os 
seus colchetes, as suas placas de madeira, as suas travessas, as suas colunas 
e as suas bases; 34a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a co-
bertura de peles finas e o véu do cortinado; 35a arca do testemunho, os seus va-
rais e o propiciatório; 36a mesa, todos os seus utensílios e os pães da oferenda; 
37o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas na devida ordem, todos os 
seus utensílios e o azeite para o lampadário; 38o altar de ouro, o óleo da unção, 
o incenso aromático e o cortinado para a entrada da tenda; 39o altar de bronze, 
com a sua grelha de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, a bacia e 
a sua base; 40as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado pa-
ra a porta do átrio, as suas cordas, as suas estacas e todos os utensílios do ser-
viço da morada para a tenda do encontro; 41as vestes cerimoniais para oficiar 
no santuário, as vestes sagradas para o sacerdote Aarão e as vestes dos seus fi-
lhos para exercerem o sacerdócio.

42Os filhos de Israel fizeram todo o trabalho como o SENHOR ordenou a 
Moisés. 43Moisés viu toda a obra e eis que a tinham feito tal como o SENHOR 
ordenou. Assim eles o fizeram e então Moisés abençoou-osc.

a Os temas e terminologias de 39,30-31 seguem de perto 28,36-38. Flor do diadema. Em 28,36, 
temos só a “flor”, sobre a qual está gravada a incisão “Santo para o Senhor”; em 29,6, a “flor” é 
substituída pelo “diadema”; em 39,30, temos a expressão cumulativa de “flor do diadema”, em 
que a flor é associada ao diadema, como volta a acontecer em Lv 8,9, onde se lê: “flor de ouro 
do diadema” (cf. 28,36).

b Assim foi concluído… É mais uma ligação ao tema da criação (Gn 2,1).
c Mais uma vez se pode sublinhar uma relação com a obra da criação (Gn 1,31; 2,3).
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40 Moisés ergue a morada
1O SENHOR falou então a Moisés, dizendo: 2«No primeiro dia do pri-

meiro mês, erguerás a morada da tenda do encontro. 3Colocarás ali a arca do 
testemunho e cobrirás a arca com o véud. 4Trarás a mesa e cuidarás da sua pre-
paração. Trarás o candelabro e erguerás as suas lâmpadas. 5Colocarás o altar 
de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e colocarás o cortinado à 
entrada da morada. 6Colocarás o altar do holocausto diante da entrada da mora-
da da tenda do encontroe. 7Colocarás a bacia entre a tenda do encontro e o altar 
e nela porás água. 8Instalarás o átrio ao redor e colocarás o cortinado da por-
ta do átrio. 9Tomarás o óleo da unção e ungirás a morada e tudo o que nela se 
encontrar; santificá-la-ás, a ela e a todos os seus utensílios, e será santaf. 10Un-
girás o altar do holocausto e todos os seus utensílios; santificarás o altar e o al-
tar será santíssimo. 11Ungirás a bacia com a sua base e santificá-la-ás. 12Farás 
aproximar Aarão e os seus filhos da entrada da tenda do encontro e lavá-los-
-ás na água. 13Revestirás Aarão com as vestes sagradas, ungi-lo-ás e santificá-
-lo-ás, de modo a exercer para mim o sacerdócio. 14Farás aproximar os seus 
filhos e revesti-los-ás com túnicas. 15Ungi-los-ás como ungiste o seu pai, de 
modo a exercerem para mim o sacerdócio. E a unção que vão receber será pa-
ra eles um sacerdócio perpétuo, de geração em geração».

16Moisés fez tudo como o SENHOR lhe ordenou. Assim o fez. 17A morada 
foi levantada no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mêsg. 18Moisés le-
vantou a morada: assentou as suas bases, colocou as suas placas, pôs as suas 
travessas e levantou as suas colunas. 19Estendeu então a tenda sobre a mora-
da e dispôs por cima a cobertura da tenda, como o SENHOR ordenou a Moi-
sésh. 20E tomou o testemunho e colocou-o dentro da arca. Pôs os varais na arca 

d Cobrirás a arca com o véu. O véu separa e encobre o Santo dos Santos, onde está a arca. Do 
verbo “encobrir” (sakak), deriva sukkah, o abrigo que dá nome à festa das Tendas (sukkôt). De-
riva também masak, cortinado, que serve porta de entrada. Esta linguagem redobrada aparecerá 
outra vez no v. 21.

e Morada da tenda do encontro (cf. v. 2).
f Santificar a morada. Esta pode ser uma ligação com o santificar o sábado em Gn 2,3, fazendo 

uma associação entre o sábado e o santuário (cf. também 31,13-17 e 35,1-3).
g Este enquadramento histórico enraíza-se no ambiente sacerdotal, que situa a criação do santuá-

rio dez meses depois da chegada ao Sinai (19,1), onze meses e meio depois da saída do Egito 
(12,40-41).

h Embora os verbos tenham todos Moisés como sujeito, é de notar a inserção, sete vezes, da fór-
mula como o Senhor ordenou a Moisés (vv. 19.21.23.25.27.29.32). A repetição daquela fórmula, 
em jeito de refrão, ajuda a entender que o que foi feito e agora se mostra é fruto das ordens de 
Deus e não é da iniciativa de Moisés ou do povo.
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e colocou o propiciatório sobre a arca. 21E introduziu a arca na morada e pôs 
o véu de separação para encobrir a arca do testemunho, como o SENHOR or-
denou a Moisés.

22Moisés colocou a mesa na tenda do encontro a norte da morada, do la-
do de fora do véu. 23E dispôs sobre ela uma série de pães diante do SENHOR, 
como o SENHOR ordenou a Moisés. 24Colocou o candelabro na tenda do en-
contro, diante da mesa, sobre o lado sul da morada, 25e ergueu lâmpadas dian-
te do SENHOR, como o SENHOR ordenou a Moisés. 26Colocou o altar de ouro 
na tenda do encontro, diante do véu, 27e queimou sobre ele incenso aromático, 
como o SENHOR ordenou a Moisés. 28Colocou a cortina à entrada da mora-
da. 29Colocou o altar do holocausto à entrada da morada da tenda do encon-
tro e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, como o SENHOR ordenou 
a Moisés. 30Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e deitou nela 
água para as abluções. 31Moisés, Aarão e os seus filhos lavavam nela as mãos 
e os pés. 32Quando eles entravam na tenda do encontro e se aproximavam do 
altar, lavavam-se, como o SENHOR ordenou a Moisés. 33Ergueu então o átrio 
ao redor da morada e do altar e colocou o cortinado na porta do átrio. E Moi-
sés deu por concluída a tarefaa.

Deus toma posse da morada
34A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do SENHOR encheu a mo-

radab. 35Mas Moisés não podia entrar para a tenda do encontro, porque a nu-
vem habitava sobre ela e a glória do SENHOR enchia a morada.

36E em todas as suas viagens, os filhos de Israel partiam quando a nuvem 
se levantava de cima da morada. 37Mas, se a nuvem não se levantasse, eles não 
podiam partir até ao dia em que ela se levantasse. 38Pois a nuvem do SENHOR 
estava sobre a morada durante o dia; e durante a noite um fogo estava sobre 
ela à vista da casa de Israel, em todas as suas viagensc.

a Assim Moisés concluiu a tarefa. Mais uma forte ligação com Gn 2,2, onde se lê que Deus con-
cluiu a tarefa que tinha feito. Até a palavra para dizer a tarefa é igual em ambas as passagens.

b Nuvem… glória… fogo. Nesta passagem final do Êxodo, o santuário já edificado e habitado 
partilha com a montanha do Sinai (24,15-18 as caraterísticas da presença de Deus. O santuário 
sucede ao Sinai (cf. 24,15). Todavia, esta passagem do Sinai para o santuário não significa pa-
ragem, mas movimento. A meta é a terra prometida e o povo caminhará ao ritmo da nuvem, que 
comanda cada etapa da viagem através do deserto. O melhor paralelo para esta forma de viver, 
acampando e levantando o acampamento por ordem de Deus, pode ver-se em Nm 9,15-23.

c Nuvem do Senhor. Esta expressão encontra-se apenas duas vezes no texto hebraico: neste ultimo 
versículo do Êxodo (v. 38) e em Nm 10,34.
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