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RESUMO 
 

Palavras-chave: 

Massorá – Massoretas – Bíblia Hebraica – Manuscritos Hebraicos – Judaísmo Medieval 

  

A atividade massorética surgiu aproximadamente no século VII na Babilônia e 

chegou ao seu auge por volta do século X, com os trabalhos dos massoretas de Tiberíades, 

Israel, principalmente com o último massoreta da família Ben Asher, Aarão ben Moisés ben 

Asher. A tradição massorética tiberiense do ramo Ben Asher, entre outras tradições, nunca 

conheceu uma forma absolutamente uniforme e fixa que não pudesse apresentar algum tipo 

de divergência ou contradição, seja na vocalização ou na acentuação. A Massorá também 

apresentava suas próprias diferenças e contradições. 

 Esta pesquisa pretende analisar notas massoréticas divergentes da Masora Parva nos 

dez primeiros capítulos do livro de Isaías em três textos de tradição Ben Asher: o Códice de 

Alepo A, o Códice de Leningrado B19a (L) e a Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). Os 

dois primeiros são os principais manuscritos massoréticos que seguem a tradição Ben Asher 

e os mais relacionados entre si e além disso, são frutos da atividade massorética ocorrida 

nos séculos X e XI. A BHS, a principal edição crítica do texto bíblico hebraico surgida no 

século XX, é baseada no texto e na Massorá de um dos manuscritos Ben Asher, o Códice L. 

Ao analisar as diferenças nas fontes mencionadas, este estudo pretende discutir a 

razão das divergências e contradições das notas massoréticas e os métodos de composição 

de tais notas por parte dos dois massoretas responsáveis por cada um dos dois manuscritos 

mencionados, o Códice A e o Códice L. Será analisada também a forma de composição 

empregada na Massorá da BHS cujo editor, Gérard E. Weil, teve como objetivo fazer um 

comentário massorético menos contraditório e mais detalhado. O método adotado por Weil 

é analisado tendo em vista a prática empregada pelos massoretas por volta dos séculos X e 

XI. 
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ABSTRACT 
 

Keywords: 

Masorah – Masoretes – Hebrew Bible – Hebrew Manuscripts – Medieval Judaism 

 

The masoretic activity appeared in circa VII century in Babylon and its pinnacle 

was in circa X century, with the works of  Tiberias masoretes in Israel, especially with the 

last of the Ben Asher family, Aaron ben Moses ben Asher. The Tiberian masoretic tradition 

of the Ben Asher branch, amongst other traditions, never had an exact and uniform pattern 

that would avoid divergence and contradiction both in the vocalization and the marking 

with accents. The Masorah itself shows its differences and contradictions. 

This work aims at analysing divergent masoretic notes from Masora Parva in the 

first ten chapters of the book of Isaiah in three texts of Ben Asher tradition, namely Alepo 

Codex A, Leningrad Codex B19a and Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The first two 

texts are the most correlated and the main masoretic manuscripts that follow Ben Asher 

tradition. Furthermore, they are the outcome of the masoretic activity that took place in the 

X and XI centuries. BHS, the most important critical edition of the Hebrew biblical texts 

dates from the XX century and is based in the text and in the Masorah of one of Ben Asher 

manuscripts, the Codex L. 

Analysing the differences in the above-mentioned sources, this work intends to 

discuss the reasons of the divergences and contradictions in the masoretic notes and the 

methods of composition of the notes used by two of the main masoretes in charge of the 

Codex A and the Codex L. The composition of the Masorah of BHS whose editor, Gérard 

E. Weil, aimed at making a more detailed and less contradictory masoretic commentary 

will also be analysed. The method adopted by Weil is analysed focusing on the practice of 

the masoretes in circa X and XI centuries. 
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1 Nessa dissertação, adotou-se as abreviaturas dos livros bíblicos empregadas pela Bíblia – Tradução 

Ecumênica (TEB) como também pela A Bíblia de Jerusalém (BJ). A seqüência dos livros bíblicos exposta 
aqui segue a ordem do cânone judaico adotado pela Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) que por sua vez, 
segue a seqüência dos mesmos encontrada no Códice de Leningrado B19a, exceto no caso dos livros das 
Crônicas que precede o livro dos Salmos e é o primeiro do bloco dos Escritos (Ketuvim) no citado códice 
massorético. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Texto Massorético, o texto bíblico hebraico oficial da Bíblia Hebraica, é o 

resultado das atividades dos massoretas, os quais eram eruditos judeus que estiveram ativos 

entre o século VII e X e foram os responsáveis pela preservação e transmissão do texto 

bíblico hebraico. Os massoretas, além de preservar a estrutura consonantal do texto bíblico 

hebraico, também elaboraram sistemas de vocalização, acentuação e de aparatos contendo 

comentários sobre detalhes do texto bíblico. Eles tiveram duas tarefas em relação ao texto 

da Bíblia Hebraica: preservação e transmissão in toto de seu texto. Para tal intenção, 

desenvolveram um mecanismo que observava todas as peculiaridades e detalhes do texto 

sagrado, como grafias minoritárias, palavras e expressões únicas, combinações incomuns, 

exceções, tipos de grafia, vocalização e acentuação. Tal mecanismo é conhecido pelo nome 

de Massorá.1 

 A Massorá, segundo os estudiosos, foi a responsável pela uniformização 

praticamente completa do texto bíblico canonizado pelo judaísmo desde os primeiros 

séculos da Era cristã. O texto da Bíblia Hebraica que se tem hoje é praticamente o mesmo 

desde a época do florescimento da atividade massorética ocorrida em torno do século VII.2 

As anotações massoréticas passaram por um processo de desenvolvimento através 

de vários séculos, primeiro de modo oral, posteriormente em formato de listas e por fim, 

como parte dos códices que continham o texto da Bíblia Hebraica. Tais notas nunca 

conheceram uma forma única, definitiva e imutável que fosse seguida por todos os escribas 

judeus da época dos massoretas ou em tempos posteriores. O resultado disso, são as 

variadas formas da Massorá encontradas nos antigos manuscritos em termos de 

terminologia, abreviaturas, informações e citações bíblicas.3 

 Nesta pesquisa, são analisados dois dos principais manuscritos massoréticos 

pertencentes à tradição da família Ben Asher, ativa em Tiberíades (c. séculos VIII a X)4, o 

Códice de Alepo A e o Códice de Leningrado B19a (L), os quais são similares entre si em 
                                                           
1 Cf. E.J. Revell, “Masoretic Studies” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, p. 596. 
2 Cf. E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, p. 23 e I. Yeivin, Introduction to the Tiberian 

Masorah, 1980, p. 35. 
3 Cf. Yeivin, 1980, pp. 123-124; A. Dotan, “Masorah” in Encyclopaedia Judaica, vol. 16, 1972, cols. 1426-

1427; P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: 
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termos de estrutura consonantal, de vocalização e de acentuação. Os dois manuscritos são 

considerados pelos estudiosos como os mais próximos da tradição Ben Asher e os mais 

relacionados entre si.5  

 Os dois códices mencionados foram produzidos em épocas próximas ao auge da 

atividade massorética em Tiberíades, ocorrida no século X. O Códice A foi composto em 

Tiberíades e concluído entre 925 e 930 e segundo alguns estudiosos, o próprio Aarão ben 

Asher esteve envolvido em sua elaboração. O Códice L foi elaborado no Cairo, Egito e 

concluído por volta de 1008 ou 1009 por um discípulo de Aarão ben Asher, Shemuel ben 

Yaaqov. Perfazendo um total de cerca de oitenta anos entre a conclusão de um e outro 

manuscrito. Em termos de posição geográfica, os dois estão inseridos na mesma região: 

Oriente Próximo sob o domínio islâmico.6  

A terceira fonte escolhida para esse estudo é a Biblia Hebraica Stuttgartensia 

(BHS), a atual edição crítica do texto hebraico utilizada pelo mundo erudito desde 

1967/1977. Seu texto e Massorá são baseados no Códice L. O texto bíblico hebraico dessa 

edição segue fielmente sua fonte. Contudo, suas anotações massoréticas, fruto do trabalho 

de Gérard E. Weil, passaram por um processo editorial, onde foram feitas correções, 

adições, simplificações e modificações.7 

Este estudo pretende fazer um levantamento das notas divergentes na Masora Parva 

nos dez primeiros capítulos do livro de Isaías entre as três fontes mencionadas: o Códice A, 

o Códice L e a BHS, confrontando entre si suas notas e analisando suas informações e 

exatidão, tendo como base informações colhidas de concordâncias da Bíblia Hebraica. 

Pretende-se com isso, analisar a razão das divergências do comentário massorético em 

textos da Bíblia Hebraica de tradição Ben Asher e os métodos de composição de tal 

                                                                                                                                                                                 
Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 23 e B.J. Roberts, “The Divergencies in the Pre-Tiberian 
Massoretic Text”, JJS 1, 1948/1949, p. 151. 

4 A família Ben Asher foi um dos grupos massoréticos que exerceu suas atividades na cidade de Tiberíades, 
Israel, do século VIII a X. Os principais códices massoréticos, entre eles, o Códice de Alepo A e o Códice 
de Leningrado B19a, estão ligados ao seu nome, cf. Trebolle Barrera, 1996, pp. 316 e 317. 

5 Cf. D.S. Loewinger, “The Aleppo Codex and the Ben Asher Tradition”, Textus 1, 1960, p. 85 e E.R. 
Brotzman, Old Testament Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, p. 57. 

6 Cf. Yeivin, 1980, pp. 16-19; P.E. Kahle, The Cairo Geniza, 2 ed., 1959, pp. 108 e 110 e C.D. Ginsburg, 
Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, 1897, pp. 242-245. 

7 Cf. Yeivin, 1980, pp. 33 e 127; idem, “The New Edition of the Biblia Hebraica - its Text and Massorah”, 
Textus 7, 1969, p. 120; D.S. Mynatt, The Sub Loco Notes in the Torah of Biblia Hebraica Stuttgartensia, 
1994b, p. 2 e G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae II” in K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica 
Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, pp. XXXI-XXXIII. 
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comentário. Tais textos demonstram não haver uniformidade em suas anotações 

massoréticas e percebe-se que houve liberdade no processo de composição das mesmas.  

No final da análise, pretende-se discutir o procedimento adotado pelos massoretas 

responsáveis pela composição da Massorá de cada um dos dois códices e seus métodos em 

conceber e compor o comentário massorético para o seu manuscrito. Com esse estudo, 

almeja-se discutir o procedimento adotado por cada um dos massoretas em relação às 

observações massoréticas utilizadas na preparação dos códices hebraicos entre os século X 

e XI. 

Esta pesquisa pretende analisar também de como foi o método efetuado na Massorá 

da BHS por seu editor, Weil, na composição de seu comentário massorético e com isso, 

constatar a relação da Massorá da BHS com a Massorá do Códice L. O método de Weil é 

analisado tendo em vista o procedimento adotado e desenvolvido pelos massoretas durante 

os séculos X e XI. 

A presente dissertação é dividida em quatro blocos: o primeiro é composto de textos 

teóricos que cobrem o processo histórico do texto canonizado e oficializado pelo judaísmo 

desde o século II d.C. e transmitido pelos massoretas, como também textos sobre os 

principais códices massoréticos, as principais edições críticas da Bíblia Hebraica e os 

massoretas. 

A segunda parte é composta de uma breve introdução sobre o livro e a pessoa do 

profeta Isaías. Nesse capítulo, são abordados os seguintes itens: breve resumo dos temas 

dos dez primeiros capítulos, sua autoria, dados biográficos sobre o profeta e dados 

históricos da época em ele que viveu. 

Os textos que definem, explicam, ilustram e comentam a Massorá como um todo e 

também as principais características da Massorá de cada fonte aqui em estudo, compõem o 

terceiro bloco da dissertação. O quarto e principal bloco é constituído do levantamento e 

análise das notas divergentes no texto bíblico aqui delimitado entre as três fontes já citadas, 

seguido de resultados, conclusão e bibliografia. 

Fazem parte também desse trabalho dois anexos: o primeiro traz uma listagem dos 

termos massoréticos, tanto da Masora Parva como da Masora Magna nas três fontes e o 

segundo traz uma cronologia da evolução histórica do Texto Massorético e da Massorá, 

considerando os principais eventos, documentos e datas mais relevantes. 
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O texto bíblico delimitado para esta pesquisa corresponde aos dez primeiros 

capítulos do livro de Isaías. A escolha se deu por três motivos: Primeiro: esses capítulos da 

Bíblia Hebraica apresentam vários tipos de notas massoréticas nas três fontes aqui em 

estudo. Segundo: os mesmos capítulos foram compostos provavelmente na época do 

próprio Isaías, segundo os estudos da Crítica Literária. Terceiro: há disponibilidade do texto 

de Isaías em três documentos: Códice A, Códice L e BHS. As duas últimas fontes possuem 

o texto completo da Bíblia Hebraica e se encontram publicadas, enquanto até o momento 

foram publicados somente dois livros bíblicos a partir do Códice A: Isaías e Jeremias.    

 

 

  

 

   

  



PARTE I 
 

TRADIÇÃO MASSORÉTICA 
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1. O Texto Proto-Massorético 
 
1.1. Introdução: 
  
 O texto consonantal hebraico que é anterior à época dos massoretas (séculos VII a 

X) recebe dos estudiosos o nome de texto Proto-Massorético, o qual não continha ainda a 

vocalização, a acentuação e nem o aparato massorético desenvolvidos somente durante a 

Idade Média. O texto Proto-Massorético é na verdade um dos tipos textuais da Bíblia 

Hebraica existentes e utilizados pelos judeus durante o período do Segundo Templo (c. 450 

a.C. a 70 d.C.), ao lado de outras formas textuais que também eram usadas e transmitidas 

na mesma época.1 Sua aceitação canônica deu-se por volta do final do século I da Era 

Cristã pelo judaísmo rabínico e por todas as comunidades judaicas, tanto as de Israel como 

as da Diáspora.2 

 O texto Proto-Massorético, preservado e transmitido pelos escribas judeus da época 

pré e pós cristã, foi a base e a origem do chamado Texto Massorético desenvolvido pelos 

massoretas na época medieval. Provavelmente, foi o preferido pelos fariseus e pelos 

círculos de escribas do Templo de Jerusalém, os quais o copiaram constantemente durante 

séculos. Alguns estudiosos acreditam que essa forma textual foi a que teve uma melhor 

preservação e transmissão sendo copiada meticulosamente a partir de regras estabelecidas 

pelos próprios escribas.3 

  

                                                           
1 Cf. S. Pisano, “O Texto do Antigo Testamento” in H. Simian-Yofre (coord.) et alii, Metodologia do Antigo 

Testamento, 2000, p. 49. 
2 Após a I Revolta Judaica contra o domínio romano em Israel que durou de 66 a 73 d.C. o único grupo 

religioso judaico sobrevivente foi o dos fariseus, os quais mantiveram a liderança dentro do judaísmo desse 
período. Os fariseus foram também responsáveis pelo consenso do atual cânone da Bíblia Hebraica e da 
estabilização e oficialização do texto bíblico de tipo massorético a partir da época do sínodo de Yavne em 
90 d.C., cf. E. Würthwein, The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica, 2 ed., 
1995, p. 13; P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: 
Introduction and Annotated Glosary, 1998, p. 31; D. Barthélemy, “Text, Hebrew, History of” in The 
Interpreter’s Dictionary of the Bible, Supplementary Volume, 1976, p. 881 e E. Sellin e G. Fohrer, 
Introdução ao Antigo Testamento, vol. 2, 3 ed., 1978, pp. 756-757. 

3 Cf. J. Trebolle Barrera, A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã: Introdução à História da Bíblia, 1996, pp. 327-
329; E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, pp. 28-29 e N.K. Gottwald, Introdução 
Socioliterária à Bíblia Hebraica, 2 ed., 1988, pp. 124-125. 
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Os outros tipos textuais hebraicos que coexistiram ao lado do texto Proto-

Massorético eram o tipo que deu origem ao Pentateuco Samaritano4 e o tipo que deu 

origem à Tradução dos Setenta (Septuaginta/LXX),5 os quais discordam em muitos detalhes 

em termos de texto, de ortografia e de morfologia em relação ao texto de tipo massorético. 

Determinados eruditos argumentam que esses outros tipos textuais são na verdade textos 

vulgarizados que eram transmitidos sem muitos critérios e sem obedecer a regras 

estabelecidas e sobretudo, possuíam alterações em seu texto. Apesar disso, todos os tipos 

textuais eram de uso comum e nenhum deles tinha ainda o status de possuir mais 

autoridade do que o outro no período pré-cristão.6 

 Há provas de que o texto Proto-Massorético já existia desde pelo menos o século III 

a.C. fato que é provado por alguns manuscritos encontrados em Hirbet Qumran escritos em 

grafia paleo-hebraica (escrita hebraica antiga) como: 1QpaleoLv (manuscrito de Levítico 

em paleo-hebraico da primeira gruta de Hirbet Qumran), entre outros. Outros manuscritos, 

como o rolo de 1QIsb (segundo manuscrito de Isaías da primeira gruta de Hirbet Qumran) 

e o rolo de 4QEza (primeiro manuscrito de Ezequiel da quarta gruta de Hirbet Qumran), 

entre outros, também representam semelhanças textuais com o tipo massorético.7 

Outros manuscritos do Mar Morto encontrados em Wadi Murabba’at como o 

MurXII (manuscrito dos Doze Profetas Menores de Wadi Murabba’at) e o MurIs 

(manuscrito de Isaías de Wadi Murabba’at), em Nahal Hever como o 8HevXIIgr 

                                                           
4 O Pentateuco Samaritano constitui as Escrituras Sagradas dos samaritanos e é composto somente dos cinco 

livros do Pentateuco (Torá). Seu texto é composto em hebraico e em escrita paleo-hebraica (antiga escrita 
hebraica do período pré-exílico). Em relação ao Texto Massorético, o Pentateuco Samaritano contém cerca 
de seis mil variantes textuais, principalmente em termos de ortografia, cf. Tov, 1992, p. 80-82; Würthwein, 
1995, pp. 45 e 46 e Trebolle Barrera, 1996, pp. 242 e 348-349. 

5 A LXX foi a tradução para o grego das Escrituras hebraicas feitas em Alexandria, Egito a partir do século 
III a.C. No período cristão, a LXX tornou-se a Escritura Sagrada da Igreja Cristã. No mesmo período, o 
judaísmo rejeitou a LXX e a substituiu por outras versões gregas, como as de Áquila, Símaco e Teodocião, 
cf. Tov, 1992, pp.134-139 e 143-144; Würthwein, 1995, pp. 52-57 e Trebolle Barrera, 1996, pp. 355-357 e 
369-374. 

6 Cf. Tov, 1992, p. 28. 
7 Cf. Tov, 1992, pp. 51 e 115; Barthélemy, 1976, p. 881 e Trebolle Barrera, 1996, pp. 334-337. David N. 

Freeedman comenta que o aparecimento do texto hebraico de tipo massorético deu-se por volta do século 
IV a.C. Segundo Freedman, esse período assinala o terminus a quo (ponto que marca o início de uma ação) 
do tipo textual desenvolvido por determinados círculos do judaísmo pós-exílico. Por volta do século II d.C. 
deu-se sua aceitação oficial pelo judaísmo, assinalando assim o terminus ad quem (ponto que determina o 
fim de uma ação) desse processo, cf. D.N. Freedman, “The Massoretic Text and the Qumran Scrolls: a 
Study in Ortography” in F.M. Cross e S. Talmon (eds.), Qumran and the History of the Biblical Text, 1978, 
pp. 200 e 211. As abreviaturas dos manuscritos encontrados no Mar Morto constam em E. Tov, “A 
Categorized List of all the “Biblical Text” Found in the Judaean Desert” in L.H. Schiffman, J.C. 
VanderKam e G.J. Brooke (eds.), Dead Sea Discoveries, vol. 8, 2001, pp. 72, 74, 75 e 82.  
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(manuscrito grego  dos Doze Profetas Menores da oitava gruta de Nah al Hever)8 e os 

manuscritos descobertos em Massada9 atestam de modo definitivo o tipo textual 

massorético. Finalmente, certos estudiosos afirmam que cerca de 60% dos manuscritos do 

Mar Morto estão de acordo com o texto de tipo massorético.10 

Possivelmente os rabinos em fins do século I d.C. resolveram selecionar e 

oficializar um dos tipos textuais hebraicos que julgavam como o melhor e o mais 

consistente dentre os vários que eles conheciam. Depois de aceito, o texto hebraico de tipo 

massorético passou a ser copiado com exatidão e com reverência pelos escribas e sem 

alterações, adições, omissões ou mudanças. Consequentemente, a sua atual forma textual é 

praticamente a mesma desde o período do Segundo Templo.11 

Ao passar do tempo, as diferenças internas do texto Proto-Massorético diminuíram 

em vez de aumentarem e isso foi devido ao trabalho meticuloso, primeiro dos escribas e 

mais tarde principalmente pelos massoretas que adicionaram a vocalização, a acentuação e 

a Massorá, as quais foram as responsáveis pela uniformização definitiva do texto bíblico 

hebraico e também pelo decréscimo das variantes em seu texto. Como resultado, as 

diferenças textuais entre os manuscritos medievais hebraicos é muito menor do que entre os 

manuscritos antigos como por exemplo os do Mar Morto.12 

 

1.2. Elementos Para-Textuais ou Ortografias Irregulares: 
 A tradição textual judaica preservou e transmitiu vários elementos e/ou destaques 

especiais junto à estrutura consonantal do texto Proto-Massorético. Os escribas judeus 

                                                           
8 Os manuscritos encontrados em Wadi Murabba’at e em Nahal Hever pertencem ao período da Segunda 

Revolta Judaica contra Roma (de 132 a 135 d.C.). Os manuscritos encontrados em Massada foram 
compostos antes da época da Primeira Revolta Judaica contra o poderio romano (de 66 a 73 d.C.), Tov, 
1992, pp. 29 e 33; Würthwein, 1995, pp. 31-32 e Trebolle Barrera, 1996, p. 333. 

9 Os manuscritos encontrados em Wadi Murabba’at, em Nahal Hever e em Massada foram descobertos entre 
1951 e 1965 e pesquisados por vários estudiosos como Yigael Yadin, Roland de Vaux, Eleazar L. Sukenik, 
André Dupont-Sommer, Jozef T. Milik, Nahman Avigad, G. Lankester Harding entre outros, cf. G. Vermès, 
Os Manuscritos do Mar Morto, 1994, p. 5; E.M. Laperrousaz, Os Manuscritos do Mar Morto, s.d., p. 183 e 
H. Shanks (org.), Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto, 4 ed., 1993, pp. 329-343. 

10 Cf. E.R. Brotzman, Old Testament Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, p. 94 e Tov, 1992, p. 
115. 

11 Cf. Trebolle Barrera, 1996, p. 329; Tov, 1992, pp. 27-28; Brotzman, 1994, p. 40 e J.L. Mackenzie, 
Dicionário Bíblico, 2 ed., 1984, p. 928. 

12 Cf. Brotzman, 1994, pp. 50-51; Tov, 1992, p. 29 e Würthwein, 1995, pp. 28-29. 
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tinham a intenção de preservar o texto bíblico em todos os seus mínimos detalhes, inclusive 

determinados elementos textuais .13  

Os elementos textuais mencionados são conhecidos como elementos para-textuais 

ou também como ortografias irregulares, as quais são parte integrante do texto bíblico 

hebraico desde muitos séculos e todos os manuscritos medievais e todas as edições 

impressas da Bíblia Hebraica os contêm. Não foram uma invenção dos massoretas, os quais 

possivelmente não compreendiam plenamente a sua real função, entretanto, os mantiveram 

no texto bíblico.14 Os elementos para-textuais ou ortografias irregulares são: 

 

1.2.1. Puncta Extraordinaria:  
Quinze casos na Bíblia Hebraica (dez na Torá, quatro nos Profetas e um nos 

Escritos) em que determinados pontos são escritos acima de algumas letras em 

determinadas palavras no texto bíblico. Por sua vez, esses mesmos pontos não são sinais de 

vocalização ou mesmo de acentuação. Exemplo: Dt 29.28: Wfinfiyefin fi"bfi .lfiWfi Wfin fi"lfi.15 

 

1.2.2. Nun Inversum:  

Há algumas passagens no texto bíblico que apresentam sinais incomuns conhecidos 

como Nun Inversum (lit. nun invertido ou nun isolado), isto é, a letra hebraica n (nun) 

invertida ( N ). Esse fenômeno textual ocorre ao todo em nove passagens do texto bíblico: 

Nm 10. 34 e 36 (duas vezes) e no Sl 107.21- 26 e 40 (sete vezes).16  

                                                           
13 Cf. Tov, 1992, pp. 49-50. 
14 Cf. Kelley et alii, 1998, p. 32; Tov, 1992, pp.49-50; Würthwein, 1995, p. 16; Trebolle Barrera, 1996, pp. 

318; I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, p. 36 e Pisano, 2000, p. 47. 
15 Cf. Yeivin, 1980, pp. 44-45; Tov, 1992, pp. 55-56; Trebolle Barrera, 1996, p. 318; Kelley et alii, 1998, pp. 

32-34; Würthwein, 1995, p. 16; R. Butin, The Ten Nequdoth of the Torah, 1906, reimpr. 1969, p. 1; C. 
Levias,“Masorah” in The Jewish Encyclopedia, vol. 8, 1916, p. 368; A. Dotan, “Masorah” in 
Encyclopaedia Judaica, vol. 16, 1972, col. 1407; W.R. Scott, A Simplified Guide to BHS: Critical 
Apparatus, Masora, Accents, Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, p. 3 e C.D. Ginsburg, 
Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, 1897, pp. 318-320. O tratado 
massorético Okhlah we-Okhlah, surgido no início do século IX, lista os quinze casos de palavras que 
possuem pontos extraordinários, entre eles, o caso que se encontra em Dt 29.28, cf. S. Frensdorff, Das 
Buch Ochlah W’ochlah, 1864, p. 96, lista 96 (Okhl 96).  

16 Em relação à passagem de Nm 10.34 e 36 os manuscritos e edições concordam entre si na colocação do N 
nestes mesmos versículos, mas no caso do Sl 107 há divergências entre as fontes: há manuscritos e edições 
que assinalam o N os nos vv. 23-28 e 40 do mesmo salmo, cf. N.H. Snaith (ed.), Hebrew Old Testament, 
1995, p. 1031 e M. Koren (ed.), Torah, Neviim, Ketuvim, 1996, pp. 60-61. Contudo, a  BHK e a BHS que 
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1.2.3. Litterae Suspensae:  

Há quatro casos na Bíblia Hebraica em que aparecem determinadas letras escritas 

acima da linha normal do texto e são chamadas pela expressão latina de Litterae Suspensae 

(letras suspensas), as quais são encontradas nas seguintes passagens: Jz 18.30, Sl 80.14, Jó 

38.13 e 15. As funções dessas letras suspensas são diversas e podem assinalar casos de 

leituras variantes, motivos estatísticos, além de outros. Exemplo: Jó 38.15: ~yi
[
"v.rem. 17 

 

1.2.4. Litteris Majusculis e Litteris Minusculis:  
Em alguns lugares da Bíblia  Hebraica  aparecem  letras  em  tamanho  incomum em 

relação a outras em determinados textos.18 Essas letras são conhecidas como Litteris 

Majusculis (letra maiúscula) e como Litteris Minusculis (letra minúscula).19 As causas 

desse fato no texto bíblico não são inteiramente conhecidas atualmente pelos eruditos.20 

Exemplos: 1. letra maiúscula: Nm 27.5: !"j"P.vim e 2. letra minúscula: Is 44.14: !,roa. 

   

 

                                                                                                                                                                                 
reproduzem o Códice de Leningrado B19a anotam o mesmo sinal nos vv. 21-26 e 40, cf. R. Kittel e P.E. 
Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 1968, p. 1071 e K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia 
Hebraica Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, pp. 1190-1991. Cf. também, Ginsburg, 1897, pp. 341-344; 
Scott, 1995, p. 3; Tov, 1992, p. 54 e Yeivin, 1980, p. 46. Confirmando os dados comentados acima, o 
tratado Okhlah we-Okhlah lista as mesmas passagens contendo o citado sinal, cf. Okhl 179. 

17  Cf. Ginsburg, 1897, pp. 334-341; Dotan, 1972, col. 1408; Levias, 1916, p. 368; Würthwein, 1995, p. 19; 
Kelley et alii, 1998, p. 35; Tov, 1992, p. 57; Yeivin, 1980, p. 47; Scott, 1995, p. 4 e Trebolle Barrera, 1996, 
p. 318. 

18 O hebraico não possui letras maiúsculas ou minúsculas em sua escrita, mas tão somente letras em tamanho 
único, cf. C.L. Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, 1995, pp. 1-2. 

19 Cf. BHK, 1968, pp. XLIX e LII; BHS, 1997, pp. LIV e LVIII; Kelley et alii, 1998, pp. 103 e 180; Yeivin, 
1980, pp. 90 e 116 e A. Schenker, “Glossary of Common Terms in the Masorah Parva” in A. Schenker et 
alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fasciculus extra seriem: Librum Ruth, 1998, pp. XXXVIII e 
XXXIX.  

20 Cf. Yeivin, 1980, p. 47; Kelley et alii, 1998, p. 36; Scott, 1995, p. 4; Tov, 1992, pp. 57-58 e Trebolle 
Barrera, 1996, p. 318. O tratado Okhlah we-Okhlah fornece uma lista alfabética de palavras  que possuem 
alguma letra maiúscula no bloco de livros da Torá, entre as quais está o caso de Nm 27.5, cf. Okhl 82. O 
tratado Kiddushin 30a do Talmude da Babilônia também comenta alguns casos de letras de tamanho 
incomum no texto bíblico, entre eles, o caso que se encontra em Lv 11.42 onde a letra waw da palavra !Ax"G 
(GAxOn, ventre) assinala a metade da Torá através das letras, cf. I. Epstein (ed.), The Babylonian Talmud, 
Seder Nashim: Kiddushin 30a, 1936, p. 144. 



 11

1.2.5. Tiqqunê Soferim:  

A Massorá e as fontes talmúdicas mencionam casos em que acredita-se que os 

escribas no passado corrigiram ou alteraram algum termo ou letra no texto bíblico hebraico 

por motivos religiosos. As causas são variadas e principalmente ocorrem nas passagens em 

que o texto se refere a Deus de uma maneira pouco respeitosa e incomum.21 Uma das 

causas principais da introdução dessas alterações no texto bíblico era evitar que o nome de 

Deus fosse profanado ou desrespeitado.22 O número das modificações varia entre sete e 

treze casos, segundo o Talmude. Contudo, a Massorá chega a listar dezoito correções.  

O termo hebraico para designar tais casos é: Tiqqunê Soferim (~yir.pAs yenWQiT, 

Tiqq˘n  sOfrÏm, correções dos escribas) ou ainda: bWt"K;h h"nyiK (KinAh haKKAT˘v, o texto 

substitui uma palavra por outra).23 As dezoito passagens mencionadas pela Massorá são: 

Gn 18.22, Nm 11.15, Nm 12.12, 1Sm 3.13, 2Sm 16.12, 2Sm 20.1, 1Rs 12.16, Jr 2.11, Ez 

8.17, Os 4.7, Hb 1.12, Zc 2.12, Ml 1.13, Sl 106.20, Jó 7.20, Jó 32.3, Lm 3.20 e 2Cr 10.16.24  
 

1.2.6.ʿItturê Soferim:  

Há alguns poucos lugares no texto da Bíblia Hebraica onde a conjunção w (waw 

conjuntivo) teria de ser escrita, mas por algum motivo qualquer, é omitida pela tradição 

textual do texto bíblico hebraico. Os massoretas admitiam que os antigos escribas teriam 

omitido a letra waw devido a vários fatores e esse fenômeno textual é conhecido como 

vItturê Soferim (~yir.pAs yerWJi[, viXX˘r  sOfrÏm, omissões dos escribas).25 O Talmude da 

Babilônia em seu tratado Nedarim 37b diz que esses casos são halakhah de Moisés no Sinai 

                                                           
21 Cf. Tov, 1992, p. 65; Yeivin, 1980, pp. 49-50; Kelley et alii, 1998, pp. 37-38; Würthwein, 1995, pp. 17-18; 

Trebolle Barrera, 1996, p. 328; Levias, 1916, p. 366; E.J. Revell, “Masorah” in The Anchor Bible 
Dictionary, vol. 4, 1992, p. 593; C. McCarthy, “Emendations of the Scribes” in The Interpreter’s 
Dictionary of the Bible, Suppementary Volume, 1976, p. 263 e J. Weingreen, Introduction to the Critical 
Study of the Text of the Hebrew Bible, 1982, pp. 26-27. 

22 Cf. Yeivin, 1980, p. 49; Weingreen, 1982, p. 27; Würthwein, 1995, p. 17;  Ginsburg, 1897, p. 347 e Kelley 
et alii, 1998, p. 37. 

23 Cf. Tov, 1992, p. 65; Yeivin, 1980, p. 49; Scott, 1995, p. 15; Weingreen, 1982, p. 26; McCarthy, 1976, p. 
263; Revell, 1992, p. 593; Brotzman, 1994, p. 54; Würthwein, 1995, p. 17 e Trebolle Barrera, 1996, p. 328. 

24 Cf. Ginsburg, 1897, p. 347; McCarthy, 1976, p. 263; Kelley et alii, 1998, pp. 38-39; Würthwein, 1995, pp. 
17-18 e F.E. Deist, Towards the Text of the Old Testament, 1978, p. 60. O tratado Okhlah we-Okhlah lista 
também as mesmas dezoito passagens corrigidas pelos escribas, cf. Okhl 168. 

25  Cf. Ginsburg, 1897, pp. 308-309; Tov, 1992, p. 67; Würthwein, 1995, p. 18; Brotzman, 1994, p. 55; 
Trebolle Barrera, 1996, p. 328; Scott, 1995, p. 15; Kelley et alii, 1998, p. 40; Dotan, 1972, col. 1410 e A. 
Kristianpoller, “Masorah and Masorites” in The Universal Jewish Encyclopedia, vol. 7, 1942, p. 400. 
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e enumera os seguintes casos: Gn 18.5; Gn 24.55; Nm 31.2; Sl 36.7 e Sl 68.26. As mesmas 

passagens também são enumeradas pelo tratado Okhlah we-Okhlah.26   

 

1.2.7. Qerê e Ketiv:  
O texto da Bíblia Hebraica apresenta muitas situações textuais em que uma 

determinada palavra deve ser lida de uma forma diferente daquela que está escrita no texto 

consonantal. Em tais casos, a palavra no texto tradicional recebe o nome de Ketiv (byit.K, 

KÈTÏv, lit. o que está escrito) e a sua forma que deve ser lida de Qerê (yer.q ou yir.q, qÈr  ou 

qÈrÏ, lit. o que é lido), tais termos são particípios passivos aramaicos da construção verbal 

Peil.27 O número total dos casos de Qerê e Ketiv nos manuscritos e edições da Bíblia 

Hebraica varia entre oitocentos e quarenta e oito (848) e mil e quinhentos e sessenta e seis 

(1566), segundo os estudiosos.28 

Os manuscritos e as edições da Bíblia Hebraica costumam apresentar os casos de 

Qerê  e Ketiv da seguinte maneira: o Ketiv consta do próprio texto bíblico, enquanto o Qerê 

é colocado na margem, na Mp. Normalmente o Qerê não é vocalizado e o Ketiv possui as 

vogais do Qerê sobrepostas às suas consoantes (ex.: Gn 39.20: Ketiv yerwis]a / Qerê yrysa). 

Tal prática se verifica na BHS, na BHK, na HUBP, em Snaith, entre outras. Outras edições, 

como a Koren, apresentam o Ketiv somente com as suas consoantes, enquanto o Qerê 

possui as vogais correspondentes (ex.: Gn 39.20: Ketiv yrwsa / Qerê yeryis]a).   

De acordo com os eruditos, os casos de Qerê e Ketiv no texto bíblico estão 

relacionados a vários motivos e situações: tradições textuais divergentes, termos pejorativos 

e indecentes, blasfêmias, eufemismos, palavras incomuns, tipos de grafia (plena e 

                                                           
26  Cf. I. Epstein (ed.), The Babylonian Talmud, Seder Nashim: Nedarim 37b, 1936, pp. 116-117 e Okhl 217. 

Cf. também, Kelley et alii, 1998, p. 40 e Yeivin, 1980, p. 51.  
27  Cf. Dotan, 1972, col. 1419; Yeivin, 1980, p. 52; Kelley et alii, 1998, p. 40; Würthwein, 1995, p. 16; 

Weingreen, 1982, p. 15; Scott, 1995, p. 13; Tov, 1992, p. 58; Ginsburg, 1897, pp. 183-184; Trebolle 
Barrera, 1996, pp. 318-319; W. Morrow, “Kethib and Qere” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, 
p. 25 e G.E. Weil, “Qere-Kethibh (QK)” in The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Supplementary 
Volume, 1976, p. 716. 

28  Cf. Weil, 1976, p. 721. Weil informa ainda que a BHS reconhece cerca de 1272 casos de Qerê e Ketiv em 
seu texto, excluindo as situações de Qerê Perpetuum (Qerê Perpétuo) e a Segunda Bíblia Rabínica possui 
cerca de 1548 casos, cf. ibidem, 1976, p. 721. Yeivin informa ainda que o número menor dos casos de 
Qerê e Ketiv é em torno de 800 e o número maior pode chegar a mais de 1500 aproximadamente, cf. 
Yeivin, 1980, p. 55. Porém, Elias Levita (1468/9-1549) reconhece 848 casos (65 na Torá, 454 nos Profetas 
e 329 nos Escritos), cf. C.D. Ginsburg (ed.), Jacob ben Chajim Ibn Adonijah’s Introduction to the Rabbinic 
Bible and the Massoreth ha-Massoreth of Elias Levita, 1867, reimpr. 1968, p. 115. 
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defectiva), grafias irregulares e difíceis, correções gramaticais e estéticas, alterações 

exegéticas, questões doutrinárias, alterações de expressões arcaicas, além de outros.29 

Como exemplo, pode-se tomar o caso de Qerê e Ketiv no texto de 2Sm 22.51 no qual 

consta o Ketiv loyD.gim (está escrito: lit. miGDDyol) e seu correspondente Qerê é lAD.gim (lê-

se: miGDDOl, torre).30 

  

1.2.8. Sevirin: 

 O termo abreviado pela Massorá de Tiberíades Sevir ( Orybs, sÈvÏr) é a forma 

abreviada da expressão aramaica Sevirin (!yiryib.s, sÈvÏrÏn, normalmente transliterado como 

sevirin/sebirin, suposto) e tem origem no particípio passivo do verbo aramaico r;b.s (sÈvar, 

supor, sugerir).31 

Os estudiosos estão divididos sobre a função da nota Sevir e argumentam que as 

observações feitas pelos massoretas através dessa nota têm o objetivo de apoiar a leitura 

tradicional que está no texto bíblico e as formas dadas nas notas Sevir deveriam ser 

evitadas pelos leitores, pois seriam leituras errôneas.32 Ao contrário do Qerê, que é a 

                                                           
29  Cf. Morrow, 1992, pp. 28-30; Dotan, 1972, col. 1421; Weil, 1976, p. 721; Yeivin, 1980, pp. 52-58; Tov, 

1992, pp. 59-63; Würthwein, 1995, pp. 16-17; Kelley et alii, 1998, pp. 42-43 e Scott, 1995, p. 13. Alguns 
estudiosos argumentam, ainda, que as situações de Qerê e Ketiv representam variantes textuais encontradas 
em antigos manuscritos hebraicos e que eram tão importantes que não poderiam serem esquecidas, 
enquanto outros eruditos defendem a teoria de que as situações de Qerê e Ketiv representam correções ao 
texto ou variantes coletadas de diversas fontes e variantes opcionais, cf. Würthwein, 1995, pp. 16-17 e Tov, 
1992, pp. 60-63. Harry M. Orlinsky, argumentando sobre a origem das leituras de Qerê e Ketiv, diz que 
estas estão relacionadas à prática dos massoretas de escolherem uma ou outra leitura variante testificada 
em diferentes manuscritos hebraicos que eles conheciam. A leitura testemunhada na maioria dos 
manuscritos foi vocalizada e esta tornou-se o Qerê. A leitura constatada na minoria, contudo, não foi 
vocalizada e esta veio a ser o Ketiv, cf. H.M. Orlinsky, “The Origin of the Kethib-Qere System: A New 
Approach”, VTSup 7, 1960, pp. 186-187. Uma outra categoria do Qerê é relacionada a certos nomes 
freqüentes no texto bíblico e relacionados aos casos conhecidos como Qerê Perpetuum e a sua leitura é 
sempre diferente de sua forma escrita tradicionalmente. Os casos mais importantes são: o nome de Deus 
ho"wh.y / hiwh.y (yhwh e lido sempre como y"nod]a, '·DonAy, lit meu Senhor e ~yihol/a, 'ÈlohÏm, Deus); a grafia do 
nome Jerusalém: i~;l"vWr.y (escrito yÈr˘HAla[i]m) e lido como ~iyi;l"vWr.y (yÈr˘HAlaÏm), além de outros casos, 
cf. Tov, 1992, p. 59; Yeivin, 1980, pp. 58-59; Scott, 1995, pp. 13-14; Kelley et alii, 1998, pp. 42 e 45, n. 
46; Dotan, 1972, col. 1421; Morrow, 1992, p. 25; Brotzman, 1994, p. 54 e Weil, 1976, p. 717. 

30 Cf. BHS, 1997, p. 551; BHK, 1968, p. 497; Snaith, 1995, p. 521 e Neviim in Koren, 1996, p. 182. 
31 Cf. Yeivin, 1980, p. 62. Yeivin afirma que na Massorá da Babilônia os termos cognatos ao tiberiense são 

conhecidos como yzxd (DÈxAzÏ) e também como !yXbtXm (miHTAviHÏn), este último, abreviado pela 
Massorá como $Xym e possui a mesma função de seu equivalente tiberiense, cf. ibidem, 1980, p. 62. Cf. 
também Okhl 274. 

32  Cf. Yeivin, 1980, pp. 62-63 e Kelley et alii, 1998, pp. 156-157. 
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emenda correta de leitura e aceita tradicionalmente, o Sevir não possui o mesmo valor dado 

ao Qerê e todavia, nem todas as edições do texto bíblico hebraico costumam registrá-lo.33 

O texto de Nm 13.22 na BHS pode ilustrar o que foi comentado acima:34 

Texto: (...) !Ar.b,x-d;[ a~ob"Y;w b,g,N;b Wl][;Y;w  

Tradução: e subiram pelo Neguev e veio até Hebron (...) 

Nota Sevir na Mp da BHS:  ~ybr !wXl Orybs Ox ; este é um dos oito casos em que se supõe 

(Sevir) que o verbo deva ter a forma plural. 

Explicação: o Sevir está sugerindo que o verbo aob"Y;w (waYyYYYyAvo'Y, e veio) deveria ter a 

forma plural Waob"Y;w (waYyYYYyAvo' Y̆, e vieram) melhor adequada ao contexto do versículo citado. 

Pela sugestão do Sevir, a leitura correta do texto bíblico seria: e subiram pelo Neguev e 

vieram até Hebron (...). 

 

                                                           
33 Cf. Ginsburg, 1897, p. 187; Tov, 1992, p. 64 e Weingreen, 1982, p. 16. Segundo alguns estudiosos, a nota 

Sevir significa uma emenda textual feita pelos massoretas, isto é, uma correção marginal de uma palavra 
incomum no texto bíblico por outra comum, cf. Weingreen, 1982, p. 16; Wonneberger, 1990, p. 23 e 
Würthwein, 1995, p. 16. Segundo outros, a nota tem como objetivo avisar aos leitores sobre possíveis erros 
que facilmente eles poderiam cometer ao ler alguma palavra incomum no texto bíblico sem o devido 
cuidado, cf. A. Rubinstein, “The Terms !yXbtXm and yzxd in the Babylonian Massorah”, VT 10, 1960, pp. 
209-210. Todavia, Yeivin define o Sevir como uma nota que previne o leitor para que a leitura sugerida é 
para ser evitada e que o texto tradicional, mesmo que estranho, é o correto, cf. Yeivin, 1980, p. 62. A. 
Schenker, por sua vez, define o termo massorético como leitura sugerida ou conjectural que não é para 
ser incluída no próprio texto bíblico, cf. BHQ, 1998, p. XXXIX.  

34 Cf. BHS, 1997, p. 235. 
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2. O Texto Massorético 
 
2.1. Conceito Básico: 

A expressão Texto Massorético ou TM é o termo técnico comumente usado pelos 

eruditos para designar o texto bíblico hebraico que chegou até os dias atuais. Todas as 

edições impressas, críticas ou não, feitas por judeus ou cristãos, refletem esse mesmo texto. 

Na literatura de Crítica Textual como também nas edições críticas como a Biblia Hebraica 

3 (BHK) e Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) o símbolo usado para designar tal texto é 

Â (de [M]assorá).1 Em determinadas edições críticas como as da Hebrew University Bible 

Project (HUBP) a expressão hebraica para Texto Massorético é yir.bi[ x;sWn (n˘sax vøivrÏ, 

texto hebraico) e abreviada [òòn 2 ou também h"rASM;:h x;sWn (n˘sax hammAssOrAh, texto 

da Massorá).3  

Emanuel Tov comenta que o termo se refere a um grupo de manuscritos e outras 

fontes, todos relacionados entre si. Muitos elementos desses manuscritos e sua forma final 

foram determinados no início da Idade Média, mas refletem uma tradição muito antiga do 

texto bíblico hebraico. Tov afirma ainda que a denominação Texto Massorético foi dada a 

esse grupo por causa do aparato da Massorá adicionado a ele pelos massoretas. Segundo 

esse autor, o TM que hoje existe representa principalmente a tradição massorética de 

Tiberíades, principalmente a da família Ben Asher. Quando os estudiosos usam o termo 

Texto Massorético eles estão se referindo principalmente ao TM de Tiberíades.4   

                                                           
1 Cf. E. Würthwein, The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica, 2 ed., 1995, p. 

10. Na futura Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Texto Massorético passará a ser designado simplesmente por 
“M” por causa de [M]assorá. Esta informação encontra-se em A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica 
Quinta (BHQ), Fasciculus extra seriem: Librum Ruth, 1998, p. XX. Cf. também, R.I. Vasholz, Data for the 
Sigla of the BHS, 1983, p. 5. 

2 Cf. M.H. Goshen-Gottstein (ed.), The Book of Isaiah, vol. 1, Hebrew University Bible Project (HUBP), 
1975, encarte, p. iv; idem, The Book of Isaiah, vol. 2, Hebrew University Bible Project (HUBP), 1981, 
encarte, p. iv. e C. Rabin, S. Talmon e E. Tov (eds.), The Book of Jeremiah, Hebrew University Bible 
Project (HUBP), 1997, encarte, p. iv. 

3 Cf. HUBP, 1997, p. 15. 
4  Cf. E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, p. 22. Moshe H. Goshen-Gottstein afirma ainda 

que o termo Massorético deve ser usado para designar os manuscritos conhecidos hoje e surgidos após a 
atividade massorética, alguns dos quais surgidos não antes do século IX, cf. Cf. M.H. Goshen-Gottstein, 
“Hebrew Biblical Manuscripts: Their History and Their Place in the HUBP Edition” in F.M. Cross e S. 
Talmon (eds), Qumran and the History of the Biblical Text, 1978, p. 48. 
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Ellis R. Brotzman expõe uma divisão histórica da transmissão do TM desde o tempo 

do surgimento do texto Proto-Massorético até o período da evolução do mesmo sob a 

responsabilidade dos massoretas:5 

1. de 300 a.C. a 135 d.C.: período de desenvolvimento do texto Proto-Massorético ao lado 

de outros tipos textuais; 

2. de 135 a 500: período da aceitação oficial do texto Proto-Massorético pelos rabinos do 

período talmúdico e desenvolvimento de determinados aspectos textuais; 

3. de 500 a 1000: desenvolvimento do mesmo texto sob os trabalhos dos massoretas agora 

com a adição da vocalização, da acentuação e da Massorá e texto consonantal fixado de 

modo definitivo.  

  

2.2. Estrutura Consonantal: Considerações Gerais: 
O TM é a etapa posterior ao desenvolvimento do antigo texto Proto-Massorético e 

sua estrutura consonantal teve origem nesse mesmo texto surgido na época do Segundo 

Templo (c. séc. IV a.C. a II d.C.). Segundo Tov, o TM, desenvolvido pelos massoretas 

durante os primeiros séculos da Idade Média (c. séc. VIII a XI), é composto dos seguintes 

componentes: Estrutura consonantal; Elementos para-textuais ou ortografias irregulares; 

Vocalização; Acentuação e Aparato da Massorá.6 

Os estudiosos argumentam que a forma textual do TM que é a base de todas as 

edições impressas, de praticamente todas as traduções bíblicas e da maioria dos 

manuscritos hebraicos medievais, é exatamente a mesma desde o início da atividade 

massorética ocorrida por volta do século VIII. Os manuscritos medievais massoréticos são 

mais de 6.000 e todos apresentam um grau alto de uniformidade.7 

                                                           
5 Cf. E.R. Brotzman, Old Testament Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, pp. 42-55. F.M. 

Cross, tendo por base a sua Teoria dos Textos Locais da Bíblia, propõe uma divisão um tanto diferente de 
Brotzman e fornece as seguintes etapas de evolução do Texto Massorético: 1º Família Textual Babilônica 
(séc. IV a.C.); 2º Texto Proto-Rabínico (séc. III a.C.); 3º Recensão Rabínica (séc. I d.C.) e 4º Texto 
Massorético (séc. X d.C.), cf. F.M. Cross, “O Texto por Trás do Texto da Bíblia Hebraica” in H. Shanks 
(org.), Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto, 4 ed., 1993, p. 158. 

6 Cf. Tov, 1992, p. 23. Cf. também, E.J. Revell, “Masoretic Text” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 
1992, pp. 597-598. 

7 Cf. Tov, 1992, p. 23 e I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, p. 35. Cf. também, N.K. 
Gottwald, Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica, 2 ed., 1988, p. 126; J. Trebolle Barrera, A Bíblia 
Judaica e a Bíblia Cristã: Introdução à História da Bíblia, 1996, pp. 317 e 322 e J.L. Mackenzie, 
Dicionário Bíblico, 2 ed., 1984, p. 929. Segundo Tov, a estrutura consonantal do TM não mudou muito ao 
longo de mais de 1000 anos e afirma também que se comparado o Códice de Leningrado B19a (c. 
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2.3. Vocalização Tiberiense: Aspectos Gerais: 
Os massoretas desenvolveram três tipos de sistemas de vocalização do texto 

consonantal hebraico, cada qual desenvolvido em épocas e lugares diferentes: babilônico 

(séc. VII-IX), palestino (séc. VIII-IX) e tiberiense (séc. IX-X),8 o último dos quais tornou-

se o sistema de vocalização massorética mais importante e o único a ser hoje utilizado, 

tanto no hebraico das edições da Bíblia Hebraica como no hebraico moderno.9 Um dos 

responsáveis pelo avanço da compreensão dos três sistemas de vocalização massorética foi 

Paul E. Kahle (1875-1965) que trabalhou sobretudo com os fragmentos da Guenizá do 

Cairo. Além disso, também publicou vários textos hebraicos com vocalização babilônica e 

palestina e classificou-os tendo por base os seus tipos de anotação vocálica.10 

O sistema tiberiense conseguiu se sobrepor aos demais sistemas massoréticos e hoje 

é o único a ser usado nas edições do texto bíblico hebraico e as gramáticas do mesmo se 

dedicam a explicar as suas peculiaridades e características lingüísticas e gramaticais.11 Seu 

sistema de vocalização é composto de dez sons de vogais divididas entre longas e breves e 

mais quatro semi-vogais.12 

                                                                                                                                                                                 
1008/1009) com o 1QIsb (segundo manuscrito de Isaías da primeira gruta de Hirbet Qumran, c. séc. I a.C.) 
pode-se constatar uma estrita relação textual entre os dois manuscritos que distam entre si em cerca de um 
milênio e as diferenças são todas ligadas a detalhes menores. Tov analisando o texto de Is 48.17-49.15 entre 
o Códice L e entre 1QIsb constata que há 16 casos de omissão/adição de waw conjuntivo, 4 casos de 
adição/omissão de artigo definido, 10 casos de diferença de consoantes, 24 casos de diferenças gramaticais, 
5 casos de omissão de palavras, 6 casos de adição de palavras, 11 casos de palavras diferentes, além de 
outros detalhes textuais, cf. Tov, 1992, pp. 30-32. 

8 Cf. Yeivin, 1980, p. 139; Trebolle Barrera, 1996, p. 316; Würthwein, 1995, pp. 22-23 e Tov, 1992, pp. 43-
44. Revell diz que os sinais de vocalização foram desenvolvidos provavelmente entre 500 e 700 d.C., mas 
uma data mais antiga também pode ser possível, cf. Revell, 1992, p. 599. 

9 Cf. F.I. Andersen; A.D. Forbes, Spellings in the Hebrew Bible, 1986, p. 76; Trebolle Barrera, 1996, p. 316; 
Sellin e Fohrer, 1978, p. 760 e A. Unterman, Dicionário Judaico de Lendas e Tradições, 1992, p. 168. 

10 Cf. Trebolle Barrera, 1996, pp. 316-317; P.H. Kelley; D.S. Mynatt; T.G. Crawford, The Masorah of Biblia 
Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 27 e A. Sáenz-Badillos, A History 
of the Hebrew Language, 1997, pp. 87 e 96-98. 

11 Cf. P.E. Kahle, The Cairo Geniza, 2 ed., 1959, p. 186 e Trebolle Barrera, 1996, p. 316. 
12 Cf. C.L. Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, 1995, pp. 5-6 e 9-11; P.H. Kelley, Hebraico Bíblico: 

Uma Gramática Introdutória, 1998, pp. 23, 26-27 e 30-31; P. Auvray, Iniciação ao Hebraico Bíblico, 
1997, pp. 14-17; G. Kerr, Gramática Elementar da Língua Hebraica, 3 ed., 1980, pp. 8-10 e J.R. Berezin, 
Dicionário Hebraico-Português, 1995, p. XLIV. P.E. Kahle comenta que a pronúncia fixada pelos 
massoretas, de acordo com a concepção destes, foi legada a eles de modo exato e os mesmos transmitiram 
a gerações posteriores exatamente a pronúncia hebraica que remontava ao período bíblico. Além disso, os 
massoretas eram conscientes do valor de seu trabalho e tinham o interesse de que seu sistema fosse o único 
a ser reconhecido como padrão e fosse também preservado e transmitido pelas futuras gerações de escribas 
judeus, cf. P.E. Kahle, “The Masoretic Text of the Bible and the Pronunciation of Hebrew”, JJS 7, 1956, p. 
144 e idem, 1959, p. 150. Kahle, observando ainda diferenças de pronúncia do hebraico em época 
massorética e pré-massorética, comenta que no período dos massoretas havia diferenças entre os da 
Palestina e entre os da Babilônia em relação à representação fonética do hebraico, principalmente na 
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2.4. Acentuação Massorética: Aspectos Gerais: 
 

Além da vocalização e das notas da Massorá, os massoretas adicionaram ao TM 

sinais de acentuação. Os acentos massoréticos são conhecidos pelo nome de ~yim][.j (heb. 

XÈv·mÏm, acentos) e também conhecidos como a"r.qiM;h yem][.j (heb. XÈv·m  hammiqrA', 

acentos da Bíblia ou lit. sabores de leitura) e possuem as seguintes funções: 13 

1. Assinalam a sílaba tônica de cada palavra do versículo; 

2. Assinalam a divisão semântica e estabelecem relações sintáticas; 

3. Assinalam a melodia (cantilação) dos termos do versículo.  

 Os acentos massoréticos são divididos em dois grandes blocos: os disjuntivos e os 

conjuntivos distribuídos ao longo dos vinte e um livros da Bíblia Hebraica e conhecidos 

como: ~yir"p.s a"k yem][.j (XÈv·m  veCFVWrÏm wÈ'ehAD sÈfArÏm, lit. acentos dos vinte e um 

livros). Os sinais de acentuação no livro de Salmos, de Provérbios e de Jó, conhecidos 

como os “três livros poéticos”, os acentos são conhecidos como: t"ma yem][.j 

(XÈv·m  vÈme"TCFV, acentos dos três livros poéticos).14 

 Os sinais de acentuação são divididos em dois grandes blocos: os disjuntivos ou 

domini (lat. senhores) e os conjuntivos ou servi (lat. servos). Os disjuntivos assinalam as 

divisões principais do versículo, enquanto que os conjuntivos servem de “auxiliares” aos 

disjuntivos e assinalam as palavras entre os disjuntivos.15 Segundo as listas fornecidas pelos  

                                                                                                                                                                                 
representação que cada grupo fazia das guturais, cf. idem, “Pre-Massoretic Hebrew”, Textus 2, 1962, pp. 2-
4. Um outro ponto-de-vista sobre a pronúncia do hebraico dos tempos bíblicos e daquela fixada pelos 
massoretas é dado por Preben Wernberg Møller, o qual afirma que a vocalização massorética não reflete a 
real pronúncia do hebraico falado durante a época bíblica. O mesmo autor argumenta que não é possível 
saber de como era falado o hebraico por determinados personagens bíblicos como Débora, Davi, Jeremias 
ou mesmo o autor do livro de Daniel e ainda, havia evidentes diferenças de pronúncia do hebraico em 
diferentes estágios do período bíblico e tais diferenças não são contempladas pela vocalização padronizada 
massorética que trata o hebraico bíblico como se fosse uma língua uniforme em todos os livros da Bíblia 
Hebraica. A vocalização massorética, segundo Wernberg Møller, provavelmente não reflete a pronúncia do 
hebraico de nenhum estágio do período bíblico, cf. P. Wernberg Møller, “Aspects of Masoretic 
Vocalization”, IOMS 1, 1974, pp. 122-123. 

13 Cf. Yeivin, 1980, p. 158; Tov, 1992, p. 68; W.R. Scott, A Simplified Guide to BHS: Critical Apparatus, 
Masora, Accents, Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, p. 25 e A. Herzog, “Masoretic Accents 
(Musical Rendition)” in Encyclopaedia Judaica, vol. 11, 1972, col. 1103. 

14 Cf. Yeivin, 1980, pp. 157-158 e 164; Tov, 1992, p. 69; Scott, 1995, p. 25; Herzog, 1972, col. 1103; 
“Tabula Accentuum” in K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997 
e C.D. Ginsburg (ed.), Jacob ben Chajim ibn Adonijah’s Introduction to the Rabbinic Bible and the 
Massoreth ha-Massoreth of Elias Levita, 1867, reimpr. 1968, pp. 248 e 266.  

15 Cf. Yeivin, 1980, p. 165; Scott, 1995, pp. 25-26; Tov, 1992, p. 69 e Trebolle Barrera, 1996, p. 321. 
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estudiosos o total de acentos varia, mas no geral nos vinte e um livros de prosa os acentos 

disjuntivos são dezoito e os conjuntivos nove, totalizando vinte e sete acentos. Nos três 

livros poéticos, os disjuntivos são doze e os conjuntivos nove, totalizando assim vinte e um 

acentos.16  

Segundo os estudiosos, os acentos massoréticos foram criados entre 500 e 700 para 

assinalar uma antiga tradição de canto conhecida pelos massoretas desde o início da 

atividade massorética. Tal tradição de canto era muito antiga e os acentos, juntamente com 

a vocalização, devem ter sido introduzidos no TM entre o fim do período talmúdico (c. 

600) e entre 750.17  

   

2.5. Massorá: 
 

A Massorá, constituída da Masora Parva, da Masora Magna e da Masora Finalis, é 

mais um componente integrante do TM, juntamente com a vocalização e a acentuação (cf. o 

capítulo referente à Massorá: Definições, para mais informações).  

 
 

                                                           
16 Cf. “Tabula Accentuum” in BHS, 1997; Yeivin, 1980, pp. 167 e 264; Scott, 1995,  pp. 27-35 e E.J. Revell, 

“Masoretic Accents” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, pp. 595-596. 
17 Cf. E.J. Revell, 1992, p. 596 e Yeivin, 1980, p. 164. As comunidades judaicas da Diáspora possuem 

diferentes interpretações melódicas dos acentos  massoréticos e há também diferentes tradições musicais 
dos mesmos entre os dois grandes grupos judaicos, os ashkenazim e os sefaradim e entre as comunidades 
judaicas do Irã, do Iraque, do Iêmen, da Síria, da Holanda, da Itália entre outras, cada qual possuindo seu 
próprio modo de entoar o texto bíblico na sinagoga e nas festas judaicas de caráter religioso, cf. Scott, 
1995, p. 35 e Yeivin, 1980, p. 159. Avigdor Herzog divide os estilos tradicionais de melodia em cinco 
maiores grupos: 1. iemenita; 2. ashkenazita; 3. médio-oriental e norte africano; 4. sefaradita hierosolimita e 
5. diversos estilos locais norte mediterrâneo, cf. Herzog, 1972, cols. 1190-1111. 
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3. Os Principais Códices Massoréticos 
 

3.1. Introdução: 
 A produção de manuscritos massoréticos durante a época medieval é enorme: mais de seis 

mil1 são conhecidos, alguns dos quais surgidos no período de desenvolvimento da atividade 

massorética das famílias Ben Asher e Ben Naftali, ambas de Tiberíades. Dentre os manuscritos 

sobreviventes atualmente e relacionados diretamente aos massoretas tiberienses, quatro são os mais 

importantes por serem estritamente relacionados à tradição massorética de Ben Asher e surgidos 

durante o auge de desenvolvimento desse sistema e possivelmente produzidos durante a vida dos 

massoretas Moisés e Aarão ben Asher (séculos IX e X). Por essa razão, esses manuscritos em 

formato de códice são estudados pelos eruditos especializados em assuntos massoréticos e bíblicos. 

Os códices a serem discutidos são: 

 

3.2. Códice de Alepo A: 

Esse manuscrito conhecido como Códice A ou Códice a abrange o texto inteiro da 

Bíblia Hebraica, mas faltam várias partes (cf. abaixo) e teria sido escrito em Jerusalém por 

volta de 925/930 por Shelomoh ben Buyaʿa, o qual escrevera o texto consonantal, enquanto o 

próprio Aarão ben Moisés ben Asher dotara-o com sinais vocálicos, acentos e notas 

massoréticas.2 Nos círculos judaicos esse códice é conhecido também pelo nome de r,t,K;h 

                                                   
 
1  Cf. E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, p. 23. Foi por volta de 700 d.C. que os judeus 

adotaram o livro em formato de códice (lat. codice ou codex; heb. @"x.cim, micxAf) ao lado dos rolos. O 
códice era usado para fins particulares e eruditos e não no serviço público da sinagoga. Semelhante ao 
antigo rolo, o códice era feito de pergaminho e em um formato similar ao atual livro. As folhas eram 
cortadas e costuradas de um de seus lados e cada fólio (folha) era escrito dos dois lados e o leitor tinha, 
portanto, de folhear o manuscrito para fazer a leitura, cf.  J. Trebolle Barrera, A Bíblia Judaica e a Bíblia 
Cristã: Introdução à História da Bíblia, 1996, pp. 116-117 e E. Würthwein, The Text of the Old Testament: 
An Introduction to the Biblia Hebraica, 2 ed., 1995, p. 8. 

2 Cf. I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, p. 16; E.R. Brotzman, Old Testament Textual 
Criticism: A Practical Introduction, 1994, pp. 56-57; Tov, 1992, p. 46; P.E. Kahle, “The Hebrew Ben Asher 
Bible Manuscripts”, VT 1, 1951, p. 164; C.D. Ginsburg, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the 
Hebrew Bible, 1897, p. 242 e Würthwein, 1995, p. 36. Um ponto de vista diferente sobre a autenticidade do 
códice e a sua relação com Aarão ben Asher é dada por J.L. Teicher, o qual afirma que o Códice A não foi 
escrito por Shelomoh ben Buy?a e nem o próprio Aarão ben Asher esteve envolvido em sua confecção e ainda, 
o manuscrito, segundo este autor, pode ter surgido por volta do século XI ou XII e seu colofão se refere, na 
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(haKKeTer, a Coroa) e também como h"bAc ~"r"a r,t,K (KeTer 'ArAm cOvAh, lit. Coroa de 

Alepo).3 

 Hoje, o Códice A está em estado fragmentário, devido a um incêndio criminoso feito à 

sinagoga de Alepo em 1947, causando-lhe irreparáveis danos. Em conseqüência disso, seu texto 

começa com a última palavra de Dt 28.17, mas faltam ainda outros textos. Originalmente o códice 

continha um total de trezentos e oitenta fólios, dos quais somente duzentos e noventa e quatro 

sobrevivem e atualmente encontra-se na Biblioteca do Instituto Ben-Zvi em Jerusalém, Israel.4  

 Seu sistema de vocalização concorda com a tradição de Ben Asher em torno de noventa e 

quatro por cento (94%) e concorda com a de Ben Naftali em cerca de seis por cento (6%), isso de 

acordo com o Sefer ha-Hillufim (Livro das Diferenças) de autoria de Mishael ben Uzziel (c. 1050). 

Contudo,  é  considerado  o  manuscrito  massorético  mais  fiel  ao  sistema  de  Ben Asher  e  o 

que  melhor representa o seu trabalho.5 O texto do Códice A é disposto em três colunas por página 

e os livros poéticos (Salmos, Provérbios e Jó) são escritos em duas. A escrita é cuidadosa e a sua 

Massorá raramente contradiz o texto ou possui dados incorretos e incompletos. Devido à sua fama 

e autoridade e à sua relação com Aarão ben Asher, foi usado para fins litúrgicos e era lido nas três 

festas judaicas: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes.6   

  

3.3. Códice Or 4445 B: 
 O Códice Or 4445 B, também conhecido como Códice Britânico, faz parte da coleção de 

manuscritos antigos do Museu Britânico de Londres, Inglaterra e abrange o Pentateuco (Torá), mas 

faltam alguns trechos: Gn 1.1 a 39.19; Nm 7.46-73 e 9.12-18 e Dt 1.34 em diante. Ao que parece, 

segundo  alguns  estudiosos,  fora  escrito  por  volta  de  925/930,  talvez por Moisés ben Asher.  A 

  

                                                                                                                                                                                 
verdade, a um outro manuscrito massorético, cf. J.L. Teicher, “The Ben Asher Bible Manuscripts”, JJS 2, 
1950/1951, pp. 22 e 25. 

3  Cf. P. E. Kahle, The Cairo Geniza, 2 ed., 1959, p. 107; H. Minkoff, “The Aleppo Codex: Ancient Bible 
from the Ashes”, Bible Review 7, 1991, p. 27 e D.S. Loewinger e E. Kupfer, “Manuscripts, Hebrew” in 
Encyclopaedia Judaica, vol. 11, 1972, cols. 900 e 903. 

4  Cf. Brotzman, 1994, p. 57; Tov, 1992, p. 46.   
5  Cf. Yeivin, 1980, pp. 16-17; A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language, 1997, pp. 107-108 e P.H. 

Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and 
Annotated Glossary, 1998, p. 19.  

6  Cf. Ginsburg, 1897, p. 242 e Würthwein, 1995, p. 36.  
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vocalização   concorda   com   a   tradição  de  Ben  Asher  em  cerca  oitenta por cento  (80%)  dos  

casos  e  possui   uma   escrita   menos   cuidadosa   do   que  aquela  empregada no Códice de 

Alepo A e no Códice de Leningrado B19a. Possui Masora Parva e Masora Magna e esta é mais 

extensa do que as dos dois códices mencionados. O seu texto é disposto em três colunas por fólio. 7 

 Há várias passagens na Massorá do Códice B que se referem a Moisés ben Asher como 

autoridade em assuntos massoréticos e ao que parece ele ainda estava vivo quando o manuscrito foi 

concluído, pois o seu colofão (gr. kolofwvn, kolophón, texto em que o escriba informava seu 

nome, local, data e outros dados nos manuscritos medievais) não se refere a ele como se estivesse 

morto (opinião defendida por Paul E. Kahle e comentada na BHK).8  

 As variantes textuais desse manuscrito foram coletadas e citadas por Christian D. Ginsburg 

em   sua  edição  crítica  da  Bíblia  Hebraica  (1908/1926)  e  o  mesmo  argumentava  que  o  texto 

consonantal  e  vocalização  desse  manuscrito foram feitas por volta de 820 e 850 e a sua Massorá 

tinha sido adicionada um século mais  tarde  por  um  outro  escriba,  precisamente  na  

época de vida de Moisés ben Asher (c. 900/940).9 

 

3.4. Códice do Cairo dos Profetas C: 
 Este códice contém somente os Profetas Anteriores (de Josué a II Reis) e Posteriores (de 

Isaías a Malaquias) e teria sido composto por volta de 895/896 por Moisés ben Asher e é o 

manuscrito massorético mais antigo conhecido pelos eruditos. A sua Masora Magna é muito curta e 

a escrita desse códice (texto, vogais, acentos e Massorá) é muito cuidadosa e similar àquela 

empregada no Códice de Alepo A. O texto bíblico é escrito em três colunas. Em termos de 

vocalização, este manuscrito é mais relacionado ao sistema massorético de Ben Naftali (sessenta e 

quatro por cento [64%]) do que a de Ben Asher (trinta e três por cento [33%]).10  

                                                   
 
7  Cf. Yeivin, 1980, p. 19; Kelley et alii, 1998, p. 18; Sáenz-Badillos, 1997, p. 109; Würthwein, 1995, p. 176; 

Tov, 1992, p. 47; Ginsburg, 1897, p. 470 e Brotzman, 1994, p. 57.  
8  Cf. P.E. Kahle, “Praefationes Anglicae III”  in R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 

1968, p. XXXI; idem, 1951, p. 167; Würthwein, 1995, p. 176 e Kelley et alii, 1998, p. 18. Teicher questiona a 
ligação do Códice B à tradição de Ben Asher, pois em várias pontos este códice se desvia das regras 
massoréticas estabelecidas por esta família e o mesmo estudioso argumenta também que este manuscrito é 
posterior ao século X, cf. Teicher, 1950/1951, p. 24-25. 

9  Cf. Ginsburg, 1897, p. 470. Cf. também Würthwein, 1995, p. 176 e Sáenz-Badillos, 1997, p. 109 n. 155.  
10  Cf. Kahle, 1951, pp. 162-163; Ginsburg, 1897, p. 241; Yeivin, 1980, p. 20; Kelley et alii, 1998, p. 18; Sáenz-

Badillos, 1997, p. 109; Würthwein, 1995, p. 35; Brotzman, 1994, pp. 57-58; Loewinger e Kupfer, 1972, col. 
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3.5. Códice de Leningrado B19a: 

 O Códice de Leningrado B19a também conhecido como Códice L ou l é o manuscrito 

massorético mais antigo da Bíblia Hebraica contendo a totalidade de seu texto e fora escrito por 

volta de 1008 ou 1009 por Shemuel ben Yaaqov, no Cairo, Egito. O escriba afirma no colofão do 

códice que ele fizera o seu trabalho de acordo com livros do mÈlamED (mestre) Aharon ben Moshe 

ben Asher.11  

 O seu sistema de vocalização concorda com a tradição massorética de Ben Asher em cerca 

de noventa e dois por cento (92%) e o restante, oito por cento (8%), com a tradição de Ben Naftali e 

este dado é baseado na obra de Mishael ben Uzziel. Segundo Kahle, um exame cuidadoso do 

Códice L baseado nas listas de Ben Uzziel mostra que cerca de noventa e cinco por cento (95%) 

dos casos pertencem às leituras de Ben Asher.12 Hoje, esse códice encontra-se em São Petersburgo 

(antiga Leningrado), Rússia, na Biblioteca Nacional Russa (antiga Biblioteca Pública Estatal 

Saltykov-Shchedrin) e faz parte da Segunda Coleção Firkowitch de Manuscritos Hebraicos.13  

 A sua escrita é cuidadosa e o texto bíblico é escrito em três colunas, enquanto os livros 

poéticos (Salmos, Jó e Provérbios) são escritos em duas colunas e cerca de vinte e sete linhas por 

coluna. O total de fólios é de quatrocentos e noventa e um, dos quais quatrocentos e sessenta e três 

contêm o texto bíblico, Massorá, vocalização e acentuação.14 Percebe-se muitos pontos de rasura e 

correções ao longo de seu texto e segundo os estudiosos, esse fato evidencia que o manuscrito era 

na verdade um texto de tradição Ben Naftali e que, posteriormente à sua conclusão, ele foi revisto e 

corrigido para concordar com a tradição de Ben Asher. Contudo, o seu texto ainda reserva várias 

leituras próprias de Ben Naftali.15  

                                                                                                                                                                                 
900 e Tov, 1992, p. 47. Teicher argumenta que não há consistência em aceitar a autenticidade do colofão do 
Códice C no qual consta que o próprio Moisés ben Asher foi o responsável pela confecção deste manuscrito, 
cf. Teicher, 1950/1951, pp. 18-20 e 25. 

11  Cf. BHS, 1997, p. XXXII; Ginsburg, 1897, pp. 243-245; Loewinger e Kupfer, 1972, col. 903; Tov, 1992, 
p. 47; Würthwein, 1995, pp. 36-37; Kelley et alii, 1998, p .19; Yeivin, 1980, p. 18; Brotzman, 1994, pp. 
56-57; Sáenz-Badillos, 1997, p. 108 e Kahle, 1959, p. 110. Segundo Teicher, a informação de que o Códice 
L ter sido feito a partir de livros ligados ao nome de Aarão ben Asher evidencia que seu texto é eclético e foi 
produzido tendo por base várias fontes massoréticas, cf. Teicher, 1950/1951, pp. 23-25. 

12  Cf. Kahle, 1959, p. 117. 
13  Cf. Yeivin, 1980, pp. 18-19; Tov, 1992, p. 47; Brotzman, 1994, p. 57; Kelley et alii, 1998, p. 19; Würthwein, 

1995, p. 36; Ginsburg, 1897, p. 244 e Sáenz-Badillos, 1997, p. 108. 
14  Cf. A. Schenker et alii, “General Introduction” in A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta. 

Fasciculus extra seriem: Librum Ruth (BHQ), 1998, p. XIV e Yeivin, 1980, p. 19. 
15  Cf. Sáenz-Badillos, 1997, p. 108; Yeivin, 1980, pp. 18-19, Kahle, 1951, pp. 164-166 e Tov, 1992, p. 47. 
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4. As Principais Edições Críticas  
da Bíblia Hebraica 

 
4.1. Introdução: 
  
 Atualmente há três edições críticas da Bíblia Hebraica preferidas pelo mundo 

erudito, as quais são conhecidas como: Biblia Hebraica 3 (BHK), Biblia Hebraica 

Stuttgartensia (BHS) e Hebrew University Bible Project (HUBP). Dentro de alguns anos 

(por volta de 2006) estará à disposição do mundo erudito a Biblia Hebraica Quinta (BHQ) 

que será a sucessora da BHS e que estará na mesma linha de suas predecessoras, a BHK e a 

já mencionada BHS. O texto hebraico dessas edições tem por base um único manuscrito 

pertencente à tradição da Ben Asher e próximo à época áurea de sua atividade ocorrida no 

século X. 

 Essas edições revolucionaram o conceito de se editar a Bíblia Hebraica e trouxeram 

também novos rumos para as futuras publicações, suplantando todas as demais edições 

anteriores e tornando-se superiores à Segunda Bíblia Rabínica de Jacob ben Hayyim 

(1524/1525).1 Elas apresentam, além do texto bíblico, um aparato crítico com citações de 

variantes textuais contidas em outros manuscritos hebraicos medievais, nos manuscritos do 

Mar Morto, em outras edições do texto hebraico. Além dos textos em hebraico, também são 

                                                           
1 Cf. E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, pp. 371-374 e E. Würthwein, The Text of the Old 

Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica, 2 ed., 1995, pp. 43-44. Além da Segunda Bíblia 
Rabínica, pode-se mencionar outras edições também importantes: A Primeira Bíblia Rabínica de Félix 
Pratensis (1516/1517), a edição de Benjamin Kennicott (1776/1780), a de Giovanni Bernardo de Rossi 
(1784/1788) e a de Christian David Ginsburg (1908/1926), entre outras. Entre as modernas, podem ser 
citadas as seguintes edições: Umberto D. Cassuto, The Jerusalem Bible (1952/1953), Norman H. Snaith, 
Hebrew Old Testament (1958), Aron Dotan, Edição Adi (1976), cf. Tov, 1992, pp. xx-xxi e 78-79; 
Würthwein, 1995, pp. 42 e 184 e N.H. Snaith, “Bible: Printed Editions (Hebrew)” in Encyclopaedia 
Judaica, vol. 4, 1972, cols. 836-837. Bleddyn J. Roberts argumenta que duas das edições modernas 
mencionadas mereceriam uma maior atenção por parte dos eruditos, pois representam um avanço nos 
estudos da história do texto da Bíblia Hebraica pós-1937. As edições contempladas por Roberts são: a de 
Cassuto e a de Snaith, as quais, segundo o autor, são importantes e seus textos, reconstruídos 
cientificamente, representam também um texto de tradição Ben Asher, cf. B.J. Roberts, “The Hebrew Bible 
Since 1937”, JTS 15, 1964, pp. 254-257. O próprio Snaith, defendendo a sua edição e seus métodos, 
argumenta que seu texto é muito próximo ao da Biblia Hebraica 3 (BHK) de R. Kittel e P.E. Kahle que 
reproduz o texto do Códice de Leningrado B19a, cf. N.H. Snaith, “The Ben Asher Text”, Textus 2, 1962, 
pp. 12-13. P.E. Kahle também comentou favoravelmente sobre os métodos empregados por Cassuto em sua 
edição, a qual seria construida tendo por base o Códice de Alepo A, o Códice de Leningrado B19a, Códice 
Or 4445 B e o Códice do Cairo dos Profetas C, cf. P.E. Kahle, “The New Hebrew Bible”, VT 3, 1953, p. 
417.   
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citadas variantes encontradas nas antigas versões como: grego, latim, aramaico, siríaco, 

copta, etíope, armênio e árabe. As principais características das quatro edições críticas são: 

 

4.2. Biblia Hebraica 3 (BHK): 
As duas primeiras edições da Biblia Hebraica, cujo editor foi Rudolf Kittel, 

seguiam ainda o texto da Segunda Bíblia Rabínica de Jacob ben Hayyim (BHK, primeira 

edição em 1905 e segunda edição em 1913 ambas editadas em Leipzig, Alemanha). A partir 

da terceira edição (Biblia Hebraica 3 [BHK], Stuttgart, 1929/1937) R. Kittel abandonou o 

texto eclético de Ben Hayyim, que era baseado em manuscritos medievais tardios para 

editar, por sugestão de Paul E. Kahle, o Códice de Leningrado B19a. Segundo a opinião de 

Kahle, este manuscrito pertenceria à pura tradição de Aarão ben Asher.2  

Os editores dessa edição são os próprios Rudolf Kittel e Paul E. Kahle, os quais 

receberam a colaboração nesse trabalho de vários eruditos em Antigo Testamento. Somente 

a partir de sua sétima edição, de 1951, é que o seu aparato crítico registra as variantes 

encontradas no primeiro manuscrito de Isaías da primeira gruta de Qumran (1QIsa).3 

 Bleddyn J. Roberts afirma que um dos méritos da BHK é que com sua publicação 

houve a reintrodução de um verdadeiro texto massorético no lugar do texto eclético de Ben 

Hayyim.4 Yeivin, comenta que a BHK foi uma importante inovação, pois apresenta texto e 

Massorá de um único manuscrito massorético, nesse caso, o Códice L.5 Devida à sua 

importância no mundo erudito a BHK tornou-se a edição crítica da Bíblia  Hebraica  mais  

usada no século XX, adquirindo respeito e reconhecimento internacional. Posteriormente,  

esta edição só foi superada pela sua sucessora, a BHS. 

  

                                                           
2  Paul E. Kahle afirma que o Códice de Leningrado B19a é um tipo definitivo de texto Ben Asher e considera 

também que o mesmo manuscrito é o resultado final dos esforços da família Ben Asher em fixar o texto 
bíblico hebraico, cf. P.E. Kahle, “The Ben Asher Bible Manuscripts”, VT 1, 1951, p. 164. 

3 Cf. Würthwein, 1995, p. 43. O aparato crítico da BHK apresenta-se em um formato novo em relação às 
anteriores, registrando variantes de muitos testemunhos textuais antigos e observados por gerações de 
eruditos em Crítica Textual. Sua seleção de variantes é mais extensa do que a da Biblia Hebraica 
Stuttgartensia (BHS). Seu aparato crítico é dividido em duas partes: o primeiro aparato (de cima) registra 
variantes menos importantes e superficiais, enquanto o segundo (de baixo) contém as mais importantes e 
profundas variantes contidas em várias fontes, cf. R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 
15 ed., 1968, p. XXVI. 

4  Cf. B.J. Roberts, “The Emergence of the Tiberian Massoretic Text”, JTS 49, 1948, p. 16. 
5 Cf. I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, pp. 126-127. 
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4.3. Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS): 
Assim como a BHK, a Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), também tem por base 

a  mesma  fonte  de  sua  antecessora,  o Códice L já discutido acima. Essa edição apresenta  

várias inovações em relação à BHK, como por exemplo, um aparato crítico renovado e 

atualizado (com mais citações dos Manuscritos do Mar Morto e da Guenizá do Cairo), a 

Massorá revisada, refeita e ampliada. Além desses aspectos, a BHS mantém uma melhor 

fidelidade e precisão em reproduzir o texto do códice mencionado em seus mínimos 

detalhes, como também os assim chamados erros do copista encontrados no mesmo.6 

A BHS foi editada em Stuttgart, Alemanha em 1967/1977 e os seus editores são 

Karl Elliger  e  Wilhelm Rudolph,  os  quais tiveram a colaboração de vários eruditos, 

inclusive de Gérard E. Weil, que ficou responsável pela Massorá.7 Desde o seu surgimento, 

apareceram várias obras comentando o seu valor para a classe acadêmica e, ao passar do 

tempo, surgiram manuais explicando a terminologia de seu aparato crítico e de sua 

Massorá.8 Hoje, a BHS é a edição crítica mais utilizada pelo mundo acadêmico. 

 

4.4. Biblia Hebraica Quinta (BHQ): 
 Está prevista para ser editada em 2006 a edição que sucederá a BHS e que tem por 

título Biblia Hebraica Quinta (BHQ). Esta edição tem como base também o Códice L e terá 

a Masora Parva, a Masora Magna e a Masora Finalis originais do citado códice, além de 

seguir a ordem dos livros bíblicos do modo em que aparecem exatamente no manuscrito, 

enquanto que o aparato crítico foi refeito completamente, de acordo com as novas 

descobertas no campo da Crítica Textual.9 

Em relação à citação de variantes textuais contidas nos manuscritos massoréticos, a 

BHQ  cita  em  seu  aparato  os  seguintes códices e suas abreviaturas: o Códice de Alepo A  

                                                           
6  Cf. J. Barr, “Review of Biblia Hebraica Stuttgartensia”, JJS 25, 1980, pp. 99-100 e I. Yeivin, “The New 

Edition of the Biblia Hebraica – its Text and Massorah”, Textus 7, 1969, pp. 116-118. Nos casos em que há 
erros do copista no Códice L, a BHS os mantém em seu texto e assinala as correções textuais em seu 
aparato crítico. 

7  Cf. K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, p. II. 
8  Cf. Tov, 1992, pp. 3, 7 e 376. R. Wonneberger fornece uma lista de correções ao texto da BHS (2 ed., 

1984), cf. R. Wonneberger, Understanding BHS: A Manual for the Users of Biblia Hebraica Stuttgartensia, 
2 ed., 1990, pp. 74-75.  

9 Cf. A. Schenker et alii, “General Introduction” in A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta. 
Fasciculus extra seriem: Librum Ruth (BHQ), 1998, pp. V-XII.  
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(MA), o Códice Or 4445 B (MB), o Códice do Cairo dos Profetas C (MC), o Códice de 

Leningrado B19a (ML), entre outros.10 

O projeto da edição da BHQ já está em andamento e seu comitê editorial é formado 

por Adrian Schenker, Yohanan Goldman, Stephen Pisano, Arie van der Kooij entre outros. 

Em assuntos relacionados à Massorá, esta edição conta com a colaboração de Aron Dotan 

da Universidade de Tel Aviv, Israel. É a primeira vez que a equipe responsável pela nova 

edição crítica da Bíblia Hebraica é composta de estudiosos cristãos e judeus de várias 

procedências.11 

 

4.5. Hebrew University Bible Project (HUBP): 
A Universidade Hebraica de Jerusalém pretende editar uma nova edição da Bíblia 

Hebraica baseada no Códice de Alepo A. Alguns eruditos como Izhak ben-Zvi, Moshe H. 

Goshen-Gottstein e Jordan S. Penkower argumentam que esse manuscrito é o mesmo usado 

por Maimônides no Egito e que anteriormente fora usado em Jerusalém como códice 

modelo para reprodução e  correção  de  outros  códices.12   

 A nova edição baseada nesse códice tem a direção geral de Moshe H. Goshen-

Gottstein e até agora somente foram publicados três volumes do livro de Isaías: The Book 

of Isaiah, vol. I (1975), vol. II (1981) e vol. III (1995) e também o livro de Jeremias: The 

Book of Jeremiah (1997), editado por Chaim Rabin, Shemaryahu Talmon e Emanuel Tov.13  

 Um dos aspectos mais importantes dessa publicação é o fato de ela reproduzir 

exatamente o Códice A, o qual está sendo publicado pela primeira vez e em muitos 

aspectos essa edição difere substancialmente em relação à BHK e à BHS, principalmente 

em termos de Crítica Textual.14  

                                                           
10  Cf. BHQ, 1998, pp. XIX-XXI. 
11  Cf. BHQ, 1998, p. 1. 
12 Cf. I. ben-Zvi, “The Codex of Ben Asher”, Textus 1, 1960, pp. 7-9; M.H. Goshen-Gottstein, “The 

Authenticity of the Aleppo Codex”, Textus 1, 1960, pp. 17-19 e 24 e J.S. Penkower, “Maimonides and the 
Aleppo Codex”, Textus 9, 1981, pp. 40-43.   

13 A HUBP já está preparando a publicação do livro de Ezequiel (The Book of Ezekiel) tendo por base o 
próprio Códice A, como feito nas edições precedentes. 

14  Cf. Tov, 1992, p. 378 e Würthwein, 1995, p. 44. 
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4.6. Crítica Textual: Considerações Gerais:  
A Crítica Textual é um dos estudos aplicados ao texto do Antigo Testamento que 

visa analisar criticamente a situação textual do texto bíblico. Os eruditos definem a Crítica 

Textual como uma iniciativa que tem como objetivo o realce da integridade de um 

determinado texto e um dos seus métodos é a comparação das divergências nas cópias 

manuscritas existentes de uma obra e tentar descobrir e/ou restaurar qual é a sua forma 

textual mais antiga, mais autêntica, isto é, o texto mais próximo ao original.15  

Vários estudiosos admitem que a transmissão textual do TM é praticamente 

uniforme e é inexistente a presença de variantes sérias em seus manuscritos. Os eruditos 

afirmam que o TM foi transmitido com cuidado e esmero em todas as etapas de sua  

história manuscrita (c. século VIII ao século XV) e portanto, não houve transmissão de 

variantes de real importância.16 Compartilhando essa opinião, Jacob Weingreen diz que o 

TM possui um texto transmitido fielmente pelos escribas judeus, e em conseqüência desse 

fato, apresenta muito poucas variantes.17 Tov e John A. Thompson, ao caracterizarem o 

período de aparecimento do TM, afirmam que o mesmo tem como característica uma quase 

completa unidade textual que se estende desde o século VIII até o fim da Idade Média.18  

A causa da qualidade textual do TM durante a sua transmissão na Idade Média é 

devida ao meticuloso processo de cópia feito pelos massoretas e pelos seus discípulos e a 

Massorá teve um papel fundamental na preservação praticamente integral do TM. Nenhuma 

parte deste poderia ser subtraída e nada poderia ser adicionado ao texto estabelecido pelos 

massoretas como consoantes, vogais, acentos e outros detalhes textuais.19 

 

                                                           
15 Cf. J. Trebolle Barrera, A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã: Introdução à História da Bíblia, 1996, p. 306; 

B.K. Waltke, “Aims of OT Textual Criticism”, WTJ 51, 1989, pp. 94-96 e P.K. McCarter Jr., Textual 
Criticism: Recovering the Text of the Hebrew Bible, 1986, p. 12. Cf. também O. Mainville, A Bíblia à Luz 
da História: Guia de Exegese Histórico-Critica, 1999, p. 39. 

16 Cf. Trebolle Barrera, 1996, pp. 322 e 450 e J. Mackenzie, Dicionário Bíblico, 2 ed., 1984, p. 929. Tov 
comenta que os estudiosos estão divididos em relação a dar ou não importância às variantes coletadas de 
manuscritos massoréticos medievais por B. Kennicott (1776/1780), G.B. de Rossi (1784/1788) e por C.D. 
Ginsburg (1908/1926), pois alguns estudiosos, como os editores da BHK e da BHS dão muito valor para as 
leituras variantes contidas nesses manuscritos, enquanto outros estudiosos são mais reservados em 
considerar o seu real valor para o estudo crítico do texto do TM, cf. Tov, 1992, p. 37. 

17 Cf. J. Weingreen, Introduction to the Critical Study of the Text of the Hebrew Bible, 1982, p. 96. 
18 Cf. Tov, 1992, p. 35 e J.A. Thompson, “Textual Criticism, OT” in The Interpreter’s Dictionary of the 

Bible, Supplementary Volume, 1976, p. 887. 
19 Cf. Yeivin, 1980, pp. 35 e 64 e P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia 

Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 2. 
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5. Os Massoretas do Oriente e   
os Massoretas do Ocidente 

 
5.1. Introdução:  

 A atividade massorética se desenvolveu na região do Oriente Médio durante os 

primeiros séculos da Idade Média e alcançou seu auge definitivo no século X. Não há 

concordância entre os eruditos sobre a época exata do início de tal atividade. Segundo alguns 

estudiosos a data seria em torno de 500, outros propõem cerca de 600, outros ainda de 700 ou 

750. Num ponto todos os eruditos estão de acordo: o trabalho massorético não surgiu antes da 

conclusão do Talmude da Babilônia ocorrida em torno de 600, pois este não menciona 

nenhuma atividade parecida com aquela surgida e desenvolvida pelos massoretas.1   

  Os estudiosos admitem a existência de pelo menos três ramos de massoretas surgidos 

durante o período medieval: o ramo babilônico entre os séculos VII e IX; o ramo palestino 

entre os séculos VIII e IX e por último, o ramo tiberiense entre os séculos IX e X, dos quais o 

mais importante e o mais conhecido pelos eruditos é o último. Os grandes códices 

massoréticos como o Códice de Alepo A, o Códice de Leningrado B19a, o Códice do Cairo 

dos Profetas C e o Códice Or 4445 B são todos ligados à tradição massorética de Tiberíades, 

principalmente à escola de Ben Asher.2  

 Os três ramos são por sua vez divididos em dois grandes blocos: os Massoretas 

Orientais e os Massoretas Ocidentais, os quais são mencionados tanto pela própria Massorá 

como pelas edições críticas da Bíblia Hebraica e serão comentados a seguir: 

 

5.2. Massoretas do Oriente: 
 O primeiro ramo massorético a surgir foi o ramo dos Massoretas Orientais no século 

VII e estes estavam situados na Babilônia nas seguintes cidades: Nehardea, Sura e Pumbedita. 

                                                           
1 Cf. P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 16; I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, 
p. 1; E. Würthwein, The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica, 2 ed., 1995, p. 
21; E.J. Revell, “Masoretes” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, p. 593; W.R. Scott, A Simplified 
Guide to BHS: Critical Apparatus, Masora, Accents, Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, p. 8 e 
E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, p. 22. 

2  Cf. J. Trebolle Barrera, A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã: Introdução à História da Bíblia, 1996, p. 317; S. 
Pisano, “O Texto do Antigo Testamento” in H. Simian-Yofre (coord.) et alii, Metodologia do Antigo 
Testamento, 2000, pp. 45-46 e Kelley et alii, p. 19. 
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Esses massoretas são citados pela Massorá como yea"x.nyid.m (mÈDÏnxA' , orientais; abrev. Onydm 

ou Odm)3, os quais elaboraram o seu próprio sistema de vocalização, de acentuação e Massorá 

que diferia em relação ao sistema palestino e também ao tiberiense. A Babilônia é considerada 

o centro onde floresceu a atividade massorética e somente posteriormente surgiram os outros 

dois sistemas massoréticos.4 

 O sistema de vocalização babilônica passou por dois estágios: o primeiro, mais antigo 

e mais simplificado, foi usado por volta do século VII e o segundo, mais recente e mais 

complexo, foi utilizado entre os séculos VIII e IX.5 A vocalização massorética babilônica era 

diferente em termos de sinais gráficos e da colocação destes nas letras no texto consonantal 

hebraico. Os sinais eram colocados acima das letras, portanto era um sistema supralinear (ex. 

lØwd∫g, GADOl: grande).6   

 Israel Yeivin informa que durante a Idade Média circulavam listas que continham 

diferenças de vocalização e de acentuação entre os dois ramos de massoretas nas escolas 

massoréticas como em certos códices. No fim do Códice L, por exemplo, há uma lista que 

registra cerca de duzentos e cinqüenta diferenças. E ainda, tais listas somente registravam 

diferenças nos livros dos Profetas e dos Escritos e não nos da Torá. Essas variações textuais 

eram relacionadas a letras consoantes, à vocalização, à acentuação, aos casos de Qerê e Ketiv 

e à Massorá.7  

                                                           
3 Cf. R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 1968, pp. L-LI; K. Elliger e W. Rudolph 

(eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, pp. LV-LVI; A. Schenker et alii (eds.), Biblia 
Hebraica Quinta (BHQ), Fasciculus extra seriem: Librum Ruth, 1998, p. XXXVIII e F.E. Deist, Towards 
the Text of the Old Testament, 1978, p. 52.  

4 Cf. Würthwein, 1995, pp. 22-23 e E. Sellin e G. Fohrer, Introdução ao Antigo Testamento, vol. 2, 3 ed., 
1978, p. 758. 

5  Cf. Yeivin, 1980, p. 139. Alguns eruditos argumentam que o sistema complexo de vocalização babilônica 
era relacionado à influência do movimento caraíta surgido por volta de 760 por Anan ben Davi, cf. Trebolle 
Barrera, 1996, p. 316 e Würthwein, 1995, pp. 22-23.  

6 Durante séculos o ramo oriental foi desconhecido pelos estudiosos e somente foi descoberto por volta do 
final do século XIX e início do século XX. O principal estudioso da tradição massorética oriental foi Paul 
Ernst Kahle (1875-1965) que divulgou seus estudos através de sua obra intitulada Masoreten des Osten 
(1913) e uma outra sobre a tradição massorética ocidental intitulada Masoreten des Westen (1930). Tanto 
uma quanto outra são obras de referência fundamental para o estudo do desenvolvimento dos dois blocos da 
tradição massorética. Esses estudos foram feitos principalmente sobre os fragmentos de manuscritos 
massoréticos da Guenizá do Cairo, cf. Yeivin, 1980, pp. 30-31e A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew 
Language, 1997, p. 87.  

7  Cf. Yeivin, 1980, p. 139; Tov, 1992, p. 26 e D. Barthélemy, “Text, Hebrew, History of” in The Interpreter’s 
Dictionary of the Bible, Supplementary Volume, 1976, p. 882. 



 31

5.3. Massoretas do Ocidente: 
 O ramo dos Massoretas Ocidentais era dividido em dois grupos: o palestino e o 

tiberiense. A Massorá os chama de yea"b.r;[;m (mavøar'vA , ocidentais; abrev. Obr[m ou O[m). A 

escola palestina (ou sul-palestina) desenvolveu-se entre 700 e 850 e localizava-se em Higiaz 

na Arábia setentrional. Sua vocalização era supralinear (ex. lÇwdg, GADOl: grande), a qual 

mostrou-se inadequada e logo deu lugar ao sistema tiberiense.8  

 O segundo grupo do ramo ocidental é o tiberiense (ou norte-palestino), o qual é 

considerado o mais importante por todos os estudiosos e seu desenvolvimento ocorreu entre os 

séculos IX e X. Ao contrário dos demais sistemas anteriores, a sua vocalização era infralinear 

(ex. lAd"G, GADOl: grande). Alguns propõem a data de 780 a 930 para o período de evolução de 

tal grupo. Segundo Israel Yeivin, o seu surgimento deu-se entre 600 e 800 e alcançou o grau 

máximo de aperfeiçoamento com o último membro desse grupo, Aarão ben Moisés ben Asher 

cerca de 915.9 Os massoretas de Tiberíades eram representados principalmente por duas 

famílias: a família Ben Asher e a família Ben Naftali, as quais serão descritas a seguir:  
 

5.3.1. Ben Asher: 
 De todas os ramos e de todos os grupos massoréticos, o mais conhecido e o mais 

estudado são os massoretas da família Ben Asher, de Tiberíades. Essa família trabalhou no 

desenvolvimento da atividade massorética por gerações, começando com o massoreta Rabi 

Asher ha-Zaqen ha-Gadol ou simplesmente Asher, o Ancião que viveu por volta da segunda 

metade do século VIII e é mencionado como o primeiro massoreta dessa família pelas listas 

massoréticas.10 

 O seu sucessor foi Moshe ben Asher (Moisés ben Asher) que viveu por volta da última 

metade  do  século  IX  e  que  pelos  estudos  atuais,  foi o responsável por escrever um códice  

                                                           
8 Cf. BHK, 1968, pp. L-LI; BHS, 1997, pp. LV-LVI; BHQ, 1998, p. XXXVIII; Tov, 1992, p. 43; Deist, 

1978, p. 52 e VV.AA, Vademecum Para o Estudo da Bíblia, 2000, p. 150. 
9  Cf. Trebolle Barrera, 1996, p. 316; Yeivin, 1980, p. 12; Tov, 1992, p. 43; A. Kristianpoller, “Masorah and 

Masorites” in The Universal Jewish Encyclopedia, vol. 7, 1942, pp. 400-401 e C. Levias, “Masorah” in The 
Jewish Encyclopedia, vol. 8, 1916, p. 370. 

10  Cf. Yeivin, 1980, p. 137; Revell, 1992, p. 594 e Kelley et alii, 1998, p. 18. 
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modelo conhecido hoje pelo nome de Códice C concluído por volta de 895/896. Um outro 

códice escrito por volta de 925/930 e também relacionado a esse massoreta é o Códice B, pois 

a sua Massorá se refere a ele ocasionalmente. Há estudiosos que colocam em dúvida se este 

códice foi realmente escrito pelo próprio Moisés ben Asher, pois possivelmente ele teria 

morrido antes da data de conclusão desse manuscrito.11 

 O último da dinastia da família foi o filho de Moisés ben Asher, Aharon ben Moshe 

ben Asher (Aarão ben Moisés ben Asher), considerado o mais importante de todos os 

massoretas. Com ele o sistema massorético de Tiberíades alcançou o seu ápice e 

desenvolvimento  definitivo.   Aarão  foi  contemporâneo  de  Saadia  ha - Gaon  (882 - 942)  e  

provavelmente viveu até 989, aproximadamente.12 Estão ligados ao seu nome dois dos 

principais manuscritos massoréticos: o Códice A e o Códice L.13 
  
5.3.2. Ben Naftali: 
 A família Ben Naftali foi contemporânea a de Ben Asher, sendo que cada qual 

mantinha pequenas variações em relação à vocalização de certas palavras (ex. Ben Asher 

vocaliza a expressão para Israel do seguinte modo: lea"r.fiy.l [lÈyiWrA'El], enquanto Ben Naftali 

vocaliza a mesma da seguinte maneira: lea"r.fyil [liyWYúrA'æEl]).14  

 Desde o início dos estudos massoréticos, os estudiosos acreditavam que os dois grupos 

eram rivais e representavam sistemas divergentes, mas hoje em dia aceita-se a hipótese de que 

ambas as famílias representem de fato a mesma tradição massorética, mas com pequenas 

divergências entre si.15  Nessa  linha  de  pensamento,  alguns  estudiosos  argumentam que a 

escola de Ben Naftali contribuiu consideravelmente para um “consenso tiberiense”.16  

                                                           
11 Cf. Yeivin, 1980, pp. 19-21; Pisano, 2000, p. 45; Sáenz-Badillos, 1997, p. 109; Würthwein, 1995, p. 35; 

Kelley et alii, 1998, p. 18; Tov, 1992, p. 47 e A. Dotan, “Ben-Asher, Moses” in Encyclopaedia Judaica, 
vol. 4, 1972, col. 468. 

12 Há até hoje controvérsias entre os eruditos sobre a questão se Aarão ben Asher, assim como seu pai, 
Moisés ben Asher eram ou não adeptos do movimento caraíta. Esse aspecto da vida dos dois massoretas 
ainda continua em aberto, cf. Levias, 1916, p. 370 e Z. ben Hayyim, “Ben-Asher, Aaron ben Moses” in 
Encyclopaedia Judaica, vol. 4, 1972, col. 465. 

13 Cf. Yeivin, 1980, pp. 16-19; Tov, 1992, pp. 46-47 e Würthwein, 1995, pp. 36-37. 
14 Cf. L. Lipschütz, “Kitāb Al-Kilaf: The Book of Hillufim – Mishael ben Uzziel’s Treatise on the 

Differences Between Ben Asher and Ben Naphtali”, Textus 4, 1964, pp. 6 e 18. Cf. também, Sáenz-
Badillos, 1997, p. 110; Yeivin, 1980, p. 142; Würthwein, 1995, p. 25; Kelley et alii, 1998, p. 20; Tov, 
1992, p. 46 e C.D. Ginsburg, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, 1897, 
p. 267.  

15 Cf. Yeivin, 1980, pp. 141-142 e Kelley et alii, 1998, pp. 19-20. 
16 Cf. Kristianpoller, 1942, p. 401; Levias, 1916, p. 370; Revell, 1992, p. 594 e N.K. Gottwald, Introdução 

Socioliterária à Bíblia Hebraica, 2 ed., 1988, p. 127. 
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 Poucos nomes de membros da família Ben Naftali foram conservados pela tradição 

massorética e o mais citado e o mais conhecido pelos eruditos é  Moshe ben David ben Naftali 

(Moisés ben Naftali) que fora contemporâneo de Aarão ben Asher. Pouco se sabe a respeito de 

sua vida e obra e poucos são os manuscritos massoréticos pertencentes à sua escola. Um dos 

poucos códices que representa a sua tradição é o Códice Reuchliniano R escrito por volta de 

1105/1106. Todavia, este manuscrito não é considerado um autêntico ou puro representante de 

seu sistema. Segundo os estudiosos, não há nenhum códice massorético existente atualmente 

que represente a tradição de Ben Naftali de maneira absolutamente fiel e sistemática.17 Outros 

manuscritos que representam parcialmente o sistema de Ben Naftali, além do Códice R, são: o 

Códice Add 21161, o Códice Harley 5720, o Códice Erfurtense 1213, entre outros.18 
 

5.3.3. Divergências entre Ben Asher a Ben Naftali: 

 Segundo os estudos dos eruditos, uma fonte para saber sobre as divergências das duas 

famílias de massoretas é o tratado conhecido pelo nome árabe Kitāb al-Khilaf ou pelo nome 

hebraico Sefer ha-Hillufim (Livro das Diferenças/Variantes) escrito por Mishael ben Uzziel 

em torno de 1050 aproximadamente, no qual ele lista as diferenças entre ambos. Nesse tratado 

são listadas cerca de oitocentos e sessenta e sete casos de divergências. A maioria dos casos 

referem-se ao uso de meteg ou gaya, de maqqef, de vocalização, de acentuação, de  diferenças 

consonantais, mas sem mudança de significado, além de outros detalhes textuais.19  Através  

dessa  obra,  os  eruditos  chegaram à conclusão de que não há profundas diferenças entre as 

duas escolas massoréticas e que de fato, ambas representam a mesma tradição, mas com 

poucas e insignificantes variações.20 

 Alguns exemplos de diferenças podem ser dados como ilustração tendo por base o 

tratado de Mishael ben Uzziel entre o sistema massorético de cada família (os exemplos 

abaixo são tomados do livro de Isaías):21 

                                                           
17 Cf. Kelley et alii, 1998, pp. 19-20; Yeivin, 1980, p. 141; Tov, 1992, p. 45; Gottwald, 1988, p. 127 e E.R. 

Brotzman, Old Testament Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, p. 53. 
18 Cf. Würthwein, 1995, pp. 25 e 37 e B.J. Roberts, “The Emergence of the Tiberian Massoretic Text”, JTS 

49, 1948, p. 12. 
19  Cf. Roberts, 1948, p. 11. 
20 Cf. Yeivin, 1980, p. 141; Kelley et alii, 1998, pp. 19-20, Tov, 1992, p. 45; Sellin e Fohrer, 1978, p. 761; 

Barthélemy, 1976, p. 883  e A. Dotan, “Masorah” in Encyclopaedia Judaica, vol. 16, 1972, col. 1473. 
21 Cf. L. Lipschütz, “Mishael ben Uzziel’s Treatise on the Differences Between Ben Asher and Ben 

Naphtali”, Textus 2, 1962, pp. 31-32. Lazar Lipschütz comentando sobre o sistema de vocalização 
massorética constatado nos quatro mais importantes manuscritos massoréticos ligados ao sistema de Ben 
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Ben Asher    Ben Naftali 

Is 1.18:  Ba"n-Wk.l     _a"n WBk.l 

Is 37.19: hef][;m-~ia yiK    hef][;m ~Ωia-yiK 

Is 45.3:  yy yin]a-yiK     yy yin]a ZyiK   

  
Bleddyn J. Roberts argumenta que a forma textual de Ben Naftali se tornou 

secundaria e perdeu prestígio ao passar do tempo e suas leituras eram colocadas apenas 

como apêndice nos finais de manuscritos massoréticos de tradição Ben Asher. Roberts 

argumenta também que ambos os sistemas representam estágios finais de um processo de 

evolução ou de emergência de uma forma textual do texto bíblico hebraico e cada tradição 

massorética por eles desenvolvida, teve sua própria história individual.22 

Os estudiosos debatem o fato de a tradição massorética de Ben Asher possuir maior 

autoridade, ser mais conhecida, possuir mais referências e ser representada pela maioria dos 

manuscritos e ser, ainda, a única a ser adotada pelas edições da Bíblia Hebraica. Além 

disso, ter subjugado a tradição de Ben Naftali e outras. Os eruditos argumentam que um dos 

responsáveis pelo status e superioridade alcançados por Ben Asher foi o rabino e erudito 

judeu Moisés Maimônides (Moshe ben Maimon, 1135-1204), o qual em seus escritos se 

referia a Ben Asher como aquele que estabeleceu um texto autorizado da Bíblia Hebraica e 

que seus códices deveriam servir de modelo para confecção de outros códices bíblicos.23 

 

                                                                                                                                                                                 
Asher, o Códice C, o Códice B, o Códice A e o Códice L e comparando-os com as listas do tratado de Ben 
Uzziel, conclui que o Códice L e o Códice B se desviam do sistema de Ben Asher em cerca de quatro a seis 
por cento. O Códice C, por sua vez,  concorda  mais  com  o  sistema  de  Ben  Naftali  do  que  com o de 
Ben Asher. O Códice A, segundo Lipschütz, possui poucas divergências em relação ao sistema 
representado por Ben Asher, cf. idem, 1964, pp. 5-6. 

22  Cf. Roberts, 1948, p. 12. O mesmo estudioso argumenta que um adequado exame das características das 
leituras de Ben Naftali mostra que seu sistema é mais avançado em relação à vocalização e à acentuação do 
que o representado por Ben Asher, cf. ibidem, 1948, p. 12. 

23  Cf. Kelley et alii, 1998, p. 20; Würthwein, 1995, p. 26; Barthélemy, 1976, p. 883 e B.J. Roberts, “The 
Divergencies in the Pre-Tiberian Massoretic Text”, JJS 1, 1948/1949, p. 151.  
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1. O Livro de Isaías: Breve Resumo 
 
1.1. O Profeta:  

 Segundo os eruditos, Isaías (heb. Wh"y.[;v.y, YyÈHavyAh˘, o Senhor é Salvação), filho de 

Amós,1 nasceu por volta de 765 a.C., provavelmente em Jerusalém, na antiga região de Judá. 

Sobre sua origem, os estudiosos admitem que ele pertencera a uma família nobre de Jerusalém, 

pois tinha contínuo acesso à corte (cf. Is 7.3; 8.2; 22.15-16), além de demonstrar educação 

formal devido às formas e expressões de sabedoria contidas em seu livro. Casado, a sua esposa 

era chamada pelo termo “profetisa” (Is 8.3) e com ela teve dois ou três filhos (Is 7.3 e 8.3). 2  

 Seu ministério profético deu-se entre os anos 746/740 e 701 a.C. e cobriu os reinados 

dos seguintes reis de Judá: Ozias (781-740), Joatão (740-736), Acaz (736-716) e Ezequias 

(716-687). Os eruditos dividem sua ação profética em quatro períodos históricos: 1º de 

746/740 a 736; 2º de 736 a 733; 3º de 716 a 711 e 4º de 705 a 701.3  

 Os últimos discursos proféticos de Isaías deram-se em 701 a.C. e nada é sabido sobre o 

restante de sua vida. Os estudiosos afirmam que há possibilidade de que sua morte tenha 

ocorrido durante o reinado de Manassés (687-642), mas a data exata é desconhecida. Segundo 

o livro apócrifo Martírio de Isaías, composto entre o século I e IV d.C., relata que ele teria sido 

serrado ao meio por ordem do rei Manassés.4 

Isaías viveu durante a segunda dominação do Império Assírio (883-606 a.C.) nas 

regiões do Oriente Médio e presenciou os reinados de Teglat-Falasar III (745-727), Salmanasar 

V (726-722), Sargão II (721-705) e Senaquerib (704-681). Foi durante o domínio de 

                                                 
1 Não confundir com o profeta de mesmo nome que viveu no Reino do Norte, Israel, no tempo do rei Jeroboão II 

(783-743 a.C.) e que exerceu seu ministério profético entre 750 e 740 a.C., cf. “Introdução a Amós” in Bíbli-
Tradução Ecumênica (TEB), 5 ed., 1997, p. 905 e “Introdução a Amós” in A Bíblia de Jerusalém (BJ), 7 
reimpr., 1995, p. 1349. 

2  Cf. G. Fohrer, História da Religião de Israel, 2 ed., 1993, pp. 308-309; E. Sellin e G. Fohrer, Introdução 
ao Antigo Testamento, vol. 2, 3 ed., 1978, p. 545; N.K. Gottwald, Introdução Socioliterária à Bíblia 
Hebraica, 2 ed., 1988, p. 357; J.L. Mackenzie, Dicionário Bíblico, 2 ed., 1984, p. 449 e J. Bright, História 
de Israel, 5 ed., 1980, p. 389. 

3  Cf. Fohrer, 1993, p. 309; Sellin e Fohrer, 1978, pp. 545-546; P. Johnson, História dos Judeus, 2 ed., 1995, 
p. 84 e J.B. Gabel e C.B. Wheeler, A Bíblia como Literatura: Uma Introdução, 1993, p. 99.  

4  Cf. L. Rost, Introdução aos Livros Apócrifos e Pseudepígrafos do Antigo Testamento e aos Manuscritos de 
Qumran, 1980, pp. 153-154. 
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Salmanasar V que Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel, foi destruída em 722 a.C. pelos 

assírios, enquanto os reis do Reino do Sul, Judá, tinham que pagar tributos à Assíria. Seu 

discurso profético, portanto, está inserido precisamente neste contexto histórico.5 

 

1.2. O Livro:  

 A tradição religiosa, tanto judaica como cristã, sempre atribuiu a Isaías a autoria dos 

sessenta e seis capítulos de seu livro, mas a Crítica Literária aplicada à Bíblia, argumenta que o 

livro que leva o seu nome é divido em três partes, cada qual composta em períodos diferentes 

por profetas anônimos. 

 Segundo a Crítica Literária, a primeira parte (cap. 1 a 39) é atribuída ao Proto-Isaías 

(Primeiro Isaías) e teria sido composta no século VIII a.C., isto é,  durante o tempo de vida do 

próprio Isaías. A segunda parte (cap. 40 a 55) é atribuída ao Dêutero-Isaías (Segundo Isaías) e 

teria sido escrita por volta do fim do século VI a.C., no final do Exílio da Babilônia (538 a.C.). 

A terceira e última parte (cap. 56 a 66) é atribuída ao Trito-Isaías (Terceiro Isaías) e teria sido 

composta em torno de 520 a.C.6 Segundo Aron Thalenberg, a posterior canonização do livro 

de Isaías, ao que parece, deu-se por volta do fim do período de dominação do Império Persa ou 

uma ou duas gerações posteriores.7 

 Os capítulos um a dez, que pertencem à primeira parte, compreendem vários temas: 

oráculos contra os pecados de Jerusalém (cap. 1 a 3), oráculo sobre o Rebento do Senhor (cap. 

4), cântico e maldições (cap. 5), vocação profética de Isaías (cap. 6), ações de Isaías junto ao 

rei Acaz e oráculos sobre a invasão assíria (cap. 7), oráculos sobre salvação (caps. 8 e 9) e 

oráculos diversos (cap. 10).  

 Segundo os teólogos, o trecho do capítulo 6.1 ao capítulo 9.6 compreende o chamado 

Livro do Emanuel, no qual há uma profecia sobre o nascimento de um descendente davídico 

(7.14 e 9.1-6) que traria salvação ao povo escolhido, Israel. Esta profecia seria interpretada de 

modo diverso por judeus e cristãos.8 A mensagem profética de Isaías inclui várias críticas 

                                                 
5  Cf. Bright, 1980, pp. 390-393; Sellin e Fohrer, 1978, pp. 545-546 e Gottwald, 1988, pp. 355-357. 
6  Cf. Sellin e Fohrer, 1978, pp. 544-583; Mackenzie, 1984, pp. 449-455; Gabel e Wheeler, 1993, p. 100; TEB, 

1997, pp. 589-599;  BJ, 1995, pp. 1338-1341;  Johnson, 1995, p. 84 e A. Thalenberg, História Cultural 
Judaica: Época Bíblica, 1994, pp. 15-16. 

7  Cf. Thalenberg, 1994, p. 16. 
8 Segundo a interpretação judaica, o menino que se refere os textos de Is 7.14 e 9.1-6 é o filho do rei Acaz, 
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como: o comportamento censurável de Judá e sua infidelidade a Iahweh e tal realidade são 

reflexos da baixa moral, da falta de fé, do desrespeito aos direitos dos pobres, do apego 

excessivo aos bens materiais e de outras práticas condenáveis de acordo com a ótica da 

pregação profética desse período.9 

 Os capítulos um a trinta e nove, podem ter sido compostos pelo próprio Isaías ou por 

seu círculo de discípulos. Em termos de linguagem, o trecho escolhido apresenta uma forma 

homogênea, apesar de que há trechos que os estudiosos acreditam serem posteriores à época de 

Isaías (Is 13.1-14 e 23; 15-16; 19; 21; 23; 24-27; 33-36 e 39).10 Segundo os estudiosos, o 

idioma do livro é classificado como pertencente ao período do Hebraico Clássico ou Hebraico 

Pré-Exílico que fora utilizado pelos escritores bíblicos entre o século X a VI a.C.11 

 Uma visão divergente sobre a autoria dos capítulos de um a trinta e nove é proposta por 

Yehezkel Kaufmann, que defende a idéia de que os trechos assinalados pertencem à própria 

época do profeta e escritos pelo próprio ou por seus discípulos imediatos.12 Ainda, a coletânea 

de profecias contida nos capítulos um a doze, de acordo com Kaufmann, foi escrita durante os 

vinte ou vinte e cinco anos de ministério do profeta (do reinado de Ozias ao de Ezequias) e 

selecionada e ordenada pelo próprio.13  

 Os dez primeiros capítulos do livro de Isaías, provavelmente, surgiram no período em 

que vivia o próprio profeta em Judá por volta do século VIII a.C. Os estudiosos argumentam 

que os relatos proféticos eram compostos logo após os pronunciamentos orais do profeta. 

Assim, é possível que as palavras de Isaías contidas nos dez primeiros capítulos sejam o 

registro original dos pronunciamentos proferidos por ele próprio.14 Outros eruditos 

argumentam que o espaço de tempo dos ditos proféticos e o registro escrito dos mesmos não 

era grande e que logo após os discursos do profeta, os seus discípulos já os escreviam, pois 

                                                                                                                                                                                 
Ezequias, enquanto os cristãos  interpretam o texto com conotações messiânicas e aplicando-o a Jesus de 
Nazaré, o Messias dos cristãos (para um comentário similar cf. TEB, 1997, p. 611, notas o e q e BJ, 1995, p. 
1370, nota x). Outros acreditam ainda que o menino é um dos filhos do próprio Isaías (cf. bibliografia na nota 
2). 

9  Cf. Bright, 1980, p. 389 e Gottwald, 1988, pp. 355-356. 
10  Cf. Sellin e Fohrer, 1978, pp. 551-556 e Fohrer, 1993, p. 310. 
11 Cf. A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language, 1997, pp. 68-75 e C. Rabin, Pequena História da 

Língua Hebraica, 1973, pp. 42-46. 
12  Cf. Y. Kaufmann, A Religião de Israel: do Início ao Exílio Babilônico, 1989, pp. 382-388. 
13  Ibidem, 1989, p. 388. 
14  Ibidem, 1989, p. 388.  
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havia a idéia de que a palavra falada tinha mais eficácia se fosse passada para a forma escrita.15  

Na época do Exílio da Babilônia, foram reunidos os textos proféticos que remontavam 

a Isaías. A composição do capítulo um ao trinta e nove de seu livro, na forma que se encontra 

hoje na Bíblia  Hebraica,  provavelmente já  estava  definida  por  volta  do  século  V a.C. ou 

um pouco mais tarde, no século IV a.C. Segundo os estudiosos, Jesus ben Sirac, o autor do 

livro do Eclesiástico/Sirácida, que escreveu sua obra por volta de 180 a.C., já conhecia em seus 

dias a forma atual do livro de Isaías.16 

Em 1947 foram descobertos na primeira gruta de Hirbet Qumran, no deserto da Judéia, 

Israel, dois manuscritos do livro de Isaías. O primeiro é conhecido como o primeiro rolo de 

Isaías da primeira gruta de Hirbet Qumran (1QIsa) datado entre 202 e 107 a.C. e o segundo 

como o segundo rolo de Isaías da primeira gruta de Hirbet Qumran (1QIsb) datado do século I 

a.C. O primeiro manuscrito, que está completo, possui um texto que difere em muitos pontos 

do livro que consta hoje na Bíblia Hebraica. O segundo rolo, que está em estado fragmentário, 

por outro lado, é similar ao atual livro bíblico de tradição massorética.17 

   

                                                 
15  Cf. Sellin e Fohrer, 1978, pp. 537-539. 
16  Cf. Sellin e Fohrer, 1978, pp. 556-557; Mackenzie, 1984, p. 449; Gottwald, 1988, pp. 26 e 114; TEB, 

1997, pp. 598-599 e BJ, 1995, p. 1341. 
17 Cf. E.R. Brotzman, Old Testament Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, p. 88; P. Kyle 

McCarter Jr., Textual Criticism: Recovering the Text of the Hebrew Bible, 1986, p. 90; E. Tov, Textual 
Criticism of the Hebrew Bible, 1992, pp. 30-31, 103, 109, 111-113 e 115; E. Würthwein, The Text of the 
Old Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica, 2 ed., 1995, pp. 14, 33, 152 e 156 e J. Weingreen, 
Introduction to the Critical Study of the Text of the Hebrew Bible, 1982, reimpr. 1998, p. 35. 
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1. A Massorá: Definições 

 
1.1. Nome e Significado: 
 A Massorá (heb. h"rAS"m ou t,rAS;m, mAssOrAh ou massOreT, tradição)1 que é uma das 

partes integrantes dos códices massoréticos, como o texto consonantal, a vocalização e a 

acentuação, divide-se em três partes e está distribuída ao redor do texto bíblico. Cada uma 

destas divisões tem a sua própria função e objetivo e fornece informações a respeito do texto 

da Bíblia Hebraica como palavras únicas, Qerê e Ketiv, grafias plenas e defectivas, palavras 

pouco comuns, além de outros aspectos textuais do próprio texto. No início do período 

massorético havia listas contendo notas massoréticas e posteriormente estas foram incluídas 

nos códices e ao redor do texto bíblico.2 

O termo Massorá, segundo os eruditos, pode pertencer a uma das duas raízes 

verbais hebraicas: à raiz r;s"m (mAsar, entregar, transmitir, dar, delatar, informar, 

declarar) ou à raiz r;s"a ('Asar, amarrar, ligar, atar, deter, prender, aprisionar). Segundo 

a opinião dos estudiosos, o termo pertence ao período do neo-hebraico ou hebraico 

rabínico.3 Além da grafia mencionada acima, Israel Yeivin registra também as seguintes 

grafias: h"rAS"m, h"r.SAm e t,rAS"m (mAssOrAh, mOssrAh e mAssOreT, respectivamente) e 

também define esses termos como  derivados  da  raiz  verbal  r;sm… e  com  os  mesmos  

significados  citados acima.4 

                                                           
1 Cf. J.R. Berezin, Dicionário Hebraico-Português, 1995, p. 379; J. Weingreen, Introduction to the Critical 

Study of the Text of the Hebrew Bible, 1982, p. 11; A. Dotan, “Masorah” in Encyclopaedia Judaica, vol. 16, 
1972, col. 1418; E.J. Revell, “Masorah” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, p. 592; A. 
Kristianpoller, “Masorah and Masorites” in The Universal Jewish Encyclopedia, vol. 7, 1942, p. 399 e C. 
Levias, “Masorah” in The Jewish Encyclopedia, vol. 8, 1916, p. 365. 

2 Cf. I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, pp. 122-123; E. Tov, Textual Criticism of the 
Hebrew Bible, 1992, p. 74; P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica 
Stuttgartensia: Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 21 e N.K. Gottwald, Introdução 
Socioliterária à Bíblia Hebraica, 2 ed., 1988, pp. 125-126.  

3 Cf. Levias, 1916, p. 365; Dotan, 1972, col. 1418; Kristianpoller, 1942, p. 399; Weingreen, 1982, p. 11; 
Kelley et alii, 1998, p. 2; C.D. Ginsburg, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew 
Bible, 1897, p. 421, n. 1 e W.R. Scott, Simplified Guide to BHS: Critical Apparatus, Masora, Accents, 
Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, p. 8. 

4 Cf. Yeivin, 1980, p. 34. Há um outro ponto de vista divergente defendido por M. Gertner sobre o termo 
Massorá, seu significado original, pronúncia e sua raiz verbal. Segundo esse estudioso, o termo Massorá é 
ligada à raiz r;r"s/r;r"f (sArar/WArar, reger, governar) como sinônimo de d;q"P (PAqaD, alistar, registrar) e sua 
correta vocalização seria h"ros.m (mÈsOrAh), cf. M. Gertner, “The Masorah and the Levites – An Essay in the 
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 A evolução histórica da Massorá deu-se através de um longo período, do século VII ao 

X d.C., alcançando seu auge de aperfeiçoamento na primeira metade do século X. Caspar 

Levias, comentando a respeito, afirma  que  o  desenvolvimento  histórico  da  Massorá  pode  

ser  dividido  em   três  estágios  principais: 1º período de criação: do início à criação da 

vocalização (séc. VII a X); 2º período de reprodução: da introdução da vocalização à 

impressão da Massorá (séc. X a XV) e 3º período crítico: do século XV até os tempos 

modernos.5 

 Gérard E. Weil, definindo o termo Massorá, diz que este é o comentário de 

conservação do texto bíblico hebraico, de filologia, de sintaxe e de exegese que figura nas 

margens superior e inferior e entre as colunas de cada um dos fólios dos códices hebraicos 

medievais. Weil comenta ainda que a Massorá está ligada a três grandes atividades 

massoréticas: 1º conservação e autentificação do texto consonantal; 2º conservação das 

leituras tradicionais de uma ou de outra escola massorética e 3º adoção de um ou outro sistema 

de vocalização, de acentuação e de transmissão das notas massoréticas.6         

 A Massorá é dividida em três blocos e cada um deles é conhecido pelos seus nomes 

latinos: Masora Parva, Masora Magna e Masora Finalis e serão descritos logo a seguir: 
 

1.2. Masora Parva: 
 A Masora Parva (heb. h"n;j.q h"rAS"m, mAssOrAh qÈXanAh, Massorá menor)7, neste estudo 

abreviada por Mp, é a principal anotação massorética dos códices hebraicos medievais. Sua 

terminologia era principalmente aramaica (algumas vezes também em hebraico), escrita nas 

laterais do texto bíblico, e consistia em notas muito breves. Os termos massoréticos são 

abreviados (geralmente pelas primeiras duas letras) e versam sobre grafias de palavras, 

acentos, sinais vocálicos, palavras ou expressões irregulares, palavras únicas (que ocorrem 

uma única vez no texto da Bíblia Hebraica), freqüência de palavras, correções de leitura, 

                                                                                                                                                                                 
History of a Concept”, VT 10, 1960, p. 271. 

5 Cf. Levias, 1916, p. 370. 
6 Cf. G.E. Weil, “La Massorah”, REJ 131, 1972, p. 5. 
7 Cf. Yeivin, 1980, p. 64; Revell, 1992, p. 592; Tov, 1992, p. 73 e M. Breuer (ed.), The Masorah Magna to 

the Pentateuch by Shemuel ben Ya’aqov, vol. 1, 1992, p. 13. As expressões Masora Parva (Massorá menor) 
e Masora Magna (Massorá maior) não significam necessariamente valores, mas tão somente se referem à 
extensão das informações massoréticas. A Masora Parva fornece dados muito breves enquanto a Masora 
Magna fornece dados mais detalhados e mais extensos, principalmente trechos de versículos.  
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combinação de palavras ou expressões, além de outras funções.8 

 Os vocábulos do texto bíblico que recebem nota na Mp possuem um pequeno sinal 

chamado circellus (lat. círculo) [ ~ ] sobre si. Tal sinal indica que a palavra ou expressão possui 

nota na Mp. Como exemplo, a primeira expressão em Gn 1.1, tyiv~aer.B (BÈrE'HæöÏT, lit. em um 

princípio), possui a seguinte nota: p"m Obw p"r Og Oh: a expressão ocorre cinco vezes no texto da 

Bíblia Hebraica, três no início de versículo e duas no meio de versículo. As letras hebraicas 

que possuem pontos em cima (ex. Oh) indicam números (pois as letras hebraicas possuem 

valores numéricos) 9 (no caso da letra Oh, o número cinco, a letra Og, o número três e a letra   Ob,  o  

número  dois) e  a  abreviatura  p"r é  a  abreviação  de  Oqwsp $Xar 10 ou aqwsp Xar (rO'H PAs˘q, 

início de versículo) e p"m é a abreviação de Oqwsp O[cm ou aqwsp a[cm (micvA'ø  PAs˘q, meio de 

versículo). Além de Gn 1.1 as outras duas ocorrências da expressão tyivaer.B em início de 

versículo encontram-se em Jr 26.1 e Jr 27.1 e as duas ocorrências da mesma no meio de 

versículo encontram-se em Jr 28.1 e Jr 49.34.  

 Um exemplo prático dessa nota massorética pode ser dado de modo mais ilustrativo: 

a. As três ocorrências da expressão tyivaer.B no início de versículo aparecem desse modo: 

1. Gn 1.1: : (...) ~yihol/a a"r"B tyivaer.B 

2. Jr 26.1: : (...) ~yiq"yAh.y tWk.l.m;m tyivaer.B   

3. Jr 27.1: : (...) ~iq"yAh.y t,k,l.m;m tyivaer.B 

b. As duas ocorrências da mesma expressão no meio de versículo aparecem dessa maneira: 

1. Jr 28.1: : (...) h"Yiq.dic t,k,l.m;m tyivaer.B ayih;h h"n"V;B yih.y;w 

                                                           
8 Cf. Tov, 1992, p. 73; Yeivin, 1980, pp. 64-74; Ginsburg, 1897, p. 423; E. Würthwein, The Text of the Old 

Testament: An Introduction to the Biblia Hebraica, 2 ed., 1995, pp. 28-29; E.R. Brotzman, Old Testament 
Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, p. 52; Dotan, 1972, cols. 1419-1424; Revell, 1992, p. 
592; Kristianpoller, 1942, p. 401; Levias, 1916, p. 365 e Scott, 1995, pp. 11-16. 

9  Cf. A. Even-Shoshan, A New Concordance of the Old Testament: Using the Hebrew and Aramaic Text, 2 
ed., 1997, p. XII e R. Wonneberger, Understanting the BHS: A Manual for the Users of Biblia Hebraica 
Stuttgartensia, 2 ed., 1990, pp. 72-73. 

10  Geralmente as expressões massoréticas não são vocalizadas, cf. listas de termos massoréticos em Yeivin, 
1980, pp. 81-120; Kelley et alii., 1998, pp. 69-193; Scott, 1995, pp. 37-51; P.E. Kahle, “Index Siglorum et 
Abbreviationum Masorae Parvae” in R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 1968, 
pp. XLVIII-LIII; G.E. Weil, “Index Siglorum et Abbreviationum Masorae Parvae” in K. Elliger e W. 
Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, pp. LIII-LVIII e A. Schenker, 
“Glossary of Common Terms in the Masorah Parva” in A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta. 
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2. Jr 49.34: : (...) h"Yiq.dic tWk.l;m tyivaer.B ~"lye[-l,a ayib"N;h Wh"y.m.riy-l,a hwhy-r;b.d (...) 

  

1.3. Masora Magna: 
 A Masora Magna (heb. h"lAd.G h"rAS"m, mAssOrAh GÈDOlAh, Massorá maior)11 aqui 

abreviada por Mm praticamente complementa e especifica as informações fornecidas pela Mp 

e encontra-se escrita nas margens superior e inferior do texto bíblico. As citações dos 

versículos bíblicos que a Mm faz são apenas por umas poucas palavras e não o versículo 

inteiro. No período de desenvolvimento da Massorá, não havia ainda as modernas citações 

bíblicas como livro, capítulo e versículo, hoje comuns. O copista judeu deveria possuir um 

sólido conhecimento do texto bíblico para saber onde se encontravam as palavras bíblicas 

citadas pela Mm como o livro e o trecho bíblicos citados.12 Pode-se tomar como exemplo a 

Mm (e também a Masora Parva [Mp]) de Is 12.4:  

Texto: :Am.v b"G.~fin yiK WryiK.z;h (...) “(...) fazei saber que o seu nome é excelso”.  

Mp: Omq Od ; a palavra b"G.fin (excelso) ocorre quatro vezes no texto da Bíblia Hebraica 

vocalizada com o sinal qamas [  ;] 

 

Mm: !ycmq Od b"G.fin.w b"G.fin 

[b"G.fin] yk wrykzh (...) ; (...) fazei saber que [é excelso] (Is 12.4)  

!kX yk [hwhy b"G.fin] ; [excelso é Iahweh] pois está entronizado (Is 33.5) 

[b"G.fin-yiK] yy ~X ta wllhy ; Louvem ao nome de Iahweh [pois é excelso] (Sl 148.13) 

[:b"G.fin.w] (...) z[ ldgm ; é uma torre forte (...) [e excelso] (Pr 18.10) 

 As citações dos versículos, como pôde-se constatar, são apenas por umas poucas 

palavras e estas deveriam estar próximas (antes ou depois) da palavra assinalada pela nota 

massorética. Nem sempre a palavra em questão é escrita na citação feita pela Mm, mas é 

comum serem escritos os termos próximos à ela como nas notas dadas acima (as palavras 

entre [ ] foram acrescentadas para facilitar a compreensão). Por fim, traduzindo as referências 

                                                                                                                                                                                 
Fasciculus extra seriem: Librum Ruth (BHQ), 1998, pp. XXXVII-XXXIX. 

11 Cf. Breuer, 1992, p. 13; Yeivin, 1980, p. 74; Tov, 1992, p. 73 e Revell, 1992, p. 592. 
12 Cf. Dotan, 1972, cols. 1424-1427; Ginsburg, 1897, p. 423; Kristianpoller, 1942, p. 401; Kelley et alii, 

1998, pp. 51-54; Yeivin, 1980, pp. 74-80; Scott, 1995, pp. 16-17; Tov, 1992, pp. 73-74; Revell, 1992, p. 
592; Levias, 1916, p. 365 e Würthwein, 1995, pp. 28-29. 
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da Mm: a palavra b"G.fin ocorre em Is 12.4; Is 33.5; Sl 148.13 e Pr 18.10 e nesses versículos é 

grafada com o sinal vocálico qamas [   ;].  

 Pode-se ver que as referências da Mp são breves e objetivas, enquanto que a Mm se 

encarrega de especificar as ocorrências e os detalhes sobre a nota dada pela Mp. Em outras 

palavras, os dados fornecidos por uma (pela Mp) são complementados e especificados pelos 

dados da outra (pela Mm).13 
 

1.4. Masora Finalis: 
 A Masora Finalis, (heb. tyipAs h"rAS"m ou a"t.B"r h"rAS"m, mAssOrAh sOfÏT ou 

mAssOrAh rABTA'æ, Massorá final, respectivamente) aqui abreviada por Mf encontra-se no final 

de cada livro da Bíblia Hebraica e nela há informações sobre o mesmo como: o total de 

versículos, de palavras, de letras, como também o versículo central do livro e o total de 

sedarim (seções de leitura).14  

 A Segunda Bíblia Rabínica (1524/1525) de Jacob ben Hayyim possui uma Mf distinta 

das demais e é denominada de tyik,r][.m h"rAS"m (mAssOrAh mÈvø·reKhÏT) ou h"rAS"M;h t,k,r][.m 

(mÈvø·reKheT hammAssOrAh) ambas significando “Concordância da Massorá”, a qual era 

composta de longas listas massoréticas arranjadas em ordem alfabética no final da citada 

edição. Tal material não se encontrava em nenhum dos códices massoréticos e portanto, tal 

arranjo foi uma inovação feita pelo próprio Ben Hayyim em sua edição do texto bíblico.15 

 Algumas edições da Bíblia Hebraica como a Biblia Hebraica 3 (BHK, 1929/1937) e a 

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS, 1967/1977), entre outras, apresentam as informações da 

Mf ao término de cada livro bíblico. A Mf é um sumário estatístico do conteúdo de cada livro 

bíblico. Pode-se tomar como exemplo a Mf do livro de Isaías que se encontra logo após o 

término de seu texto (Is 66.24) como aparece no Códice de Alepo A, no Códice de Leningrado 

B19a e na BHS: 
 

                                                           
13  Cf. Yeivin, 1980, pp. 74-75; Tov, 1992, pp. 73-74; Würthwein, 1995, pp. 28-29; Dotan, 1972, col. 1424; 

Kristianpoller, 1942, p. 401; Revell, 1992, p. 592 e Brotzman, 1994, p. 52. 
14 Cf. BHQ, 1998, p. XXXVIII e Breuer, 1992, p. 13. 
15  Cf. Yeivin, 1980, p. 80; Tov, 1992, p. 74; Brotzman, 1994, p. 52; Wüthwein, 1995, pp. 29-30; Scott, 1995, 

pp. 10-11; Dotan, 1972, cols. 1419 e 1427; Kristianpoller, 1942, p. 401; Levias, 1916, p. 365 e Revell, 
1992, p. 592. 
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1. Masora Finalis do livro de Isaías no Códice de Alepo A:16 

rpslX ~yqwsph ~wks   Total de versículos do livro: 
     ~ytamw @la     mil e duzentos 
    dxaw ~y[Xtw          e noventa e um 

 

2. Masora Finalis do livro de Isaías no Códice de Leningrado B19a:17 

    ~yqwsph ~wks          Total de versículos: 
  dhaw ~ytamw @la      mil e duzentos e noventa  
  ~y[Xtw          um 

 

3. Masora Finalis do livro de Isaías na BHS:18 

rps lX ~yqwsph ~wks   Total de versículos do livro: 
       ~ytamw @la           mil e duzentos  
      ~y[Xtw dxaw     e noventa e um  
yy ryda ~X ~a yk wycxw e sua metade: “É lá que o SENHOR será para nós (...)” 19 
       OwOk ~yrdsw        e 26 sedarim (seções de leitura)20 

 

                                                           
16 Cf. M. H. Goshen-Gottstein (ed.), The Book of Isaiah, vol. 3, Hebrew University Bible Project (HUBP), 

1995, p. 297. 
17  Cf. BHK, 1968, p. 702. 
18  Cf. BHS, 1997, p. 779.  
19 Cf. Is 33.21.  
20 A edição de Norman H. Snaith possui um total diferente de versículos em sua Mf em contraste ao total das 

fontes mencionadas. Ali consta a seguinte nota: hXmxw ~y[Xtw ~ytamw @la hy[Xy lX ~yqwsph ~wks (total dos 
versículos de Isaías: mil e duzentos e noventa e cinco), cf. N.H. Snaith (ed.), Hebrew Old Testament, 1995, 
p. 705. Tal número é também encontrado na Mf da Segunda Bíblia Rabínica, enquanto outros manuscritos 
massoréticos registram totais divergentes de versículos do mesmo livro bíblico: Códice de Leningrado L20: 
1292; Códice Petropolitano P: 1272 e Códice Reuchliniano R: 1289. Por fim, a Mf do Códice do Cairo dos 
Profetas C possui o mesmo número da Mf do Códice A e do Códice L, cf. HUBP, 1995, p. 297, quarto 
aparato. 
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2. A Massorá do Códice de Alepo A,  
do Códice de Leningrado B19a e da  

Biblia Hebraica Stuttgartensia:  
Características Gerais 

 
2.1. Introdução: 
 O sistema de vocalização e de acentuação do Texto Massorético desenvolvidos 

pelos massoretas passou por uma fase de desenvolvimento e de transmissão durante os 

primeiros cinco séculos da Idade Média, alcançando seu auge por volta do século X,  pelos 

trabalhos dos massoretas de Tiberíades. Esses dois aspectos do Texto Massorético 

acabaram se cristalizando ao passar do tempo e como conseqüência, há poucas variações 

entre os manuscritos massoréticos hoje existentes.1  

Já a Massorá que é um outro componente do Texto Massorético, ao lado da 

vocalização e da acentuação, foi desenvolvida conjuntamente com os dois outros 

componentes. Contudo, esse corpo de notas sobre o texto bíblico nunca conheceu uma 

forma padronizada, fixa, imutável e sobretudo, canônica que fosse seguida rigidamente 

pelos escribas judeus pós-massoretas. Cada códice massorético, pertencente à tradição dos 

massoretas do Oriente ou à dos massoretas do Ocidente, poderia possuir as suas próprias 

observações massoréticas refletindo o trabalho de uma ou de outra escola massorética.2 

Observando as anotações massoréticas dos dois códices aqui em análise, o Códice 

de Alepo A e o Códice de Leningrado B19a, pode-se constatar várias divergências entre 

ambos, tanto na Mp como na Mm de cada um deles, apesar de que cada códice tenha suas 

ligações com a escola de Ben Asher e refletem seu sistema de vocalização e de acentuação 

e possuindo um texto consonantal hebraico praticamente idêntico.3 

                                                           
1  Cf. J. Trebolle Barrera, A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã: Introdução à História da Bíblia, 1996, p. 322 e 

E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, p. 27. 
2  Cf. Tov, 1992, p. 75; Trebolle Barrera, 1996, p. 323; A. Sperber, “Problems of Masora”, HUCA 17, 

1942/1943, p. 339; F. Díaz-Esteban, “Notas Sobre la Masora”, Sefarad 14, 1954, p. 316 e idem, “Los 
Supuestos Errores de la Masora”, Sefarad 26, 1966a, p. 4. 

3 Cf. D.S. Loewinger, “The Aleppo Codex and the Ben Asher Tradition”, Textus 1, 1960, p. 85 e E.R.  
Brotzman, Old Testament Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, p. 57. 
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Em relação à Massorá da Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), que é o fruto 

editorial de Gérard E. Weil para essa edição crítica do texto bíblico, apresenta as suas 

próprias características e inovações, as quais diferem substancialmente das anotações dos 

citados códices massoréticos, apesar desta edição ter como base o texto, a Mp e a Mm do 

Códice L.4  

No presente capítulo, serão comentadas algumas características de cada fonte aqui 

em estudo e serão também levados em conta os comentários dos eruditos a respeito das 

anotações massoréticas do Códice A, do Códice L e também da BHS. As características que 

serão comentadas servirão de base ou de conhecimento prévio para o capítulo que tratará da 

analise das notas massoréticas discordantes entre as três fontes já mencionadas.   
 

2.2. A Massorá do Códice de Alepo A: 
  A maior parte dos estudiosos admite que o Códice de Alepo A é em todos os 

aspectos superior a qualquer outro manuscrito massorético em termos de texto consonantal, 

vocalização, acentuação, notas massoréticas e outros detalhes textuais. O Códice A, segundo 

a opinião de alguns eruditos, é o melhor manuscrito disponível que representa de forma mais 

sistemática a tradição massorética desenvolvida pela família Ben Asher de Tiberíades.5 

                                                           
4 Cf. P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 4 e K. Elliger e W. Rudolph, “Praefationes Hispanicae I” in 
K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, p. XXXI. 

5  Cf. Loewinger, 1960, p. 94; Kelley et alii, 1998, p. 19 e I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 
1980, p. 16. O erudito que mais defendeu a posição de superioridade do Códice A em relação aos demais 
manuscritos massoréticos foi Moshe H. Goshen-Gottstein, o qual afirmava que este códice é a perfeita e 
original obra-prima desenvolvida pelos massoretas de Tiberíades e estritamente relacionada ao sistema de 
Ben Asher em todos os detalhes do texto bíblico, além de ser obra do próprio massoreta Aarão ben Asher, 
cf. M.H. Goshen-Gottstein, “The Aleppo Codex and the Rise of the Massoretic Bible Text”, BA 42, 1979, 
pp. 149-150; idem, “The Authenticity of the Aleppo Codex”, Textus 1, 1960, p. 28 e idem, “A Recovered 
Part of the Aleppo Codex”, Textus 5, 1966, p. 55. A mesma opinião é também encontrada em I. ben Zvi, 
“The Codex of Ben Asher”, Textus 1, 1960, p. 1. Aron Dotan adota uma opinião contrária sobre a suposta 
superioridade do Códice A sobre os demais manuscritos massoréticos e sua relação com o próprio Aarão 
ben Asher. Dotan questiona tais pontos de vista argumentando que não existe nenhum códice massorético 
que represente e seja também o único a ser considerado como fonte plena do sistema de Ben Asher. Sobre a 
relação de A com Aarão ben Asher, Dotan questiona que o mesmo manuscrito seja o autógrafo deste 
massoreta, pois não há provas para tal argumento e tal assunto precisa de grande reflexão. Por fim, Dotan 
afirma que o Códice A é uma das fontes para se estudar o sistema de Ben Asher, porém não a única fonte. O 
Códice A pode ser o melhor entre os manuscritos massoréticos existentes, talvez melhor do que o Códice L 
e outros, mas não é o único manuscrito a ser considerado com exclusividade, cf. A. Dotan, “Ha-omnam 
Ninqad Keter Halav Biyde Aharon ben Asher?” Tarbiz 34, 1965, pp. 141, 146 e 155. (em hebraico) 
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Em relação à Massorá, os eruditos argumentam que o Códice A é o único 

manuscrito massorético onde há uma harmonia praticamente perfeita entre  Massorá  e  

texto  bíblico.  A  sua  Masora Parva (Mp) possui muitas notas e raramente contradiz o 

texto ou mesmo possui informações inexatas, além de manter uma maior coerência interna.6 

Paul E. Kahle diz que o próprio Aarão ben Asher se ocupou com este códice um bom 

período de tempo de sua vida e que o corrigiu muitas vezes e também adicionou muitas 

notas massoréticas à Mp do mesmo manuscrito, enquanto viveu. Segundo Kahle, o Códice 

A possui uma Massorá plenamente desenvolvida e correta.7 

 David S. Loewinger comparando a Massorá do Códice A com a Massorá do Códice 

de Leningrado B19a, afirma que há profundas divergências entre ambos e afirma que o 

primeiro possui uma Massorá mais antiga, pois é mais simples, além disso, não há citações 

completas de listas massoréticas. O número de notas é maior na Mp e esta possui uma maior 

precisão em suas informações. Há divergências também entre os dois manuscritos na adoção 

ou não de Qerê e Ketiv ou mesmo de Sevirin em determinadas passagens bíblicas. O mesmo 

estudioso argumenta que a Massorá do Códice L possui a tendência de dar mais adições e 

costuma explicar as notas da Mp e também em alguns lugares é mais prolixa e mais longa. 

Como exemplo, Loewinger cita o caso que se encontra em 2Sm 10.9 para o Ketiv lea'r.fiyb 

(BÏWrA'el, [em] Israel), o qual possui a seguinte nota massorética na Mp de A e na Mp de L 

(observa-se que a nota de L é mais longa, além de possuir uma informação adicional): 8 

Mp de A: yrq larXy: o Qerê é Israel 

Mp de L: Ob ryty Oq larXy: o Qerê é Israel, a letra bet é supérflua 

Israel Yeivin afirma que a Mm do Códice A é antiga e somente possui Mm de tipo 

elaborativa, isto é, somente fornece notas que listam as passagens aludidas pela sua Mp. Por 

exemplo, quando uma determinada palavra ocorre dez vezes na Bíblia, a Mm do Códice A 

simplesmente fornece as dez passagens bíblicas onde tal palavra aparece. Outra característica  

do Códice A é a falta de menção a nomes de massoretas, de escolas ou de grupos. Também 

                                                           
6 Cf. Loewinger, 1960, p. 95; Yeivin, 1980, pp. 16-17; A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew 

Language, 1997, p. 108 e E. Fernández Tejero e M.T. Ortega Monasterio, “Las Masoras de A, C y L en el 
Libro de Joel”, IOMS 5, 1983, p. 242. 

7  Cf. P.E. Kahle, The Cairo Geniza, 2 ed., 1959, p. 111. Cf. também, H. Minkoff, “The Aleppo Codex: 
Ancient Bible from the Ashes”, Bible Review 7, 1991, p. 26. 

8 Cf. Loewinger, 1960, pp. 86-88 e 94-95. Loewinger argumenta ainda que o massoreta do Códice A usou 
material antigo, mas não adaptou todas as informações ao seu manuscrito e ainda, mãos tardias trabalharam 
na Massorá do mesmo manuscrito, como também na Massorá do Códice L, cf. ibidem, 1960, pp. 95-96. 
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não possui leituras variantes entre Ben Asher e Ben Naftali ou entre os massoretas do Oriente 

e entre os massoretas do Ocidente.9  

 

2.3. A Massorá do Códice de Leningrado B19a: 
 A Massorá do Códice de Leningrado B19a difere do Códice A em vários aspectos e 

um dos detalhes é a menção a nomes de autoridades massoréticas ou de grupos e isso 

evidencia, segundo os estudiosos, que as suas anotações pertencem a um período tardio e 

posterior daquele do Códice A.10 Sobre o fato, Fernando Díaz-Esteban afirma que o Códice 

L possui referências esparsas a Ben Asher e a Ben Naftali em sua Mm e em relação à 

menção a Ben Asher, o massoreta demonstra admiração a essa escola massorética.11  

 Alguns exemplos podem ser colhidos da Mm do Códice L para ilustração de 

menção a Ben Asher e a Ben Naftali e suas divergências de vocalização e também de 

variantes entre a tradição massorética oriental e ocidental: 

1. Divergências de vocalização entre Ben Asher e Ben Naftali: 

Sl 45.10 (expressão entre as tuas amadas):12 

^y,tAr.Qiy.B ÇrXa !b (BQÈÏqqÈrOTeyKhA): vocalização de acordo com Ben Asher. 

^y,tAr.QiyB Çyltpn !b (BQÏqqÈrOTeyKhA): vocalização de acordo com Ben Naftali. 

2. Leituras variantes entre os massoretas do Oriente e entre os massoretas do Ocidente: 

Esd 10.29 (nome Saal):13 

yrq !kw ≤tk l"a.vW bWv"y Çyabr[ml: de acordo com os massoretas do Ocidente a expressão 

l"a.vW bWv"y (yAH˘v ˘HÈ'Al, Jasub e Saal) é escrita e é assim que é lida. 

yrq l"a.vW ≤tk l"a.viy bWv"y Çyaxndml: de acordo com os massoretas do Oriente a expressão 

l"a.viy bWv"y (yAH˘v ÏHÈ'Al, Jasub, Saal) é escrita e l"a.vW (˘HÈ'Al, e Saal) é lida. 

                                                           
9 Cf. Yeivin, 1980, p. 18.  
10  Cf. Yeivin, 1980, p. 19; Sáenz-Badillos, 1997, pp. 108-109 e BHK, 1968, p. XXXI. 
11  Cf. F. Díaz-Esteban, “References to Ben Asher and Ben Naftali in the Massora Magna Writen in the 

Margins of Ms. Leningrad B19a”, Textus 6, 1968, pp. 62-63. Díaz-Esteban afirma ainda que as referências 
a Ben Asher e a Ben Naftali não constituem listas ou partes de listas massoréticas, mas apenas podem ser 
anotações que os massoretas tinham em seus cadernos ou ainda, tais referências seriam tomadas de alguma 
Mm de algum outro manuscrito. Outra possibilidade é que tais referências a Ben Asher no Códice L seriam 
observações inseridas em sua Massorá na intenção de fazer o texto do citado manuscrito se conformar ao 
texto de Ben Asher e de legitimá-lo, cf. ibidem, 1968, pp. 72 e 74.  

12 Cf. G.E. Weil, Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a (MG), vol. I, 1971, p. 361, Mm   
3276. 

13  Cf. MG, 1971, p. 427, Mm 3932. 
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Além da característica tardia da Massorá do Códice L, Shemuel ben Yaaqov, o 

massoreta do mesmo manuscrito, afirma em um dos colofões, no fólio 479a, que fizera seu 

códice de acordo com livros corrigidos por Aarão ben Asher. Este texto do massoreta do 

Códice L é reproduzido aqui e nos informa sobre o seu trabalho e a variedade de fontes que 

utilizou em seu manuscrito: 
rawbmh ~yhgwmh ~yrpsh !m qúm lX hzh rwzxmh ta rsmw dqnw btk bq[y !b lawmX 

bjyh rab hgwm awhw !d[ !gb wxwn rXa !b hXm !b !rha dmlmh hX[ rXa 

(Shemuel ben Yaaqov escreveu e pontuou e colocou a Massorá a este mahazor (livro 

religioso) das Sagradas Escrituras de acordo com os livros corrigidos (e) anotados feitos 

pelo mestre Aharon ben Moshe ben Asher, que seu descanso esteja no Jardim do Éden 

(Paraíso).  E o (códice) está corrigido (e) explicado apropriadamente).14 

Há ainda um outro colofão no fólio 474a do Códice L em que consta uma outra 

informação onde o massoreta menciona seu nome e o do proprietário deste manuscrito:       

!hkh $rwbm anbr dwbkl @xcmh hz #smw ytdqnw ytbtk bq[y !b lawmX yna 

yx whkrby dadza !b [wdyh @swy !b (Eu, Shemuel ben Yaaqov escrevi, pontuei e coloquei a 

Massorá a este códice para honra do Rabi Mevorakh ha-Kohen ben Yosef de sobrenome 

ben Ozdad. Que o abençoe Aquele que vive).15 

 Os estudiosos argumentam que a informação dada pelo massoreta de que ele se 

serviu de várias fontes ligadas ao nome de Aarão ben Asher, evidencia a falta de 

uniformidade de sua Massorá e ainda, que a anotações massoréticas do Códice L são 

baseadas em várias fontes, as quais nem sempre eram uniformes. Possivelmente, a Massorá 

deste códice incorpora várias tradições massoréticas e esse fato é refletido em suas 

anotações tanto em sua Mp como em sua Mm.16 

Em relação à qualidade da Massorá do Códice L a maior parte dos estudiosos tem 

discutido a respeito do fato de que há determinadas deficiências internas neste manuscrito. 

                                                           
14  Cf. G.E. Weil, “La Nouvelle Édition de la Massorah (BHK IV) et l’Histoire de la Massorah”, VTSup 9, 

1962, p. 270. Cf. também, E. Würthwein, The Text of the Old Testament: An Introduction to the Biblia 
Hebraica, 2 ed., 1995, p. 184. 

15 Cf. C.D. Ginsburg, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, 1897, p. 245, n. 
1. 

16  Cf. Kahle, 1959, p. 110; D.S. Mynatt, “Causes for the Masora Parva Errors in the Leningrad Codex B19a”, 
IOMS 11, 1994a, pp. 52-54; J.L. Teicher, “The Ben Asher Bible Manuscripts”, JJS 2, 1950/1951, pp. 23-
24; A. Rubinstein, “Singularities in the Massorah of the Leningrad Codex B19a”, JJS 12, 1961, p. 131; 
idem, “The Problems of Errors in the Massorah Parva of Codex B19a”, Sefarad 25, 1965, p. 24, n. 25 e 
Sperber, 1942/1943, pp. 334-336 e 350. 
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Há contradição tanto entre a Massorá e o texto bíblico, como entre a Mp e a Mm e também 

há informações imprecisas em determinadas notas massoréticas, além de outras notas serem 

incompletas.17   

 Entretanto, alguns estudiosos defendem ou tentam explicar as contradições da 

Massorá do Códice L, entre eles, Díaz-Esteban, o qual argumenta que texto bíblico e 

Massorá tiveram cada qual desenvolvimento independente e que as anotações massoréticas 

passavam por um processo gradual de acúmulo e de correção de informação.18 
 

2.4. A Massorá da Biblia Hebraica Stuttgartensia: 
Rudolf Kittel em 1929 desejava publicar em sua terceira edição da Biblia Hebraica 

a Massorá completa do Códice L. Todavia, seu intento foi realizado em parte, pois a Biblia 

Hebraica 3 (BHK, 1929/1937) só apresentou a Mp do citado manuscrito massorético e de 

uma forma não crítica. Paul E. Kahle, o responsável pela Massorá da BHK, apenas corrigiu 

algumas contradições evidentes e completou outras deficientes e todas as correções foram 

colocadas entre parênteses [ ] na Mp da citada edição. Além da Mp, houve ainda a intenção 

de publicar também a Mm no final da BHK em ordem alfabética, mas tal intenção de Kittel 

nunca se realizou.19 

                                                           
17 Cf. Yeivin, 1980, p. 19, Sáenz-Badillos, 1997, pp. 108-109; Mynatt, 1994a, p. 47; Fernández Tejero e    

Ortega Monasterio, 1983, p. 242; Sperber, 1942/1943, p. 347; Rubinstein, 1961, p. 123-125; idem, 1965, 
pp. 16-17; BHK, 1968, pp. XXXI-XXXII; Weil, 1962, pp. 271-272 e A. Schenker et alii (eds.), Biblia 
Hebraica Quinta. Fasciculus extra seriem: Librum Ruth (BHQ), 1998, p. VII. 

18 Cf. Díaz-Esteban, 1954, pp. 316-317. O mesmo estudioso afirma ainda que os copistas reproduziam 
fielmente o texto e as notas de suas fontes, mesmo que estas fossem errôneas. A produção de um códice 
massorético da Bíblia Hebraica inteira era um trabalho penoso e difícil e portanto, erros ou enganos 
poderiam ser cometidos pelos copistas. Díaz-Esteban, defendendo o massoreta Shemuel ben Yaaqov, 
afirma que este fez seu trabalho de modo fiel às suas fontes e estas, por sua vez, já continham suas 
tradições massoréticas divergentes e suas contradições, cf. Díaz-Esteban, 1966a, pp. 3-4 e 10-11. F. Pérez 
Castro, comparando a Massorá do Códice do Cairo dos Profetas C com a do Códice L, diz que no processo 
de correção deste último, o massoreta não corrigiu todos os detalhes de seu manuscrito e não chegou a 
suprimir todos os dados contraditórios da Massorá em seu códice, cf. F. Pérez Castro, “La Masora del 
Códice del Profetas de el Cairo”, Sefarad 23, 1963, p. 234. Sobre as fontes usadas por Shemuel ben 
Yaaqov para corrigir o seu manuscrito, o mesmo estudioso afirma que este soube trabalhar de modo 
diligente com as suas fontes e fazer de seu códice que pertencia à uma outra tradição massorética 
tiberiense, provavelmente Ben Naftali, um texto de tradição Ben Asher, cf. idem, “Corregido y Correcto: 
El Ms. B19a (Leningrado) frente al Ms. Or 4445 (Londres) y al Códice de los Profetas de el Cairo”, 
Sefarad 15, 1955a, pp. 27-28. Sobre a correção da vocalização do Códice L, Dotan afirma que esta é 
próxima o bastante do Diqduqê ha-Tea’mim de Aarão ben Asher do que a vocalização do Códice A, cf. 
Dotan, 1965, p. 144.  

19  Cf. R. Kittel, “Praefationes Anglicae I” in BHK, 1968, p. XXVIII; P.E. Kahle, “Praefationes Anglicae III” 
in BHK, 1968, p. XXXII; K. Elliger, W. Rudolph e G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae I e II”  in BHS, 
1997, pp. XXXI-XXXII e A. Schenker et alii, “General Introduction” in BHQ, 1998, p. VII. 
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A publicação completa da Massorá do Códice L deu-se com a publicação da Biblia 

Hebraica Stuttgartensia (1967/1977) conhecida como BHS (no início chamada de BHK 

IV).20 Kahle indicou aos editores, Karl Elliger e Wilhelm Rudolph, a responsabilidade da 

editoração da Massorá a um de seus discípulos, Gérard E. Weil (1926-1986) da 

Universidade de Nancy, França. Weil informa no prefácio da BHS que ele tinha discutido 

com Kahle sobre o novo método de editoração da Massorá do Códice L e tivera o apoio 

deste.21 

Weil refez por completo as anotações da Mp do Códice L para a BHS e em seu 

trabalho, ele corrigiu notas contraditórias quando necessário, completou notas incompletas 

e ainda, adicionou novas notas tomadas, na maior parte, da Mm do mesmo manuscrito. 

Weil informa que o registro de notas da Mp da BHS ficou três vezes mais extenso do que a 

Mp de sua antecessora, a BHK e igualmente, da Mp original do Códice L. Além do mais, 

Weil informa que cerca de setenta por cento das notas da BHS nunca ou só parcialmente se 

encontram na Mp original do citado manuscrito.22  

Como exemplo do método adotado por Weil na Mp da BHS, pode-se tomar a nota 

massorética em Gn 4.9 para a palavra yea (' , onde?) em comparação com a Mp do Códice L 

e com a correspondente Mp da BHK: 

Mp de L e Mp da BHK: Ob$l; a palavra aparece trinta e duas vezes no texto bíblico  

Mp da BHS: Orwtb Ohnm Og Oa$l; a palavra aparece trinta e uma vezes no texto bíblico, três das 

quais aparecem na Torá 

Weil corrigiu a nota massorética e adicionou mais informações a respeito da mesma. 

Enquanto a nota original do Códice L e da BHK apenas listam as trinta e duas ocorrências 

de yea sem especificar mais nada, Weil, além de corrigir a informação para trinta e uma 

ocorrências, adicionou mais dados à mesma ao informar que três delas aparecem na Torá.23 

                                                           
20 Cf. Weil, 1962, p. 274. 
21 Cf. BHS, 1997, pp. XXXI-XXXIII; D.S. Mynatt, The Sub Loco Notes in the Torah of Biblia Hebraica 

Stuttgartensia, 1994b, p. 2; Yeivin, 1980, pp. 33 e 127 e idem, “The New Edition of the Biblia Hebraica - 
its Text and Massorah”, Textus 7, 1969, p. 120. 

22  Cf G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae II” in BHS, 1997, pp. XXXII-XXXIII; idem, 1962, p. 274; BHQ, 
1998, p. VII; Yeivin, 1969, p. 121; Würthwein, 1995, p. 29; Tov, 1992, pp. 76 e 376 e W.R. Scott, A 
Simplified Guide to BHS: Critical Apparatus, Masora, Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, p. 
12. 

23  Cf. A. Even-Shoshan, A New Concordance of the Old Testament: Using the Hebrew and Aramaic Text, 2  
ed., 1997, p. 44. 
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Tal exemplo, entre muitos, exemplifica como foi o método empregado pelo erudito na 

editoração da Massorá do Códice L para a BHS. 

Em relação às abreviaturas da terminologia massorética, Weil padronizou e 

uniformizou todos os termos massoréticos encontrados no citado códice. Na ocorrência de 

mais de uma abreviatura para um determinado termo massorético, Weil adotou aquela que 

aparece pela primeira vez na Mp e na Mm do citado manuscrito ou aquela que é a mais 

freqüentemente utilizada.24  

Uma outra inovação que Weil fez para a Massorá da BHS foi colocar em todas as 

passagens a nota massorética correspondente. Por exemplo: quando uma nota massorética 

informa que determinada palavra ou expressão aparece em dez passagens bíblicas, a 

Massorá normalmente coloca a nota somente na primeira ocorrência da mesma. Weil, na 

Mp da BHS, coloca a mesma nota massorética em todas as dez passagens.25  

Quando uma nota da Mp é corrigida por Weil, este coloca no Aparato Massorético 

da BHS (que aparece entre o texto bíblico e o aparato crítico) uma expressão latina que reza 

o seguinte: Mp sub loco (Mp corrigida neste lugar). Weil pretendia comentar tais casos em 

um dos quatro volumes dedicados à Mm do Códice L.26 

As listas da Mm do Códice L foram editadas à parte em um volume em separado 

conhecido   como   Massorah   Gedolah   iuxta   Codicem   Leningradensem   B19a,   vol.  I  

conhecido também como tomo II da BHS. Weil pretendia editar outros três volumes da Mm 

do mesmo manuscrito, cada qual dedicado a um aspecto da mesma Mm: vol. I: as listas 

massoréticas do Códice L que são numeradas da Mm 1 a Mm 4271; vol. II: comentário 

paleográfico e filológico das listas da Mm do Códice L; vol. III: comentário sobre a Mp que 

não tem Mm análoga e discussão das notas Mp sub loco e IV: comentário à Masora Finalis 

(Mf) e uma introdução geral ao estudo dos manuscritos massoréticos até o século XII.27 

                                                           
24  Cf. BHS, 1997, p. XXXVII; Kelley et alii, 1998, p. 59; Yeivin, 1969, p. 121 e J. Barr, “Review of Biblia 

Hebraica Stuttgartensia”, JJS 25, 1980, p. 100. 
25 Cf. BHS, 1997, p. XXXIV; Mynatt, 1994b, p. 12 e Kelley et alii, 1998, p. 58. As únicas exceções para tal 

caso são relacionadas a palavras que aparecem mais de cem vezes no texto bíblico como: y"nod]a ('·DonAy, 
lit. meu Senhor: 134 vezes), vaor (ro'H, cabeça: 150 vezes) e yenye[.B (BÈvEn , aos olhos de: 139 vezes), cf. 
BHS, 1997, p. XXXIV. 

26  Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, pp. 1 e 13-17 e Kelley et alli, 1998, p. 54. 
27  Cf. BHS, 1997, p. XXXIII, n. 8; Weil, 1962, p. 278; idem, “La Massorah”, REJ 131, 1972, p. 11, n. 1 e p. 

94; J.A. Sanders, “Text and Canon: Concepts and Method”, JBL 98, 1979a, pp. 16-17; J. Barr, “Review of 
Biblia Hebraica Stuttgartensia”, JTS 30, 1979, p. 213 e B.J. Roberts, “Review of Biblia Hebraica 
Stuttgartensia”, JTS 25, 1974, p 467. 
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Weil adicionou um registro na BHS, que neste estudo é designado de Aparato 

Massorético, dedicado a determinadas informações, como tratados massoréticos, notas 

massoréticas específicas, referências bíblicas entre outros detalhes, mas principalmente 

relacionado à Massorah Gedolah, vol. I. Este aparato encontra-se entre o texto bíblico e o 

aparato crítico e tem como objetivo principal a relação entre a Mp da BHS e a Mm, como 

editada por Weil na citada obra. Neste aparato encontra-se a numeração das listas da Mm 

do Códice L como editada na Massorah Gedolah, vol. I (ex. Mm 1, Mm 2, Mm 323, etc.) e 

pretende facilitar o uso de ambos os corpos massoréticos, fazendo com que o leitor consulte 

e use um e outro e saiba trabalhar com os dados de ambas as partes e suas inter-relações.28 

Os estudiosos comentam que o trabalho editorial da Massorá da BHS é muito mais 

avançado e de melhor apresentação do que ao da sua antecessora, a BHK. A impressão das 

notas massoréticas na BHK era quase ilegível, além de ser uma reprodução mecânica, 

evidenciando a falta de preocupação dos editores nesse ponto. A Mp da BHS recebeu uma 

melhor atenção e cuidado editorial em todos os sentidos, inclusive na impressão da mesma 

que é clara e apresenta uma melhor nitidez, demonstrando assim o cuidado dos editores.29 

Há vários comentários sobre o trabalho editorial que Weil fez para a BHS tendo por 

base a Massorá do Códice L. Alguns eruditos tendem a aprovar e considerar 

favoravelmente a editoração da Massorá efetuada na BHS por Weil. Um dos argumentos 

principais é o fato de que Weil tornou a Massorá mais facilmente acessível à maioria dos 

estudantes e pesquisadores, além de tornar a mesma menos hermética.30 

Por outro lado, há os estudiosos que possuem uma outra visão do trabalho de Weil 

na BHS  e  não  estão  inteiramente  de  acordo  com  o  método  visto  na Massorá da citada  

edição. Um dos argumentos é que tal editoração fez a Massorá mais difícil de ser decifrada 

devido à inclusão de trechos da Mm para a Mp. Outro argumento é que o pesquisador 

                                                           
28  Cf. BHS, 1997, pp. XXXV-XXXVI; Scott, 1995, pp. 16-17; Mynatt, 1994b, p. 2; Kelley et alii, 1998, pp. 

10 e 21; Yeivin, 1969, p. 120; Barr, 1979, pp. 212-213 e idem, 1980, p. 100. 
29  Cf. Mynatt, 1994b, p. 2; Yeivin, 1969, p. 120; Barr, 1979, p. 212 e idem, 1980, p. 100 e J.A. Sanders, 

“Review of Biblia Hebraica Stuttgartensia”, JBL 98, 1979b, p. 418. 
30  Cf. Sanders, 1979a, pp. 15-16; idem, 1979b, pp. 418-419; Barr, 1979, pp. 213 e 216; idem, 1980, pp. 100-

101; Roberts, 1974, p. 467 e F. Pérez Castro, “‘Estudios Masoréticos’: Los Trabajos de G. E. Weil 
(Estrasburg) y Otros Aspectos Actuales de la Investigacion Masorética”, Sefarad 25, 1965, pp.  298 e 300. 
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estaria impossibilitado de ter acesso à Massorá original e real do Códice L e constatar as 

suas peculiaridades e sua variada terminologia que evidencia diversas fontes.31 

 

 

                                                           
31  Cf. Yeivin, 1969, pp. 122-123; D. Marcus, “Review of The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

Introduction and Annotated Glossary”, SBL, 1999, www.bookreviews.org/Reviews/0802843638.html e C. 
McCarthy, “Review of The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated 
Glossary”, Hebrew Studies 40, 1999, p. 273. 
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1. A Massorá do Códice A, do Códice L e da BHS: 
As Comparações 

 
1.1. Breve Introdução: 

O presente capítulo apresentará a pesquisa propriamente dita sobre as divergências 

da Massorá entre o Códice de Alepo A, o Códice de Leningrado B19a (L) e entre a Biblia 

Hebraica Stuttgartensia (BHS) nos dez primeiros capítulos do livro de Isaías. Os dois 

códices tratados aqui são frutos diretos das atividades da escola massorética de Tiberíades 

ligada à família Ben Asher, principalmente ao seu último membro, Aarão ben Asher. A 

BHS possui uma total reelaboração e correção da Massorá original do Códice L feita por 

um dos estudiosos de assuntos massoréticos do século XX, Gérard E. Weil. 

 Objetivos: elaborar um estudo comparativo entre ambos os códices, juntamente com a 

edição crítica e verificar discordâncias e diferenças entre as três fontes. Observar-se-á as notas 

massoréticas divergentes da Masora Parva nos dois códices massoréticos e na BHS. Uma 

questão a ser debatida é saber se as possíveis discordâncias e contradições em ambos os 

manuscritos podem ser um reflexo de tradições massoréticas não uniformes e divergentes 

dentro da tradição Ben Asher. Em relação à BHS, será verificado o método de editoração 

efetuado por Weil tendo por base a Massorá do Códice L, de mesma tradição massorética.  

 O trabalho de pesquisa e a análise dos textos serão baseadas em edições críticas da 

Bíblia Hebraica que servem como testemunhos, tanto do Códice A como do Códice L. As 

obras são reproduções diplomáticas de tais manuscritos massoréticos e de caráter acadêmico e 

portanto, fontes de referência obrigatória para tal estudo. Em relação à BHS, aqui será 

utilizada a quinta edição (1997) que passou por algumas correções em seu texto, em seu 

aparato crítico e apresenta também algumas adições em seu prefácio, como é explicado por 

Adrian Schenker, o editor responsável pela quinta edição da citada obra.1 As fontes analisadas 

nesta pesquisa são: 

a. Fonte para texto, Masora Parva (Mp) e Masora Magna (Mm) do Códice de Alepo A: 

Moshe H. Goshen-Gottstein, ed., The Book of Isaiah, vols 1, 2 e 3, Hebrew University 

Bible Project (HUBP), 1975, 1981 e 1995. 

                                                           
1 Cf. A. Schenker, “Prefacio a la Quinta Edición” in K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica 

Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, p. XXIX. 
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b. Fonte para texto e Masora Parva do Códice de Leningrado B19a: Rudolf Kittel e Paul 

E. Kahle, eds., Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 1968. 

c. Fonte para texto, Masora Parva e Aparato Massorético da Biblia Hebraica 

Stuttgartensia: Karl Elliger e Wilhelm Rudolph, eds., Biblia Hebraica Stuttgartensia 

(BHS), 5 ed., 1997. Massorá editada e reelaborada por Gérard E. Weil. 

d. Fonte para Masora Magna do Códice de Leningrado B19a: Gérard E. Weil, Massorah 

Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a, vol. I Catalogi, 1971. 

 

Além das fontes citadas, fez-se uso da concordância do texto bíblico hebraico de 

Abraham Even-Shoshan (ed.), New Concordance of the Old Testament: Using the Hebrew 

and Aramaic Text, 2 ed., 1997 e a sua utilização é importante para a verificação das 

informações das notas massoréticas dos dois manuscritos massoréticos e da BHS. A escolha 

desta edição deu-se por motivo de ser a mais recente, a mais atualizada e a mais completa e 

além disso, contém dados massoréticos que serão úteis para o estudo. Essa concordância tem 

se tornado uma obra de referência para os modernos estudos da Massorá e para conferência de 

seus dados e  além disso, os  eruditos se  referem  a  ela em seus trabalhos e a tem indicado.2  

Em casos de necessidade para um melhor esclarecimento de alguma passagem, 

utilizou-se, além da concordância de Even-Shoshan, a de Solomon Mandelkern, Veteris 

Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae, 9 ed., 1977 e a de Gerhard Lizowsky, 

Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, 2 ed., 1981.3  

Nas páginas a seguir há ilustrações de uma página de cada fonte utilizada neste estudo 

e também explicações de cada parte das mesmas como: texto bíblico, Masora Parva, Masora 

Magna e aparato crítico. Cada parte é dividida em blocos numerados. As linhas e a numeração 

dos quadros nas três ilustrações que representam as edições críticas foram adicionadas pelo 

próprio pesquisador para facilitar a compreensão das mesmas: 

                                                           
2 Cf. P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: 

Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 4; D.S. Mynatt, The Sub Loco Notes in the Torah of Biblia 
Hebraica Stuttgartensia, 1994b, p. 20 e E. Würthwein, The Text of the Old Testament: An Introduction to 
the Biblia Hebraica, 2 ed., 1995, p. 124. 

3 É recomendado o uso de mais do que uma concordância, pois há possibilidade de haver erros em todas e o 
uso de várias pode ser útil para corrigir um erro suspeito em uma ou em outra, cf. Kelley et alii, 1998, p. 4 e 
Mynatt, 1994b, p. 20. 
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Códice de Alepo A (como representado pela edição de M.H. Goshen-Gottstein (ed.), The 

Book of Isaiah, vol. 1, Hebrew University Bible Project, 1975, p. 38, Is 10.1-7): 

Quadro 1: Masora Magna / Quadro 2: Masora Parva  / Quadro 3: Texto Bíblico  / Quadro 4: 

Aparato Crítico (dividido em cinco blocos).  
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Códice de Leningrado B19a (como representado pela edição de R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), 

Biblia Hebraica 3, 15 ed., 1968, p. 622, Is 9.20-10.13.): 

Quadro 1: Texto Bíblico / Quadro 2: Masora Parva / Quadro 3: Aparato Crítico: 
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Biblia Hebraica Stuttgartensia (como representada pela edição de K. Elliger e W. Rudolph 

(eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, 5 ed., 1997, p. 690, Is 10.1-14): 

Quadro 1: Texto Bíblico / Quadro 2: Masora Parva / Quadro 3: Aparato Massorético / Quadro 

4: Aparato Crítico: 
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A Biblia Hebraica 3 (BHK) apresenta a Mp original do próprio Códice L4 de maneira 

fiel, mas apresentando algumas correções.5 Somente alguns casos de incoerências e de 

informações incompletas foram corrigidas e adotadas na própria Mp da BHK e em seu aparato 

crítico são dadas as notas originais do Códice L. As notas massoréticas incompletas do Códice 

L são colocadas entre colchetes ([ ]) na Mp da BHK.6 Tais casos não aparecem nos dez 

primeiros capítulos do livro de Isaías na BHK, portanto, as notas massoréticas ali são as 

originais do Códice L e não sofreram nenhuma correção editorial por parte dos editores.  

 Em relação à Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) esta apresenta uma Mp em 

formato ampliado e corrigido. O  trabalho  de  edição  da  Massorá  da  BHS foi de 

responsabilidade de Gérard E. Weil,7 o qual editou em um volume em separado a Masora 

Magna (Mm) do Códice L. Tal edição tem por título: Massorah Gedolah iuxta Codicem 

Leningradensem B19a, vol. I, 1971. O uso da Mp da BHS servirá para uma análise 

comparativa entre seus dados e a Massorá do Códice L. A escolha da BHS é devida a que 

esta é a edição crítica padrão da Bíblia Hebraica para o mundo erudito hoje.8  

 Weil foi o responsável pela reelaboração da Mp da BHS e seus métodos foram 

discutidos e tiveram a aprovação de Paul E. Kahle.9 Weil afirma que setenta por cento 

(70%) das notas massoréticas da BHS não correspondem às notas originais do Códice L e 

em alguns casos, só correspondem parcialmente.10 A citação das listas da Mm encontradas 

no Aparato Massorético da BHS remete à Massorah Gedolah, já citada acima e essas 

referências serão utilizadas nesta dissertação. As notas contraditórias do Códice L são 

corrigidas na Mp da BHS e Weil noticia tal correção no Aparato Massorético da mesma 

edição através da nota “Mp sub loco”.11 

                                                           
4  O Prof. David Marcus da Jewish Theological Seminary of America (JTSA) aconselhou o uso da Biblia 

Hebraica 3 (BHK) como um testemunho do Códice L e não somente o uso da BHS como um representante 
do mesmo manuscrito. 

5 A Masora Magna não pôde ser editada na BHK conforme o plano de Rudolf Kittel, mas tão somente a 
Masora Parva, cf. K. Elliger e W. Rudolph, “Praefationes Hispanicae I” in BHS, 1997, pp. XXIX-XXXII.  

6 Cf. P.E. Kahle, “Praefationes Anglicae III” in R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 
ed., 1968, p. XXXII. 

7 Cf. G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae II” in BHS, 1997, pp. XXXII-XXXVIII. 
8 Cf. I. Yeivin, “The New Edition of the Biblia Hebraica – its Text and Massorah”, Textus 7, 1969, p. 115; 

J.A. Sanders, “Review of Biblia Hebraica Stuttgartensia”, JBL 98, 1979b, pp. 419; J. Barr, “Review of 
Biblia Hebraica Stuttgartensia”, JJS 25, 1980, pp. 98 e 105; idem, “Review of Biblia Hebraica 
Stuttgartensia”, JTS 30, 1979, p. 212 e C.L. Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, 1995, pp. 170-171. 

9 Cf. BHS, 1997, p. XXXII. 
10 Ibidem, 1997, p. XXXIII. 
11 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI. 
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 Tanto o texto como a Massorá apresentadas pela edição crítica The Book of Isaiah, vol. 

1 da Hebrew University Bible Project são fiéis ao manuscrito massorético, o Códice A. Esta 

edição contém a Mp e a Mm e o editor evitou fazer alterações ou mesmo correções tanto em 

uma como em outra, portanto, as anotações massoréticas são reproduções pura e simples do 

próprio códice.12 Quando há alguma dúvida sobre uma ou outra nota massorética, é prática 

dessa publicação adicionar colchetes (< >) ao redor da mesma por esta estar ilegível ou 

rasurada no manuscrito original. Na edição crítica do mesmo, os editores reconstituíram as 

notas duvidosas de maneira presumível.13 

 Para a decifração da terminologia massorética (que é principalmente em aramaico e 

em forma abreviada) e outros sinais massoréticos contidos nas edições analisadas nesse 

estudo, serão usadas como referência as tabelas contidas nas obras abaixo:  

a. Adrian Schenker, “Glossary of Common Terms in the Masorah Parva” in BHQ, 1998, pp. 

XXXVII-XXXIX. 

b. Gérard E. Weil, “Index Siglorum et Abbreviationum Masorae Parvae” in BHS, 1997, pp. 

LIII-LVIII. 

c. Israel Yeivin, Introduction to the Tiberian Masora, 1980, pp. 81-120. 

d. P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica 

Stuttgartensia: Introduction and Annotated Glossary, 1998, pp. 69-193. 

e. Paul E. Kahle, “Index Siglorum et Abbreviationum Masorae Parvae” in BHK, 1968, pp. 

XLVIII-LIII. 

f. Reinhard Wonneberger, Understanding BHS – A Manual for Users of Biblia Hebraica 

Stuttgartensia, 2 ed., 1990, pp. 61-68 e 72-73. 

g. William R. Scott, A Simplified Guide to BHS: Critical Apparatus, Masora, Accents, 

Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, pp. 37-51. 
  

 Além das três fontes em pesquisa, foram utilizados também dois tratados massoréticos, 

os quais complementam a análise das notas massoréticas delimitadas nessa pesquisa. Um 

deles    surgiu    por    volta    do   século   IX   e   é   conhecido   como   Okhlah   we  -  Okhlah  

                                                           
12 Cf. M.H. Goshen-Gottstein (ed.), “Introduction” in The Book of Isaiah, vol. 1, Hebrew University Bible 

Project (HUBP), 1975, p. I. 
13 Informação obtida através de Galen Marquis da Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel e um dos 

colaboradores da citada edição. 



 65

(h"l.k"a.w h"l.k"a r,pes, sEfer 'oKhlAh wÈ'oKhlAh) de autoria anônima. A edição aqui utilizada 

é a de Salomon Frensdorff (Das Buch Ochlah W’ochlah, 1864). O outro tratado de autoria de 

Mishael ben Uzziel é conhecido como Sefer ha-Hillufim (~yipWLih"h r,pes, sEfer hAhill˘fÏm, 

lit. livro das variantes/diferenças) e a edição aqui usada é a de Lazar Lipschütz, “Mishael ben 

Uzziel’s Treatise on the Differences Between Ben Asher and Ben Naphtali” in Textus 2, 1962, 

pp. 1-58. 

 A edição escolhida do texto bíblico em língua portuguesa foi a Bíblia – Tradução 

Ecumênica conhecida como TEB (5 ed., 1997). A escolha foi devida a esta ser considerada 

uma tradução ecumênica de caráter científico e fornece, além do texto bíblico, introduções, 

notas de rodapé e apêndices. Além disso, a TEB é considerada pelos estudiosos como uma das 

melhores traduções feitas em língua portuguesa e há anos ela se firmou como uma das edições 

mais importantes feitas no Brasil.14 

 Outro motivo que merece ser mencionado para tal escolha foi o fato de que a tradução 

feita pela TEB apresenta uma maior proximidade com o texto original hebraico, fator de 

relevância para estudos ligados à Massorá. A tradução da citada edição foi feita por uma grupo 

composto de católicos, ortodoxos, protestantes e judeus. Em casos de necessidade, recorreu-se 

também à Bíblia de Jerusalém (7 impr., 1995) e à Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira 

de Almeida (1981), ambas também traduzidas dos originais hebraico, aramaico e grego. 

 As palavras destacadas pela Massorá com o circellus (círculo [ ~ ]) no texto hebraico 

possuem correspondentes destacados em negrito na versão em português da TEB. Além de se 

adotar esta edição em português, forneceu-se também uma tradução mais literal e mais 

próxima ao hebraico, como bem outras possibilidades de versão. As traduções literais e outras 

opções são colocadas após o texto da TEB (logo após a barra [/]) e servem como complemento 

a este estudo. As traduções efetuadas aqui têm por base os dicionários de hebraico bíblico. 

 As palavras hebraicas aqui citadas, principalmente aquelas do texto bíblico e que são 

objetos das notas massoréticas, são transliteradas obedecendo o método oficial de 

transliteração latina da Academia de Língua Hebraica de Jerusalém, Israel e adotado pelo 

                                                           
14 Cf. Bíblia – Tradução Ecumênica (TEB), 5 ed., 1997, pp. IX-XIII; N.K. Gottwald, Introdução 

Socioliterária à Bíblia Hebraica, 2 ed., 1988, p. 130; VV.AA, Vademecum Para o Estudo da Bíblia, 2000, 
p. 352 e J. Konings, “As Traduções da Bíblia no Brasil” in J.B. Gabel e C.B. Wheeler, A Bíblia Como 
Literatura: Uma Introdução, 1993, p. 255. 
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Dicionário Hebraico-Português de Jaffa Rifka Berezin (1995).15 O motivo da utilização do 

método mencionado é devido ao seu uso pelos estudiosos e por ser o sistema oficial da 

Academia de Língua Hebraica de Jerusalém. 

As abreviaturas específicas utilizadas neste estudo para designar cada parte da Massorá 

das três fontes, da concordância principal aqui usada e do tratado massorético, são baseadas 

tanto em edições críticas da Bíblia Hebraica, como na literatura dedicada a assuntos 

massoréticos. Algumas abreviaturas são conhecidas e adotadas pelos estudiosos e devido a 

isso, foram também adotadas nesta dissertação. Outras, contudo, foram criadas especialmente 

para este estudo, tais como: 

Ap. Mas. da BHS: Aparato Massorético da Biblia Hebraica Stuttgartensia 

MG: G.E. Weil (ed.), Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a, vol. I 

Catalogi, 197116 

 Outras abreviaturas são utilizadas também em outros estudos e obras: 

E-S: A. Even-Shoshan (ed.), A New Concordance of the Old Testament: Using the Hebrew 

and Aramaic Text, 2 ed., 199717 

Mp de A: Masora Parva do Códice de Alepo A 

Mp de L: Masora Parva do Códice de Leningrado B19a  

Mp da BHS: Masora Parva da Biblia Hebraica Stuttgartensia 

Mm de A: Masora Magna do Códice de Alepo A 

Mm de L: Masora Magna do Códice de Leningrado B19a  

Okhl: S. Frensdorff, Das Buch Ochlah W’ochlah, 186418 

 

                                                           
15  Cf. J.R. Berezin, Dicionário Hebraico-Português, 1995, pp. XXIX-XXX e XLI-XLVI. 
16 Esta abreviatura é também utilizada pelo próprio Weil para se referir à sua edição da Massorah Gedolah 

iuxta Codicem Leningradensem B19a, vol. I, 1971, cf. G.E. Weil, “La Massorah”, REJ 131, 1972, p. 12. 
17 A abreviatura E-S para se referir à concordância de Even-Shoshan é também usada por P.H. Kelley, D.S. 

Mynatt e T.G. Crawford, cf. Kelley et alii, 1998, p. 70. 
18 A abreviatura Okhl é utilizada na BHS, por R. Wonneberger e por Kelley, Mynatt e Crawford, cf. BHS, 

1997, p. LIII; Kelley et alii, 1998, p. 70 e R. Wonneberger, Understanding BHS: A Manual for the Users of 
Biblia Hebraica Stuttgartensia, 2 ed., 1990, p. 23. Porém, na BHK a abreviatura empregada é Ochla, cf. 
BHK, 1968, p. XLI. Neste estudo, adotou-se a abreviatura adotada pela BHS e pelos demais estudiosos. 
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1.2. As Comparações: 

ISAIAS, capítulo 1: 
Is 1.1:  

Wh"Yiq.~zix.y z"x"a ~"tAy Wh"YiZu[ yemyiB ~i"l"vWryiw h"dWh.y-l;[ h"z"x r,v]a #Am"a-!,b Wh"y.[;v.y~ !Az]x 

.h"dWhy yek.l;m  

Tradução: Visão de Isaías, filho de Amôs, que ele viu a respeito de Judá e de 

Jerusalém, nos dias de Ozias, de Iotâm, de Acaz e de Ezequias, reis de Judá. 
 

1º Texto: Wh"y.[;v.y~ !Az]x (x·„zOn yöÈHavyAh˘, visão de Isaías / lit. uma visão de Isaías)19 

Mp de A: why[Xy !wzxb dxw $l ; a expressão ocorre apenas uma única vez na Bíblia 

Hebraica   e   a   mesma   expressão ocorre  uma  vez  mais,  mas  da  seguinte 

maneira: Wh"y.[;v.y !Az]x;B (Bax·„zOn yöÈHavyAh˘, na visão de Isaías [em 2Cr 

32.32]) 

Mp de L: why[Xy !wzxb dxw $l ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: $l ; a expressão ocorre apenas uma única vez na Bíblia Hebraica 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: why[Xy !wzxb dxw 2 Ch 32.32 (2Cr 32.32)20 

                                                           
19 Cf. L. Alonso Schökel, Dicionário Bíblico Hebraico-Português, 1997, p. 208; F. Brown, S.R. Driver e 

C.A. Briggs (eds.), The Brown-Drive-Briggs Hebrew and English Lexicon (BDB), 1996, pp. 302-303; 
VV.AA, Dicionário Hebraico-Português & Aramaico-Português, 2 ed., 1989, p. 65; L.A. Mitchel, Estudos 
do Vocabulário do Antigo Testamento, 1996, p. 79 e R.L. Harris, G.L. Archer, Jr. e B.K. Waltke, 
Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, 1998, p. 445. 

20 Nos casos em que há hapax legomenon (gr. palavra ou expressão únicas) no texto bíblico, mas havendo no 
mesmo uma palavra ou expressão similar com algum prefixo como conjunção, preposição, artigo, etc., 
Weil adota o procedimento de colocar no Aparato Massorético a passagem paralela na qual consta a outra 
passagem semelhante e sua referência bíblica, como visto neste caso de Is 1.1, cf. BHS, 1997, p. XXXV; 
Kelley et alii, 1998, p. 59; Mynatt, 1994b, pp. 21-22; G.E. Weil, “La Nouvelle Édition de la Massorah 
(BHK IV) et l´Histoire de la Massorah”, VTSup 9, 1962, p. 277 e F. Pérez Castro, “’Estudios 
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 As informações massoréticas fornecidas pelos dois manuscritos medievais e 

apoiadas também pela BHS concordam entre si em dizer que a expressão Wh"y.[;v.y !Az]x 

destacada pela Mp ocorre apenas uma única vez no texto da Bíblia Hebraica e que a outra 

expressão similar (Wh"y.[;v.y !Az]x;B, Bax·„zOn yöÈHavyAh˘, na visão de Isaías), ocorre também 

uma única vez, mas no texto de 2Cr 32.32.21 Há de se notar que a expressão similar possui 

apenas uma preposição como diferencial. A BHS, por sua vez, fornece a mesma informação 

em seu Aparato Massorético22 (cf. ilustração da BHS na breve introdução). 

 A inclusão de tal nota neste estudo está no procedimento que Weil, o editor da 

Massorá da BHS, adota em notas onde a expressão é única no texto bíblico, mas havendo 

uma outra similar em outra passagem bíblica. Geralmente, palavras ou expressões similares 

àquelas apontadas pela Mp apresentam apenas algum dado adicional como: preposições, 

artigos ou a conjunção waw.  

Normalmente nesses casos, a Mp dos códices fornece uma curta identificação da 

outra expressão parecida na mesma nota massorética. Weil, por sua vez, abandona tal 

procedimento e em vez de adotar a prática da Mp dos manuscritos massoréticos, indica no 

Aparato Massorético da BHS a identificação da expressão similar e a passagem bíblica em 

que esta aparece.23 
  

 

2º Texto: Wh"Yiq~.zix.y (yÈxizqiyyAh˘, Ezequias)24 

Mp de A: Oh m$ b Owkd Omyh Orbd lkw Obnb Og ; o nome [Wh"Yiq.zix.y] aparece três vezes nos 

Profetas e todas as ocorrências deste nome no livro das Crônicas são iguais a 

Wh"Yiq.zix.y, exceto em cinco casos (cf. a lista dos cinco casos na Mm de L) 

                                                                                                                                                                                 
Masoreticos’”. Los Trabajos de G. E. Weil (Estrasburgo) y Otros Aspectos Actuales de la Investigacion 
Masoretica”, Sefarad 25, 1965, pp. 300-301.  

21 Cf. A. Even-Shoshan (ed.), A New Concordance of the Old Testament: Using the Hebrew and Aramaic 
Text (E-S),  2 ed., 1997, p. 354. 

22  Cf. BHS, 1997, p. 675. 
23 Cf. BHS, 1997, p. XXXV; Weil, 1962, p. 277; Kelley et alii, 1998, p. 59 e Pérez Castro, 1965, pp. 300-

301.  
24 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 748; BDB, 1996, p. 306; VV.AA, 1989, p. 88 e Mitchel, 1996, p. 56. 
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Mp de L: Oh Om Ob Otwkd Omyh Orbd lkw aybnb Og ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Oh Om Ob Otwkd h˝d lkw Oaybnb Og ; a mesma nota de A e L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: !whnmysw *Og25  Wh"Yiq.zix.y ; Wh"Yiq.zix.y aparece três vezes e suas referências: 2Rs 

20.10, Is 1.1 e Jr 15.4;  [Wh"Yiq.zix] Oh !m rb !whtwkd ~ymyh yrbd lkw ; e todas 

as ocorrências deste nome no livro das Crônicas são iguais a Wh"Yiq.zix.y , exceto em 

cinco casos: 1Cr 3.13, 2Cr 29.18, 2Cr 29.27, 2Cr 30.24 e 2Cr 32.1 onde aparece 

como [Wh"Yiq.zix]  

Ap. Mas. da BHS: Mm 2203 
  

   

A diferença entre as fontes é em relação à terminologia massorética encontrada em 

cada uma. Os termos massoréticos são praticamente idênticos, salvo, a citação da expressão 

~yiayib.n (nÈvÏ'Ïm, Profetas) cuja forma abreviada Oaybnb é encontrada tanto na Mp de L como 

na Mp da BHS, enquanto na Mp de A encontra-se uma forma mais abreviada: Obnb. Além 

dessas duas abreviaturas, há ainda outras (sem a preposição) como: Obn, Oyaybn, Oybn, Oyybn e 

Oaybn.26 

                                                           
25 O asterisco (*) junto à nota Og denota uma correção que Weil fez para a mesma em sua Massorah Gedolah, 

pois tal nota, por sua vez, tinha originalmente um dado contraditório. O uso de colchetes [ ] em torno do 
nome Wh"Yiq.zix ([Wh"Yiq.zix]) significa que este estava rasurado no manuscrito massorético e Weil o restituiu em 
sua edição da Mm do Códice L, cf. MG, 1971, p. XXIII. 

26 Cf. BHK, 1968, p. LI; I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, p. 105 e A. Schenker, 
“Glossary of Common Terms in the Masorah Parva” in A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta, 
Fasciculus extra seriem: Librum Ruth (BHQ), 1998, p. XXXVIII. 
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O termo massorético !Ah.tAKiD (DiKOThOn, similar a, semelhante ao) aparece 

abreviado  como  Otwkd na Mp de L  como na Mp da BHS. Já na Mp de A é grafado apenas  

como Owkd. Essa expressão massorética apresenta uma variedade de formas diferentes que 

aparecem nos manuscritos e em edições críticas da Bíblia Hebraica. As formas que se podem 

encontrar são as seguintes: !whtwkd, !whtwwkd, hytwkd, hytwwkd, $twwkd, Otwkd, Okd, Owkd, 

!whytwk, hytwk, twk e  Otwwk.27  

No caso dos dois códices, a divergência de abreviaturas para um mesmo termo 

massorético evidencia fontes ou tradições massoréticas distintas empregadas pelo 

massoreta de cada um dos manuscritos em discussão.28 No caso da BHS, Weil informa que 

usou somente uma abreviatura, aquela que aparece pela primeira vez na Mp ou na Mm do 

Códice L ou aquela mais freqüentemente utilizada pelo mesmo manuscrito.29 

  A abreviatura massorética para designar o livro das Crônicas nos dois manuscritos 

normalmente apresenta variações. As abreviaturas que se podem encontrar são as seguintes:   

Omy Obd, Oyh Obd, Omyh Orbd e h˝d, a penúltima destas ( Omyh Orbd) é adotada na Mp de ambos 

os manuscritos em Is 1.1. Na editoração da Massorá da BHS, Weil padronizou e fixou 

apenas uma das abreviaturas mencionadas para designar tal livro bíblico e que é h˝d e esta é 

a única encontrada em todas as passagens da Mp da citada edição.30  

                                                           
27 Cf. Yeivin, 1980, p. 88; Kelley et alii, 1998, pp. 93-94; W.R. Scott, A Simplified Guide to BHS: Critical 

Apparatus, Masora, Accents, Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, p. 41; BHQ, 1998, p. 
XXXVII, BHS, 1997, p. LV; BHK, 1968, p. L; C.D. Ginsburg (ed.), Jacob ben Chajim ibn Adonijah’s 
Introduction to the Rabbinic Bible and the Massoreth ha-Massoreth of Elias Levita, 1867, reimpr. 1968, p. 
212 e S. Frensdorff, “Zum Verständniss” in idem, Das Buch Ochlah W’ochlah, 1864, p. XII. 

28 Cf. A. Sperber, “Problems of Masora”, HUCA 17, 1942/1943, pp. 334-336 e 350. O mesmo caso 
evidenciado na Mp desta passagem do livro de Isaías também se verifica em outras estudadas aqui como na 
nota massorética para a palavra lok.w (wÈKhol, e todo, e tudo) em Is 7.25:  
Mp de A: Opysb p r $b; o vocábulo aparece duas vezes no início de versículo neste livro [em Isaías].  

Mp de L:  Opysb qwsp Xar $b; a mesma nota, mas com algumas abreviaturas massoréticas distintas.  

Mp da BHS: Opysb p"r $b; idem.  
Outros casos similares ao ilustrado acima podem ser encontrados também na Mp para as seguintes palavras 
e suas respectivas passagens: b;G.fin.w (Is 2.11); ~"r"w (Is 2.12); yib.cil (Is 4.2); aol (Is 8.12) e r"a.f (Is 10.21). 

29 Cf. BHS, 1997, p. XXXVII; Kelley et alii, 1998, p. 59; Yeivin, 1969, p. 121 e Barr, 1980, p. 100. 
30  Cf. BHS, 1997, p. LIV.  
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 A informação massorética aqui em análise se refere ao nome Wh"Yiq.zix.y (Ezequias) que 

ocorre três vezes no bloco dos Profetas como também no livro das Crônicas, no qual há 

também uma forma similar ao mesmo nome (Wh"Yiq.zix) que aparece em cinco passagens (1Cr 

3.13, 2Cr 29.18, 2Cr 29.27, 2Cr 30.24 e 2Cr 32.15), constituindo assim, as cinco exceções 

que a Mp das três fontes indica. O mesmo dado é fornecido também pela Mm 2203 da 

Massorah Gedolah.31  

Milton Weinberg analisando a grafia de Wh"Yiq.zix.y em três fontes: BHK, BHS e na 

Mikrot Gedolot (a Segunda Bíblia Rabínica) confirma os dados levantados neste estudo. O 

estudioso argumenta que há algumas questões a serem discutidas, como por exemplo, a 

grafia do mesmo nome em certas edições impressas da Bíblia Hebraica que contrariam a 

informação massorética devido a erros de impressão ou a algum erro de cópia cometido por 

copistas no passado em determinados manuscritos. Weinberg comenta que a grafia do 

nome é mesmo difícil e a mesma poderia sofrer inusitadas alterações como ter alguma letra 

adicionada ou omitida acarretando assim, falta de coerência em sua ortografia nas diversas 

passagens bíblicas, onde pode aparecer como Wh"Yiq.zix.y ou como Wh"Yiq.zix.32  

 

 

Is 1.2: 

.yib W[.v"P ~eh.w yiT.m~ ;mAr.w yiT.l;DiG ~yin"B reBiD h"wh.y yiK #,r,a yinyiz]a;h.w ~iy;m"v W[.miv 

Tradução: Ouvi, ó céus! Terra, presta ouvido! É o SENHOR que fala: Fiz filhos 

crescerem, criei-os, mas eles se revoltaram contra mim.  

 

Texto: yiT.m~;mAr.w (wÈrOmamTTYÏ, [~Wr] Polel: criei-os / lit. e criei, e fiz crescer)33 

Mp de A: Osx dxw $lm dx Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma  

com grafia plena e uma com grafia defectiva 

                                                           
31 Cf. MG, 1971, p. 252, Mm 2203. Cf. também E-S, 1997, p. 357. 
32  Cf. M. Weinberg, “Some Problems of the Masorah on Isaiah”, IOMS 1, 1974, p. 113. 
33 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 610-611; BDB, 1996, pp. 926-927; Mitchel, 1996, p. 53; Harris et alii, 1998, 

pp. 1410-1411 e VV.AA, 1989, pp. 224-225. 
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Mp de L: Osx dxw $lm dx Ob ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Osx dxw $lm dx Ob ; a mesma nota de A e L 

Mm de A: OnXl Ortb Ob yiT.m;mAr.w ;  yiT.m;mAr.w  ocorre duas vezes com dois significados: Is 

1.2 e 1Cr 25.4 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A Mp das três fontes não apresentarem nenhum conflito entre si nesta passagem, a 

discussão aqui será principalmente sobre as informações da Mp e da Mm do Códice A, pois 

cada qual apresenta informações não tão uniformes.  

As duas ocorrências da expressão yiT.m;mAr.w, uma com grafia plena em Is 1.2 e a 

outra com grafia defectiva em 1Cr 25.4 é confirmada pelas fontes massoréticas e por Even-

Shoshan, o qual lista ambas as ocorrências no texto bíblico.34  

A Mm do Códice A, ao contrário da informação que consta em sua Mp, indica que o 

termo aparece duas vezes no texto bíblico com dois significados diferentes, conforme 

indicada pela expressão massorética OnXl Ortb que consta na nota em sua Mm.  

 Yeivin, explicando a expressão massorética OnXl Ortb (aram. anXyl !yrtb, 

BATrÏn lÏHönA'æ, com dois significados/com dois sentidos) citada pela Mm de A, argumenta 

que esta é usada algumas vezes para indicar palavras que possuem mais de um significado 

em determinados textos.35 Em Is 1.2 yiT.m;mAr.w significa e criei ou e fiz crescer, enquanto em 

1Cr 25.4 a mesma palavra tem o sentido de nome próprio masculino: “Romenti” ou 

“Romenti-Ezer” (de acordo com a grafia de A Bíblia de Jerusalém e Luís Alonso Schökel) 

ou como “Romamti-Ézer (segundo a TEB).36  

                                                           
34 Cf. E-S, 1997, pp. 1066-1067. Há também mais uma ocorrência da mesma expressão, mas sem a conjunção 

no texto de Is 23.4 (yiT.m;mAr), cf. ibidem, 1997, p. 1066. 
35 Cf. Yeivin, 1980, pp. 98-99. 
36 Cf. Alonso Schökel,1997, p. 788; TEB, 1997, p. 1477 e BJ, 1995, p. 631. 
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Nesse caso, a Mm de A se preocupa com a variação de significados da mesma 

palavra em diversas passagens do texto bíblico e não com o tipo de grafia e sua quantidade 

como faz a sua Mp. Segundo os estudiosos, o conflito de informações pode evidenciar 

algumas possibilidades para a composição da Massorá do Códice A nesta passagem: 1. 

fontes massoréticas distintas; 2. tradições massoréticas divergentes e 3. adições inseridas 

posteriormente ao término do manuscrito.37 

O caso das duas grafias (uma plena e uma defectiva) de yiT.m;mAr.w no texto do Códice L 

é comentado por Arie Rubinstein, o qual argumenta que o termo não aparece com escrita 

defectiva em outras passagens do mesmo.38 Fernando Díaz-Esteban, contrariando as argüições 

de Rubinstein, confirma a nota do mesmo manuscrito e defendendo o seu ponto de vista, cita 

tanto o texto do próprio códice como o texto da BHK que possuem a forma defectiva yiT.m;mor.w 

em 1Cr 25.4.39 Pelos estudos realizados aqui a palavra yiT.m;mAr.w com escrita defectiva encontra-se 

na citada referência bíblica, confirmando assim a nota massorética do manuscrito massorético. 

 

 

Is 1.3: 

.!nAB.tih aol yiM;[ [;d"y aol lea"r.fiy wy"l"[.B sW~bea rAm]x;w Whenoq rAv [;d"y 

Tradução: Um boi conhece o seu proprietário e um jumento, a manjedoura na casa do 

seu dono; Israel não conhece, meu povo não compreende.  
 

Texto: sW ~bea ('EVv˘s, a manjedoura / lit. uma manjedoura, uma estrebaria, um estábulo)40 

Mp de A: ~ypla !yab Ob ; a palavra ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica e a outra 

ocorrência da mesma é junto à expressão ~yip"l]a !yea.B (BÈ'Eyn 'æ·lfAfÏm, 

quando não há bois [em Pr 14.4]) 

                                                           
37 Cf. D.S. Loewinger, “The Aleppo Codex and the Ben Asher Tradition”, Textus 1, 1960, pp. 95-96. 
38 Cf. A. Rubinstein, “The Problem of Errors in the Massorah Parva of Codex B19a”, Sefarad 25, 1965, p. 18, 

n. 6. 
39 Cf. F. Díaz-Esteban, “Los Supuestos Errores de la Masora”, Sefarad 26, 1966a, p. 6. 
40 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 22; BDB, 1996, p. 7; Harris et alii, 1998, p. 10 e VV.AA, 1989, p. 1. 
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Mp de L: ~ypla !yab Ob ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto da Bíblia Hebraica 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Prv 14.4 (Pr 14.4) 

 

 As três fontes concordam em dizer que a expressão sWbea aparece apenas duas 

vezes na Bíblia Hebraica: em Is 1.3 e em Pr 14.4.41 Apenas a Mp de A e a Mp de L 

fornecem uma identificação da outra ocorrência do termo assinalado que aparece junto a 

~yip"l]a !yea.B que se encontra em Pr 14.4. O Aparato Massorético da BHS resume-se apenas 

a dar a mesma citação bíblica, mas sem a  identificação da passagem.  

Os estudiosos comentam que casos de palavras ou expressões que aparecem apenas 

duas vezes no texto bíblico são também observados pela Massorá. Esta normalmente 

fornece uma curta identificação da segunda ocorrência na própria nota da Mp, como visto 

pela prática dos dois códices na passagem de Is 1.3.42  

Weil informa que quando aparece tal situação, ele omite da nota da Mp da BHS a 

segunda referência e coloca no Aparato Massorético a referência bíblica correspondente, 

como livro, capítulo e versículo, mas omite a curta identificação em hebraico como faz a 

Mp dos manuscritos massoréticos.43 

A Mp do Códice A é sistemática em mencionar a segunda ocorrência de uma 

determinada palavra ou expressão no texto bíblico. Contudo, a Mp do Códice L às vezes 

segue tal prática e nem sempre fornece a identificação da outra passagem bíblica. Em 

vários casos a Mp de L resume-se em dar apenas a nota Ob (a palavra ou expressão ocorre 

duas vezes no texto bíblico) e omite a identificação da outra ocorrência.  

 

                                                           
41 Cf. E-S, 1997, p. 6. 
42 Cf. Yeivin, 1980, p. 74 e Mynatt, 1994b, p. 21. 
43 Cf. BHS, 1997, p. XXXV; Weil, 1962, p. 277; Kelley et alii, 1998, p. 58; Pérez Castro, 1965, p. 300 e 

Mynatt, 1994b, p. 21. 
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Is 1.4:   

vAd.q-t,a Wc]ain h"Ah.y-t,a Wb.z"[ ~yityix~.v;m ~iyn"B ~yi[er.m [;r,z !A"[ d,b,K ~;[ aejox yAG yAh 

.rAx"a Wr ~oz"n lea"r.fiy 
Tradução: Desgraça! Nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de malfeitores, 

filhos corrompidos. Eles abandonaram o SENHOR, desprezaram o Santo de 

Israel, eles se esquivaram. 
 

1º Texto: ~yityix~.v;m (maöHxÏTÏm, [t;x"v] Hifil: corrompidos / exterminadores, 

devastadores)44 

Mp de A: $lm Od ; a expressão ocorre quatro vezes na Bíblia Hebraica com grafia plena 

Mp de L: $lm Od ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: $lm Ohnm Od Ox ; a expressão ocorre oito vezes na Bíblia Hebraica, quatro das 

quais com grafia plena 
 

Mm de A: lm Od ~yityix.v;m ;  ~yityix.v;m ocorre quatro vezes com grafia plena: Jz 20.42, Is 

1.4, Jr 6.28 e 2Cr 27.2  

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 
 

 As notas da Mp das três fontes estão de acordo sobre a informação quantitativa da 

expressão ~yityix.v;m com grafia plena no texto da Bíblia Hebraica. Even-Shoshan registra 

apenas duas ocorrências da palavra com a mesma grafia em Jz 20.42 e 2Cr 27.2.45  

                                                           
44 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 666-667; BDB, 1996, pp. 1007-1008; Harris et alii, 1998, p. 1548; Mitchel, 

1996, p. 54 e VV.AA, 1989, pp. 248-249. 
45  Cf. E-S, 1997, p. 1132. Even-Shoshan lista ao todo cinco ocorrências, mas não são todas com grafia plena. 

Em sua concordância há o registro de duas com grafia plena e três com grafia defectiva. 



 76

Na Mp da BHS, Weil acrescentou a nota Ox para indicar que há oito ocorrências ao 

todo do vocábulo ~yityix.v;m na Bíblia Hebraica, quatro das quais com grafia plena. As oito  

grafias que aparecem no texto bíblico são:46  

Grafia plena (~yityix.v;m): Jz 20.42, Is 1.4, Jr 6.28 e 2Cr 27.2: quatro ocorrências. 

Grafia defectiva (~yitix.v;m e ~ityix.v;m): Gn 19.13, 2Sm 20.15 e Jr 22.747: três ocorrências. 

Grafia defectiva e com artigo (~ityix.v;M;h): 1Sm 6.5: uma ocorrência. 

 

 

2º Texto: Wroz"~n (nAzOr˘, [rWz] Nifal: se esquivaram / se apartaram, desertaram)48 

Mp de A: yl[m Ob ; a expressão aparece duas vezes na Bíblia Hebraica e a outra 

ocorrência é junto à expressão ;yl"[em (mEvAlay, de mim [em Ez 14.5])  

Mp de L: Ob ; a expressão aparece duas vezes no texto da Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: Osxw Ob ; a expressão aparece duas vezes na Bíblia Hebraica e ambas com 

grafia defectiva 
 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2823 

                                                           
46 O registro de oito ocorrências do termo é somente encontrado na concordância de Salomon Mandelkern, 

cf. S. Mandelkern, Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae, 9 ed., 1977, p. 1163. A 
concordância de Even-Shoshan e a de Gerhard Lizowsky não fornecem as oito passagens. Lizowsky, por 
exemplo, registra sete passagens e omite a ocorrência de Jr 22.7 e Even-Shoshan fornece apenas cinco 
passagens, cf. G. Lizowsky, Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, 2 ed., 1981, pp. 1424-1425 e 
E-S, 1997, p. 1132. 

47 Na Mp de A em Jr 22.7 há a seguinte nota para a grafia ~yitix.v;m: !k tk Ob (a palavra ocorre duas vezes no texto 
bíblico escrita desse modo), cf. HUBP 1997, p. 112. Tal nota está em contradição se comparada com as 
informações das concordâncias que mencionam três ocorrências e não somente duas dessa grafia. Na mesma 
passagem, a Mp da BHS possui a seguinte nota: Ox (a palavra ocorre oito vezes no texto bíblico) e no 
Aparato Massorético a observação Mp sub loco, a qual denota uma correção feita pelo próprio Weil à nota 
original de L feita para a Mp da BHS. A anotação  massorética desta última é coerente, mesmo sem 
especificar se a grafia é plena ou defectiva, cf. BHS, 1997, p. 824. Por fim, a nota original na Mp do 
Códice L em Jr 22.7 é: Oz (a palavra aparece em sete passagens bíblicas), cf. BHK, 1968, p. 744. 
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As informações massoréticas nas três fontes concordam entre si ao informar que a 

expressão Wroz"n ocorre duas vezes ao longo do texto bíblico. A Mp do Códice A fornece 

uma curta identificação da outra passagem que se encontra em Ez 14.5.49 A Mp de L, por 

outro lado, informa apenas o total de ocorrências de Wroz"n no texto bíblico: Ob (duas vezes).50 

A Mp da BHS informa ainda que a grafia da palavra em discussão é defectiva. Tal 

informação é tomada da Mm do Códice L [Mm 2823]) encontrada no texto de Ez 14.5 onde 

há a seguinte nota massorética:  

Osxw Ob Wroz"n ;  Wroz"n aparece duas vezes no texto da Bíblia Hebraica e com grafia defectiva: 

Is 1.4 e Ez 14.5.51 

 

 

Is 1.5:  

.y"W;~D b"bel-l"k.w yil\x"l vaor-l"K h"r"s Wp~yisAT dA[ WK~ut h ~,m~ l;[ 

Tradução: Onde golpear-vos ainda, vós que persistis na rebelião? Toda cabeça está 

doente, todo coração extenuado. 
 

                                                                                                                                                                                 
48 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 191; BDB, 1996, p. 266; Harris et alii, 1998, pp. 384-385 e VV.AA, 1989, p. 

58. 
49 Cf. Yeivin, 1980, p. 74 e Mynatt, 1994b, p. 21. 
50 Cf. E-S, 1997, p. 751. 
51 Cf. MG, 1971, p. 314, Mm 2823. Neste estudo, constatou-se que Weil com freqüência toma como base 

informações da Mm do Códice L para completar, corrigir ou adicionar notas para a Mp da BHS, cf. Weil, 
1962, pp. 277-278. 
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1º Texto: h,m~ l;[ (vøal meh, onde? / lit. para que?..., a que?... )52 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: sem nota 

Mp da BHS: Odxym Og ; esta expressão incomum [h,m l;[] ocorre três vezes no texto da 

Bíblia Hebraica 

  

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 O Códice L e o Códice A não possuem nenhuma nota massorética para a expressão 

h,m l;[. Weil registrou na Mp da BHS que h,m l;[ trata-se de uma expressão incomum e 

que aparece em três passagens no texto bíblico. Even-Shoshan fornece um total de seis 

passagens em que a mesma aparece: Dt 29.23, 1Rs 9.8, Is 1.5, Jr 16.10, Jr 22.8 e Sl 10.13. 

Na  maioria  das ocorrências (cinco), a expressão aparece com o sinal maqqef (h,m-l;[) e 

apenas em Is 1.5 a mesma não possui tal sinal (h,m l;[). As formas mais comuns no texto 

bíblico são h"m-l;[ (oito ocorrências) e há ainda a forma h;m-l;[ (três ocorrências) e a 

maioria possui o sinal maqqef. 53 

Há três ocorrências de h,m-l;[ quando esta possui o acento disjuntivo pospositivo54  

pashta e o sinal maqqef ficando do seguinte modo: h,=m-l;[. Nesse caso, a expressão 

corresponde à nota da BHS e ocorre três vezes no texto bíblico: Dt 29.23, 1Rs 9.8 e Jr 22.8. 

Porém, a ocorrência de Is 1.5 não está entre as três ocorrências. Weil não especificou nenhum 

detalhe adicional como acentos e outros sinais na nota na Mp da BHS. A expressão possui seis  

ocorrências ao todo, a maioria com maqqef e com acentos massoréticos variados.  

                                                           
52 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 495 e BDB, 1996, p. 754. 
53 Cf. E-S, 1997, p. 867. 
54 Pospositivo significa que o acento cai na última sílaba de uma palavra. Disjuntivo significa que o acento 

assinala uma divisão semântica dentro do versículo, cf. Yeivin, 1980, pp. 165 e 176; Scott, 1995, pp. 25 e 
27; Tov, 1992, p. 69 e E.J. Revell, “Masoretic Accents” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, p. 
594. 
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2º Texto: h~,m (meh, lit. o que...?, qual...?. como...?)55 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: sem nota 

Mp da BHS: OdOk ; o termo ocorre vinte e quatro vezes no texto da Bíblia Hebraica 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 592 
 

 O termo h,m somente possui nota na Mp da BHS e o mesmo acontece com a Mm de 

L (Mm 592) em Ex 32.1 onde consta as vinte e quatro referências para a mesma palavra. 

Tal informação serviu de base para Weil completar a nota na Mp da BHS em Is 1.5. A nota 

na Mm de L encontrada em Ex 32.1 é a seguinte:56  

OdOk h,m ;  h,m ocorre vinte e quatro vezes: Ex 32.1, Ex 32.23, 1Sm 4.6, 1Sm 4.14, 1Sm 4.16, 

1Sm 15.14, 2Sm 1.4, 1Rs 14.14, 2Rs 1.7, 2Rs 4.13, 2Rs 4.14, Is 1.5, Jr 8.9, Jr 11.15, Jr 

16.10, Ag 1.9, Sl 4.3, Sl 10.13, Jó 7.21, Pr 31.2, Ecl 2.12, Ecl 2.22, Ecl 7.10 e Lm 5.1 /  

[h"m] 57 Oh Om Ob Otwkd xlw [l $ymsd lkw ; e todas as ocorrências de h,m são seguidas 

pelas letras [ e x, salvo com cinco exceções que é [h"m]: Gn 31.32, 2Rs 8.13, Ml 2.14, Dn 

4.32 e Esd 6.9. 

O procedimento de Weil, como visto acima na editoração da Mp da BHS, é um dos 

aspectos percebidos ao longo deste estudo, quando determinadas notas da Mp dessa edição 

possuem informações massoréticas encontradas na Mm de L em outras passagens 

bíblicas.58  

                                                           
55 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 356-357; BDB, 1996, pp. 552-554; VV.AA, 1989, p. 116; Mitchel, 1996, p. 

42 e Harris et alii, 1998, p. 809. 
56 Cf. MG, 1971, pp.71-72, Mm 592 e Weil, 1962, pp. 277-278. 
57 Os colchetes [ ] em torno do termo h"m ([h"m]) na Mm de L denotam que o mesmo foi restituído por Weil na 

Massorah Gedolah, pois o vocábulo está rasurado no códice massorético, cf. MG, 1971, p. XXIII. 
58 Casos similares a este podem ser encontrados também nas seguintes passagens: Is 1.11 e Is 1.23. 
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Ao contrário das vinte e quatro ocorrências da lista massorética da Mm 

de L, Even-Shoshan lista cinqüenta e seis passagens bíblicas contendo a 

expressão h,m.59 Em todas as passagens a expressão possui o mesmo significado de o 

que...?, qual...?. como...? Não é possível determinar sobre o porquê do número discordante 

entre a informação massorética e os modernos estudos sobre este vocábulo. 

De acordo com a Mm do Códice L, o termo h"m aparece em cinco passagens bíblicas 

precedendo palavras que começam com as letras ´ain e het: Gn 31.32, 2Rs 8.13, Ml 2.14, 

Dn 4.32 e Esd 6.9. Contudo, Even-Shoshan lista apenas as três primeiras passagens bíblicas 

em que isso se verifica: Gn 31.32, 2Rs 8.13, Ml 2.14 e omite as passagens de Dn 4.32 e Esd 

6.9.60 

 

 

3º Texto: WK~ut (TuK˘, [h"k"T] Pual: golpear-vos / renderam-se?)61 

Mp de A: $lgrl Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica e a mesma ocorre 

junto à expressão ^,l.g;r.l (lÈraGleKhA, ao teu pé [em Dt 33.3]) 

Mp de L: Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: Ob ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Dt 33.3 
 

  

                                                           
59 Cf. E-S, 1997, p. 626. 
60 Cf. E-S, 1997, p. 626. 
61 A expressão verbal aqui citada é explicada pelo dicionário de Alonso Schökel e pelo BDB como possuindo 

um sentido duvidoso, cf. Alonso Schökel, 1997, p. 702 e BDB, 1996, p. 1067. Para o mesmo raciocínio, cf. 
também VV.AA, 1989, p. 266 e Harris et alii, 1998, p. 1639. 
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O Códice L, o Códice A e a BHS concordam em dizer que a expressão WKut ocorre 

apenas duas vezes ao longo do texto bíblico: no texto de Is 1.5 e no texto de Dt 33.3.62  

A Mp de A fornece uma curta identificação da outra passagem  onde  se  encontra  

novamente  a  expressão  Wkut que se encontra junto à expressão ^,l.g;r.l Wkut em Dt 33.3, 

como é prática da Mp desse códice normalmente assinalar.63 A Mp do Códice L, por outro 

lado, não fornece a identificação da outra passagem e só fornece o total de ocorrências. Em 

tais casos, a mesma prática é seguida também pela Mp da BHS.64 

O Aparato Massorético da BHS, por sua vez, confirma os mesmos dados, 

fornecendo a referência bíblica como livro, capítulo e versículo, mas omite a identificação 

em hebraico da outra passagem. Tal procedimento é um dos métodos de editoração da Mp 

da BHS empregados por Weil.65 
 

 

4º Texto: Wpyi~sAT (TOsÏf˘, [@;s"y] Hifil: persistis / prolongueis, acrescenteis)66 

Mp de A: $lm Ob ; a expressão aparece em duas passagens bíblicas com grafia plena 

Mp de L: sem nota 

Mp da BHS: $lm Ob ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 Apenas a Mp de A e a Mp da BHS possuem nota para a expressão WpyisAT 

informando que a mesma aparece em duas passagens na Bíblia Hebraica com grafia plena. 
                                                           
62 Cf. E-S, 1997, p. 1230. 
63 Cf. Yeivin, 1980, p. 74 e Mynatt, 1994b, p. 21. 
64 Casos similares são verificados nas seguintes passagens: Is 1.5 (dois casos), Is 1.6 (dois casos), Is 1.8, Is 

1.11, Is 1.13, Is 1.21, Is 5.20, Is 5.27, Is 9.4 e Is 9.13. 
65 Cf. BHS, 1997, p. XXXV; Weil, 1962, p. 277; Kelley et alii, 1998, p. 58; Mynatt, 1994b, p. 21 e Pérez 

Castro, 1965, p. 300.  
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As duas ocorrências encontram-se em Is 1.5 e Is 1.13. Além dessas, há ainda outras duas 

ocorrências, mas com grafia defectiva (WpisoT): em Ex 14.13 e em Dt 4.2.67 

Pelos estudos aqui efetuados, a palavra em discussão poderia ter uma nota 

massorética que fizesse alusão aos dois tipos de grafia, tanto as duas plenas como as duas 

defectivas. Pelos dados colhidos da concordância de Even-Shoshan a nota poderia ter a 

seguinte formulação: WpyisAT > Osx Obw $lm Ob Od (a expressão WpyisAT ocorre quatro vezes, 

duas com grafia plena e duas com grafia defectiva).  

Como apoio ao raciocínio exposto acima, um caso similar é encontrado na Mp da 

BHS em Jr 29.26 para a expressão ~yidiq.P (PÈqiDÏm, inspetores, superintendentes)68 que 

possui a seguinte nota massorética: Osx Obw $lm Ob Od (a expressão ~yidiq.P ocorre quatro 

vezes, duas com grafia plena e duas com grafia defectiva).69 

 

 

5º Texto: y"W;~D (DawwAy, extenuado / enfermo, fraco, doente, debilitado)70 

Mp de A: Og ; a palavra ocorre três vezes no texto bíblico 

Mp de L: sem nota 

Mp da BHS: Og ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: Og y"W;D ;  y"W;D ocorre três vezes no texto bíblico: Is 1.5, Jr 8.18 e Lm 1.22 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2205 
 

                                                                                                                                                                                 
66 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 282; BDB, 1996, p. 415;  Mitchel, 1996, p. 50; Harris et alii, 1998, p. 630 e 

VV.AA, 1989, p. 90. 
67 Cf. E-S, 1997, p. 475. 
68 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 546 e BDB, 1996, p. 824. 
69 Cf. BHS, 1997, p. 841. Por outro lado, a Mp de L e a Mp de A não especificam as duas grafias de ~yidiq.P 

em Jr 29.26 e ambos os códices fornecem apenas a quantidade de ocorrências: Od (a palavra aparece em 
quatro passagens bíblicas), cf. BHK, 1968, p. 759 e HUBP, 1997, p. 158. 

70 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 152; BDB, 1996, p. 188; VV.AA, 1989, p. 47 e Harris et alii, 1998, p. 303. 
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 O termo y"W;D ocorre, de acordo com a concordância de Even-Shoshan, em três 

passagens da Bíblia Hebraica: Is 1.5, Jr 8.18 e Lm 1.22 71 e essa informação tem o apoio da 

Mm do Códice L (Mm 2205),72 mesmo que o mesmo manuscrito não possua nota em sua 

Mp. A Mp de A e a Mp da BHS apresentam a mesma informação da Mm de L. 

Em várias passagens estudadas, observou-se que o Códice L não fornece nota 

massorética na Mp para determinado vocábulo do texto bíblico. Contudo, em várias 

passagens há nota para o mesmo em sua Mm, como no caso em discussão.73 Esse fato pode 

evidenciar alterações posteriores à Massorá do manuscrito massorético mencionado ou 

fontes diferentes utilizadas pelo massoreta para compor a Mp e a Mm de L.74  

 
 

Is 1.7: 

h"m"m.vW H"toa ~yil.koa ~yir"z ~,k.D.g,n.l ~,k.t;m.d;a vea tApu~r.f ~,kyer"[ h"m"m.v ~,k.c.r;a 
 .~yir"z t;keP.h;m.k  

Tradução:  Vossa terra está desolada, vossas cidades, queimadas, vosso solo, na vossa 

frente estrangeiros o devoram: está desolado, como revirado pelo invasor.  

 

Texto: tAp~ur.f (úWÈruffOT, [@;r"f] Qal: queimadas / incendiadas, cauterizadas)75 

Mp de A: sx dxw sx dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto da Bíblia Hebraica, uma 

com grafia defectiva e uma com grafia defectiva (sic) 

Mp de L: Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto da Bíblia Hebraica 

                                                           
71 Cf. E-S, 1997, p. 261. 
72 Cf. MG, 1971, p. 252, Mm 2205. 
73 Casos semelhantes podem ser encontrados nas seguintes passagens: Is 1.6, Is 1.11, Is 1.19 e Is 1.23. 
74 Cf. Loewinger, 1960, pp. 95-96; Sperber, 1942/1943, pp. 334-336 e 350; D.S. Mynatt, “Causes for the 

Massorah Parva Errors in the Leningrad Codex B19a”, IOMS 11, 1994a, pp.52-54; J.L. Teicher, “The Ben 
Asher Manuscripts”, JJS 2, 1950/1951, pp. 23-24; A. Rubinstein, “Singularities in the Massorah of the 
Leningrad Codex B19a”, JJS 12, 1961, p. 131; idem, 1965, p. 24, n. 25; P.E. Kahle, The Cairo Geniza, 2 
ed., 1959, p. 110. 

75 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 649; BDB, 1996, p. 976; Mitchel, 1996, p. 57; Harris et alii, 1998, p. 1492 e 
VV.AA, 1989, p. 240. 
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Mp da BHS: Osx dxw $lm dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto da Bíblia Hebraica, 

uma com grafia plena e uma com grafia defectiva 

 

Mm de A: Ob tApur.f ; tApur.f ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica: Is 1.7 e Ne 3.34 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Neh 3.34 (Ne 3.34) 

 

            As notas massoréticas para a palavra tApur.f não são idênticas nas fontes estudadas. A 

nota na Mp de L apenas informa que o termo ocorre duas vezes ao longo do texto da Bíblia 

Hebraica, mas sem fornecer mais nenhum dado ou detalhe adicional. A nota na Mp de A 

informa que a mesma palavra ocorre com a mesma freqüência, uma delas com grafia defectiva 

e uma com grafia defectiva (sic). A nota da Mp da BHS é formulada de modo preciso e os 

estudos de Even-Shoshan confirmam seus dados.76 

A informação do Códice L, mesmo que muito breve, é exata, enquanto o dado do 

Códice A apresenta uma formulação contraditória em sua nota massorética. A palavra ocorre 

duas vezes no texto bíblico hebraico: uma com grafia defectiva em Is 1.7 (tApur.f) e a outra com 

grafia plena em Ne 3.34 (tApWr.f).77  

Tais enganos podem ser resultados de tradições massoréticas distintas ou de alguma 

alteração feita por algum escriba em época posterior à composição  do  códice  e  que não teve  

o  cuidado  de  checagem das notas com o texto bíblico. Segundo os eruditos, esses lapsos 

podem ser encontrados em determinadas notas da Mp de determinados manuscritos 

massoréticos, mesmo naqueles do porte do Códice  A ou do Códice L.78  

                                                           
76  Cf. E-S, 1997, p. 1210. 
77 No quinto aparato da HUBP, 1975 há uma observação informando que há um mal-entendido ou engano na 

nota da Mp de A, onde deveria estar a abreviatura $lm (escrita plena) encontra-se novamente a abreviatura Osx 
(escrita defectiva), cf. HUBP, 1975, p. 2, quinto aparato. 

78 Daniel S. Mynatt afirma que os manuscritos de tradição Ben Asher podem conter alguma nota de tradição 
diferente e que isso pode gerar confusão entre uma nota da Massorá e o seu correspondente texto bíblico. 
Mynatt diz que tal fato é conhecido como “Massorá Confusa”, cf. Mynatt, 1994a, p. 52. Esses dados 
podem solucionar a confusão na nota de A no texto de Is 1.7 para o vocábulo tApur.f. Em alguns códices 
massoréticos há variações na grafia dessa palavra e alguns deles a registram com outras formas como: no 
Códice Reuchliniano R (topWr.f), no Códice de Leningrado 59 L18 (tApWur.f) e no Códice de Leningrado 25-
26 L11 (tApwur.f), cf. HUBP, 1975, p. 2, quarto aparato.  
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Is 1.9: 

.Wnyim"D h"rom][;l Wnyiy"h ~od.siK j"[~.miK dyir"f Wn"l riytAh tAa"b.c h"wh.y yelWl 

Tradução:  Se o SENHOR de todo poder não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, seríamos 

como Sodoma, semelhantes a Gomorra. 

 

Texto: j"[~.miK (KimvøAX, alguns / lit. como alguns, como poucos, como uns)79 

Mp de A: ~y[Xr bl Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto da Bíblia Hebraica, uma 

delas junto à expressão ~yi["v.r bel (lEv rÈHöavøÏm, coração dos ímpios [em Pr 

10.2]) 

Mp de L: "Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto da Bíblia Hebraica com o sinal vocálico 

qamas [   ;] 

Mp da BHS: Omq Ob ; a mesma nota de L, mas com terminologia distinta 

 

Mm de A: sem nota.  

Mm de L:  !ycmq Ob j"[.miK ; j"[.miK ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica com o sinal 

vocálico qamas: Is 1.9 e Pr 10.2 
Ap. Mas. da BHS: Mm 2207  

 

 A Mp de L e a Mp da BHS informam que a palavra j"[.miK aparece em duas passagens 

bíblicas, em ambas escrita com o sinal vocálico qamas  ( " ): em Is 1.9 e em Pr 10.20.80 A nota 

da Mp de L escreve o sinal vocálico (  : ) sob a nota Ob, enquanto a BHS adota a abreviatura 

massorética  para  o  nome do sinal vocálico qamas (Omq de !ycmq, qAmAcÏn). Mesmo 

havendo  

                                                           
79 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 389; BDB, 1996, pp. 589-590; VV.AA, 1989, p. 134; Mitchel, 1996, p. 61 e 

Harris et alii, 1998, pp. 862-863. 
80  Cf. E-S, 1997, p. 687. 
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formulações distintas entre ambas as notas o dado massorético é o mesmo. 

 A nota do Códice A informa que a palavra ocorre outra vez, mas junto à expressão 

~yi["v.r bel (coração dos ímpios) que se encontra em Pr 10.20. A preocupação da nota desse 

manuscrito não é detalhar a vocalização do termo, mas junto à qual expressão a palavra j"[.miK  

aparece novamente. Para tanto, a Mp de A fornece uma curta identificação da outra 

ocorrência.  

 Por fim, as informações massoréticas das fontes citadas são as mesmas, mas com 

formulações divergentes: duas destacam o sinal vocálico do termo, enquanto outra informa 

junto à qual expressão no texto bíblico j"[.miK ocorre outra vez.81  

 
 

Is 1.11: 

~yir"P ~;d.w ~yiayir.m b,lex.w ~yilyea tAlo[ yiT.[;b"f h"wh.y~ r;moay ~,kyex.biz bor yil-h"M"l 
.yiT.c"p"x aol ~yidWT;[.w ~yif"b.kW  

Tradução: De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? diz o SENHOR. Os 

holocaustos de carneiros, a gordura dos bezerros, estou farto deles. O 

sangue dos touros, dos cordeiros, e dos bodes, não os quero mais.  
 

Texto: h"wh.y ~ r;moay (yæ'Omar yhwh, diz o SENHOR  / lit. dirá YHWH, dirá o SENHOR)82 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: sem nota 

Mp da BHS: O[jmd Ow ; a expressão [h"wh.y r;moay] ocorre seis vezes na Bíblia Hebraica e é 

possível esta ser confundida com outra expressão similar 
 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 
                                                           
81 A nota massorética da Mm 2207 confirma os dados expostos acima através de sua nota: !ycmq Ob j"[.miK (o 

vocábulo j"[.miK aparece duas vezes no texto bíblico escrito com o sinal vocálico qamas?: Is 1.9 e Pr 
10.20), cf. MG, 1971, p. 253, Mm 2207. 

82 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 64-65; BDB, 1996, pp. 55-56 e VV.AA, 1989, pp. 13-14. 
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Ap. Mas. da BHS: sem nota 
 

 Weil informa que a expressão h"wh.y r;moay ocorre seis vezes em todo o texto bíblico. 

Além disso, Weil acrescentou a nota O[jmd para a mesma expressão dizendo que esta pode 

gerar alguma confusão por ser similar à outra parecida que é: h"wh.y r,moaY;w 

(wayæy'Omer yhwh, lit. e disse YHWH) podendo haver algum engano na leitura ou escrita 

de uma ou de outra.  

Contudo, Even-Shoshan registra ao todo dez ocorrências da expressão h"wh.y r;moay: Dt 

5.27, 1Rs 1.36, 1Rs 22.14, Is 1.11, Is 1.18, Is 33.10, Is 41.21, Is 66.9, Jr 42.20 e Sl 12.6 e a 

outra expressão similar a esta (h"wh.y r,moaY;w) possui  inúmeros registros (cerca de cento e 

cinqüenta).83 Nas dez ocorrências a expressão h"wh.y r;moay aparece com os seguintes acentos:  

h"w–h.y r;m ¢oay (com os acentos munah e atnah ): cinco vezes;  

h"w+h.y r;∞moay (com os acentos munah e zaqef): duas vezes;  

h"wöh.y r;ímoay (com os acentos darga e tevir): uma vez;  

h£"wh.y r;∞moay (com  os  acentos  munah e tifha): uma vez;  

h"wáh.y r;m ¤oay (com os acentos geresh e darga): uma vez 

 Todavia, nenhuma das formas acima correspondem às seis ocorrências que Weil 

assinalou na Mp da BHS. Nas dez ocorrências da expressão, Weil acrescentou às mesmas a 

nota massorética (O[jmd Ow), mas a quantidade não corresponde se comparada com Even-

Shoshan ou com o próprio texto bíblico. A forma h"w+h.y r; ∞moay em Is 1.11 aparece apenas 

duas vezes ao longo da Bíblia Hebraica com os acentos munah e zaqef. 

 

 

                                                           
83  Cf. E-S, 1997, p. 88. 
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Is 1.13:  

l;kWa-aol a"r.qim aor.q t"B;v.w v,dox yil ayih h"be[AT t,roj.q a.w"v-t;x.nim ay~ib"h Wpy~isAt aol 
.h"r"c][;w !,w"a  

Tradução:  Cessai de trazer oferendas vãs: a fumaça, tenho-lhe horror! Lua nova, 

sábado, convocação de assembléia... não agüento mais crimes e festas. 

1º Texto: Wpy~isAt (TOsÏf˘, [@;s"y] Hifil: cessai / lit. prolonguem, aumentem, acrescentem)84 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: sem nota 

Mp da BHS: $lm Ob ; a expressão aparece duas vezes com grafia plena na Bíblia Hebraica 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mp sub loco 
 

 Weil acrescentou a nota $lm Ob para a expressão verbal na forma do Hifil (WpyisAt) 

dizendo que esta ocorre duas vezes com grafia plena no texto bíblico. A outra ocorrência 

com grafia plena do mesmo termo, além de Is 1.13, encontra-se em Is 1.5. O mesmo 

vocábulo aparece também com grafia defectiva (Wpisot) em: Ex 14.13 e Dt 4.2.85 

 No Aparato Massorético da BHS, Weil colocou a expressão Mp sub loco (Mp 

corrigida neste lugar) para dizer que na Mp de Is 1.13 há alguma inexatidão na nota 

original do Códice L. Contudo, o manuscrito em questão não possui nota em Is 1.13. A 

expressão Mp sub loco, é dada, na maior parte dos casos, quando alguma nota original da 

Mp de L apresenta contradição ou engano.86  

Nas passagens de Is 1.5 e em Is 1.13 em que se encontra WpyisAt não há nenhuma 

nota na Mp do Códice L. A justificativa  de  Weil  colocar a expressão Mp sub loco seja a 

                                                           
84 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 282; BDB, 1996, p. 415; Harris et alii, p. 630; Mitchel, 1996, p. 50 e VV.AA, 

1989, p. 90. 
85 Cf. E-S, 1997, p. 475. 
86 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI. Cf. também Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58.  
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possibilidade de colocação errônea do circellus em palavras indevidas nesta passagem (cf. a 

seguir a explicação para a próxima nota). 
 

 

2º Texto: ay~ib"h (hAvÏ'æ , [aAB] Hifil: trazer / lit. fazer trazer, fazer vir)87 

Mp de A: "Ox ; a expressão ocorre oito vezes com o sinal vocálico qamas no texto bíblico 

Mp de L: $lm Ob ; a expressão ocorre duas vezes com grafia plena no texto bíblico 

Mp da BHS: Omq Ox ; a mesma nota de A, mas com terminologia diferente 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 1092 

 

 As fontes aqui estudadas não concordam sobre o total de ocorrências do termo ayib"h 

na Bíblia Hebraica, se duas vezes com grafia plena como consta na nota da Mp de L ou oito 

vezes com a vogal qAmAc como noticiam a nota da Mp de A e a da Mp da BHS.88  

O Códice A e a BHS discordam em relação à terminologia empregada em suas Mp 

para a expressão ayib"h: a Mp do Códice A assinala a própria vogal ( " )  enquanto a Mp da 

BHS abrevia o termo massorético !ycmq (qAmAcÏn) como Omq, conforme metodologia 

adotada por Weil na Massorá da citada edição.89  

                                                           
87 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 90; BDB, 1996, p. 99; Mitchel, 1996, p. 41; Harris et alii, 1998, p. 155 e 

VV.AA, 1989, p. 23. 
88 A concordância de Even-Shoshan, a de Mandelkern e a de Lizowsky confirmam em parte as informações 

de A e da BHS. Even-Shoshan registra sete ocorrências, enquanto Mandelkern e Lizowsky cada qual 
registram seis da mesma expressão e todos omitem o texto de Rt 3.15, onde se encontra a forma yib"h 
(hAvÏæ), isto é, sem a letra a, cf. E-S, 1997, pp. 157-158 e 160; Mandelkern, 1977, p. 177 e Lizowsky, 1981, 
pp. 198-201 

89 Cf. BHS, 1997, p. LVII. 
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   Weil corrigiu a Mp de L ao colocar a nota Omq Ox na Mp da BHS, onde a nota 

original na Mp do códice mencionado havia apenas $lm Ob. Contudo, a forma verbal ocorre 

oito vezes ao todo no texto bíblico e Weil colocou a nota na Mp da BHS baseando-se nas 

informações contidas na Mm do Códice L (Mm 1092) encontrada em Dt 6.23, onde há o 

seguinte comentário massorético:90 

  Ocmq Ox ayib"h ; ayib"h ocorre oito vezes com o sinal vocálico qamas no texto bíblico: Gn 

18.19, Dt 6.23, 2Sm 17.14, Is 1.13, Jr 17.18, Jr 17.24, Ez 20.15 e Rt 3.15.  

 A nota $lm Ob em L se refere ao termo WpyisAt (cf. acima a nota anterior) e não à 

expressão agora em discussão ayib"h. O circellus ( ~ ) fora deslocado e está fora de seu lugar 

correto. O sinal deveria estar sobre a expressão Wpy~isAt (que ocorre duas vezes com grafia 

plena e possui a nota $lm Ob de acordo com a Mp da BHS) e não sobre a expressão ayib"h. 

Portanto, essa explicação de deslocamento do circellus pode justificar a expressão Mp sub 

loco colocada por Weil no Aparato Massorético da BHS na nota anterior para a palavra 

WpyisAt.91 

 

 

Is 1.17: 

`hn"m'l.a; WbyrI ~Aty" Wjp.vi #A ~mx' WrV.a; jP'v.mi Wvr>DI bjeyhe Wdm.li 

                                                           
90 Cf. MG, 1971, p. 133, Mm 1092. 
91 Um caso similar a esse ocorre em Rt 3.7 para o vocábulo j"L;b (vallAX, em segredo, sigilosamente) que em 

L tem a seguinte nota: Otkb Ob (a expressão ocorre duas vezes nos Escritos). Mas esta nota se refere na 
verdade à palavra anterior a esta em Rt 3.7 que é  aob"T;w (waTTAvO'æ, e ela veio), a qual corresponde à nota 
massorética mencionada. Weil, corrigindo a nota na Mp da BHS, adicionou a seguinte nota à palavra aob"T;w: 
Obytkb Osx Ob (a expressão ocorre duas vezes com grafia defectiva nos Escritos), cf. BHS, 1997, p. 1323, 
informação confirmada por Even-Shoshan, cf. E-S, 1997, p. 1323. Na BHQ há um comentário sobre esse 
dado dizendo que há um erro na Mp original de L e que na Mp de A a nota massorética está corretamente 
colocada na devida expressão (na expressão aob"T;w), cf. BHQ, 1998. p. 17. 
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Tradução: Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, chamai à razão o espoliador, 

fazei justiça ao órfão, tomai a defesa da viúva. 
 

Texto: #A~m"x (xAmOs , o espoliador / lit. um opressor, um implacável, cruel)92 

Mp de A: $l ; a expressão aparece apenas uma única vez no texto da Bíblia Hebraica 

Mp de L: sem nota  

Mp da BHS: sem nota 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da e BHS: sem nota 

 

 O vocábulo #Am"x apenas ocorre uma única vez no texto bíblico93 segundo a Mp do 

Códice A. As outras fontes não possuem dados massoréticos para essa mesma palavra. A 

discussão aqui será principalmente sobre a natureza da nota massorética $l na Mp do Códice 

A nesta passagem. 

 Os estudiosos denominam os casos de palavras ou expressões únicas no texto 

bíblico usando o termo grego a&pax legovmenon (plur. a&pax legovmena), o qual é 

transliterado como hapax legomenon (plur. hapax legomena).94 Seu equivalente aramaico 

usado pela Massorá é o termo tyel/a"teyl  (l T/l TA', lit. não há, não existe) abreviado na Mp 

                                                           
92 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 229; BDB, 1996, p. 330; VV.AA, 1989, p. 71 e Harris et alii, 1998, p. 487. 
93  Cf. E-S, 1997, p. 378. 
94 Cf. F.E. Greenspahn, “The Number and Distribution of ‘Hapax Legomena’ in Biblical Hebrew”, VT 30, 

1980, p. 8 e J.A. Sanders, “Text and Canon: Concepts and Method”, JBL 98, 1979a, p. 17. 
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como $l.95 Israel Yeivin e Ernest J. Revell comentam que tal nota massorética é a mais 

comum encontrada nas anotações da Mp.96 

James A. Sandres comenta que o objetivo da anotação de expressões ou de palavras 

que aparecem uma única vez no texto bíblico é salvaguardar a característica peculiar da 

palavra ou expressão, as quais não deveriam ser assimiladas ou normalizadas às outras 

formas parecidas mais comuns no texto bíblico e sua particularidade deveria ser mantida.97  

Frederick E. Greenspahn comentando os casos de hapax legomenon, informa que há 

duas classes a serem observadas: 1. os hapax absolutos, isto é, os casos em que a palavra ou 

expressão é realmente única e não há outra igual e 2. os hapax parciais, isto é, os casos em 

que há formas similares ao daquele que é considerado um hapax.  

No livro de Isaías, Greenspahn informa que há sessenta casos de hapax absolutos e 

duzentos e um de hapax parciais. No bloco do Primeiro Isaías, o mesmo estudioso afirma 

que há trinta e quatro hapax pertencentes ao primeiro caso.98 O vocábulo #Am"x em Is 1.17 

pode ser considerado, pelas informações de Greenspahn, como um hapax parcial, pois há 

uma outra forma similar, mas com outro sentido que é #Wm]x (x·m˘s, vermelho) que se 

encontra em Is 63.1.99 

                                                           
95 Cf. Yeivin, 1980, p. 96; Kelley et alii, 1998, p. 124; BHK, 1968, p. L; BHS, 1997, p. LV; BHQ, 1998, p. 

XXXVIII; Scott, 1995, p. 42; Wonneberger, 1990, p. 66; A. Dotan, “Masorah” in Encyclopaedia Judaica, 
vol. 16, 1972, col. 1422; E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, 1992, p. 73; E.R. Brotzman, Old 
Testament Textual Criticism: A Practical Introduction, 1994, pp. 101-102 e E.J. Revell, “Masorah” in The 
Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, p. 592. 

96 Cf. Yeivin, 1980, p. 65 e Revell, 1992, p. 592. Elias Levita diz que a anotação dos casos de tyel  é  a mais 
usada pelos massoretas e que esta expressão é composta de duas palavras aramaicas: aol (lo', não) e de tyea 
(' T, há), esta última é a correspondente do termo hebraico !yea (' n, não há), cf. Ginsburg, 1968, p. 245. C. 
Del Valle Rodriguez argumenta que os hapax legomena já eram objeto de discussão por parte de 
estudiosos judeus durante a Idade Média como, Saadia ha-Gaon, Menahem ben Saruk e Dunash ben Labrat 
(c. séc. IX e X) entre outros e cada qual adotava seus próprios métodos de estudo de tais casos, cf. C. Del 
Valle Rodriguez, La Escuela Hebrea de Córdoba: Los Orígenes de la Escuela Filológica Hebrea de 
Córdoba, 1981, pp. 264-267. 

97 Cf. Sanders, 1979a, p. 17. 
98 Cf. Greenspahn, 1980, pp. 17-18. O mesmo estudioso informa que os casos de hapax legomenon é mais 

freqüente em textos poéticos do que em textos em prosa. A lista dos livros bíblicos que possuem uma 
maior quantidade de hapax legomenon é a seguinte (por ordem de quantidade): Jó, Ct, Is, Pr, Na, Lm e Hb. 
Os que apresentam uma menor quantidade de hapax absolutos são (em ordem de quantidade): Cr, Rs, Js, 
Ex e Sm, cf. idem, 1980, pp. 13-14.  

99 O significado de #Am"x como opressor ou cruel no texto de Is 1.17 é questionado por algumas fontes como 
por exemplo, o dicionário de Alonso Schökel que traz a seguinte explicação: #Am"x Oprimido Is 1.17. 
Forma duvidosa. Talvez  #Wm"x ptc. pas. de #;m"x?, cf. Alonso Schökel, 1997, p. 229. O dicionário BDB traz 
o sentido tradicional de opressor, cruel para o mesmo vocábulo, cf. BDB, 1996, p. 330. O aparato crítico 
da BHS, por sua vez, possui a seguinte nota para #Am"x: l #Wmx?, isto é: a palavra que está em Is 1.17 é para 
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Is 1.18: 

WmyDIa.y:-~ai WnyBil.y: gl,V,K; ~yn~IV'K; ~k,yaej'x] Wyh.yI-~ai hw"hy> rm;ayO hx'k.W"nIw> an"-Wkl. 
`Wyh.yI rm,C,K; [l'ATk; 

Tradução: Vinde e discutamos, diz o SENHOR. Se os vossos pecados são como o 

escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Se são vermelhos como o 

carmesim, tornar-se-ão como a lã. 

  

Texto: ~iyn"~V;K (KaHHAnÏm, como o escarlate / lit. como escarlate, como carmesim, como 

púrpura)100 

Mp de A: $l ; a palavra ocorre uma única vez na Bíblia Hebraica 

Mp de L: $l ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: $Xylb $lw Ob ; a palavra ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica e uma vez com 

este significado [com o significado de escarlate]  

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A Mp de L e a Mp de A possuem a mesma nota massorética para a palavra ~iyn"V;K e 

informam que esta é um hapax legomenon.101 A Mp da BHS possui uma informação 

adicional  para  o  mesmo vocábulo  e  diz  que  este  ocorre  duas vezes e em uma, possui o  

                                                                                                                                                                                 
ser lida como #Wmx (oprimido)?, cf. BHS, 1997, p. 676. A BHK possui a seguinte nota: ©ˇÍ◊ #Wmx: frt sic 
l, isto é: a LXX, o Targum, o Siríaco e a Vulgata possuem a seguinte leitura: #Wmx (oprimido): talvez para 
ser lido desse modo, cf. BHK, 1968, p. 610. Tais notas estão de acordo com a sugestão dada por Alonso 
Schökel. Por outro lado, o quinto aparato da HUBP, 1975 traz o seguinte comentário para a mesma 
palavra: lexic; hardly #Wmx, isto é, problema de compreensão lexicográfica; leitura sugerida, mas  
improvável como #Wmx, cf. HUBP, 1975, p. 3, quinto aparato. 

100 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 685-686; BDB, 1996, p. 1040; VV.AA, 1989, p. 257; Mitchel, 1996, p. 76 
e Harris et alii, 1998, p. 1592. 

101 Cf. E-S, 1997, p. 1190. 
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significado de como escarlate, como carmesim como está em Is 1.18.  

Weil acrescentou a nota $Xylb $lw Ob tendo em vista, provavelmente, uma forma 

similar a ~iyn"V;K que se encontra em Ml 3.4 que é: ~iyn"V.KW (˘KhÈHHöAnÏm, e conforme os 

anos, e como os anos) que também ocorre uma única vez, conforme a nota da Mp da BHS 

no citado texto bíblico.102  
 

 

Is 1.19:  

`WlkeaTo #r,a'h' b ~Wj ~T,[.m;v.W WbaTo-~ai 

Tradução: Se quiserdes ouvir, comereis o melhor da terra. 

 

Texto: bW~j (X˘v, o melhor / benefício, produto, riqueza, bens, coisas boas)103 

Mp de A: j»y ; a palavra ocorre dezenove vezes no texto bíblico 

Mp de L: sem nota 

Mp da BHS: $Xylb OjOy ; a palavra ocorre dezenove vezes no texto bíblico com este 

significado (com o significado de melhor) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mm 335 

 

 Somente a Mp de A e a Mp da BHS fornecem a informação de que o termo bWj 

ocorre dezenove vezes ao longo do texto da Bíblia Hebraica. A nota de ambas as fontes não 

                                                           
102 Cf. BHS, 1997, p. 1084 e E-S, 1997, p. 1189. 
103 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 257-258; BDB, 1996, p. 357; VV.AA, 1989, p. 82; Mitchel, 1996, p. 80 e 

Harris et alii, 1998, p. 564. 
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especificam se a palavra possui alguma preposição, artigo ou mesmo algum prefixo ou 

sufixo e o total fornecido não leva em conta esses detalhes.104  

Weil especificou a nota massorética ($Xylb OjOy) para a Mp da BHS em Is 1.19 

baseando-se na Mm de L (Mm 335) que se encontra em Gn 45.18:  

$Xylb OjOy bWj ; bWj ocorre dezenove vezes no texto bíblico com este significado (com o 

significado de melhor): Gn 24.10, Gn 45.18, Gn 45.20, Gn 45.23, Dt 6.11, Dt 28.47, 2Rs 

8.9, Is 1.19, Is 63.7, [Is 65.14], Jr 31.12, Os 10.11, Sl 27.13, Sl 65.5, Sl 119.66, Sl 128.5, Pr 

11.10, Esd 9.12 e Ne 9.25. 

O termo bWj, de acordo com a Mp de A e a Mp da BHS, ocorre dezenove vezes no 

texto bíblico105 com o sentido de o melhor, bens, produto, riqueza, prosperidade, presentes, 

etc.106 O mesmo vocábulo pode ter outros aspectos semânticos como: estar bem (Jó 20.21), 

favorecer (Os 3.5) qualidade (Ex 33.19), além dos sentidos como bondade, benevolência, 

beneficência, beleza, etc.107  
 

  

Is 1.24: 

`yb'y>Aame hm'q.N"aiw> yr;C'mi ~xeN"a, yAh laer'f.yI rybia] tAab'c. ~ hw"hy>~ !Ada'h' ~aun> !kel' 

Tradução: Eis por que – oráculo do SENHOR DEUS de todo o poder, o Indomável de 

Israel -, desgraça! Prevalecerei sobre os meus adversários, vingar-me-ei 

dos meus inimigos. 

 

                                                           
104 Em determinados textos bíblicos listados pela Mm de L  o termo bWj aparece com as seguintes formas: 

bWjim (Gn 45.23); bWj.bW (Dt 28.47); bWJim (Is 65.14); bWj.B (Sl 27.13), além de determinadas formas da 
palavra com maqqef e junto com certas preposições como -l;[ e -l"K. 

105 Cf. MG, 1971, p. 41, Mm 335. 
106 Even-Shoshan lista trinta e dois casos do termo bWj no texto bíblico, mas em diversas formas, cf. E-S, 

1997, pp. 413-414. 
107  Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 257-258 e BDB, 1996, p. 375. 
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Texto: tAa"b.c~ h"wh.y ~!Aod"a"h (hA'ADOn yhwh cÈvA'OT, SENHOR DEUS de todo o poder / 

Senhor Yahweh dos Exércitos)108 

Mp de A: Oh ; a expressão ocorre cinco vezes no texto bíblico 

Mp de L: Od ; a expressão ocorre quatro vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Opysb Oh ; a expressão ocorre cinco vezes neste livro (em Isaías) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A Mp de cada fonte não concorda em fornecer o número de vezes que a expressão 

tAa"b.c h"wh.y !Aod"a"h aparece na Bíblia Hebraica. A Mp de A informa cinco vezes, a Mp de 

L informa quatro e a Mp da BHS afirma que há cinco passagens, mas somente no livro de 

Isaías. 

Segundo Even-Shoshan, a frase ocorre em Isaías nas seguintes passagens: Is 1.24, Is 

3.1, Is 10.16, Is 10.33 e Is 19.4, totalizando assim cinco ocorrências ao todo.109 Nesse caso, 

a concordância confirma os dados fornecidos pela Mp da BHS.  

Pelos dados de Even-Shoshan, a Mp de L contém uma imprecisão ao fornecer o 

número de quatro ocorrências da frase. A Mp de A, por sua vez, afirma que a expressão 

ocorre cinco vezes, mesmo sem especificar o livro em que tal frase ocorre. Entretanto, a 

formulação da Mp de A pode dar a entender ainda que a expressão pode ocorrer em todo 

texto bíblico e não somente no livro de Isaías. 

A formulação da nota da Mp da BHS é a mais satisfatória devido ao fato de fornecer 

o número correto de ocorrências (cinco) e o livro bíblico em que tal frase ocorre, nesse 

caso, em Isaías. Tanto as informações da Mp de A como as da Mp da BHS estão de acordo, 

sendo que a segunda é a mais detalhada e fornece dados mais específicos. 

                                                           
108 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 271 e 554; BDB, 1996, pp. 217-219; VV.AA, 1989, pp. 86 e 202; Mitchel, 

1996, p. 41 e Harris et alii, 1998, pp. 345-34 e 1256. 
109 Cf. E-S, 1997, p. 13. 
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A Mp da BHS na passagem de Is 1.24 mostra uma correção efetuada por Weil, 

como visto neste estudo. Todavia, o editor não assinalou no Aparato Massorético a 

expressão Mp sub loco como aviso de sua correção, como se poderia esperar em se tratando 

de correção de notas massoréticas do Códice L para a Mp da citada edição.110 
 

 

Is 1.25: 

`%yIl'ydIB.-lK' hr'ysia'w> %yI~g"ysi rBoK; @roc.a,w> %yIl;[' ydIy" hb'yvia'w> 

Tradução: Voltarei a minha mão contra ti: com o sal refundirei as tuas escórias, 

eliminarei todas as tuas impurezas.  

Texto: %y;g~yis (sÏGAÏKh, as tuas escórias / lit. tuas escórias, teus resíduos)111 

Mp de A: $l ; a palavra ocorre apenas uma única vez na Bíblia Hebraica 

Mp de L: Og ; a palavra ocorre três vezes na Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: $l ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mp sub loco 

 

 A expressão %y;gyis de acordo com os estudos, ocorre somente no texto de Is 1.25,112 

confirmando assim os dados tanto de A como da BHS. Segundo a Mp de L a mesma 

palavra ocorre três vezes no texto bíblico. Weil, corrigindo a nota de L na Mp da BHS, 

assinalou no Aparato Massorético desta a nota Mp sub loco, a qual denota uma correção 

feita por ele.113 

                                                           
110 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 
111 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 466; BDB, 1996, p. 691; VV.AA, 1989, p. 167 e Harris et alii, 1998, p. 

1031. 
112  Cf. E-S, 1997, p. 807. 
113 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI, Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 
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 Existe a possibilidade para uma explicação para este caso: a expressão h"ryis"a.w 

(wÈæ'asÏrAh, [rWs] Qal: e removerei) que vem logo a seguir ao termo destacado pela Mp, 

ocorre ao todo três vezes no texto bíblico: Jz 9.29, 2Sm 16.9 e Is 1.25.114 A Mp de A e a da 

BHS possuem a mesma nota para o vocábulo h"ryis"a.w: Og (a expressão ocorre três vezes no 

texto bíblico). Ao que parece, o circellus na Mp de L para h"ryis"a.w pode ter sido deslocado 

por engano, desta expressão verbal para a expressão anterior a esta, isto é, para %y;gyis.  

 

 

Is 1.26: 

qd,C,h; ry[i %l' ar ~eQ'yI !ke-yrex]a; hL'xiT.b;K. %yIc~;[]yOw> hn"voarIb'K. %yIj;p.vo hb'yvia'w> 
`hn"m'a/n< hy"r>qi  

Tradução: Farei os teus juízes voltarem a ser como outrora, teus conselheiros como 

antigamente: Então te chamarão Cidade-Justiça, Cidade Fiel. 

 

1º Texto: %iy;c ~][oy.w (wÈyOvø·caÏKh, [#;["y] Qal: teus conselheiros / lit. e teus 

conselheiros)115 

Mp de A: $l ; a palavra ocorre apenas uma única vez na Bíblia Hebraica 

Mp de L: $lm Odx Ob ; a palavra ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma vez com grafia 

plena... 

Mp da BHS: Otwkd yc[y lkw $Xylb Osx Od !m dxw $lm dx Ob ; a palavra ocorre duas 

vezes na Bíblia Hebraica, uma com grafia plena e a ocorrência em Is 1.26 é uma 

das quatro com grafia defectiva e com esta mesma forma [%iy;c][oy.w] e todas as 

ocorrências dessa palavra no texto bíblico são similares a yec][ (constr. yOv·c , 

conselheiros de) 

                                                           
114 Cf. BHS, 1997, p. 806. 
115 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 284-285; BDB, 1996, p. 419; VV.AA, 1989, p. 91; Harris et alii, 1998, p. 

638 e Mitchel, 1996, p. 63. 
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 2808  

 

 As fontes possuem cada qual uma forma distinta para comentar a expressão %yi;c][ooy.w 

que se encontra em Is 1.26. A Mp de A informa que a expressão é um hapax legomenon, 

enquanto a Mp de L e a Mp da BHS possuem uma nota diferente para a mesma: a 

expressão ocorre duas vezes na Bíblia, uma delas com grafia plena. A expressão com grafia 

plena encontra-se em Esd 7.28 (wy"c][oAy.w, wÈyOvø·cAyv, e seus conselheiros). 

A nota da Mp do Códice A tem o apoio de Even-Shoshan, pois a forma que se 

encontra em Is 1.26 é única.116  A nota do Códice L acarreta dúvidas, pois informa que há 

duas ocorrências, uma delas com escrita plena. Da mesma forma é a nota da BHS, a qual 

possui uma formulação complexa e deixa a entender que há duas ocorrências da mesma 

palavra no texto bíblico (possivelmente aludindo à forma que se encontra em Esd 7.28), 

confundindo assim as duas formas parecidas.  

A BHS complementa sua nota tendo por base a nota da Mm de L (Mm 2808) que se 

encontra em Ez 11.2 que traz a seguinte informação:117 

!ynXylb !yrysx Od [#e[oy]118; #e[oy ocorre quatro vezes na Bíblia Hebraica com grafia 

defectiva com esta mesma forma: Is 1.26, Ez 11.2, Na 1.11 e Esd 8.25, !whtwkd yec][oy lkw; 

e todas as ocorrências dessa palavra no texto bíblico são similares a yec][oy (constr. yOv·c , 

conselheiros de).119 

Weil, ao editar a Mp para a BHS, baseou-se na Mp de L, mas principalmente na 

Mm do mesmo códice. Weil editou em uma só nota as informações tanto da Mp como da 

                                                           
116 Cf. E-S, 1997, p. 460. 
117  Cf. MG, 1971, p. 313, Mm 2808. 
118 Os colchetes [ ] em torno do vocábulo [#e[oy] na Mm de L (Mm 2808) demonstram mais um caso de termos ou 

notas massoréticas rasuradas ou apagadas no texto original do Códice L e tais casos são reconstruídos por 
Weil em sua Massorah Gedolah, cf. MG, 1971, p. XXIII. 

119 As formas variadas e de forma similar a yec][oy aludidas pela Mm de L encontram-se em: Is 19.11 (-yec][Ay, 
yOv·c -, conselheiros de), em Jó 3.14 (-yec][Ay.w, wÈyOv·cEy-, e os conselheiros de) e em Pr 12.20 (-yec][Ay.lW, 
˘lÈyOv·c , e para os conselheiros de), cf. E-S, 1997, pp. 460 e 477.  
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Mm do mesmo manuscrito. É possível constatar a correspondência entre cada termo das 

notas nas duas fontes:  

Mp da BHS:                   Mp de L: 

Ob.................................................................................................................... Ob 

$lm dx.......................................................................................................... $lm dx 

Mp da BHS (continuação):        Mm de L: 

!m dxw.........................................................................................................(sem termo)  

Osx Od............................................................................................................!yrysx Od 

$Xylb............................................................................................................!ynXylb 

yc[y lkw.....................................................................................................yec][oy lkw 

Otwkd............................................................................................................!whtwkd 

Weil aglutinou em uma só nota na Mp da BHS as informações massoréticas do 

Códice L, tanto as de sua Mp como as de sua Mm, fazendo poucas modificações em relação 

à terminologia.  

  Rubinstein, comentando a respeito da nota em Is 1.26, argumenta que a mesma 

deveria ter a seguinte nota massorética: $l (hapax legomenon), pois a expressão que se 

encontra no texto bíblico citado não possui outra igual correspondente.120 Díaz-Esteban, 

concordando com Rubinstein, afirma que o copista do Códice L pode ter cometido uma 

confusão entre a expressão que está em Is 1.26 (%yi;c][ooy.w) com aquela que se encontra em 

Esd 7.28 (wy"c][oAy.w).121 Ambas as expressões são parecidas, porém não iguais. 

 

 

                                                           
120 Cf. Rubinstein, 1965, p. 18, n. 7. 
121 Cf. Díaz-Esteban, 1966a, p. 6. 
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2º Texto: aEr~"Qy (yiqqarE'æ [a;r"q] Ni: chamarão / lit. será chamada, será convocada, será 

citada, será nomeada)122 

Mp de A: $akKKKKK ; a expressão verbal ocorre vinte e uma vezes no texto bíblico 

Mp de L: OaOy ; a expressão verbal onze vezes no texto bíblico  

Mp da BHS: OaOk ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 17 

 

 A nota da Mp de A e da Mp da BHS informam que a expressão destacada em Is 

1.26 ocorre no texto da Bíblia Hebraica vinte e uma vezes. A Mp de L, ao contrário, 

informa apenas onze ocorrências. A Mp da BHS tem como base, não a Mp de L, mas a Mm 

do mesmo manuscrito (Mm 17) encontrada em Gn 2.23 onde consta a mesma 

informação:123  

OaOk aEr"Qy ; aEr"Qy ocorre vinte e uma vezes: Gn 2.23, Gn 17.5, Gn 21.12, Gn 35.10, Nm 

23.3, Dt 3.13, Dt 22.6, 1Sm 9.9, Is 1.26, Is 4.1, Is 14.20, Is 31.4, Is 32.5, Is 35.8, Is 54.5, Is 

56.7, Is 62.4, Is 62.12, Jr 19.6, Pr 16.21 e Est 4.11. 

 Even-Shoshan lista apenas dezenove ocorrências de aer"Qiy, omitindo os textos de 

Nm 23.3 e Dt 22.6. Mandelkern registra ao todo vinte ocorrências do mesmo vocábulo, mas 

omite também o texto de Nm 23.3.124  

Em Nm 23.3 o termo aparece grafado do seguinte modo: her"Qiy (yiqqarEh) e possui 

a seguinte nota na Mp da BHS nesta passagem bíblica: h Otk $lw OaOk (a expressão ocorre 

vinte e uma vezes no texto bíblico e uma vez escrita com a letra h). Pelo texto da BHS e 

                                                           
122 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 588; BDB, 1996, pp. 894-895; VV.AA, 1989, p. 217; Mitchel, 1996, p. 43 e 

Harris et alii, 1998, p. 1364. 
123  Cf. BHK, 1968, p. 233 e MG, 1971, p. 3, Mm 17. 
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pela Mm 17 da Massorah Gedolah, há vinte e uma ocorrências do termo, mesmo aquelas 

omitidas pelas concordâncias  já  mencionadas.  Inclusive,  na  Mp  de  L  em  Nm 23.3 e na 

Mm 17 consta a nota Oh Otk $l para a forma her"Qiy.125 

 Há uma contradição entre as informações da Mp em Is 1.26 e as da Mm e Mp em 

Gn 2.23 no Códice L para a palavra aer"Qiy. O massoreta de L, ao invés de escrever OaOk 

(vinte e uma vezes) na Mp em Is 1.26, escreveu OaOy (onze vezes). Nesse caso, houve a troca  

da letra  k pela letra y. Na Mp em Gn 2.23, o massoreta colocou a mesma nota que consta 

também na Mm na citada passagem bíblica, havendo assim harmonia entre sua Mp e sua 

Mm.126  
 

 

Is 1.31: 

`hB,k;m. !yaew> wD'x.y: ~h,ynEv. Wr[]b'W #AcynIl. Al~[]poW tr,[on>li !sox'h, hy"h'w> 

Tradução: O homem forte transformado em estopa e seu trabalho sendo a centelha, 

ambos se inflamarão juntos e ninguém apagará. 

 

                                                                                                                                                                                 
124  Cf. E-S, 1997, p. 1029 e Mandelkern, 1977, pp. 1042-1043. 
125  Cf. MG, 1971, p. 3, Mm 17. 
126 Cf. BHK, 1968, p. 3. 
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Texto: Al][o~pW (˘fOv·lO; e seu trabalho / e sua obra, e sua atividade, e seu feito)127 

Mp de A: wl !ty al Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico e a outra ocorrência 

da mesma é junto à expressão Al-!,tiy aol (læo' yiTen-lO, não lhe dá [em Jr 

22.13])  

Mp de L: Ow ; a palavra ocorre seis vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 
 
 A Mp do Códice A e a Mp da BHS informam que o termo Al][opW consta em duas 

passagens da Bíblia Hebraica, enquanto a Mp de L fornece o total de seis. Pela 

concordância de Even-Shoshan, o termo aparece em duas passagens: em Is 1.31 e em Jr 

22.13 (neste último consta a referência dada pela Mp de A: Al-!,tiy aol).128 

A Mp de L contém uma inexatidão ao fornecer o total de seis ocorrências do termo, 

devido possivelmente a algum engano por parte do massoreta e não há como explicar tal 

fato. Weil, por sua vez, deixou de noticiar a correção efetuada por ele no Aparato 

Massorético da BHS através da nota Mp sub loco, como se poderia esperar.  

 

 

ISAÍAS, capítulo 2: 
Is 2.2: 

tA[b'G>mi aF'nIw> ~yrIh'h, varoB. hw"hy>-tyBe rh; hy<h.yI !Akn" ~ymiY"h; tyrIx]a;B. hy~"h'w> 
                                                           
127 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 543; BDB, 1996, p. 821; VV.AA, 1989, p. 196; Mitchel, 1996, p. 77 e Harris 

et alii, 1998, p. 1226. 
128  Cf. E-S, 1997, p. 954. 
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`~yIAGh;-lK' wyl'ae Wrh]n"w> 

Tradução:  No futuro, ocorrerá que a montanha da Casa do SENHOR será estabelecida 

no cume das montanhas e dominará sobre as colinas. Todas as nações a ela 

afluirão. 
 

Texto: h"y"~h.w (wÈhAyAh, [h"y"h] Qal: ocorrerá / lit. e acontecerá, e sucederá, e haverá)129 

Mp de A: Opysb jb Ox ; a palavra ocorre oito vezes com este acento neste livro [em Isaías] 

Mp de L: Opysb O[jb Ob ; a palavra ocorre duas vezes com este acento neste livro [em 

Isaías] 

Mp da BHS: Opysb O[jb Ox ; a mesma nota de A, mas com terminologia distinta 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mp sub loco 

 
Há discordância entre as informações da Mp de A e a Mp da BHS, por um lado e as 

informações da Mp de L, por outro, na passagem de Is 2.2. A expressão verbal h"y"h.w ocorre 

oito vezes no livro de Isaías com o acento conjuntivo130 munah, de acordo com os dados de 

A e da BHS e não somente duas, com quer L. Weil, por sua vez, tem feito uma correção da 

nota  original  de  L  para  a  Mp  da  BHS  e  por  isso a expressão Mp sub loco colocada no  

Aparato Massorético da citada edição.131 

Tomando por base o texto bíblico representado pelo Códice A, pelo Códice L e pela 

BHS, as passagens contendo a expressão h"y"h.w com o acento munah no livro de Isaías são: 

Is 2.2, Is 4.3, Is 5.5, Is 7.18, Is 10.20 e 27, Is 11.11, Is 27.13 e Is 30.25. Todavia, são nove 

                                                           
129 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 169-170; BDB, 1996, p. 224; VV.AA, 1989, p. 53; Mitchel, 1996, p. 41 e 

Harris et alii, 1998, p. 345. 
130 Acento conjuntivo é aquele subordinado aos acentos disjuntivos e não assinala divisões semânticas no 

versículo, cf. Yeivin, 1980, p. 165; Scott, 1995, p. 26 e Tov, 1992, p. 69. 
131 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 
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passagens e não oito conforme dito pela Mp de A e pela Mp da BHS. Even-Shoshan 

corrobora a informação de nove ocorrências.132 

Na Mp da BHS, Weil adicionou a nota massorética Opysb O[jb Ox exceto na 

primeira ocorrência do termo em Is 5.5 (nesse verso há duas ocorrências, a primeira com o 

acento munah  e a segunda com o acento merkhaæ). Em todas as ocorrências do vocábulo, 

este ocorre no começo de versículo e somente na passagem de Is 5.5 é que h"y"h.w aparece no 

meio do versículo. Provavelmente podemos supor que a Massorá ignorou a passagem em 

que h"y"h.w aparece no meio de Is 5.5 e não o listou em suas informações por não estar no 

começo do mesmo.  

Pode-se propor hipoteticamente duas alternativas de nota massorética para h"y"h.w no 

livro de Isaías. As emendas aqui propostas estão de acordo com as informações colhidas do 

próprio texto bíblico das três fontes e pelos estudos baseados na concordância aqui 

utilizada.  

1. Opysb p˝r O[jb Ox (a expressão ocorre oito vezes com este acento [com munah] no 

começo de versículo neste livro [em Isaías]). 

2. Opysb O[jb Oj (a expressão ocorre nove vezes com este acento [com munah] neste livro 

[em Isaías]).  
 

 

Is 2.3: 

bqo[]y: yhel{a/ tyBe-la, hw"hy>-rh ~;-la, hl,[]n:w> Wkl. Wrm.a'w> ~yBir; ~yMi[; Wkl.h'w> 
hw"hy>-rb;d>W hr'At aceTe !AYCimi yKi wyt'xor>aoB. hk'l.nEw> wyk'r'D>mi WnreyOw>  

`~l'iv'Wrymi 

Tradução: Povos numerosos por-se-ão em marcha e dirão: “Vinde, subamos à 

montanha do SENHOR, à casa do Deus de Jacó. Ele mostrará os seus 

caminhos, e caminharemos pelas suas veredas.” Sim, é de Sião que vem a 

instrução e de Jerusalém, a palavra do SENHOR.. 
                                                           
132  Cf. E-S, 1997, p. 289. 
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Texto: r;h- ~l,a ('el-har, à montanha / ao monte, à região montanhosa, à colina)133 

Mp de A: twkd lmrkh lkw $wy ; a expressão ocorre dezesseis vezes no texto bíblico e a 

maior parte das ocorrências da mesma encontra-se junto ao nome l,m.r;K;h 

(haKKarmel, o Carmelo) 

Mp de L: OwOy ; a expressão ocorre dezesseis vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Otwkd lmrkh rh la lkw OwOy ; a expressão ocorre dezesseis vezes no texto 

bíblico e a maior parte das ocorrências da mesma encontra-se junto à frase 

l,m.r;K;h r;h l,a ('æel har-haKKarmel, ao monte Carmelo) 

 

Mm de A: $wy r;h-l,a ; r;h-l,a  ocorre dezesseis vezes no texto bíblico: Ex3.1, Ex 24.13, Ex 

19.23, Ex 34.2, Ex 34.4, Nm 27.12, <Dt 32.49, Dt 34.1> 134 , Js 15.10, Is 16.1, Ez 

40.2,  Is 2.3,  Mq 4.2,  Is 56.7,  Sl 43.3, Ct 4.6;  !whtwkd lmrkh rh la lkw ;  

e  a  maior   parte   das   ocorrências  da   mesma   encontra - se   junto   à   frase  

l,m.r;K;h r;h-l,a ('æel-har haKKarmel, ao monte Carmelo) 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 385 

 

 As três fontes concordam em especificar que a expressão r;h-l,a ocorre dezesseis 

vezes ao longo do texto da Bíblia Hebraica junto com vários nomes de montanhas (cf. 

abaixo). A Massorá também noticia que r;h-l,a normalmente aparece junto a um nome 

específico de um monte, o Carmelo, de acordo com a nota: lmrkh rh la lkw. 

                                                           
133 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 184; BDB, 1996, p. 249; VV.AA, 1989, p. 55; Mitchel, 1996, p. 43 e Harris 

et alii, 1998, p. 369. 
134 Estes colchetes nas duas referências bíblicas indicam que estas estão ilegíveis no Códice A e os editores 

da HUBP as reconstruíram na edição que reproduz esse manuscrito. 
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A Mm de L (Mm 385) em Ex 3.1135 e a Mm de A em Is 2.3 listam as dezesseis 

passagens bíblicas onde r;h-l,a aparece e ambas concordam entre si. De acordo com o 

texto bíblico e pela concordância de Even-Shoshan, a expressão l,m.r;K;h r;h-l,a 

('æel-har haKKarmel, ao monte Carmelo) aparece quatro vezes: 1Rs 18,19, 1Rs 18.20, 2Rs 

2.15 e 2Rs 4.25.136 A Massorá julgou esta expressão como a mais comum no texto bíblico e 

por ocorrer mais vezes e as exceções à esta regra são listadas pela Mm de cada um dos dois 

manuscritos. 

As exceções listadas por ambas as Mm são: 

Ex 3.1 e Ex 24.13: ~yihol?a"h r;h-l,a ('el-har ha'·æÈlOhÏm, ao monte de Deus) dois casos 

Ex 19.23, Ex 34.2 e Ex 34.4: y"nyis r;h-l,a ( æ'el-har sÏnAy, ao monte Sinai) três casos 

Nm 27.12 e Dt 32.49: ~yir"b}["h r;h-l,a ( æ'el-har hAøv·varÏm, ao monte Abarim) dois casos 

Dt 34.1: Ab.n r;h-l,a ( æ'el-har nÈvO, ao monte Nebô) um caso 

Js 15.10: ryi[ef r;h-l,a ( æ'el-har WúEvÏr, ao monte Seir) um caso  

Is 2.3 e Mq 4.2: h"wh.y r;h-l,a ('el-har yhwh, ao monte de Yahweh) dois casos 

Is 16.1: !AYc-t;B r;h-l,a ('el-har BaT-CcyyÏOn, ao monte da filha de Sião) um caso 

Is 56.7: yiv.d"q r;h-l,a ( æ'el-har qADHöÏ, ao meu santo monte) um caso 

Ez 40.2: ;Hob"G r;h-l,a ( æ'el-har gavOAhh, a um alto monte) um caso 

Sl 43.3: .̂v.d"q-r;h-l,a ('el-har-qaDHÈKhA, ao teu santo monte) um caso 

Ct 4.6: rAM;h r;h-l,a ('æel-har hammOr, ao monte da mirra) um caso 

 

 Todos os casos listados possuem menos ocorrências (de uma a três ocorrências de 

acordo com o caso) do que as quatro de l,m.r"K;h r;h-l,a no texto bíblico e portanto, esta 

expressão constitui o caso majoritário de acordo com a Massorá. 

 A nota da Mp da BHS, ao contrário da nota da Mp de L, possui informações 

adicionais tomadas da Mm do mesmo manuscrito (Mm 385) que se encontra no texto de Ex 

3.1. Em tal passagem, há a seguinte nota: 

                                                           
135  Cf. MG, 1971, pp. 46-47, Mm 385. 
136  Cf. E-S, 1997, p. 563. 
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 !whnmysw OwOy r;h-l,a ; r;h-l,a  ocorre dezesseis vezes no texto bíblico e suas referências: 

Ex 3.1, Ex 19.23, Ex 24.13, Ex 34.2, Ex 34.4, Nm 27.12, Dt 32.49, Dt 34.1, Js 15.10, Is 2. 3, 

Mi 4. 2, Is 16. 1, Is 56. 7, Ez 40. 2, Sl 43.3 e Ct 4. 6;  Otwkd l,m.r;K;h r;h-l,a lkw ; e a 

maior parte das ocorrências da mesma encontra-se junto à frase l,m.r;K;h r;h-l,a 

('æel_-har haKKarmel, ao monte Carmelo). 
 

  Weinberg comenta que a nota massorética para a expressão r;h-l,a nas listas 

massoréticas que ele consultou (Massorah Gedolah de Weil, Miqrot Gedolot de Ben 

Hayyim, Die Massora Magna de Frensdorff, além de outras) é incompleta e que a nota 

massorética deveria fazer alusão na verdade a vinte casos no texto bíblico em que a citada 

expressão ocorre: as dezesseis vezes como visto acima e mais as quatro encontradas nos  

livros  de  Reis  em  que  r;h-l,a  aparece  junto  ao  nome  l,m.r"K;h.137  

A observação de Weinberg tem lógica, pois a expressão r;h-l,a aparece em vinte 

passagens bíblicas, apenas em quatro casos junto ao nome l,m.r"K;h. O total de vezes em que 

a combinação l,m.r"K;h r;h-l,a aparece não é muito superior a determinadas combinações 

como por exemplo ~yihol?a"h r;h-l,a que possui duas ocorrências ou mesmo y"nyis r;h-l,a 

que possui três. 

Weil por sua vez, ao editar a nota para a Mp da BHS aglutinou a informação da Mp 

de L ( OwOy) junto com a segunda parte da Mm desse códice (Otwkd lmrkh rh la lkw) 
formando assim uma única nota massorética que contém informações tanto de uma como 

de outra: Otwkd l,m.r;K;h r;h-l,a lkw OwOy. Esse procedimento é mais um exemplo de como 

Weil compôs a Massorá da citada edição.138 
 

 

                                                           
137  Cf. Weinberg, 1974, p. 118. 
138 Cf. BHS, 1997, pp. XXXII-XXXIV e Weil, 1962, pp. 274-277. 
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Is 2.6: 

~yrIk.n" ydel.y:b.W ~yTiv.liP.K; ~ynIn>[ow> ~d,Q,mi Wal.m' yKi bqo[]y: tyBe ^M.[; hT'v~.j;n" yKi 
 `WqyPif.y:  

Tradução: Sim, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó. Eles são submergidos pelo 

Oriente, têm tantos adivinhos quanto os filisteus, e demasiados filhos de 

estrangeiros. 
 

Texto: h"T.v;~j;n (nAXaHöTTAh, [v;j"n] Qal: abandonaste / rejeitaste, deixaste, desamparaste)139 

Mp de A: Osx dxw $lm dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico, uma com 

grafia plena e uma com grafia defectiva 

Mp de L: $lm dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico, uma é com grafia 

plena... 

Mp da BHS: Osx dxw $lm dx Ob ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: [Osx dxw $lm dx] Ob  h"T.v;j"n ; h"T.v;j"n ocorre duas vezes no texto bíblico [uma 

com grafia plena e uma com grafia defectiva]: 1Sm 17.28 e Is 2.6 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2211 

 

 As informações massoréticas contidas nas três fontes concordam entre si em afirmar 

que a expressão verbal assinalada aparece em dois textos bíblicos: em um deles com grafia 

defectiva em 1Sm 17.28 ("T.v;j"n) e em outro, com grafia plena em Is 2.6 (h"T.v;j"n). A 

mudança de grafia não  altera  o  significado  do  verbo, o  qual  é  a  forma da segunda 

                                                           
139 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 433; BDB, 1996, p. 643; VV.AA, 1989, p. 156; Mitchel, 1996, p. 76 e Harris 

et alii, 1998, p. 962. 
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pessoa do singular do verbo v;j"n (nAXaHö, abandonar, rejeitar, deixar, desamparar, desprezar) 

na construção verbal hebraica Qal na forma do perfeito.140  

 Somente o Códice L possui informação adicional em sua Mm (Mm 2211) 

fornecendo as duas passagens bíblicas em que o termo aparece: em 1Sm 17.28 e em Is 2.6. 

A primeira parte da nota massorética apresenta alguma dificuldade no manuscrito, pois a 

mesma aparece entre colchete [Osx dxw $lm dx].141 Weil adicionou estes sinais para indicar 

que a nota está ilegível ou mesmo incompleta e foi reconstituída a partir dos dados da Mp 

do mesmo manuscrito142 (mesmo que a nota da Mp de L esteja também incompleta: $lm 

dx Ob [duas vezes, uma com grafia plena...]).  

 

 

Is 2.7: 

hc,qe~ !yaew> ~ysiWs Acr>a; aleM'Tiw: wyt'roc.aol. hc,eqe !yaew> bh'z"w> @s,K, Acr>a; aleM'Tiw: 
 `wyt'boK.r>m;l.  

Tradução: Sua terra está cheia de prata e de ouro: não têm limites os seus tesouros. 

Sua terra está cheia de cavalos: não tem limite o número dos seus carros. 
 

Texto: h,ceq~ !yea.w (wÈ'Eyn qEceh, não tem limite / lit. não há fim, não há limite)143  

Mp de A: Oh ; a expressão ocorre cinco vezes no texto bíblico 

Mp de L: Od ; a expressão ocorre quatro vezes no texto bíblico 

Mp da BHS:  Oh ; a mesma nota de A 

                                                           
140 Os dicionários de Alonso Schökel e o BDB registram as duas formas deste verbo nesta construção verbal, 

cf. Alonso Schökel, 1997, p. 433 e BDB, 1996, p. 643. Even-Shoshan confirma tanto a informação dos 
dicionários, como da Massorá, cf. E-S, 1997, p. 758. 

141  Cf. MG, 1971, p. 253, Mm 2211. 
142  Ibidem, 1971, pp. XXIII e XXV. 
143 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 586; BDB, 1996, p. 892; VV.AA, 1989, p. 216; Harris et alii, 1998, p. 1358 

e Mitchel, 1996, pp. 42 e 65. 
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: Oh h,ceq !yea.w ; h,ceq !yea.w ocorre cinco vezes no texto bíblico: Is 2.7, Is 2.7, Na 

2.10, Na 3.3 e Na 3.9 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2213 

 

 Somente a Mp de A e a Mp da BHS concordam em afirmar que h,ceq !yea.w 

encontra-se em cinco passagens no texto da Bíblia Hebraica: Is 2.7, Is 2.7, Na 2.10, Na 3.3 

e Na 3.9. As passagens bíblicas são confirmadas tanto pela lista da Mm de L (Mm 2213),144 

como também por Even-Shoshan.145  

A Mp do Códice L, por um lado, diz que o termo possui apenas quatro ocorrências e 

não cinco e portanto, há uma contradição entre a Mp e entre a Mm do mesmo manuscrito. 

Weil corrigiu a nota na Mp da BHS baseando-se nos dados fornecidos pela Mm de L, a 

qual tem o apoio também da Mp de A.  

A contradição entre os dois corpos massoréticos do Códice L pode ser reflexo de 

várias fontes utilizadas pelo próprio massoreta, segundo os estudiosos. É possível que 

Shemuel ben Yaaqov tenha utilizado fontes distintas e conflitantes para compor cada parte 

da Massorá de seu manuscrito. As informações contraditórias na Massorá de L em Is 2.7 

podem refletir tal pluralidade de fontes.146  
 

 

Is 2.10: 

`An~aoG> rd;h]meW hw"hy> dx;P; ynEP.mi rp'['B, !meJ'hiw> rWCb; a~AB 
Tradução: Entra nas rochas, esconde-te no pó diante do terror do SENHOR e do brilho 

da sua majestade.  

 

                                                           
144  Cf. MG, 1971, p. 253, Mm 2213. 
145  Cf. E-S, 1997, p. 1024. 
146 Cf. BHS, 1997, p. XXXIII; Weil, 1962, pp. 275 e 278; idem, 1972, pp. 88-89; Mynatt, 1994a, p. 54; 

Rubinstein, 1961, p. 131; idem, 1965, p. 24, n. 25; Díaz-Esteban, 1966a, p. 11 e F. Pérez Castro, “La 
Masora del Códice del Profetas de El Cairo”, Sefarad 23, 1963, p. 234. 
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1º Texto: aA~B (BO', [aAB] Qal: entra / lit. venha)147 

Mp de A: Oh mO b twkd Oytkw OwmX lkw lm $gy ; o verbo ocorre treze vezes com grafia 

plena na Bíblia Hebraica e todas as ocorrências deste verbo no livro de Samuel 

e nos Escritos são iguais a aAB, exceto em cinco casos (cf. as exceções na Mm 

de L) 

Mp de L: Oh Om Ob Otwkd OawmX lkw $lm Og Oy ; o verbo ocorre treze vezes com grafia plena 

na Bíblia Hebraica e todas as ocorrências deste verbo no livro de Samuel são 

iguais a aAB, exceto em cinco casos 

Mp da BHS: Oh Om Ob Otwkd Obytkw lawmX lkw $lm OdOy ; o verbo ocorre quatorze vezes 

com grafia plena na Bíblia Hebraica e todas as ocorrências deste verbo no livro 

de Samuel e nos Escritos são iguais a aAB, exceto em cinco casos 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 169 

 

 As fontes apresentam variações em suas informações a respeito das ocorrências do 

verbo aAB com grafia plena no texto da Bíblia Hebraica. A Mp de L e a Mp de A informam 

treze ocorrências do mesmo, enquanto a Mp da BHS faz alusão a quatorze, dado apoiado 

pela Mm de L (Mm 169) em Gn 24.31, onde há a seguinte nota e referências bíblicas:148 

$lm $d Oy aAB  ;  aAB   ocorre   quatorze   vezes   com   grafia   plena   na  Bíblia  Hebraica:  

Gn 24. 31,   Gn 39. 16,   Gn 43. 25,   Lv 25. 22,   Js 10. 27,   Js 23. 7,  2Rs 16. 11, Is  2. 10,   

Is   30.  8,       Ez   33.  22,       Ez   33.  22,      Ez   38.  18,    [Jl   3.  4]       e       Ml   3.  23; 

                                                           
147 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 90; BDB, 1996, p. 97; VV.AA, 1989, p. 23; Mitchel, 1996, p. 41 e Harris et 

alii, 1998, p. 155. 
148  Cf. MG, 1971, pp. 20-21, Mm 169. 
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 Oh Om Ob Otwkd ~ybwtkw lawmX lkw ; e todas as ocorrências deste verbo no livro de 

Samuel e nos Escritos são iguais a aAB, exceto em cinco casos: 2Sm 14.32, Sl 105.19, Sl 

126.6, [Est 5.14] e 2Cr 25.8 

 

Even-Shoshan lista várias ocorrências do verbo no texto bíblico (cerca de sessenta e 

dois casos) e algumas são escritas do seguinte modo: aAB, aAb, aoB e aob. A forma aAB, 

comentada pela Massorá, possui dezesseis ocorrências.149 Por outro lado, as cinco exceções 

à regra (a forma defectiva do mesmo verbo: aoB) são confirmadas pela mesma 

concordância.150 

A Mp da BHS, além de fornecer o numero de quatorze ocorrências do verbo em 

discussão, afirma também que as cinco exceções mencionadas pela Massorá (a forma aoB) 

ocorrem não somente no livro de Samuel (como consta na Mp de L), mas igualmente nos 

livros do bloco dos Escritos.151 

Há contradição entre a Mp em Is 2.10 e entre a Mm e Mp de L em Gn 24.31 sobre o 

total   de   passagens   bíblicas  contendo  o  verbo  aAB com grafia plena  no  texto  bíblico. 

Enquanto a Mp de L em  Is 2.10 informa treze ocorrências, como diz também a Mp de A, a 

Mm de L informa quatorze ocorrências. A Mp em Gn 24.31 no Códice L é coerente com a 

nota da Mm na mesma passagem: $lm OdOy  (o verbo ocorre quatorze vezes com grafia plena 

na Bíblia Hebraica).152 

O massoreta do Códice A também cometeu o mesmo engano do massoreta do 

Códice L ao registrar treze ocorrências do mesmo termo na Mp de seu manuscrito em Is 

2.10, mesmo não havendo informação na Mm de seu códice. Essa contradição constitui 

                                                           
149  Cf. E-S, 1997, pp. 152-153 e 157. 
150  Ibidem, 1997, p. 157. 
151 Weil adicionou  uma  nota  na  Mp  da BHS  em  2Sm 14.32  para  a  forma  aoB  que  reza do  seguinte  modo: 

Opysb Ohnm $lw Obytkbw lawmXb Osx Oh (um dos  cinco casos em que a forma verbal ocorre com grafia defectiva no 
livro de Samuel e nos Escritos, um dos quais ocorre neste livro [em 2 Samuel]), cf. BHS, 1997, p. 530. 

152 Cf. BHK, 1968, p. 32. 
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uma das raras exceções, pois via de regra, a Massorá de A, segundo alguns estudiosos, 

raramente se contradiz.153  
 

 

2º Texto: Ano~a.G (GÈ'OnO, da sua majestade / de sua glória, de sua dignidade)154 

Mp de A: sx $l ; o vocábulo ocorre uma única vez na Bíblia Hebraica com grafia 

defectiva 

Mp de L: $l ; o vocábulo ocorre uma única vez na Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: Osx $l ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 As três fontes apresentam informações similares ao dizer que Anoa.G aparece em uma 

única passagem bíblica. Somente a Mp de A e a Mp da BHS especificam o tipo de grafia 

(defectiva) do termo Anoa.G destacado em Is 2.10. Além da ocorrência defectiva no texto 

bíblico mencionado, há também outras três registros da mesma palavra, mas com grafia 

plena (AnAa.G): Is 2.19, Is 2.21 e Jó 37.4.155  

A Mp de L está incompleta pois não especifica a grafia defectiva do termo em Is 

2.10 e nem leva em consideração as outras passagens do mesmo com grafia plena. A nota 

de L dá a entender que Anoa.G somente consta no texto bíblico mencionado. Weil, por sua 

                                                           
153 Cf. Yeivin, 1980, pp. 16-17; Mynatt, 1994a, p. 54; Loewinger, 1960, p. 95; M.H. Goshen-Gottstein, “The 

Aleppo Codex and the Rise of the Massoretic Bible Text”, BA, 42, 1979, p. 149; E. Fernández Tejero e 
M.T. Ortega Monasterio, “Las Masoras de A, C y L en el Libro de Joel”, IOMS 5, 1983, p. 242 e A. 
Sáenz-Badillos, The History of the Hebrew Language, 1997, p. 108. 

154 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 124; BDB, 1996, pp. 144-145; VV.AA, 1989, p. 35; Mitchel, 1996, p. 49 e 
Harris et alii, 1998, p. 233.  

155  Cf. E-S, 1997, p. 215. 
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vez, completou a Mp da BHS colocando o termo Osx (grafia defectiva) junto à nota $l 

(hapax legomenon) tornando essa mesma nota completa e precisa. 

 

 

Is 2.18: 
 `@l{~x]y: lyliK' ~yliylia/h'w> 

Tradução:  - e todos juntos, os ídolos desaparecerão. 

 

Texto: @~ol]x;y (yax·lOff, [@;l"x] Qal: desaparecerão / lit. passará, deixará de ser)156 

Mp de A: Od ; a expressão verbal aparece quatro vezes no texto bíblico 

Mp de L: Od ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Osxw Od ; a expressão verbal aparece quatro vezes no texto bíblico e com 

grafia defectiva 

 

Mm de A: sxw Od @ol]x;y ; @ol]x;y aparece quatro vezes no texto bíblico e com grafia 

defectiva: Is 2.18, Sl 90.5, Jó 4.15 e Jó 11.10 

Mm de L: sem nota  
Ap. Mas. da BHS: Mm 3476 

 
 As fontes possuem informações idênticas quando afirmam que a expressão verbal 

@ol]x;y aparece em quatro passagens bíblicas, como mencionado tanto pela Mm de L (Mm 

3476)157 em Jó 11.10 como também pela Mm de A em Is 2.18. Tal dado possui respaldo de 

Even-Shoshan.158  

                                                           
156 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 225; BDB, 1996, p. 322; VV.AA, 1989, p. 69; Mitchel, 1996, p. 83 e Harris 

et alii, 1998, p. 474. 
157  Cf. MG, 1971, p. 380, Mm 3476. 
158  Cf. E-S, 1997, p. 374. 
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Somente a Mp da BHS, corrigida por Weil, especifica o tipo de grafia (defectiva) do 

verbo nas quatro passagens, informação omitida tanto pela Mp de L como pela Mp de A, as 

quais afirmam que o verbo ocorre quatro vezes, mas sem especificar a grafia. Por outro 

lado, apenas a Mm de cada um dos códices menciona o tipo de grafia do verbo. 

Weil baseou-se na Mm de L (Mm 3476) que se encontra no texto de Jó 11.10 para 

compor a nota para a Mp da BHS. A nota possui o seguinte comentário:  

!whnmysw [Osxw]159 Od @ol]x;y ; @ol]x;y aparece quatro vezes no texto bíblico [e com grafia 

defectiva] e suas referências: Is 2.18, Sl 90.5, Jó 4.15 e Jó 11.10. 

 

 
ISAÍAS, capítulo 3: 

Is 3.1: 

lKo hn"[ev.m;W ![ev.m; hd'WhymiW ~l;iv'Wrymi rysime tAab'c.~ hw"hy~> !Ada'h' hNEhi yKi 
`~yIm'-![;v.mi lkow> ~x,l,-![;v.mi 

Tradução: Sim, o SENHOR DEUS de todo poder subtrai a Jerusalém e a Judá sustento e 

apoio, todo sustento de pão, todo sustento de água,  

 

Texto: tAa"b.c~ h"wh.y ~!Ad"a"h (hA'ADOn yhwh cÈvAvOT, o SENHOR DEUS de todo poder / o 

Senhor Iahweh dos Exércitos, lit. o Senhor YHWH das hostes)160 

Mp de A: Oh ; a expressão aparece em cinco passagens da Bíblia Hebraica 

Mp de L: Oh ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Opysb Oh ; a expressão aparece em cinco passagens neste livro (em Isaías) 

 

                                                           
159 Weil acrescentou colchetes na segunda parte da nota na Mm de L [Osxw] indicando assim que esta está 

ilegível ou rasurada no manuscrito massorético e foi reconstituída ou restituída por ele próprio na edição 
da Massorah Gedolah, cf. MG, 1971, p. XXIII. 

160 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 271 e 554; BDB, 1996, pp. 217-219; VV.AA, 1989, pp. 86 e 202; Mitchel, 
1996, p. 41 e Harris et alii, 1998, pp. 345-34 e 1256. 
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 
 A frase tAa"b.c h"wh.y !Ad"a"h destacada pela Mp das três fontes ocorre também em 

Is 1.24 (cf. discussão na passagem mencionada), somente as notas massoréticas de A e da 

BHS são as mesmas às que estão naquele mesmo texto. A nota de L em Is 3.1 concorda 

com a nota da Mp de A, ao dizer que a expressão ocorre em cinco passagens da Bíblia 

Hebraica.  

Pela concordância de Even-Shoshan a frase ocorre em Isaías nas seguintes 

passagens: Is 1.24, Is 3.1, Is 10.16, Is 10.33 e Is 19.4, totalizando ao todo cinco ocorrências 

e confirmando a informação da Mp da BHS que afirma que a frase ocorre cinco vezes 

apenas no livro de Isaías e não no resto do texto da Bíblia Hebraica.161 A nota da BHS, 

neste caso, é mais específica do que às demais. 

 A Mp do Códice L apresenta duas notas distintas para o mesmo caso, em Is 1.24 e 

em Is 3.1, pois em cada passagem, o mesmo manuscrito fornece uma nota distinta. Em Is 

1.24 a Mp de L fornece a seguinte nota: Od (a expressão ocorre em quatro passagens da 

Bíblia Hebraica), enquanto em Is 3.1 o mesmo códice apresenta outra: Oh (a expressão 

ocorre em cinco passagens da Bíblia Hebraica). Esse é mais um caso de contradição que os 

estudiosos já discutiram anteriormente e vários deles chegaram à conclusão de que esse fato 

reflete a variedade de fontes por detrás da Massorá de L.162  
 

 

Is 3.2: 

`!qez"w> ~seqow> ay~bin"w> jpeAv hm'x'l.mi vyaiw> rABGI 
Tradução: o valente e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, 
 

                                                           
161  Cf. E-S, 1997, p. 13. 
162 Cf. Mynatt, 1994a, pp. 47 e 54; Weil, 1962, p. 271; Rubinstein, 1961, p. 130 e idem, 1965, p. 17. Ao 

contrário da opinião dos estudiosos citados, Díaz-Esteban argumenta que o copista reproduzia fielmente 
em seu manuscrito todos os dados de suas fontes, mesmo se estas fossem contraditórias, cf. Díaz-Esteban, 
1966a, p. 3. 
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Texto: ayi~b"n.w (wÈnavÏ'æ, e o profeta / lit. e um profeta, e um vidente, e um orador)163 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: Oz ; a palavra ocorre sete vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: hyaybn !wXlb Oz ; a palavra ocorre sete vezes no texto bíblico com o 

significado de h"Yiayib.n (aram. nÈvÏ'yyÏAh,  profeta) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

A Mp de L e a Mp da BHS comentam que o termo ayib"n.w consta em sete passagens 

ao longo do texto bíblico. Even-Shoshan, Mandelkern e Lizowsky fornecem apenas seis 

referências para tal termo com a conjunção waw: 1Rs 13.11, Is 3.2, Is 9.14, Is 28.7, Lm 

2.20 e Dn 9.24.164 Não há lista na Mm de L ou mesmo na Mm de A para confirmar as sete 

passagens bíblicas contendo a expressão.  

Weil acrescentou o termo massorético !wXlb (BAlAöHOn, com esse significado) à Mp 

da BHS para alertar que a palavra ayib"n (sem a conjunção .w) em Is 3.2 tem o significado de 

profeta, vidente, vate, orador, intérprete e agoureiro165 e não se refere à forma verbal ayib"n 

(nAvÏ', nós induziremos, nós faremos recair, etc.) que é a forma da primeira pessoa do 

plural do imperfeito (futuro) do Hifil do verbo aAB (BO'æ, Hi: fazer entrar, introduzir, 

instalar, etc.). A forma verbal ayib"n possui o significado figurado de fazer recair, induzir, 

acarretar, carregar-se com.166  

                                                           
163 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 416; BDB, 1996, pp. 611-612; VV.AA, 1989, p. 149; Mitchel, 1996, p. 48 e 

Harris et alii, 1998, p. 904. 
164  Cf. E-S, 1997, p. 733; Mandelkern, 1977, p. 712 e Lizowsky, 1981, pp. 891-892. 
165 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 416; BDB, 1996, p. 611 e 1101; Berezin, 1995, p. 424 e VV.AA, 1989, pp. 

149 e 292.  
166  Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 90-93; BDB, 1996, p. 98-99 e A.S. Halkin, 201 Hebrew Verbs, 1970, p. 23. 

Even-Shoshan lista quatro ocorrências de ayib"n em: 1Sm 9.7, Lm 5.9, Ne 10.38 e aib"n.w (com conjunção e 
com grafia defectiva) no Sl 90.12, cf. E-S, 1997, p. 159. 
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A forma mencionada na Mp da BHS (h"Yiayib.n, nÈvÏ'yyÏAh) parece se referir à 

alguma forma aramaica variante de ayib.n (nÈvÏ'æ) e de a"yib.n (nÈvÏæa') termos que são 

cognatos ao termo hebraico ayib"n (navÏ').167 Pelos estudos efetuados aqui, a forma que 

aparece na Mp da citada edição não aparece em determinadas fontes como o Talmude ou 

mesmo nos targumim.168  

 

 

Is 3.6: 

 hl"vek.M;h;w> WnL-hy<h.Ti !yciq"’h~k"l. hl"m.fi wybia"”tyBe wyxia"B. vyai fPot.yI-yKi 
`^d,y"”tx;T; taZOh; 

Tradução: Irmão atacará irmão na casa paterna: “Tens uma veste, serás o nosso 

chefe, estejam sob a tua autoridade esses escombros”. 

 

Texto: h"k~.l (lÈKhAh, [tens] / lit. há para ti, há a ti, existe para ti)169                     

Mp de A: $lm Od ; a expressão aparece quatro vezes no texto bíblico com grafia plena 

Mp de L: $lm Od ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Og Om Ob Otwkd hkylh !wXl lkw $lm Od ; a expressão aparece quatro vezes 

no texto bíblico com grafia plena e todas as ocorrências dessa expressão 

constituem uma das formas do verbo h;kyil"h [%;l"h], salvo em três exceções (cf. a 

Mm de L) 

 

                                                           
167  Cf. E-S, 1997, p. 734; BDB, 1996, p. 1101; VV.AA, 1989, p. 292; Mitchel, 1996, p. 112 e Harris et alii, 

1998, p. 1711. No Targum de Ônquelos, no Targum Yerushalmi I (ou Targum Pseudo-Jonatas) e no 
Targum Yerushalmi II (ou Targum Fragmentário) a forma que se encontra em Dt 34.10 é sempre a"yib.n 
(nÈvÏæa'), cf. Torah – Miqrot Gedolot: Devarim, s/d., pp. 450-451. 

168 A explicação adotada nessa discussão para a forma aramaica hyaybn foi obtida através de Daniel S. 
Mynatt, professor da Anderson College (EUA). Marcus Jastrow também não registra essa forma, mas 
fornece outras com as quatro encontradas na literatura talmúdica e rabínica: ayib.n, a"Yib.n, a"yYib.n e h"ayib.n, cf. 
M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic 
Literature, 1989, pp. 868-869. 

169 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 330; BDB, 1996, p. 517 e VV.AA, 1989, p. 107. 
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: $lm Od h"k.l ; h"k.l ocorre quatro vezes no texto bíblico com grafia plena: Gn 

27.37, 2Sm 18.22, Is 3.6 e *Sl 80.3 ; [^.l] Og Om Ob !whtwkd hkylh !wXl lkw ; 

e todas as ocorrências dessa expressão constituem uma das formas do verbo 

h;kyil"h [%;l"h], salvo em três exceções que é [^.l]: [Nm 23.13], Jz 19.13 e [2Cr 

25.17] 

Ap. Mas da BHS: Mm 2214 

 

 As notas massoréticas da Mp de L e da Mp de A afirmam que a expressão h"k.l (a 

ti, para ti) aparece em quatro passagens bíblicas com grafia plena nos seguintes textos: Gn 

27.37, 2Sm 18.22, Is 3.6 e Sl 80.3. Even-Shoshan confirma os dados, com a exceção da 

última passagem.170 Há também no texto bíblico a forma defectiva dessa mesma expressão 

que é ^.l com o mesmo significado literal de há para ti ou simplesmente para ti, a ti.171  

 A segunda parte da nota da Mm de L (Mm 2214)172 fornece o detalhe de que a 

forma h"k.l aparece em várias passagens como uma das formas do verbo %;l"h (hAlaKh, 

[Qal]: caminhar, andar, seguir, marchar, dirigir-se, etc.).173 A forma h"k.l é o imperativo do 

verbo %;l"h e possui o sentido de vá, ande, caminhe, marche e ocorre em inúmeras 

passagens ao longo do texto bíblico.174 

A forma defectiva ^.l constitui as três exceções à esta forma e encontra-se nas 

seguintes passagens: Nm 23.13, Jz 19.13 e 2Cr 25.17, conforme a informação dada pela 

Mm de L.175 Portanto, a Mm de L e a Mp da BHS alertam sobre a possível confusão que 

                                                           
170  Cf. E-S, 1997, p. 570. 
171  Ibidem, 1997, p. 570. 
172  Cf. MG, 1971, p. 253, Mm 2214. 
173 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 176-177; BDB, 1996, pp. 229-230 e VV.AA, 1989, pp. 53-54.  
174 Even-Shoshan lista cerca de vinte e cinco passagens contendo a forma h"k.l, cf. E-S, 1997, p. 301. 
175  Cf. E-S, 1997, p. 301. Philippe Cassuto comenta que na Mp do Códice Or 4445 B no texto de Nm 23.13 

acha-se a seguinte nota para .̂l: yrq hkl (o Qerê é h"k.l). Na Mp do Códice do Cairo dos Profetas C no 
texto de Jz 19.13 encontra-se uma nota diferente para a mesma palavra: $kylh $Xylb h Osx Og (a palavra 
aparece três vezes no texto bíblico com h  defectivo como uma das formas do verbo %;l"h). Na Mm de C há 
ainda uma nota complementar à sua Mp: hkylh !wXlb $l Otk Og hkl (a palavra h"k.l aparece três vezes 
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pode causar a expressão h"k.l que possui dois significados divergentes: 1º com preposição 

mais pronome pessoal: a ti, para ti e 2º como imperativo do verbo %;l"h na forma Qal. 

A nota da Mp da BHS concorda com as notas dos dois códices, mas acrescenta ainda 

mais alguns dados. Weil acrescentou à nota da Mp da BHS termos das duas partes da Mm do 

Códice L. Abaixo há a correspondência entre os termos massoréticos da Mp da BHS em 

relação à Mm do mencionado manuscrito:176  

Mp da BHS (1ª parte):      Mm de L (1ª parte):  

lm Od................................................................................................ $lm Od 

Mp da BHS (2ª parte):      Mm de L (2ª parte):   

lkw...................................................................................................lkw 
!wXl.................................................................................................!wXl 
hkylh..............................................................................................hkylh 

Otwkd................................................................................................!whtwkd 

Og Om Ob...................................................................................................................Og Om Ob 

 (sem termo)......................................................................................[^.l]177 

Weil transportou todas as informações da Mm de L para a Mp da BHS, apenas 

fazendo poucas modificações (apenas omitiu a palavra ^.l e abreviou o termo massorético 

!whtwkd para Otwkd). O restante da nota permanece exatamente igual à nota original da 

Mm de L. Weil ao fazer tais modificações, fez com que a nota da Mp da BHS ficasse mais 

informativa do que a nota original da Mp de L.  

 

                                                                                                                                                                                 
no texto bíblico escrita como .̂l como uma das formas do verbo %;l"h), cf. P. Cassuto, “Qeré/Ketiv dans le 
Manuscrit Londres Or. 4445”, IOMS 11, 1994, p. 24. 

176 Peréz Castro, comparando a Mp do Códice C com a do Códice L em Is 3.6, afirma que a nota massorética 
é mais ampla no primeiro do que no segundo. A nota da Mp do Códice C é similar à nota da Mp da BHS e 
à Mm de L. A Mp do Códice C trás a seguinte nota: Og Om Ob kd hkylh !wXl lkw $lm Od (a expressão 
aparece quatro vezes no texto bíblico com grafia plena e todas as ocorrências dessa expressão constituem 
uma das formas do verbo h;kyil"h [%;l"h], salvo em três exceções), cf. Pérez Castro, 1963, p. 231.  

177 Os colchetes na nota [^.l] indicam que esta se encontra rasurada ou ilegível no Códice L e foi 
reconstituída por Weil em sua Massorah Gedolah, cf. MG, 1971, p. XXIII. 
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Is 3.7: 

al{ hl'm.fi !yaew> ~x,l, !y~ae ytiybeb.W vbexo hy<h.a,-al {rmoale aWhh; ~AYb; aF'yI 
 `~[' !yciq. ynImuyfit.  

Tradução:  Então o outro exclamará: “Não sou curandeiro, na minha casa não há pão 

nem veste: não façais de mim um chefe do povo”. 

Texto: !y~ea (æ'EÏn, não há / não existe)178 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: Oqwsp O[cm !yaw !ya Oqwsp Oy ; este é um dos dez casos em que as palavras !ya !yaw 

aparecem no meio de um mesmo versículo 

Mp da BHS: Ob Om Ob Otwkd p˝r lkw !yaw !ya p˝m Oy ; este é um dos dez casos em que as 

palavras !yaw !ya aparecem no meio de um mesmo versículo e formas similares a 

essas aparecem sempre no início de versículo, salvo com duas exceções (cf. Mm de 

L) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 1269 

 

 A nota da Mp de L e a nota da Mp da BHS dedicam nota para a repetição das 

palavras !yea e !yea.w no mesmo versículo. Porém, a Mp e nem a Mm do Códice A não 

dedicam nenhuma nota às mesmas palavras em Is 3.7. 

A Mp e a Mm de L (Mm 1269) observam que as palavras !yea e !yea.w aparecem no 

meio de dez versículos na Bíblia Hebraica. A Mm lista as dez passagens em que isso se 

verifica, informando que as mesmas palavras ocorrem normalmente no início de versículo, 

isto é, na primeira parte do versículo antes do acento atnah. Todavia, informa também que no 

                                                           
178 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 48; BDB, 1996, p. 34; VV.AA, 1989, p. 9 e Mitchel, 1996, p. 42. 
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início de dois versículos encontra-se as palavras !yea e !yea (o segundo termo sem a conjunção 

waw) em Jr 30.13 e no Sl 38.4.179 Todas as informações têm a confirmação da concordância 

aqui em uso.180 

A nota da Mp da BHS é mais longa do que a nota da Mp de L em Is 3.7 e teve como 

fonte a Mm do Códice L na passagem de Js 6.1, na qual há a seguinte nota: 

!yea.w !yea !whb tyad Oqwsp Oy ; este é um dos dez casos na Bíblia Hebraica em que as 

palavras !yaw !ya aparecem  no  meio  de  um  mesmo  versículo:  Ex 32.18,  Nm 21.5,  Js 6.1,  

2Sm  7.22,      2Sm  21.4,      1Rs  5.18,      Is  3.7,       Jr  8.13,      Ez  13.15      e     1Cr  17.20 ;  

[!yea !yea] Ob Om Ob !whtwkd Oqwsp $Xar lkw Oqwsp O[cm !yla ; estas (palavras) aparecem 

no meio de versículo e formas similares a essas aparecem sempre no início de versículo, salvo 

com duas exceções em que se encontram as formas [!yea !yea]: Jr 30.13 e Sl 38.4. 

 

 A Mp da BHS é mais um exemplo das modificações efetuadas por Weil tendo por base 

a Mp e a Mm do Códice L. O editor da Massorá da BHS juntou as informações tanto da Mp 

como da segunda parte da Mm de L e as colocou em uma só nota massorética na edição 

mencionada. O esquema a seguir mostra as devidas correspondências: 

Mp da BHS:        Mp de L: 

Oy...............................................................................................................Oy 

(sem termo).............................................................................................Oqwsp 

p˝m..........................................................................................................$qwsp O[cm 

!yaw !ya...................................................................................................!yaw !ya 

Mp da BHS (cont.):       Mm de L (2ª parte): 

lkw..........................................................................................................lkw 

p˝r..........................................................................................................Oqwsp $Xar 

Otwkd........................................................................................................!whtwkd 

                                                           
179  Cf. MG, 1971, p. 153, Mm 1269. 
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Ob Om Ob......................................................................................................Ob Om Ob 

(sem termo).............................................................................................[!yea !yea]181 

 

Pode-se perceber que Weil optou em adotar abreviaturas dos termos massoréticos 

em vez  de  adotar  as  formas  extensas  dos  mesmos  que aparecem na segunda parte da 

Mm de L, como os três  termos abaixo:  

p˝m = Oqwsp O[cm (meio do versículo) 

p˝r = Oqwsp $Xar (começo de versículo)  

Otwkd = !whtwkd (simlilar a, igual a) 

O restante da nota da BHS está igual à Mp e à segunda metade da Mm de L: 

Oy = Oy (dez vezes);  

!yaw !ya = !yaw !ya (lit. não há, não tem) 

lkw = lkw (e sempre, e todos, e cada) 

 Ob Om Ob = Ob Om Ob (salvo com duas exceções) 

 

 

Is 3.11: 

`AL~ hf,['yE wyd'y" lWmg>-yKi [r' [v'r'l. yAa 
Tradução: Infeliz o mau, ai dele, pois será tratado segundo mereçam seus atos. 

 

Texto: Al ~h,f"[ey (yEvAWeh lO', [h"f"[] Nif:  será tratado / lit. será feito a ele)182 

                                                                                                                                                                                 
180  Cf. E-S, 1997, pp. 47-48. 
181 Os colchetes nos dois termos [!yea !yea] indicam que no manuscrito essa parte da nota está apagada ou 

rasurada e foi reconstituída por Weil em sua edição da Mm do Códice L, cf. MG, 1971, p. XXIII. 
182 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 519 e 522; BDB, 1996, p. 795; VV.AA, 1989, p. 189; Harris et alii, 1998, 

pp. 1179-1180 e Mitchel, 1996, p. 41. 
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Mp de A: Oh ; a expressão aparece em cinco passagens da Bíblia Hebraica 

Mp de L: $l ; a expressão é única na Bíblia Hebraica  

Mp da BHS: Opysb $lw Oh ; a expressão aparece em cinco passagens da Bíblia Hebraica e 

a mesma aparece uma única vez neste livro (em Isaías) 

 

Mm de A: Oh wl hX[y ; Al h,f"[ey aparece em cinco passagens da Bíblia Hebraica: Ex 

21.31, Ex 2.4, Lv 24.19, Nm 15.34 e Is 3.11                                          

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 As notas de L, de A e da BHS apresentam informações divergentes a respeito do 

total de ocorrências da expressão Al h,f"[ey ao longo do texto bíblico: a Mp de L afirma 

que somente uma vez no texto bíblico, a Mp de A afirma cinco ocorrências e dá as 

passagens da mesma em sua Mm, enquanto a Mp da BHS fornece as informações de ambos 

os códices. As cinco passagens bíblicas citadas pela Mm de A possui respaldo da 

concordância aqui utilizada.183 

 A nota da Mp de L afirma que Al h,f"[ey é um hapax legomenon, mas não 

especifica que a mesma ocorre somente uma vez no livro de Isaías, sendo que há ainda 

outras quatro passagens bíblicas contendo a mesma expressão. Hipoteticamente, a nota da 

Mp de L poderia ter a seguinte nota: Opysb $l (a expressão aparece uma única vez neste 

livro [em Isaías]). 

A nota da Mp da BHS noticia que Al h,f"[ey aparece ao todo em cinco passagens 

bíblicas e uma delas no livro de Isaías. Entretanto, Weil não informou sua correção na Mp 

da edição com a observação Mp sub loco no Aparato Massorético. A nota da Mp de A 

fornece o total de cinco passagens na Bíblia Hebraica, mas não especifica que uma delas 

aparece no livro de Isaías.  

                                                           
183  Cf. E-S, 1997, p. 925. 
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Is 3.12: 

`W[~LeBi ^yt,xor>ao %r,d,w> ~y[it.m; ^yr,V.a;m. yMi[; Ab Wlv.m' ~yvin"w> lleA[m. wyf'g>nO yMi[; 
Tradução: Ó meu povo! O seu tirano é uma criancinha, quem governa são mulheres. Ó 

meu povo! Os que te conduzem te desencaminham, invertem o rumo do teu 

caminho.  
 

Texto: W[e~LiB (BillEv˘, [[;l"B] Piel: invertem / lit. destruíram, aniquilaram)184                   

Mp de A: $l ;  a forma verbal ocorre apenas uma única vez no texto bíblico 

Mp de L: Oh ; a forma verbal ocorre cinco vezes no texto bíblico    

Mp da BHS: $l ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mp sub loco 
 

  

                                                           
184 Cf. BDB, 1996, p. 118; Alonso Schökel, 1997, p. 105; Mitchel, p. 76; Harris et alii, 1998, p. 187 e 

VV.AA, 1989, p. 28. 
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A nota massorética de A e da BHS afirma que a forma verbal W[eLiB apenas é 

encontrada no texto de Is 3.12, enquanto a Mp de L faz alusão a cinco ocorrências da 

mesma no texto da Bíblia Hebraica. Pela concordância adotada para este estudo, a 

expressão verbal é única e aparece somente em Is 3.12.185 A nota de L é imprecisa e esse 

fato chamou a atenção de Weil que corrigiu a informação na Mp da BHS e assinalando 

também a nota Mp sub loco para indicar sua correção.186 

 

 

Is 3.15: 

 `tAab'c. hwIhy> yn"doa]-~aun> Wnx'j.Ti ~yYInI[] ynEp.W yMi[; WaK.d;T. ~k,~L'm; 
Tradução: Com que direito esmagais o meu povo e calcais aos pés o rosto dos pobres?  

- Oráculo do SENHOR DEUS de todo poder. 

 

Texto: ~,k"~L;m (com que? / o Ketiv é mallAKhem, lit. o que há para vós?)187 

Mp de A: !ylm trt yrqw hdx hlm btk ; a expressão é escrita como uma palavra e 

lida (Qerê) como duas palavras  

Mp de L: yrq > ~kl hm ; a palavra é lida (Qerê) como ~,k"L h;m (mah llAKhem) 

Mp da BHS: Oyrt Orqw hdx hlym Otk OyOh !m dx  Oq > ~kl hm ; a palavra é lida 

(Qerê) como ~,k"L h;m. Este é um dos quinze casos (de palavras) escritas como 

uma palavra e lidas como duas 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 214 

 

                                                           
185 Cf. E-S, 1997, p. 181. 
186 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 
187 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 330 e 356; BDB, 1996, pp. 513 e 552; VV.AA, 1989, pp. 107 e 116; 

Mitchel, 1996, pp. 41-42 e Harris et alii, 1998, pp. 759-760 e 809. 
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 A palavra ~,k"L;m em Is 3.15 é considerada um dos casos de Ketiv e Qerê e tanto os 

dois códices massoréticos, como a edição crítica possuem nota para a leitura correta da 

mesma que é para ser lida não como uma palavra, mas como duas: ~,k"L h;m. 

Somente a Mp do Códice A não possui a nota Oyrq ou Oq (esta última é a abreviatura 

usual para o Qerê) como faz a Mp do Códice L e a Mp da BHS, mas prefere usar um 

comentário mais extenso para esse caso (!ylm trt yrqw hdx hlm btk) e informa que 

a palavra é escrita como uma palavra, mas lida como duas palavras.188  

A Mm de L (Mm 214) em Gn 30.11 comenta que o caso em Is 3.15 é um dos quinze 

no texto bíblico em que uma palavra é escrita como uma, mas que a mesma tem que ser lida 

como duas palavras.189 Alguns exemplos colhidos de outros textos mencionados pela Mm 

de L podem ilustrar essa informação: 

Texto:  Forma escrita (Ketiv): Forma lida (Qerê): 

Gn 30.11: d"g"B (BAGAD)   d"G a"B (BA'æ GAD, que sorte!) 

Ex 4.2:  h,Z;m (mazeh)   h,Z h;m (mah zeh, que é isso?)190 

Dt 33.2: t"Dvea ( æ'EHöDDAT)  t"D vea ( æ'EH öDAT), lit. fogo da lei)191 

Jr 6.29:  ~;Tveaem (mE'EHTTam)  ~;T veaem (mE'EH Tam, pelo fogo)192 

                                                           
188 Loewinger, comparando a Mp de A e a Mp de L sobre a anotação de Qerê ou não nesse tipo de caso, 

comenta que o massoreta de A é mais prolixo e o massoreta de L é mais breve na formulação do tipo de 
nota quando uma palavra é escrita como duas e lida como uma e vice-versa. Citando alguns exemplos, 
Loewinger afirma que L costuma usar simplesmente a abreviatura do Qerê (Oq ou Oyrq), enquanto A utiliza 
uma nota mais extensa, como visto no texto de Is 3.15 (!ylm trt yrqw hdx hlm btk). O contrário 
também se verifica, quando L procura usar termos massoréticos mais longos e A procura formulações 
mais breves em alguns casos, cf. Loewinger, 1960, pp. 86- 87. 

189  Cf. MG, 1971, p. 26, Mm 214. 
190 Este caso de Qerê/ Keti v na Mp do Códice Or 4445 B possui uma segunda nota tirada de sua Mm e que é 

similar à nota da Mm de L. Tal nota reza da seguinte forma: hlm !yrt yrqw hdx $tkd hlm yh (este é um 
dos quinze  casos (de palavras) escritas como uma palavra e lidas como duas palavras), cf. Cassuto, 
1994, p. 16. 

191 Traduzido conforme o texto hebraico e a versão que está na Vulgata (ignea lex), cf. aparato crítico da 
BHS, 1997, p. 349, 2c. As edições em português apresentam traduções diversas para esta expressão: a TEB 
e a BJ traduzem como: “encostas”, cf. TEB, 1997, p. 316 e A Bíblia de Jerusalém (BJ), 7 impr., 1995, p. 
324. Somente a tradução de João Ferreira de Almeida está mais próxima ao texto hebraico e à tradução da 
Vulgata e trás a seguinte tradução: “fogo da lei”, cf. A Bíblia Sagrada, trad. de João Ferreira de Almeida, 
Edição Revista e Corrigida, 1981, p. 266. 

192 No texto de Jr 6.29 do Códice A, este caso possui uma nota massorética diferente e não é tratado como um 
caso de Qerê/Ketiv e reza do seguinte modo: !ylm trt yrqw hdx hlm tk (escrito como uma palavra e 
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Jr 18.3  WheNih.w (wÈhinnEh˘)   aWh heNih.w (wÈhinnEh h˘', e eis que ele) 

 

 A Mm de L também informa que há oito casos no texto bíblico em que ocorre uma 

situação contrária, isto é, casos em que palavras são escritas como duas e lidas como uma. 

Algumas citações colhidas da Mm do mesmo códice podem ilustrar alguns casos: 

Texto:   Forma escrita (Ketiv): Forma lida (Qerê): 

Jz 16.25:  bAj y.K (KÈy XOv)  bAj.K (KÈXOv, lit. conforme o bem-

estar) 

Is 44.24:  yiTia yem (m  'ÏTTÏ)  yiTiaem (mE'ÏTTÏ, quem estava comigo?) 

Lm 1.6   t;B !im (min BaT)   t;Bim (miBaT, lit. da filha) 

 

 A Mp da BHS possui mais informações do que a Mp de L e complementa as suas 

informações tendo por base a Mm do mesmo códice (Mm 214) encontrada em Gn 30.11: 

Oytrt Orqw alm adx Otk Oy Oh ;  este é um dos quinze  casos (de palavras) escritas como 

uma palavra e lidas como duas: Gn 30.11, Ex 4.2, Dt 33.2, Is 3.15, Jr 6.29, Jr 18.3, Ez 8.6, 

Sl 10.10,    Sl 55.16,    Sl 123.4,    Jó 38.1,    Jó 40.6,    Ne 2.13,    1Cr 9.4     e     1Cr 27.12;  

dx Orqw Oytrt Otk [Ox]193 Opwlxw ; e a diferença: [oito] casos (de palavras) escritas como 

duas (palavras) e lidas como uma: Jz 16.25, 1Sm 9.1, 1Sm 24.9, Is 9.6, Is 44.24, Lm 1.6, 

Lm 4.3 e 2Cr 34.6.  

 

Weil ao editar a Mp da BHS fez com que esta ficasse mais informativa e mais 

detalhada a respeito dos casos em que palavras no texto bíblico são escritas de uma maneira 

que contrariam a sua grafia normal. Através do esquema abaixo, pode-se verificar como é a 

correspondência entre a Mp da BHS e a Mp e Mm do Codice L: 

Mp da BHS (1ª parte):      Mp de L: 

Oq.......................................................................................................yrq 

                                                                                                                                                                                 
lido como duas palavras), cf. HUBP, 1997, p. 37. A tradição massorética de A para esse caso é diferente 
daquela de L. 
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Mp da BHS (cont.):       Mm de L (2ª parte): 

!m dx...............................................................................................(sem termo) 

OyOh......................................................................................................Oy Oh 

Otk.....................................................................................................Otk 

hdx hlym.......................................................................................alm adx 

Orqw.................................................................................................... Orqw 

Oyrt.................................................................................................... Oytrt 

   

 
Is 3.16: 

%Alh' ~yIn"y[e tArQ.f;m.W !ArG" tA~Wjn> hn"k.l;Tew: !AYci tAnB. Whb.g" yKi ![;y: hw"hy> rm,aYOw: 
 `hn"s.K;[;T. ~h,yleg>r;b.W hn"k.l;Te @poj'w> 

Tradução: O SENHOR disse: Já que as filhas de Sião são orgulhosas, e andam de 

pescoço esticado distribuindo olhadelas, caminhando a passos saltitantes 

fazendo tilintar os guizos dos seus pés,  
 

Texto: tAW~j.n (esticado / Ketiv é nÈX˘OT, [h"j"n] Qal: esticado, erguido, estirado, alongado)194 

Mp de A: Oq < twywjn; a palavra é lida (Qerê) como tAyWj.n (nÈX˘yOT) 

Mp de L: Oq < twywjn ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: w Oyrt Otk OaOy !m dx  Oq < twywjn ; a palavra é lida (Qerê) como tAyWj.n. 

Este é um dos onze casos (de palavras) escritas com dois waws 
 

                                                                                                                                                                                 
193 Os colchetes na nota [Ox] indicam que esta está ilegível ou rasurada no manuscrito e Weil a reconstruiu na 

Massorah Gedolah, cf. MG, 1971, p. XXIII. 
194 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 431-432; BDB, 1996, pp. 639-640; VV.AA, 1989, pp. 155; Mitchel, 1996, 

p. 50 e Harris et alii, 1998, p. 956. 
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mm 648     

 

O caso que será comentado aqui é uma das situações de Qerê e Ketiv no texto 

bíblico e que merece ser analisado. As três fontes estão de acordo ao apontar um caso de 

Qerê e Ketiv para a palavra tAWj.n, mas lida como tAyWj.n em Is 3.16. 

A Mp da BHS possui uma adição feita por Weil, o qual teve como fonte a 

informação da Mm de L (Mm 648) que se encontra em Ex 39.4 onde se diz que este caso é 

um dos onze no texto bíblico em que uma palavra é escrita com dois waws seguidos, mas 

sem lógica gramatical ou ortográfica. Pode-se tomar como ilustração dois outros casos 

citados pela Mm de L:195 

Texto:   Forma escrita (Ketiv): Forma lida (Qerê): 

Ex 37.8:  w"twAc.q (qÈcOwTAv)  wy"tAc.q (qÈcOTAyv, suas extremidades) 

1Sm 25.18:  tAWf][ ( øv·W˘úOT)   tAyWf][ (v·W˘úyOT, preparadas) 

 

 A segunda parte da nota da Mp da BHS é completada pelos dados da Mm de L em 

Ex 39.4, e através desse recurso, tornou-se mais informativa do que a Mp de L. A nota da 

Mm de L comenta: 

w w Obytk [!ylm] OaOy ; este é um dos onze casos de [palavras] escritas com dois waws: Ex 

37.8, Ex 39.4, 1Sm 25.18, 2Rs 7.9, Is 3.16, Jr 25.27(?),196 Sl 51.7, [Pr 5.22]197, Est 4.8, Ne 

9.14 e 1Cr 21.8. 

Como ilustração, o esquema abaixo mostra a relação entre a nota da Mp da BHS e 

as notas da Mp e da Mm de L, como efetuado por Weil:  

                                                           
195  Cf. MG, 1971, p. 78, Mm 648. 
196 O sinal de interrogação (?) após a referência de Jr 25.27 indica que esta citação é duvidosa na Mm do 

Códice L, cf. MG, 1971, p. XXIII. 
197 Os colchetes [ ] ao redor da citação de Pr 5.22 indicam que esta passagem constitui uma reconstituição, cf. 

MG, 1971, p. XXIII. Cassuto comenta que a Mm 648 lista dez passagens bíblicas contendo palavras com 
dois wAws, enquanto a nota em seu cabeçalho informa onze referências. A passagem de Pr 5.22, que falta 
na Mm de L, tem de ser adicionada a esta lista, pois trata-se do mesmo caso, cf. P. Cassuto, “Qére-Ketiv et 
Massora Magna dans le Manuscrit B19a”, Textus 15, 1990a, p. 103.  
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Mp da BHS (1ª parte):      Mp de L: 

Oq........................................................................................................ Oq 

Mp da BHS (2ª parte):       Mm de L: 

!m dx................................................................................................(sem termo) 

OaOy........................................................................................................ OaOy 

(sem termo)........................................................................................[!ylm]198 

Obytk................................................................................................... Otk 

w Oyrt..................................................................................................w w 

 Weil modificou apenas alguns termos massoréticos e praticamente reformulou a 

nota massorética da Mm de L para a Mp da BHS, mas as informações são as mesmas: a 

Mm de L diz da seguinte forma: onze [palavras] escritas com dois waws e a segunda parte 

da Mp da BHS informa: um dos onze casos em que se escreve com dois waws. 

 Okhl 184 fornece uma lista similar à da Mm do Códice L, mas ao invés de fornecer 

onze casos, o tratado massorético fornece doze casos ao todo. A sua nota diz o seguinte: 

!whynmysw lwpk !"yww !yrt !ybtk !ylm b"y (doze palavras escritas com dois 

waws duplos e suas referências...). A lista menciona os onze casos citados pela Mm de L e 

inclui a passagem de 2Rs 23.4 onde consta a forma ~iwWf]["h (hAøv·W ú̆wim, os 

preparados).199 Entretanto, o Códice L e a BHS não registram esse caso em seus textos, mas  

apenas a forma ~iyWf]["h (hAøv·W ú̆Ïm).200 

    

 

Is 3.18: 

`~ynIr~oh]F;h;w> ~ysiybiV.h;w> ~ysik'[]h' tr,a,p.Ti tae yn"doa] rysiy" aWhh; ~AYB; 
                                                           
198 Os colchetes no termo massorético  [!ylm] é  mais  um  dos  casos  de  rasuras  no Códice L e que foi 

restaurado por Weil em sua edição da Mm do mesmo manuscrito, cf. MG, 1971, p. XXIII. 
199 Cf. Okhl 184, p. 118. 
200 Cf. BHK, 1968, p. 601 e BHS, 1997, p. 666. A edição de Snaith e a de Koren também não registram a 

forma que é mencionada em Okhl 184, cf. Snaith, 1995, p. 624 e Neviim in Koren, 1996, p. 283. 
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Tradução: Nesse dia, o SENHOR as despojará dos seus adornos: guizos, sóis, luas, 
 
  

Texto: ~yinor]~h;F;h.w (wÈhaúWah·rOnÏm, luas / lit. e as meias-luas, e os crescentes)201 

Mp de A: $l ; o vocábulo é um hapax legomenon, isto é, ocorre só uma vez no texto bíblico 

Mp de L: Og ; o vocábulo ocorre três vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Og ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

Há contradição entre os dados da Mp de L e da Mp da BHS por um lado e da Mp de A 

por outro. A Mp das duas primeiras fontes afirmam que a expressão ~yinor]h;F;h.w aparece em 

três passagens do texto bíblico, enquanto a Mp de A afirma que esta mesma é mais um caso de 

hapax legomenon. De acordo com Even-Shoshan, essa palavra aparece na Bíblia Hebraica nos 

seguintes textos: Jz 8.21, Jz 8.26 (~yinor]h;F;h, nos dois casos sem a conjunção waw) e Is 3.18 

(~yinor]h;F;h.w, com a conjunção waw).202 

A Mp de L e a Mp da BHS ignoram a conjunção em  ~yinor]h;F;h.w ao fornecer o total de 

três ocorrências, enquanto a Mp de A leva em consideração a presença da conjunção. No caso 

de A, a sua nota é mais específica do que as outras fontes. Nesse caso, a tradição massorética 

de A difere de L e consequentemente, da BHS também. 

 

 

                                                           
201 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 637; BDB, 1996, p. 962; VV.AA, 1989, p. 236 e Harris et alii, 1998, p. 

1469. 
202 Cf. E-S, 1997, p. 1117. 
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Is 3.19: 

`tAl['r>h'w> tAryVeh;w> tAp~yjiN>h; 
Tradução: pingentes, braceletes, véus, 
 

Texto: tApy~ij.N;h (hannÈXÏfOT, pingentes / lit. os pingentes, os ornamentos, os brincos)203 

Mp de A: $l ; a palavra é um hapax legomenon 

Mp de L: Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Ob ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: Ob tApyij.N;h ; tApyij.N;h ocorre duas vezes no texto bíblico: Jz 8.26 e Is 3.19 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2216 

 

 A Mp de A considera a palavra tApyij.N;h como um dos casos de expressão ou 

palavra  única  (hapax legomenon)  no  texto  bíblico,  enquanto  a Mp de L e a Mp da BHS  

informam que a mesma ocorre em duas passagens. Even-Shoshan fornece duas passagens 

bíblicas  contendo  a  mesma palavra:  Jz 8.26  (tApyij.N;h.w,  com  a  conjunção waw)  e   Is 

3.19 (tApyij.N;h, sem a conjunção waw).204 A Mm de L (Mm 2216) igualmente fornece as 

mesmas duas passagens bíblicas.205  

A Mp de L e a Mp da BHS ignoram a conjunção e levam em conta somente as duas 

ocorrências do vocábulo, mas a Mp de A considera o mesmo como único, pois a outra 

ocorrência em Jz 8.26 possui conjunção. Nesse caso, a Mp de A demonstra ser mais 

específica do que as outras duas, pois a palavra em Is 3.19 somente ocorre uma única vez 

sem a conjunção. Por outro lado, a Mp das outras fontes também são exatas, ainda que não 

                                                           
203 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 432; BDB, 1996, p. 643; VV.AA, 1989, p. 155 e Harris et alii, 1998, p. 960. 
204  Cf. E-S, 1997, p. 757. 
205  Cf. MG, 1971, p. 253, Mm 2216. 
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tão detalhistas quanto a Mp de A, pois a palavra ocorre duas vezes, uma delas com 

conjunção e a outra não. 
  

 

Is 3.24: 

tx;t;w> hx'r>q' hv,q.mi hf~,[]m; tx;t;w> hP'q.nI hr'Agx] tx;t;w> hy<h.yI qm; ~f,Bo tx;t; hy"h'w> 
`ypiyO tx;t;-yKi qf' tr,gOx]m; lygIytiP.  

Tradução: Em vez de perfume, podridão, de cinto, uma corda, de tranças caprichadas, 

cabeça raspada, de roupa fina, tanga de saco, uma marca infamante em vez 

de beleza. 

 

Texto: h,f]~[;m (maøv·Wúeh, lit. o fazer, atividade, feito, obra, produto, ato, negócio, etc.)206 

Mp de A: Oy ; o vocábulo aparece em dez passagens bíblicas  

Mp de L: Oz ;  o vocábulo aparece em sete passagens bíblicas 

Mp da BHS: Oy ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: Oy h,f][;m ; h,f][;m aparece em dez passagens bíblicas: Nm 31.51, Is 3.24, Is 

19.15, Is 29.16, Jó 33.17, Ecl 8.9, Ecl 9.10, Ecl 12.14, 2Cr 16.14 e 2Cr 31.21 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2217 

 

 Há contradição entre as fontes sobre o total de passagens bíblicas contendo a 

palavra h,f][;m no texto da Bíblia Hebraica. A Mp de L informa que a palavra consta em 

sete passagens, enquanto a Mp de A e a Mp da BHS dizem que a mesma consta em dez 

                                                           
206 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 393; BDB, 1996, pp. 795-796; VV.AA, 1989, p. 135; Mitchel, 1996, p. 50 e 

Harris et alii, 1998, p. 1180. 
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passagens. Even-Shoshan lista dez textos bíblicos contendo o vocábulo h,f][;m207 e 

confirma a informação dada pela Mm de L (Mm 2217).208 

 A Mp e a Mm de L se contradizem ao informar um total diferente de ocorrências, 

sendo que a Mm além de informar o total, também lista as dez passagens bíblicas que 

contêm a palavra em destaque. Possivelmente, as fontes de composição de cada parte da 

Massorá do Códice L nesta passagem eram de procedência distinta. Esse fato pode levar a 

crer que as fontes utilizadas por Shemuel ben Yaaqov não eram iguais e de alguma 

maneira, continham suas contradições. É possível levantar conjecturas e considerar que a 

Mp de L possa pertencer a uma fonte distinta daquela usada pelo mesmo massoreta para 

compor a Mm de seu manuscrito.209 
 

 

ISAÍAS, capítulo 4:  
Is 4.4: 

x;WrB. HB'r>Qimi x;ydIy" ~l;iv'Wry> ymeD>-ta,w> !AYci-tAnB. ta;co tae yn"doa] #~x;r' ~ai 
`r[eB' x;Wrb.W jP'v.mi 

Tradução: Quando o SENHOR tiver limpado as imundícies das filhas de Sião e lavado 

Jerusalém do sangue que nela se derramou pelo sopro do julgamento, por um 

sopro de incêndio. 
 

Texto: #;~x"r (rAxac, [#;x"r] Qal: tiver limpado / lit. lavou, banhou, enxaguou)210 

Mp de A: wrXb Ob ; a palavra ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma delas junto à 

expressão Ar"f.B (BÈWArO, a carne dele [em Lv 22.6])                   

                                                           
207  Cf. E-S, 1997, p. 691. 
208  Cf. MG, 1971, p. 254, Mm 2217. 
209 F. Díaz-Esteban afirma que a Massorá é o resultado de um processo cumulativo de dados através de 

gerações e que os dados na Massorá podiam ser corrigidos, adicionados, modificados ou mesmo ter novos 
dados inclusos. Todas essas alterações seriam feitas por gerações de massoretas, cf. F. Díaz-Esteban, 
“Notas Sobre la Masora”, Sefarad 14, 1954, p. 316. 

210 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 616; BDB, 1996, p. 934; VV.AA, 1989, p. 226; Mitchel, 1996, p. 65 e Harris 
et alii, 1998, p. 1420. 
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Mp de L: Ob; a palavra ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: Og ; a palavra ocorre três vezes na Bíblia Hebraica            

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A Mp de A é a única a fazer alguma referência à outra passagem em que ocorre a 

palavra #;x"r no texto bíblico (junto à expressão Ar"f.B em Lv 22.6),211 além de fornecer o total 

de vezes em que a mesma aparece na Bíblia Hebraica, enquanto a Mp de L somente informa o 

total de duas ocorrências da mesma. 

A Mp da BHS, contrariando as informações das outras duas fontes, faz alusão à três 

passagens contendo #;x"r e não somente duas. As três ocorrências são: Lv 8.21, Lv 22.6 e Is 

4.4. Nesse caso, a Mp da BHS possui o respaldo da concordância aqui em uso. 212 

Ao corrigir a nota da Mp da BHS, Weil poderia ter assinalado a expressão Mp sub loco 

no Aparato Massorético para informar que ele efetuou uma correção de tal caso, pois a mesma 

nota na Mp de L contém uma contradição neste caso.  

É possível haver algum motivo para que a Mp de L e a Mp de A terem se referido a 

duas passagens de #;x"r e não a três no texto bíblico. A mesma palavra em Lv 8.21 e em Is 4.4 

possuem o acento conjuntivo munah, (#;x¢"r) enquanto a passagem de Lv 22.6 possui o acento 

conjuntivo merkha (#è;x"r). Provavelmente, a Mp de L como a Mp de A estão se referindo a 

esse detalhe e por isso que as duas fontes se referem a duas e não a três passagens do termo. A 

informação de duas ocorrências de #;x"r na Bíblia Hebraica só se justifica se se leva em 

consideração o acento munah no mesmo vocábulo em Lv 8.21 e em Is 4.4. 

                                                           
211  Cf. E-S, 1997, p. 1073. 
212  Ibidem, 1997, p. 1073. 
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Conjecturando, a Mp de cada um dos dois manuscritos massoréticos poderia adotar a 

seguinte nota que refletisse a presença do acento massorético já mencionado: O[jb Ob (a 

palavra aparece em duas passagens bíblicas com este acento).  
 

    

ISAÍAS, capítulo 5: 
Is 5.2: 

tAf[]l; wq;y>w: AB bcex' bq,y<-~g:w> AkAtB. lD'g>mi !b,YIw: qrefo Wh[eJ'YIw: WhleQ.s;y>w: WhqeZ>[;y>w: 

 `~yv~iauB. f[;Y:w: ~ybin"[]  
Tradução: Ali revolveu a terra, retirou as pedras, plantou uma cepa selecionada. No 

meio, construiu uma torre e cavou também um lagar. Esperava dela uvas 

boas, só colheu uvas más. 

   

Texto: ~yivu~a.B (BÈ'uHÏm, uvas más / uvas azedas, uvas bravas)213 

Mp de A: w sxw Ob ; a expressão ocorre duas vezes no texto bíblico e sem a letra waw  

Mp de L: Ob ; a expressão ocorre duas vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Ob ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 As três fontes afirmam que a expressão ~yivua.B consta em duas passagens na Bíblia 

Hebraica: em Is 5.2 e em Is 5.4. Nas duas passagens a expressão é grafada de forma 

defectiva, isto é, sem a consoante  waw, mas com o sinal vocálico qubbus (~yivua.B). A Mp 

                                                           
213 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 87; BDB, 1996, p. 93; VV.AA, 1989, p. 22 e Harris et alii, 1998, p. 146. 
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de A refere-se à essa forma quando diz que as duas ocorrências da mesma é sem a 

consoante waw. Even-Shoshan corrobora tais dados massoréticos.214 

 

 

Is 5.3: 

`ymir>K; !ybeW ynIyBe an"-Wjp.vi hd'Why> vyaiw> ~l;iv'Wry>~ bveAy hT'[;w> 
Tradução: E agora, habitantes de Jerusalém e gente de Judá, sede juízes entre mim e 

minha vinha. 

Texto: i~;l"vWr.y~ bevAy (yOHEVv yÈrUŬ HAlaim, habitantes de Jerusalém / lit. habitante de 

Jerusalém, morador de Jerusalém, residente de Jerusalém)215 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: $  (sic L, sem nota e só com o ponto) 

Mp da BHS: Oz ; a palavra ocorre sete vezes no texto bíblico 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

  

                                                           
214  Cf. E-S, 1997, p. 146. Na edição HUBP, 1975 há a informação de quê em Is 5.2 e em Is 5.4 no Códice 

Reuchliniano R (c. 1105)  a  palavra é grafada com o sinal vocálico qamats ( " ) em lugar do sinal qubbuts 
(u ) e escrita do seguinte modo: ~yiv"a.B (BÈ'AHÏm), mas mantendo o mesmo significado, cf. HUBP, 1975, p. 
16, terceiro e quarto aparatos. Os estudiosos afirmam que o Códice R pertence à tradição massorética da 
família Ben Naftali e é considerado um dos mais importantes representantes de seu sistema. Porém, alguns 
eruditos questionam essa informação e afirmam que o Códice R não é um puro representante do sistema 
massorético de Ben Naftali, cf. Würthwein, 1995, pp. 25-26. Todavia, o fato de quê este códice mantém, 
pelo menos em parte, a vocalização de Ben Naftali, possa talvez explicar o motivo da mudança na 
vocalização da palavra ~yivua.B para ~yiv"a.B em seu texto nas passagens bíblicas mencionadas. O tratado de 
Mishael ben Uzziel, Sefer ha-Hillufim, não registra nenhuma variante vocálica para esta palavra entre as 
duas famílias massoréticas, Ben Asher e Ben Naftali, cf. Lipschütz, 1962, p. 31. 

215 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 299-300; BDB, 1996, p. 443; VV.AA, 1989, p. 96; Mitchel, 1996, p. 49 e 
Harris et alii, 1998, pp. 675-676. 
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A nota na Mp de L está faltando e só é registrado o ponto que acompanha a nota 

(ex. Oz) e por algum motivo qualquer a nota não consta aí.216 A Mp de A não registra 

nenhuma nota às palavras i~;l"vWr.y bevAy em Is 5.3. Somente a Mp da BHS dedica alguma 

nota às mesmas e diz que estas ocorrem juntas em sete passagens bíblicas. 

Even-Shoshan lista sete passagens contendo a expressão: Jz 1.21, Is 5.3, Zc 12.7, Zc 

12.8 e Zc 12.10 (cinco ocorrências). Além dessas, há mais duas em Is 8.14 e Is 22.21 nas  

quais  a expressão é prefixada com a preposição .l: ~i;l"vWr.y bevAy.l (lÈyOHEVv yÈrUŬ HAlaim, 

lit. a um morador de Jerusalém).217 

 

 

Is 5.7: 

jP'v.mil. wq;y>w: wy['Wv[]v; [j;n> hd'Why> vyaiw> laer'f.yI tyBe tAab'c. hw"hy> ~r,k, Ki 

`hq ~'['c. hNEhiw> hq'd'c.li xP'f.mi hNEhiw> 
Tradução: A vinha do SENHOR de todo poder é a casa de Israel e a gente de Judá é a 

planta que ele amava. Ele esperava dela o direito, e eis assassinatos.  

Esperava dela a justiça, e eis clamores. 
 

Texto: h"q~"[.c (cÈvAqAh, clamores / lit. clamor, grito, queixa, reclamação, lamentação)218 

Mp de A: twkd Otyrwa lkw Od ; a palavra ocorre quatro vezes na Bíblia Hebraica e todas 

as ocorrências desse vocábulo na Torá (Pentateuco) são iguais a h"q"[.c  

Mp de L: Oh ; a palavra ocorre cinco vezes na Bíblia Hebraica 

                                                           
216 Alguns estudiosos comentam que há diferencas entre a impressão da Mp na BHK em relação com aquela 

que se vê na Mp da BHS. Sanders, por exemplo, diz que o registro na BHK é borrado e às vezes quase 
ininteligível e parece que houve pouco interesse por parte de seus editores em aprimorar a impressão das 
notas massoréticas nesta edição. J. Barr, concordando com Sanders, comenta que a impressão da Mp na 
BHK é pobre. De acordo com os mesmos eruditos, a BHS, por outro lado, apresenta um avanço no 
tratamento da editoração da Massorá em comparação com a sua antecessora, apresentando uma impressão 
de melhor qualidade e de maior clareza para leitura, cf. Sanders, 1979a, p. 15; idem, 1979b, p. 418; Barr, 
1979, p. 212 e idem, 1980, p. 100. O pesquisador também encontrou algumas dificuldades em decifrar 
algumas notas da Mp na BHK e procurou solucioná-las tendo consultado várias edições da mesma. 

217  Cf. E-S, 1997, p. 461.  
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Mp da BHS: Otwkd Otyrwa lkw Od ; a mesma nota de A  

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A palavra h"q"[.c aparece no texto bíblico, segundo a concordância de Even-

Shoshan, em sete passagens ao todo, três das quais na Torá (Pentateuco): Gn 27.34, Ex 11.6 

e Ex 12.30. Além dessas, há também outras quatro ocorrências contendo o mesmo termo: Is 

5.7, Jr 48.3, Jr 49.21 e Sf 1.10.219 

A Mp de A e a Mp da BHS mencionam quatro passagens no texto bíblico em que 

h"q"[.c aparece, informação que tem o apoio da concordância. A segunda parte da nota da 

Mp de ambas as fontes se referem às três ocorrências de h"q"[.c na Torá, mesmo não 

mencionando o total de vezes em que aparece. A grafia na Torá é igual à grafia em que está 

em Is 5.7 (h"q"[.c) e também nas outras três passagens mencionadas. 

 A nota da Mp de L que menciona cinco ocorrências de h"q"[.c não reflete o total de 

ocorrências no texto bíblico, na Torá ou mesmo em outros livros bíblicos, de acordo com os 

estudos feitos aqui. A correção que Weil fez para esta nota na Mp da BHS não mereceu a 

observação Mp sub loco no Aparato Massorético alertando a correção efetuada.220   

 

 

Is 5.12: 

hfe~[]m;W WjyBiy al{ hw"hy> l[;Po taew> ~h,y~Tev.mi !yIy:w" lylix'w> @To lb,n<w" rANki hy"h'w> 
 `War' al{ wyd'y": 

                                                                                                                                                                                 
218 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 564; BDB, 1996, p. 858; VV.AA, 1989, p. 207; Mitchel, 1996, p. 88 e Harris 

et alii, 1998, p. 1297. 
219 Cf. E-S, 1997, p. 991. 
220 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, pp. 1 e 13-17 e Kelley et alii, 1998, p. 54. 
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Tradução: A harpa e a lira, o tamborim e a flauta acompanham suas bebedeiras, mas 

não observam o que faz o SENHOR  nem vêem o que realizam suas mãos.  

 

1º Texto: ~,hyeT~.vim (miHTTEyhem, suas bebedeiras / lit. seus banquetes, seus festins)221 

Mp de A: Og ; o vocábulo ocorre três vezes no texto bíblico 

Mp de L: Oz ; o vocábulo ocorre sete vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Og ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: Og ~,hyeT.vim ; ~,hyeT.vim ocorre três vezes no texto bíblico: Is 5.12, Jr 51.39 e Dn 

1.16  

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 3786 

 

A Mp de L é a única a ter uma nota distinta em comparação à nota da Mp de A e da 

Mp da BHS, informando que a expressão ~,hyeT.vim aparece em sete passagens na Bíblia 

Hebraica. A Mp das demais fontes, ao contrário, informa que há três passagens contendo 

~,hyeT.vim. Tal dado tem o apoio de Even-Shoshan, como da Mm de A como da Mm de L.222  

 A passagem de Is 5.12 apresenta mais um exemplo de contradição entre a Mp e 

entre a Mm do Códice L e cada qual fornece números distintos sobre o total de ocorrências 

de ~,hyeT.vim no texto bíblico. Sua Mp em Is 5.12 diz que há sete passagens, enquanto sua 

Mm (Mm 3786) em Dn 1.16 afirma que há apenas três.223 

 Weil, ao editar a nota para a Mp da BHS, tomou como base a nota da Mm de L que 

se encontra no texto de Dn 1.16, onde há o seguinte comentário massorético:  

                                                           
221 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 412; BDB, 1996, p. 1059; VV.AA, 1989, p. 147; Mitchel, 1996, p. 74 e 

Harris et alii, 1998, p. 1624. 
222  Cf. E-S, 1997, p. 726. 
223  Cf. MG, 1971, p. 410, Mm 3786. 
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!whnmysw Og ~,hyeT.vim ; ~,hyeT.vim ocorre três vezes no texto bíblico e suas referências: Is 

5.12, Jr 51.39 e Dn 1.16.  
 

 

2º Texto: hef ~][;mW (˘mAv·WEh, o que realizam / lit. e uma obra, e um feito, e uma ação, e 

um labor, etc.)224 

Mp de A: Oy ; o vocábulo ocorre dez vezes na Bíblia Hebraica 

Mp de L: Oz ; o vocábulo ocorre sete vezes na Bíblia Hebraica  

Mp da BHS: Oy ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2441 

 

 De modo similar ao acontecido com a nota anterior, há duas fontes contra uma: a 

Mp de L afirma que hef][;mW aparece em sete passagens bíblicas, enquanto a Mp de A e a 

Mp da BHS afirmam o contrário: dez passagens. A Mm de L (Mm 2441) em Is 65.22 

afirma também que há dez passagens contendo hef][;mW no texto bíblico225 e tem apoio da 

concordância usada neste estudo.226  

 A Mp da BHS tem sido corrigida por Weil tendo como fonte a nota e as referências 

da Mm de L no texto de Is 65.22:  

!whnmysw Oy hef][;mW ; hef][;mW ocorre dez vezes na Bíblia Hebraica e suas referências: 1Rs 

7.33, Is 5.12, Is 19.25, Is 64.7, Is 65.22, Sl 19.2, Sl 90.17, Sl 90.17, Sl 102.26 e 1Cr 23.28.  

 

                                                           
224 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 393; BDB, 1996, pp. 795-796; VV.AA, 1989, p. 135; Mitchel, 1996, p. 50 e 

Harris et alii, 1998, p. 1180. 
225  Cf. MG, 1971, p. 275, Mm 2441. 
226  Cf. E-S, 1997, p. 692. 
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Is 5.14: 

Hn"Aav.W Hn"A~mh]w: Hr'd'h] dr;y"w> qxo-ylib.li h'ypi hr'[]p'W Hv'p.n: lAaV. hb'yxir>hi !kel' 
 `HB' zle['w>  

Tradução: Então o Sheol abrirá a goela de par em par e inchará a garganta; a nobreza 

e a massa descerão para lá com sua alegre algazarra. 

Texto: Hn"A~m]h;w (wah·mOnAhh, e a massa / lit. e uma peble, e uma multidão)227 

Mp de A: $l ; a palavra é um hapax legomenon (palavra única no texto bíblico) 

Mp de L: $lm Og ; a palavra aparece em três passagens bíblicas com grafia plena 

Mp da BHS: $l ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mp sub loco 

 

 Even-Shoshan lista somente uma passagem contendo Hn"Am]h;w no texto bíblico: Is 

5.14, confirmando assim as informações da Mp de A e da Mp da BHS.228 Weil corrigiu a 

nota da Mp de L para a Mp da BHS e assinalou sua correção com a nota Mp sub loco no 

Aparato Massorético da mesma edição.229  

 A nota $lm Og da Mp de L foi confundida com a mesma nota para a palavra An"Am]h;w 

(wah·mOnO, sua plebe) que se encontra em Is 5.13 e que possui a mesma nota: $lm Og. A 

Mp de A e a Mp da BHS também possuem a mesma nota para tal palavra em Is 5.13. O 

massoreta de L colocou a mesma nota massorética para os dois vocábulos similares: Hn"Am]h;w 

em Is 5.14 e An"Am]h;w  em Is 5.13, mas apenas o segundo vocábulo ocorre três vezes, o 

                                                           
227 Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 181-182; BDB, 1996, p. 242; VV.AA, 1989, p. 54; Mitchel, 1996, p. 61 e 

Harrris et alii, 1998, p. 361. 
228 Cf. E-S, 1997, p. 306. 
229 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 
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primeiro não. Essa explicação pode explicar a contradição efetuada pelo massoreta nesse 

ponto do livro de Isaías. Por fim, Even-Shoshan, Mandelkern e Lizowsky listam as três 

passagens bíblicas contendo An"Am]h;w: Jz 4.7, Is 5.13 e Ez 31.2.230  

 

 

Is 5.17: 

`WlkeayO ~yrIG" ~y~xime tAbr>x'w> ~r'b.d'K. ~yfib'k. W[r'w> 
Tradução: Cordeiros ali pastarão como na sua pastagem, e cabritos cevados roerão 

sobre as ruínas. 

Texto: ~yi~xem (mExÏm, cevados / cevões)231 

Mp de A: $lm dxw sx dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico, uma com 

grafia defectiva e uma com grafia plena 

Mp de L: Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Ob ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: Ob ~yixem ; ~yixem ocorre duas vezes: Is 5.17 e Sl 66.15 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2224 

 

 As três fontes afirmam que o termo ~yixem que consta em Is 5.17 aparece em duas 

passagens no texto bíblico e a Mm de L (Mm 2224) as lista: Is 5.17 e Sl 66.15.232 Essa 

afirmação tem o apoio também de Even-Shoshan.233  

                                                           
230 Cf. E-S, 1997, p. 306; Mandelkern, 1977, p. 334 e Lizowsky, 1981, p. 427. 
231 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 366; BDB, 1996, p. 562; VV.AA, 1989, p. 121 e Harris et alii, 1998, p. 825. 
232  Cf. MG, 1971, p. 254, Mm 2224. 
233  Cf. E-S, 1997, p. 641. 
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A Mp de A afirma que além de ~yixem ocorrer duas vezes no texto da Bíblia 

Hebraica,  diz  ainda  que  uma delas é com escrita defectiva e a outra com escrita plena. As  

duas passagens no texto da BHS e da BHK que são baseados no Códice L registram as duas 

passagens com a mesma grafia: ~yixem.234 A edição de Norman H. Snaith (Hebrew Old 

Testament, 1995), por sua vez, registra em Is 5.17 a forma ~yixem e no Sl 66.15 a forma 

~yixyem.235  

A Mm de A não possui nota e possivelmente no texto do Sl 66.15 a forma seja 

mesmo ~yixyem como na edição de Snaith. Entretanto, essa informação só seria possível 

conferir consultando o próprio manuscrito do Códice A ou a edição fac-símile, editada por 

Moshe  H.  Goshen - Gottstein (The Aleppo Bible Codex: The Crowning Achievement of the  

Master of the Massora Aaron ben Asher, 1976) baseada no mesmo manuscrito. A Hebrew 

University Bible Project  ainda não editou  o  livro  dos  Salmos  baseado  no Códice A e a 

informação de que a forma ~yixyem ocorre no Sl 66.15 desse manuscrito, não pôde ser 

conferida nessa pesquisa. 

 

 

Is 5.18: 

`ha'J'x; hl'g"[]h' tAb ~[]k;w> aw>V'h; yleb.x;B. !wO['h, ykev.mo yAh 
Tradução: Ai dos que puxam a culpa com as cordas da impostura, e o pecado com 

tirantes de carro. 

 

Texto: tAb]~[;k.w (wÈKhav·vOT, com tirantes / lit. e com os tirantes, e com os cordões)236 

Mp de A: lm Ob ; o vocábulo ocorre duas vezes no texto bíblico com escrita plena 

                                                           
234 Cf. BHK, 1968, pp. 615 e 1030 e BHS, 1997, pp. 682 e 1145. Há uma nota na Mp de L no Sl 66.15 onde 

consta a seguinte nota para o termo ~yixem: $lm dx Ob (o termo aparece em duas passagens bíblicas, uma 
com grafia plena). Todavia, em ambas as passagens bíblicas a grafia defectiva se verifica. Há uma 
contradição entre a nota que consta na Mp em Is 5.17 e na  Mp no Sl 66.15, cf. BHK, 1968, p. 1030. 

235  Cf. Snaith, 1995, pp. 638 e 994. 
236 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 478; BDB, 1996, p. 721; VV.AA, 1989, p. 173; Mitchel, 1996, p. 87 e Harris 

et alii, 1998, p. 1074. 
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Mp de L: $lm Og ; o vocábulo ocorre três vezes no texto bíblico com grafia plena 

Mp da BHS: $lm Og ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mp sub loco 

 

 A concordância de Even-Shoshan e a de Maldelkern registram uma ocorrência para 

o termo tAb][;k.w no texto da Bíblia Hebraica (em Is 5.18).237 A Mp das três fontes aqui 

analisadas  fazem  alusão  a  mais  ocorrências do mesmo vocábulo. A Mp de A afirma que 

tAb][;k.w aparece duas vezes com grafia plena, enquanto a Mp de L e a Mp da BHS cada 

qual faz alusão a três. 

Pelos dados das duas concordâncias, somente há uma única ocorrência para tal 

termo ao longo do texto bíblico e ainda, não há nenhuma forma similar que pudesse causar 

alguma confusão ou engano. Esse é um caso em que as fontes apresentam discordâncias 

entre si e ainda, os dados das três fontes não são confirmados pelas concordâncias.  

Não há uma explicação para tal fato e não há como saber como os dados 

massoréticos chegaram a esses números. Contudo, o Códice A e o Códice L também não 

possuem nota em suas respectivas Mm que pudessem auxiliar a esclarecer esse caso. 

Portanto, não há como saber a que passagens bíblicas as fontes se referem. 

Além desse fato, há ainda uma outra questão: a nota Mp sub loco adicionada por 

Weil no Aparato Massorético da BHS. Essa nota assinala uma correção feita por Weil da 

Mp de L para a Mp da BHS.238 Todavia, a mesma nota massorética aparece em ambas as 

fontes ($lm Og) e não há como saber em que consiste a correção feita por Weil, sendo que a 

nota da BHS é exatamente a mesma do Códice L.  
 

 

                                                           
237  Cf. E-S, 1997, p. 824 e Mandelkern, 1977, p. 819. 
238 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 
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Is 5.21: 

`~ynIbon> ~h,ynEP. dg<~n<w> ~h,ynEy[eB. ~ymik'x] yAh 
Tradução: Ai dos que a seus próprios olhos são sábios, do seu ponto de vista, 

inteligentes. 

 

Texto: ~,hyen.P d,g ~,n.w (wÈneGeD PÈnEhem,  do seu ponto de vista / e em seu julgamento, e 

crêem-se)239 

Mp de A: Odxym Og ; a palavra aparece três vezes no texto bíblico de forma incomum 

Mp de L: Ox ; a palavra ocorre oito vezes 

Mp da BHS: Ox ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

  

Even-Shoshan, confirmando a nota da Mp de L e da Mp da BHS, lista oito 

ocorrências da palavra d,g,n.w no texto bíblico: 1Sm 12.3, 1Sm 15.30, 2Sm 12.12, Is 5.21, Is 

24.23, Ez 42.3, Rt 4.4, e Ne 3.10.240 A Mp de A apenas faz menção a três ocorrências da 

mesma e diz ainda que esta ocorre de forma incomum no texto bíblico. As informações 

massoréticas são exatas, apenas há um ponto de vista diferente adotado pelas fontes a 

respeito da expressão d,g,n.w. 

A intenção da Mp de L e da Mp da BHS é informar o total de ocorrências (oito) de 

d,g,n.w no texto da Bíblia Hebraica, enquanto a Mp de A tem a intenção de especificar que esta 

expressão em Is 5.21 é uma das três em que a seqüência d,g,n.w...d,g,n não aparece em um 

mesmo versículo. 

                                                           
239 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 418; BDB, 1996, p. 617; VV.AA, 1989, p. 149; Mitchel, 1996, p. 54 e Harris 

et alii, 1998, p. 914. 
240  Cf. E-S, 1997, p. 738. 



 149

Há cinco casos em que em um mesmo versículo aparecem as palavras d,g,n.w...d,g,n: 

1Sm 12.3, 1Sm 15.30, 2Sm 12.12, Ez 42.3 e Rt 4.4. As três ocorrências em que d,g,n.w 

aparece em um versículo sem antes aparecer d,g,n no mesmo são: Is 5.21, Is 24.23 e Ne 3.10. 

A nota da Mp de A está informando que normalmente d,g,n.w...d,g,n encontra-se em um mesmo 

versículo  como  nos  cinco  casos,  mas  em  outros  três,  esse  fato  não  se  dá e somente a  

expressão d,g,n.w aparece sem ser precedida pela palavra d,g,n. 

 

  

Is 5.27: 

qT;nI al{w> wyc'l'x] rAzae xT;p.nI al{w> !v'yyI al{w> ~Wny" a~l{ AB lveAK-!yaew> @yE['-!yae 
 `wyl'['n> %Arf.  

Tradução: Nenhum dos seus homens está cansado, nenhum tropeça, nenhum está 

sonolento, nem adormecido. Os cintos não estão desatados, os cordões das  

sandálias não estão rompidos. 

 

Texto: ao~l (lO', nenhum / lit. não)241 

Mp de A: sem nota 

Mp de L: alw alw al Oqwsp Oj ; há nove versículos na Bíblia Hebraica em que aparece 

nos mesmos a seqüência alw alw al 

Mp da BHS: alw alw alw al Oqwsp Oj ; há nove versículos na Bíblia Hebraica em que 

aparece nos mesmos a seqüência alw alw alw al 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas da BHS: sem nota 

                                                           
241 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 331; BDB, 1996, p. 518; VV.AA, 1989, p. 107; Mitchel, 1996, p. 41 e Harris 

et alii, 1998, p. 760. 
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 A Mp de L e a Mp da BHS diz que há nove versículos na Bíblia Hebraica em que a 

seqüência alw alw alw al aparece em um mesmo versículo, mas não há dados na Mm 

de L para constatar a informação. Há uma contradição na Mp do Códice L, pois ali é citada 

apenas três  termos:  alw alw al,   enquanto  no  próprio  texto  bíblico  aparece  quatro  

termos: alw alw alw al mencionadas também pela nota da Mp da BHS. 

Em Is 1.6 há uma seqüência similar a que está em Is 5.27: alw alw al (três 

termos) a qual possui a seguinte nota na Mp da BHS que é baseada na lista Mm 771 da 

Massorah Gedolah: alw alw al Oqwsp Od$l (há trinta e quatro versículos em que aparece 

a seqüência alw alw al).242 Este tipo de nota na Mm de L é denominado de Mm 

Colativa, pois registra versículos que possuem repetições de um mesmo termo.243 

 

 

ISAÍAS, capítulo 6: 
Is 6.4:         

`!v'[' aleM'yI tyIB;h;w> areAQh; lAQmi ~yPiSih; tAMa; W[~nUY"w: 
Tradução: Os gonzos das portas puseram-se a tremer à voz daquele que gritava, e o 

Templo se enchia de fumaça. 

 

Texto: W[u~n"Y;w (wayyAnuv˘, [;[Wn] Qal:  puseram-se a tremer / lit. e tremeram, e oscilaram, e 

agitaram-se, e cambalearam)244 

                                                           
242 Cf. MG, 1971, p. 93, Mm 771. 
243 Cf. Yeivin, 1980, pp. 78-79 e Kelley et alii, 1998, p. 52. Um caso similar ao de Is 1.6 aparece em Is 42.2 no 

Códice A, onde consta a seqüência alw alw al, a qual possui a seguinte nota na Mp: Oqwsp Oj (nove versículos em 
que aparece esta seqüência) e a Mm possui a nota: Odxym alw alw al Oqwsp $Xar Oj (nove vezes em que esta 
seqüência aparece de modo incomum no início de versículo). A Mm de A lista as seguintes passagens 
bíblicas: Ex 23.24, Lv 19.11, Nm 23.19, Dt 26.14, Is 42.2, Is 49.10, Jr 44.10, Jó 15.29 e Jó 3.26, cf. HUBP, 
1981, p. 186. Todavia, a seqüência nem sempre ocorre no início do verso, isto é, na primeira parte do 
mesmo antes do acento atnah, mas em apenas três casos essa afirmação se verifica: Ex 23.24, Dt 26.14 e 
Is 49.10. 

244 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 426; BDB, 1996, p. 631; VV.AA, 1989, p. 153; Mitchel, 1996, p. 76 e Harris 
et alii, 1998, p. 940. 
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Mp de A: sxw Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico e com grafia defectiva 

Mp de L: Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: Osx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico com grafia defectiva 

 

Mm de A: sxw Ob W[un"Y;w ; W[un"Y;w ocorre duas vezes no texto bíblico e com grafia defectiva: Ex 

20.15  e Is 6.4 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas da BHS: sem nota 

 

 As três fontes, mesmo com variações em sua terminologia massorética, apresentam os 

mesmos dados sobre a expressão verbal W[un"Y;w em Is 6.4. Apenas a Mp de A e a Mp da BHS 

especificam que as duas ocorrências da mesma é com grafia defectiva. A Mm de A, 

complementando as informações de sua Mp, fornece as duas ocorrências: em Ex 20.15 e em Is 

6.4.245  

A Mp de L não especifica em sua nota a forma defectiva de W[un"Y;w nas duas passagens 

do  texto  bíblico. A nota da Mp da BHS dá a entender que possam existir no texto bíblico 

outras ocorrências de W[un"Y;w com escrita plena (W[Wn"Y;w), mas essa forma não consta em qualquer 

parte da Bíblia Hebraica.  A Mp de A dá ênfase na grafia defectiva do verbo ao afirmar que 

W[un"Y;w ocorre duas vezes e em ambas com escrita defectiva. Por fim, a Mp de L e a Mp de A 

são mais objetivas, pois não deixam margem à duvidas de que possa existir grafia diferente 

para a mesma expressão verbal. 

 

 

Is 6.5: 

~yIt;p'f. amej.-~[; %Atb.W ykinOa' ~yIt;p'f.-amej. vyai yKi ytiymed>nI-yki yli-yAa rm;aow" 

`yn"y[e War' tAab'c. hw"hy> %l,M,h;-ta, yKi bveAy~ ykinOa'  
                                                           
245  Cf. E-S, 1997, p. 749. 
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Tradução: Eu disse então: “Ai de mim! Estou perdido, sou um homem de lábios 

impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros e meus olhos viram o 

rei, o SENHOR de todo poder”. 

 

Texto: bevAy ~yikon"a ('AnOKhÏ yOHEv, habito / lit. eu habito, eu moro, eu resido, eu me 

assento. [b;v"y] Qal: habito, moro, resido, me assento)246 

Mp de A: Oh ; e expressão aparece em cinco passagens da Bíblia Hebraica 

Mp de L: Od ; a expressão aparece em quatro passagens da Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: Oh ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota   

Ap. Mas. da BHS: Mm 4084 

 

 A Mp de A e a Mp da BHS informam que a expressão bevAy yikon"a aparece em cinco 

passagens no texto bíblico, enquanto a Mp de L afirma que a expressão destacada em Is 6.5 

aparece em quatro. Even-Shoshan, confirmando os dados de A e da BHS, lista várias 

passagens contendo o pronome yikon"a, inclusive as cinco vezes em que este ocorre junto ao 

verbo bevAy.247 

A Mm de L (Mm 4084) em 1Cr 17.1 contraria a informação de sua Mp em Is 6.5 e 

fornece o número de cinco passagens bíblicas.248 A mesma lista também forneceu dados 

para Weil compor a nota da Mp da BHS: 

Oh bevAy yikon"a ; bevAy yikon"a aparece em cinco passagens da Bíblia Hebraica: Gn 24.3, Gn 

24.37, 2Sm 7.2, 1Cr 17.1 e Is 6.5. 

                                                           
246 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 298; BDB, 1996, p. 442; VV.AA, 1989, pp. 95-96; Mitchel, 1996, p. 42 e 

Harris et alii, 1998, p. 675. 
247  Cf. E-S, 1997, p. 96. 
248  Cf. MG, 1971, p. 443, Mm 4084. 
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Is 6.6: 

`x;Bez>Mih; l[;me xq;l' ~yIx;q;l.m,B. hP'~c.rI Ady"b.W ~ypir'~F.h;-!mi dx'a, yl;ae @['Y"w: 
Tradução: Um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que recolhera 

com pinças de sobre o altar. 

 

1º Texto: ~yip"r. ~f;h (haWWÈrAfÏm,  dos serafins / tb. das serpentes, dos dragões, dos 

lagartos)249 

Mp de A: "Ob ;  o termo aparece duas vezes na Bíblia Hebraica com o sinal vocálico qamas 

Mp de L: Ob ; o termo aparece duas vezes na Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: $Xylb $lw Ob ; o termo aparece duas vezes na Bíblia Hebraica e uma vez com 

este significado (com o significado de serafins) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

As três fontes concordam entre si ao afirmar que o termo ~yip"r.f;h aparece somente 

duas vezes em todo o texto bíblico e a Mp de A especifica que a mesma ocorre com o sinal 

vocálico qamas. Even-Shoshan fornece as seguintes passagens bíblicas contendo o termo 

com o mesmo sinal de vocalização: Nm 21.6 e Is 6.6.250 

A Mp da BHS especifica que o termo ~yip"r.f;h somente aparece uma única vez com 

o significado de serafins (criaturas angélicas flamejantes?)251 no texto de Is 6.6. No texto de 

Nm 21.6 a mesma palavra possui o significado de abrasadoras e nesse contexto, o termo é 

                                                           
249 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 650; BDB, 1996, p. 977; VV.AA, 1989, p. 240 e Harris et alii, 1998, pp. 

1492-1493. 
250  Cf. E-S, 1997, p. 1210. 
251 Cf. Harris et alii, 1998, p. 2295; J.L. Mackenzie, Dicionário Bíblico, 2 ed., 1984, p. 867 e G. Fohrer, 

História da Religião de Israel, 2 ed., 1993, p. 212. 
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um adjetivo para a expressão serpentes (~yiv"x.N;h, hAnnÈxAHÏMm) e neste texto, a expressão 

completa é: ~yip"r.f;h ~yiv"x.N;h (hAnnÈxAHÏMm haWWÈrAfÏm, serpentes abrasadoras). 

Weil, ao adicionar o termo massorético $Xylb (abrev. aram. h"n"vyil"B ou heb. !Av"l"B, 

BAlÏHAnAh ou BAlAHOn, com este significado, com essa forma) na Mp da BHS, pretendia 

especificar a diferença semântica entre o termo ~yip"r.f;h em Nm 21.6 e em Is 6.6 e somente 

nesta última passagem a palavra possui o sentido de ser celestial. 

 

 

2º Texto: h"P~cir (ricPAh, uma brasa / uma pedra incandescente, uma áscua quente)252 

Mp de A: twk tna ~X lkw $l ; a palavra ocorre uma vez no texto bíblico e todas as 

outras ocorrências iguais a h"P.cir denotam um nome de mulher  

Mp de L: Otna ~X lkw $l ; a palavra ocorre uma vez no texto bíblico e todas as 

ocorrências da mesma denotam um nome de mulher (sic) 

Mp da BHS: Otwkd Otya ~X lkw $l ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 O termo h"P.cir aparece apenas no texto de Is 6.6 com o significado de brasa e essa 

mesma forma aparece em outros textos como um nome feminino que nas traduções em 

português é grafado como Ris pá (TEB), Resfa (BJ) e Rispa (tradução de Almeida).253 

                                                           
252 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 631; BDB, 1996, p. 954; VV.AA, 1989, p. 233 e Harris et alii, 1998, p. 

1452. 
253  Cf. TEB, 1997, passim; BJ, passim e A Bíblia Sagrada, 1981, passim. 
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Even-Shoshan, confirmando os dados massoréticos, lista quatro passagens em 2 

Samuel para h"P.cir como nome de mulher: 2Sm 3.7, 2Sm 21.8, 2Sm 21.10 e 2Sm 21.11.254  

Portanto, o termo aparece mais vezes no texto bíblico associado a um nome de personagem 

feminino e uma única vez como o substantivo brasa, o qual consta em Is 6.6. 

 A Mp de L está incompleta e não registra o termo massorético Otwkd (abrev. de 

!Ah.tAkiD, DÏKhOThOn, aram. similar a, igual a, semelhante a) como se poderia esperar num 

caso como este que se encontra em Is 6.6. A Mp de A e a Mp da BHS registram tal termo 

técnico em suas formulações, indicando assim a existência de uma forma similar à palavra 

h"P.cir. Somente a Mp de A registra a abreviatura twk, a qual é uma das várias formas de se 

abreviar o termo !Ah.tAkiD pelos códices massoréticos, enquanto a BHS adota sempre a 

abreviatura Otwkd.255 

 

 

Is 6.10: 

[m'~v.yI wyn"z>a'b.W wyn"y[eb. ha,r>yI-!P, [v;h' wyn"y[ew> dBek.h; wyn"z>a'w> hZ<h; ~['h'-ble !mev.h; 
 `Al ap'r'w> bv'w" !ybiy" Abb'l.W  

Tradução: Embota o coração deste povo, torna pesados seus ouvidos, tapa-lhe os 

olhos! Que ele não veja com os seus olhos, nem ouça com os seus ouvidos! 

Que seu coração não compreenda! Que não se converta e seja curado!   

 

Texto: ["m.~viy (yÏHmAv, [[;m"v] Qal: ouça / escute)256 

Mp de A: "Ob ; o verbo ocorre duas vezes no texto bíblico grafado com o sinal vocálico 

qamas 

Mp de L: Omq Ob ; a mesma nota de A, mas com terminologia distinta 

                                                           
254  Cf. E-S, 1997, p. 1091. 
255  Cf. BHS, 1997, p. XXXVII e Kelley et alii, 1998, p. 59. 
256 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 681; BDB, 1996, p. 1033 e VV.AA, 1989, p. 256. 
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Mp da BHS: Otwkd p˝sw Oxnta lkw Omq Ob ; o verbo ocorre duas vezes no texto bíblico 

com o sinal vocálico qamas e todas as outras ocorrências do mesmo verbo 

aparecem junto aos acentos atnah  e sof pasuq 

 

Mm de A: Ocmq Ob ["m.viy ; ["m.viy ocorre duas vezes no texto bíblico com o sinal vocálico 

qamas: Is 6.10 e Ez 3.27             

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A expressão verbal ["m.viy grafada com o sinal vocálico qamas consta em oito 

passagens bíblicas, de acordo com a concordância usada nesta pesquisa: Is 6.10, Is 42.20, 

Ez 3.27, Sl 94.9, Pr 15.29, Pr 18.13, Jó 34.28 e Jó 39.7.257 

A Mp de A e a Mp de L fazem alusão a somente duas ocorrências de  ["m.viy com o 

sinal vocálico qamas e a Mm de A cita os textos de Is 6.10 e Ez 3.27. A Mp da BHS, por 

sua vez, especifica que além das duas ocorrências, ["m.viy aparece também junto ao acento 

atnah e ao acento sof pasuq (nesse caso, o termo se refere ao acento silluq).258  

Nas passagens listadas pela Mm de A o verbo aparece com os seguintes acentos 

massoréticos: em Is 6.10 com o acento disjuntivo revia ([Æ"m.viy) e em Ez 3.27 com o acento 

disjuntivo pospositivo pashta (=["m.viy). Nas seis outras passagens, o mesmo verbo aparece 

duas vezes com o acento atnah (Ú["m.viy): em Sl 94.9 e em Pr 18.13 e quatro vezes com o 

acento sof pasuq, isto é, silluq (ï["m.viy) em: Is 42.20, Pr 15.29, Jó 34.28 e em Jó 39.7.  

 

 

                                                           
257  Cf. E-S, 1997, p. 1179. 
258  Cf. Yeivin, 1980, p. 176. 
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Is 6.13: 

~B' tb,C,m; tk,L,v;B. rv,a] !ALa;k'w> hl'aeK' r[eb'l. ht'y>h'w> hb'v'w> hY"rIfi[] HB' dA~[w> 
`HT'b.C;m; vd,qo [r;z< 

Tradução: E se subsistir ainda um décimo, também ele será entregue ao fogo, como o 

carvalho e o terebinto abatidos, dos quais sobra apenas a cepa – semente 

santa é a cepa. 

Texto: dA~[.w (wÈvOD,  e se subsistir ainda / lit. e mais, e de novo, e outro)259 

Mp de A: Osp ar Ox ; a palavra ocorre oito vezes no início de versículo 

Mp de L: Oqwsp Xar Ox ; a mesma nota de A, mas com terminologia distinta 

Mp da BHS: p˝r Ohnm Ox Og Ok ; a palavra ocorre vinte e três vezes no texto bíblico e oito 

das quais no início do versículo 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: ; Oqwsp Xar Ox dA[.w ; dA[.w ocorre oito vezes no início de versículo: Is 6.13, Sl 

37.10, Ecl 3.16, Dn 9.20, [Dn 9.21], 1Cr 29.3, 2Cr 28.17 e 2Cr 32.16 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2227 

 
 
 As três fontes possuem a mesma informação sobre o total de ocorrências da 

expressão dA[.w no início de oito versículos na Bíblia Hebraica. A Mm de L (Mm 2227) 

fornece a lista dos oito versículos nos quais esse dado é constatado.260 Even-Shoshan 

confirma os mesmos dados e também as vinte e três passagens mencionadas pela Mp da 

BHS.261 

                                                           
259 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 481; BDB, 1996, p. 728; VV.AA, 1989, p. 174; Mitchel, 1996, p. 47 e Harris 

et alii, 1998, p. 1082. 
260 Cf. MG, 1971, p. 255, Mm 2227. 
261  Cf. E-S, 1997, p. 838. 
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Weil acrescentou a nota Og Ok (vinte e três vezes) na Mp da BHS baseando-se em 

outras fontes, além dos dados da Massorá do Códice L que não menciona tal número. A 

concordância de Mandelkern, utilizada também por Weil na editoração da Massorá, 

menciona o total de vinte e três ocorrências de dA[.w no texto bíblico.262  

A Mp de A adota uma das formas abreviadas para o termo massorético qWs"P vaor 

(rO'H PAs˘q, começo de versículo) que é Osp ar, enquanto a Mp de L adota a forma mais 

longa do termo massorético: Oqwsp Xar. Weil, por sua vez, adotou para a Mp da BHS uma 

abreviatura que é sempre utilizada em todas as passagens e que é: p˝r.263  

 
 
  

ISAÍAS, capítulo 7: 
Is 7.6: 

`la;b.j'-!B, tae Hk'AtB. %l,m, %ylim.n:w> Wnyleae hN"[~,qib.n:w> hN"c,yqin>W hd'Whybi hl,[]n: 

Tradução: Subamos contra Judá para intimidá-lo, penetremos em sua casa para trazê-

lo a nós e instalemos lá como rei o filho de Tabeel, 

 

Texto: h"N,[~iq.b;n.w (wÈnavÈqivennAh, [[;q"B] Hi: penetremos / lit. e penetremos, e abramos 

passagem, e abramos brecha)264 

Mp de A: Osxw $l ; a expressão verbal é um hapax legomenon e com grafia defectiva 

Mp de L: $l ; a expressão verbal é um hapax legomenon 

Mp da BHS: $l ; a mesma nota de L 

 

                                                           
262 Cf. Mandelkern, 1977, p. 829. Weil comenta que utilizou também a concordância de Mandelkern e a de 

Lizowsky em seus estudos para a editoração massorética da BHS, cf. Weil, 1962, p. 276. 
263  Cf. BHS, 1997, p. LVIII. 
264 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 114; BDB, 1996, p. 132 e VV.AA, 1989, p. 31. 
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 As três fontes estão de acordo ao afirmar que a forma verbal h"N,[iq.b;n.w somente 

aparece no texto de Is 7.6 constituindo assim, mais um caso de hapax legomenon no texto 

bíblico.265 A Mp de A, além de fornecer a mesma informação, afirma ainda que a mesma 

possui grafia defectiva. Comparado os textos das três fontes e mais a concordância, tal 

afirmação é precisa. 

 

 
Is 7.11: 

`h"l.["m.l ;HeB.g;h Aa h"l"a.v qem.[;h ^y,hol/a h"wh.y~ ~i[em tAa ^.l-l;a.v 

Tradução: “Pede um sinal para ti ao SENHOR, teu Deus; pede-o nas profundezas ou 

eleva teu pedido às alturas”. 

 

Texto: h"wh.y ~~i[em (mEvim yhwh, ao SENHOR / de junto de YHWH, de procedência de 

YHWH, de procedência do SENHOR)266 

Mp de A: Oj ; a expressão aparece em nove passagens bíblicas 

Mp de L: Oj ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Otwkd larXy lk aryw d[ ~yklmd Xar !mw Oj ; a expressão aparece em 

nove passagens bíblicas e a mesma aparece desde o início do Livro dos Reis até 

à frase lea"r.fiy-l"K a.r;Y;w  (de 1Rs 1.1 a 1Rs 12.16) 

 

                                                           
265  Cf. E-S, 1997, p. 199. 
266 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 503; BDB, 1996, pp. 768-769 e Harris et alii, 1998, p. 1132.   
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 3417 

 

 A Mp de A, a Mp de L e a primeira parte da Mp da BHS concordam ao afirmar que 

a  frase   destacada   aparece   em   nove   passagens  bíblicas.  A   Mm  3417  no Sl 121.2 

lista  as  nove ocorrências.267 Tal dado tem o respaldo da concordância de Even-Shoshan.268 

Somente a Mp da BHS fornece ainda uma informação adicional ao dizer que a frase 

h"wh.y ~i[em aparece desde o início do livro dos Reis até a frase lea"r.fiy-l"K a.r;Y;w, mas sem 

fornecer a quantidade de vezes em que essa frase aparece no livro bíblico mencionado.  

A Mp da BHS e a Mm de L fornecem o detalhe de que a frase h"wh.y ~i[em encontra-

se  desde o começo do livro de Primeiro Reis, isto é, em 1Rs 2.33 até 1Rs 12.15, onde 

encontra-se a última ocorrência de h"wh.y ~i[em antes de aparecer em 1Rs 12.16 a frase 

lea"r.fiy-l"K a.r;Y;w. Nesse trecho, a expressão h"wh.y ~i[em aparece em três passagens: 1Rs 

2.33, 1Rs 11.9 e 1Rs 12.15.269 

A nota da Mp da BHS tem sua formulação baseada na Mm de L (Mm 3417) que se 

encontra no Sl 121.2 com a seguinte observação: 

Oj  h"wh.y ~i[em ; h"wh.y ~i[em  aparece  em  nove  passagens  bíblicas:  Dt 18.16,  Dt 29.17,   

2Sm   3.28,     Is   7.11,     Is   8.18,     Is   28.29,     Is   29.6,     Sl   121.2       e         Rt  2.12; 

Otwkd lea"r.fiy-l"K a.r;Y;w d[ ~yklmd Xar !mw ; e a mesma expressão aparece desde o 

início do Livro dos Reis até à frase lea"r.fiy-l"K a.r;Y;w  (de 1Rs 1.1 até 1Rs 12.16). 

 

Weil ao editar os dados massoréticos na Mp da BHS aglutinou em uma só nota as 

informações da Mp de L e da segunda parte da Mm de L, como percebe-se no esquema a 

seguir: 

                                                           
267  Cf. MG, 1971, p. 375, Mm 3417. 
268  Cf. E-S, 1997, p. 890. 
269  Ibidem, 1997, p. 890. 
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1ª parte da Mp da BHS:      Mp de L:      

Oj .......................................................................................................Oj 

 

2ª parte da Mp da BHS:             

Otwkd lea"r.fiy-l"K a.r;Y;w  d[ ~yklmd Xar !mw 
2ª parte da Mm de L: 

Otwkd lea"r.fiy-l"K a.r;Y;w  d[ ~yklmd Xar !mw 
 O procedimento de colocar notas da Mm na Mp não era uma prática comum nos 

códices massoréticos. Uma nota massorética como da Mp da BHS (que é longa) só teria 

espaço entre as listas da Mm, onde havia mais espaço para escrever informações mais 

longas e detalhadas.270 Todavia, Weil de modo constante, adota esse tipo de editoração na 

Mp da BHS, como demonstrado no esquema acima. Tal procedimento tem como objetivo 

complementar e enriquecer os dados massoréticos originais da Massorá de L para a 

Massorá da citada edição crítica.271   

 

 

Is 7.16: 

#~q' hT'a; rv,a] hm'd'a]h' bzE['Te bAJB; rxob'W [r'B' saom' r[;N:h; [d;yE ~r,j,B. yKi 
 `h'yk,l'm. ynEv. ynEP.mi  

Tradução: Antes mesmo que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, o solo de 

cujos dois reis tens medo ficará desilado, 

 

Texto: #"~q (qAc, [#Wq] Qal: tens medo / lit. sentistes nojo, sentistes repugnância, sentistes 

fastio, sentistes repulsa, detestavas)272 

                                                           
270  Cf. Yeivin, 1980, pp. 74-75 e Dotan, 1972, cols. 1419 e 1424. 
271 Cf. G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae II” in BHS, 1997, pp. XXXII-XXXIII; idem, 1962, p. 274; Scott, 

1995, p. 12; BHQ, 1998, p. VII; Yeivin, 1969, p. 121; Tov, 1992, pp. 76 e 376 e Würthwein, 1995, p. 29. 
272 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 577; BDB, 1996, pp. 880-881; VV.AA, 1989, p. 213 e Harris et alii, 1998, 

pp. 1333-1334. 
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Mp de A: "Ob ; o verbo aparece duas vezes no texto bíblico grafado com o sinal vocálico 

qamas 

Mp de L: "Ob ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: Omq @qz $l ; o verbo é um hapax legomenon possuindo o acento disjuntivo 

zaqef qatan e o sinal vocálico qamas 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mp sub loco 

 

 De acordo com a concordância de Even-Shoshan a forma verbal #"q somente 

aparece na passagem de Is 7.16, confirmando assim a informação dada pela Mp da BHS.273 

Na passagem de Is 7.16 o verbo aparece grafado com o sinal vocálico qamas e com o 

acento disjuntivo zaqef qatan ficando da seguinte maneira: #"Øq. 

A Mp de A e a Mp de L aludem a duas passagens na Bíblia Hebraica do mesmo 

verbo  com  o  sinal vocálico mencionado, mas além da passagem de Is 7.16,  não  há  outra  

passagem bíblica que corrobore essa informação. Weil ao corrigir a nota da Mp de L para a 

Mp da BHS noticiou a sua correção adicionando a expressão Mp sub loco em seu Aparato 

Massorético.274 

 

 

Is 7.21: 

`!aco-yTev.W rq'B' tl;g>[, vyai-hY<~x;y> aWhh; ~AYB; hy"h'w> 
Tradução: Sucederá, nesse dia, que cada um manterá, do gado, uma novilha, e do 

rebanho, duas ovelhas. 

 

                                                           
273 Cf. E-S, 1997, p. 1014. 
274 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 



 163

Texto: h,Y~;h.y (yÈxayyeh, [h"y"x] Pi: manterá / lit. deixará vivo, conservará vivo, deixará 

com vida)275 

Mp de A: Oz ; o verbo aparece em sete passagens bíblicas 

Mp de L: Ox ; o verbo aparece em oito passagens bíblicas 

Mp da BHS: Oz ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 1687 

 

 A Mp do Códice A e a Mp da BHS informam que o verbo h,Y;h.y aparece em sete 

passagens bíblicas. Even-Shoshan, confirmando os dados massoréticos das duas fontes, 

fornece sete passagens: 1Sm 27.9, 1Sm 27.11, 1Rs 20.31, Is 7.21, Ez 18.27, Jó 36.6 e 1Cr 

11.8.276 A Mm de L (Mm 1687) em 1Sm 27.9, contrariando a informação de sua Mp em Is 

7.21, lista as mesmas sete passagens.277  

A correção da nota na Mp da BHS foi feita por Weil tendo por base a lista Mm 1687 

da Massorah Gedolah no texto de 1Sm 27.9. Nesses casos, Weil explica que não adiciona a 

expressão Mp sub loco no Aparato Massorético, pois a nota por ele corrigida, possui uma 

lista correspondente na Mm do Códice L. Tal nota possui a seguinte informação:278 

Oz h,Y;h.y ; h,Y;h.y aparece em sete passagens bíblicas: 1Sm 27.9, 1Sm 27.11, 1Rs 20.31, Is 

7.21, *Ez 18.27, Jó 36.6 e 1Cr 11.8. 

 

 

                                                           
275 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 213-214; BDB, 1996, pp. 310-311; VV.AA, 1989, p. 67; Harris et alii, 1998, 

p. 454 e Mitchel, 1996, p. 48. 
276 Cf. E-S, 1997, p. 363. 
277  Cf. MG, 1971, p. 198, Mm 1687. 
278 Cf. BHS, 1997, p. XXXVI; Mynatt, 1994b, p. 19 e Kelley et alii, 1998, pp. 54 e 58. 
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Is 7.24: 

`#r,a'h'-lk' hy<h.Ti tyIv;w" rymiv'-yKi hM'v' a~Aby" tv,Q,b;W ~yCixiB; 
Tradução: Com flechas e arco ali se entrará, pois a terra toda se transformará em 

espinheiros e sarças. 

Texto: aA~b"y ¢ (yAvO' [aAB] Qal: se entrará / se meterá, se transporá, vir-se-á)279 

Mp de A: jb Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica com este acento (com 

o acento munah) 

Mp de L: l[lm Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica com acento 

prepositivo (com acento que cai na penúltima sílaba da palavra) 

Mp da BHS: ly[lm Ob ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 As três fontes dedicam um comentário sobre o acento massorético na expressão 

aAb"y que possui o acento conjuntivo munah  (   ¢) na primeira sílaba: aAb"y¢. A Mp de A 

apenas informa que a palavra assinalada aparece duas vezes no texto bíblico com o acento 

massorético mencionado, enquanto a Mp de L e a Mp da BHS informam que o verbo 

aparece duas vezes com um “acento de cima”, isto é, com um acento que cai na penúltima 

sílaba de uma palavra.  

O tipo de acento que cai na penúltima sílaba (paroxítona) de um vocábulo é 

chamado pela Massorá de lye[.lim (milv l, lit. de cima, isto é, o acento relacionado com a 

primeira parte da palavra) em contraste com o acento que cai na última sílaba (oxítona) 

                                                           
279 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 90; BDB, 1996, p. 97; VV.AA, 1989, p. 23; Mitchel, 1996, p. 41 e Harris et 

alii, 1998, p. 155. 
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que é chamado de [;r.lim (milrav, lit. de baixo, isto é, o acento relacionado com a última 

parte da palavra).280  

Even-Shoshan lista inúmeras passagens bíblicas contendo o verbo aAb"y com acentos 

massoréticos variados, tanto disjuntivos como conjuntivos. Em quatro passagens o mesmo 

verbo aparece com o acento munah em posição lye[.lim (acento na penúltima sílaba [aAb"y¢]): 

Is 7.24, Jr 4.12, Zc 9,9 e Dn 11.13, além daquelas passagens em que o mesmo verbo 

aparece com grafia defectiva (aob"y¢): Dt 1.38, Ez 44.2, Sl 55.6 e Jó 3.25.281 Tal dado não 

confirma as informações da Mp de L e nem da Mp da BHS, pois as duas fontes fazem 

alusão a duas e não a quatro ocorrências do verbo.  

De acordo com os dados de Even-Shoshan, a Mp de A torna-se também 

contraditória como as outras duas, pois a expressão supra citada aparece com o acento 

massorético munah tanto em posição lye[.lim como em posição [;r.lim em várias passagens 

bíblicas e não somente em duas.  

Um fato também percebido nas fontes é em relação à colocação do circellus na Mp 

de A, na Mp de L e na Mp da BHS em Is 7.24. Os dois códices colocam o circellus entre a 

palavra aAb"y e entre a palavra h"M""v ficando do seguinte modo: h"M""v~ aAb"y. Na Mp da BHS 

o circellus é colocado somente no primeiro dos dois termos: a~Ab"y. Esse fato constatado no 

texto de A e de L pode ser explicado como um caso de deslocamento do sinal massorético 

de uma palavra para o espaço entre esta e a palavra que vem logo a seguir. A nota 

massorética nas três fontes se refere ao acento de apenas uma palavra e não ao acento das 

duas, pois cada qual possui um acento distinto: aAb"y com o acento munah e h"M""v com o 

acento atnah.282 

                                                           
280  Cf. Yeivin, 1980, pp. 102-103 e Kelley et alii, 1998, pp. 139-140. 
281  Cf. E-S, 1997, p. 156. Em várias passagens listadas por Even-Shoshan o verbo aAb"y aparece também com 

o acento munah, mas em posição [;r.lim (acento na última sílaba da mesma [aAb¢"y]) e nos seguintes textos: 
Gn 32.12, Gn 49.10, Nm 19.7, Is 57.2, Lv 14.8, Is 45.24, Jr 17.6, Os 13.15, Mq 5.4, Sf 2.2 (2x), Pr 6.15 e 
2Cr 23.6. Há ainda casos em que o mesmo verbo aparece com escrita defectiva e com o mesmo acento 
massorético (aob ¢"y)  nos seguintes textos: Nm 31.23, Dt 25.5, Jz 13.12 e Jz 14.18, cf. ibidem, 1997, p. 156. 

282 O pesquisador discutiu a questão da colocação do circellus entre os dois vocábulos em Is 7.24 no Códice 
A e no Códice L com o Prof. Daniel S. Mynatt. O Prof. Mynatt afirma que nesse caso, a colocação do 
circellus é tecnicamente melhor sobre apenas uma palavra (somente sobre o termo aAb"y, como anotado 
pela nota da Mp da BHS), mesmo que as notas de A e a de L demonstrem ambigüidade e de parecerem se 
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ISAÍAS, capítulo 8: 
Is 8.16: 

`yd'M ~uliB. hr'AT ~Atx] hd'W[T. rAc 
Tradução: Encerra a atestação, sela a instrução entre os meus discípulos. 

 

Texto: y"duMi ~l.B (BÈlimmuDAy, entre os meus discípulos / entre meus instruídos)283 

Mp de A: Osxw $l ; a expressão ocorre uma vez no texto bíblico e com grafia defectiva 

Mp de L: $l ; a expressão ocorre uma vez no texto bíblico 

Mp da BHS: $l ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A expressão y"duMil.B aparece apenas no texto de Is 8.16 e com grafia defectiva de 

acordo com Even-Shoshan.284 A Mp de L e a Mp da BHS apenas afirmam que a expressão 

é um hapax legomenon, enquanto a Mp de A afirma que além da mesma ser única na Bíblia 

Hebraica, também é escrita com grafia defectiva. As três fontes são coerentes, contudo, a 

Mp de L e a Mp da BHS não são tão específicas como a Mp de A nessa passagem. 

  

 

Is 8.18: 

hw"hy>~ ~[ime laer'f.yIB. ~ytip.Aml.W tAtaol. hw"hy> yli-!t;n" rv,a] ~ydIl'y>h;w> ykinOa' hNEhi 
 `!AYci rh;B. !keVoh; tAab'c.  

                                                                                                                                                                                 
referir aos dois acentos das duas palavras. Mas, pela lógica da Massorá, a nota massorética se refere 
apenas ao acento de uma das palavras. 

283 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 345; BDB, 1996, p. 541; VV.AA, 1989, p. 111 e Harris et alii, 1998, p. 790. 
284  Cf. E-S, 1997, p. 602. 
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Tradução: Eu e os filhos que o SENHOR me deu, somos sinais e presságios em Israel, 

da parte do SENHOR de todo poder, que mora na montanha de Sião. 

 

Texto em A e em L: h"wh.y~ ~i[em (mEvim yhwh, da parte do SENHOR / lit. de YHWH, 

da procedência de YHWH, da procedência do SENHOR)285 

Texto na BHS: tWa"b.c~ h"wh.y ~ ~i[em (mEvim yhwh cÈvA'OT, lit. de procedência do 

SENHOR de todo poder; de procedência de YHWH dos Exércitos) 

Mp de A: Oj ; a expressão aparece em nove passagens bíblicas 

Mp de L: Og ; a expressão aparece em três passagens bíblicas 

Mp da BHS: Og ; a mesma nota de L 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: !whnmysw  Og tWa"b.c h"wh.y ~i[em ; tWa"b.c h"wh.y ~i[em aparece em três passagens 

bíblicas e suas referências: Is 8.18, Is 28.29 e Is 29.6    

Ap. Mas. da BHS: Mm 2236 

 

 A Mp do Códice A em Is 8.18 repete a mesma nota que se encontra em Is 7.11 para 

a expressão h"wh.y ~i[em que aparece em nove passagens bíblicas. Tal informação tem o 

apoio da lista da Mm de L (Mm 3417), 286 como também da concordância utilizada neste 

estudo.287 A nota da Mp de A é dedicada apenas a duas palavras da expressão em destaque.  

 A Mp de L e a Mp da BHS em Is 8.18 possuem uma nota diferente, pois as mesmas 

fontes destacam a expressão tWa"b.c h"wh.y ~i[em, a qual aparece em três passagens bíblicas, 

                                                           
285 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 503; BDB, 1996, pp. 768-769 e Harris et alii, 1998, p. 1132.   
286  Cf. MG, 1971, p. 375, Mm 3417. 
287  Cf. MG, 1971, p. 375, Mm 3417 e E-S, 1997, p. 890. 
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segundo a Mm 2236.288  A única diferença entre o texto de L e o da BHS é a colocação de 

um circellus a mais nesta última. 

 As notas das três fontes são exatas, apenas há divergências sobre a expressão a ser 

destacada: a Mp de A apenas dedica nota à expressão h"wh.y ~i[em, enquanto a Mp de L e a 

Mp da BHS dedicam nota à tWa"b.c h"wh.y ~i[em. 

 Possivelmente, o massoreta do Códice L esqueceu-se de colocar mais um circellus 

na expressão como se poderia esperar. A colocação correta é aquela que consta no texto da 

BHS, a qual  coloca   dois  circellus  unindo  as  três  palavras  da  expressão  em  destaque:  

tWa"b.c~ h"wh.y~ ~i[em. Mesmo que haja um circellus a menos do texto de L, a informação dada 

por sua Mp e por sua Mm é precisa.289 

   

 

Is 8.23: 

yliT'p.n: hc'r>a;w> !Wlbuz> hc'r>a; lq;he !AvarIh' t[eK' Hl' qc'Wm rv,a]l; @[~'Wm al{ yKi 
`~yIAGh lyliG> !Der>Y:h; rb,[e ~Y"h; %r,D, dyBik.hi !Arx]a;h'w>  

Tradução: Mas não há mais a escuridão para a terra que estava na angústia. Num 

primeiro momento, o SENHOR cobriu de opróbrio a terra de Zabulon e a 

terra de Neftali, mas em seguida cobriu de glória a rota do mar, o Além-

Jordão e o distrito das nações.   

 

Texto: @"[~Wm (m˘vAf, a escuridão / lit. uma escuridão, uma sombra, uma obscuridade)290  

Mp de A: Osx dxw $lm dx Ob ; a palavra aparece duas vezes na Bíblia Hebraica, uma 

com grafia plena e uma com grafia defectiva 

Mp de L: $lm $l ; a palavra aparece uma única vez na Bíblia Hebraica com grafia plena 

                                                           
288  Cf. MG, 1971, p. 256, Mm 2236. 
289  Cf. E-S, 1997, p. 890. 
290 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 361; BDB, 1996, p. 734; VV.AA, 1989, p. 119 e Harris et alii, 1998, p. 1094. 
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Mp da BHS: Osx dxw $lm dx Ob ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: Ob @"[Wm ; @"[Wm aparece em duas passagens da Bíblia Hebraica: Is 8.23 e Dn 

9.21 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 3863 

 

As três fontes possuem notas similares, mas não idênticas para a palavra @"[Wm em 

Is 8.23. A Mp de A e a Mp da BHS possuem cada qual a mesma formulação massorética ao 

dizer que o vocábulo em destaque aparece em duas passagens bíblicas: uma com grafia 

plena (@"[Wm) e a outra com grafia defectiva (@"[um). Even-Shoshan e a Mm de L (Mm 3863) 

em Dn 9.21 confirmam as duas ocorrências e com as grafias mencionadas.291 

A nota da Mp de L possui uma outra formulação ao dizer que o termo @"[Wm em Is 

8.23 é um hapax legomenon com grafia plena. Porém, há outra ocorrência do mesmo termo 

com grafia defectiva em Dn 9.21, mas a Mp de L não faz nenhuma referência a esssa grafia. 

Weil, ao editar a nota Mp da BHS em Is 8.23, teve como fonte a nota da Mm de L 

que se localiza em Dn 9.21 (Mm 3863), no qual há a seguinte informação: 

!whnmysw Osx dxw $lm dx Ob @"[Wm ; @"[Wm aparece em duas passagens da Bíblia 

Hebraica, uma com grafia plena e uma com grafia defectiva e suas referências: Is 8.23 e 

Dn 9.21. 

 

 

ISAÍAS, capítulo 9: 
Is 9.2: 

WlyIgy"; rv,a]K; ryciQ'B tx;m.fiK. ^yn<p'l. Wxm.f' hx'm.Fih; T'l.D;g>hi a ~l{ yAGh; t'yBir>hi 
`ll'v' ~q'L.x;B.  

                                                           
291  Cf. E-S, 1997, p. 477 e MG, 1971, p. 419, Mm 3863. 
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Tradução: Multiplicaste a sua alegria, aumentaste o seu júbilo. Eles rejubilam diante 

de ti como na alegria da colheita, como a gente se alegra na repartição do 

despojo. 

 

Texto: a~l (o Ketiv é lO', não)292 

Mp de A: yrq < wl ; a palavra é lida (Qerê) como Al (lit. a ele, para ele) 

Mp de L: Oq < wl ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: $Xylb !k Otk OzOy !m dx  Oq < wl ; a palavra é lida (Qerê) como Al (lit. a 

ele). Este é um dos dezessete casos em que esta palavra é escrita desse modo 

com esse significado (com o significado de Al) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota   

Ap. Mas. da BHS: Mm 1795 

 

 As trê fontes possuem o Qerê para o Ketiv aol (não) que é para ser lido como Al 

(lit. a ele, para ele). A Mp da BHS baseando-se na nota da Mm de L (Mm 1795) comenta 

ainda que este é um dos dezessete casos em que a palavra hebraica a ele, para ele é escrita 

(Ketiv) como aol e lida (Qerê) com o significado de Al.293  

 Even-Shosan, confirmando a informação da Mp da BHS e a informação da Mm de 

L, lista as dezessete passagens no texto bíblico em que esse fato ocorre e com a seguinte 

observação ante cada ocorrência listada por sua concordância: aol #tk (o Ketiv é aol).294 

 A única divergência aqui nessa análise de Is 9.2 é em relação à terminologia que 

Weil empregou na Mp da BHS tendo por base as informações da Mm do Códice L que se 

                                                           
292 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 331; BDB, 1996, p. 518; VV.AA, 1989, p. 107; Mitchel, 1996, p. 41 e Harris 

et alii, 1998, p. 760. 
293  Cf. MG, 1971, p. 210, Mm 1795. 
294  Cf. E-S, 1997, pp. 571-572. 
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localiza em 2Sm 16.18. Weil, além de assinalar a abreviatura do Qerê (Oq) na Mp da BHS, 

adicionou ainda alguns dados sobre o total de ocorrências na Bíblia Hebraica em que aol é 

para ser lido com o significado de Al. Pode-se constatar como foram as modificações que 

Weil efetuou na Mp da BHS: 

Mp da BHS:         Mm de L: 

!m dx............................................................................................................(sem termo) 

OzOy.................................................................................................................... OzOy 

!k Otk............................................................................................................aool Otk 

$Xylb..............................................................................................................Al Orqw  
 A formulação da Mp da BHS apresenta algumas modificações: o termo massorético 

!m dx (um dos) não aparece na Mm de L e, em vez de Weil colocar aool Otk (Ketiv aool), ele 

prefere colocar !k Otk (escrito desse modo, escrito dessa maneira) e por fim, em vez de Al 

Orqw (e lido como Al), Weil prefere o termo massorético $Xylb (com este significado) para 

indicar que a palavra aool possui o sentido de a ele, para ele. Nesse caso, Weil não efetuou 

uma editoração servil em relação à terminologia original da Mm de L, mas preferiu 

reelaborar quase por completo a anotação massorética de L para a Mp da BHS. 

 A nota da Mm de L (Mm 1795) em 2Sm 16.18, que forneceu dados para Weil 

compor a nota da Mp da BHS, possui o seguinte comentário:  

Al Orqw aol Otk OzOy ; dezessete (casos de palavras) escritas aol e lidas Al: Ex 21.8, Lv 

11.21, Lv 25.30, 1Sm 2.3, *2Sm 16.18, *2Rs 8.10, Is 9.2, *Is 49.5, *Is 63.9, Sl 100.3, *Sl 

139.16,* Jó 13.15, *Jó 41.4, Pr 19.7, Pr 26.2,* Esd 4.2 e *1Cr 11.20. 
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Is 9.6: 

Htao !ykihl. Atk.l;m.m;-l[;w> dwId’ aSeKi-l[; #qe-!yae ~Alvl.W hrf.Mih; hBe~r>~;l. 
 `taZO-hf,[]T;  tAab"c. hw"hy> ta;n>qi ~l"A[-d[;w> hT"[;me hq"d"c.biW jP"v.miB. Hd"[]s;l.W  

 
Tradução: Estender-se-á a soberania e haverá paz sem fim para o trono de David e 

para a sua realeza, que ele estabelecerá e firmará sobre o direito e a justiça, 

desde agora e para sempre – o ciúme do SENHOR de todo poder fará isso. 

 

Texto em A: heB.r ~;~.l (o Ketiv é lÈma rÈBBEh, estender-se-á / lit. para aumento, para 

crescimento)295  

Texto em L e na BHS: heB~r;~.l (o Ketiv é lÈmarBBEh, estender-se-á / lit. para 

aumento, para crescimento)  

Mp de A: Oq < hbrml ; a palavra é lida (Qerê) como heB.r;m.l 

Mp de L: Oq < hbrml ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: hdx Orqw !ylym Ob Otk Ox !m dx  Oq < hbrml ; a palavra é lida (Qerê) 

como heB.r;m.l. Este é um dos oito (casos de palavras) escritas como duas 

palavras e lidas como uma 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota   

Ap. Mas. da BHS: Mm 214 

 

 O vocábulo que aparece no texto de Is 9.6 é escrito de forma incomum e contrária à 

ortografia hebraica: a letra m (~em, mEm = m) é substituída pela sua equivalente em final de 

palavra ~ (tyipAs ~em, mEm sOfÏT = lit. m final) no meio da palavra. O  texto  do  Códice A 

                                                           
295 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 401; BDB, 1996, p. 916; VV.AA, 1989, p. 140 e Harris et alii, 1998, p. 

1392. 
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separa as duas partes da palavra como se fossem duas: heB.r ;~.l, enquanto o texto do 

Códice L e também da BHS une as duas partes como se fossem uma palavra, mas com a 

letra final ~ no meio do vocábulo: heB.r;~.l.296 As outras edições, como a de Snaith e a de 

Koren, adotam a forma que se encontra em L como também na BHS 

 A Mp de A, a Mp de L e a Mp da BHS possuem uma leitura Qerê e indicam que o 

vocábulo é lido como heB.r;m.l, apesar de sua grafia incomum no próprio texto bíblico. Um 

caso similar a este aparece no texto de Is 3.15 para a expressão ~,k"L;m (também discutida 

neste estudo e com citações de outros exemplos).  

A Mp da BHS, baseada nas informações da segunda parte da Mm de L (Mm 214) 

em Gn 30.11, informa que o caso em Is 9.6 é um dos oito em que o Ketiv é constituído de 

duas palavras e o Qerê de apenas uma. A segunda parte da Mm de L lista os oito casos de 

palavras escritas como duas e lidas como uma apenas: 297 

Oyrtr Orqw alm adx Otk OyOh ; quinze (casos de palavras) escritas como uma palavra e 

lidas como duas: Gn 30.11, Ex 4.2, Dt 33.2, Is 3.15, Jr 6.29, Jr 18.3, Ez 8.6, Sl 10.10,  Sl 

55. 16,    Sl  123. 4,    Jó  38. 1,    Jó  40. 6,     Ne  2. 13,     1 Cr  9. 4      e       1 Cr  27. 12  /  

dx Orqw Oytrt Otk [Ox] Opwlxw ; e as diferenças: [oito] (casos de palavras) escritas como 

duas e lidas como uma: Jz 16.25, 1Sm 9.1, 1Sm 24.9, Is 9.6, Is 44.24, Lm 1.6, Lm 4.3 e 2Cr 

34.6. 

 

 Um das diferenças na nota massorética em Is 9.6 nas três fontes é o procedimento 

editorial adotado por Weil na Mp da BHS. O editor da Massorá da BHS adotou o Qerê na 

Mp da citada edição fielmente como está na Mp de L, mas adiciona mais informações 

retirada da segunda parte da Mm do mesmo manuscrito, mas com algumas alterações. O 

esquema a seguir ilustra tal procedimento: 

2ª parte da Mp da BHS:      2ª parte da Mm de L: 

(sem termo).......................................................................................Opwlxw 

                                                           
296 Outras edições como a de Snaith e a de Koren adotam a forma que se encontra no texto do Códice L como 

também no texto da BHS, cf. Snaith, 1995, p. 642 e Neviim in Koren, 1996, p. 302. 
297  Cf. MG, 1971, p. 26, Mm 214. 
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Ox !m dx...........................................................................................[Ox]298 

!ylym Ob Otk...........................................................................................»ytrt Otk   

hdx Orqw..........................................................................................dx Orqw 

  

 

Is 9.8: 

`rmoale bb'le ld,gOb.W hw"a]g:B. !Arm.vo bve~Ayw> ~yIr;p.a, ALKu ~['h' W[d>y"w> 
Tradução: O povo inteiro a conhecerá, Efraim e o habitante de Samaria, que diz na 

sua altivez e no seu orgulho:   

 

Texto: bev ~Ay.w (wÈyOHEöv, e o habitante / e um habitante, e um morador, e um residente)299 

Mp de A: Osx dxw lm dx Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma 

com grafia plena e uma com grafia defectiva 

Mp de L: Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: $lm dxw Osx dx Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma 

com grafia defectiva e a outra com grafia plena 

 

Mm de A: Ob bevAy.w ; bevAy.w ocorre duas vezes: Is 9.8 e Sl 55.20 

Mm de L: sem nota    

Ap. Mas. da BHS: Mm 3294 

 

 Esse caso não apresenta nenhuma contradição nas informações massoréticas em 

cada fonte. Apenas a nota da Mp de A e a nota da Mp da BHS são mais específicas, pois 

                                                           
298 Nota restituída por Weil na Massorah Gedolah devido a mesma estar rasurada no texto da Mm do Códice 

L, cf. MG, 1971, p. XXIII. 
299 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 299; BDB, 1996, p. 443; VV.AA, 1989, p. 96 e Mitchel, 1996, p. 49. 
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informam não somente o total de ocorrências do vocábulo bevAy.w no texto bíblico (que são 

duas), mas também as duas grafias em que o mesmo é escrito (uma plena [bevAy.w] em Is 9.8 

e a outra defectiva [bevoy.w] no Sl 55.20).300 A Mp de L, limita-se a informar apenas o total de 

ocorrências, sem especificar mais nenhum dado adicional sobre o termo destacado e nem as 

grafias em que este aparece. 

 A Mm de A em Is 9.8 e a Mm de L no Sl 55.20 apresentam mais dados sobre a 

palavra bevAy.w e ambas concordam em seus dados, mas há uma diferença: enquanto a Mp de 

A especifica o total de ocorrências e grafias, a sua Mm apenas fornece novamente o total de 

ocorrências e as duas passagens bíblicas em que aparece a palavra em destaque. 

A Mp de L possui informações muito breves e somente fornece o total de 

ocorrências. Sua Mm (Mm 3294)301 no Sl 55.20 fornece dados adicionais sobre o vocábulo 

bevAy.w, não só o total de ocorrências, mas também os dois tipos de grafias e as suas 

referências bíblicas. A mesma nota da Mm de L forneceu dados para a composição da nota 

da Mp na BHS: 

!whnmysw Osx dxw $lm dx Ob bevAy.w ; bevAy.w ocorre duas vezes, uma com grafia plena e 

uma com grafia defectiva e suas referências: Is 9.8 e Sl 55.20. 

 

A Mp e a Mm do Códice A também apresentam uma situação similar ao do Códice 

L, mas em sentido oposto: enquanto a sua Mp fornece dados como total de ocorrências e 

tipos de grafia, a sua Mm fornece apenas o total de passagens em que bevAy.w aparece no 

texto bíblico e suas referências. Normalmente a Massorá de A fornece dados uniformes e 

há poucos casos em que sua Mp e Mm possuem cada qual dados diferentes ou mesmo 

contraditórios.302  

 

                                                           
300  Cf. E-S, 1997, p. 461. 
301  Cf. MG, 1971, p. 363, Mm 3294. 
302  Cf. Fernández Tejero e Ortega Monasterio, 1983, pp. 241-242; Loewinger, 1960, p. 95; Yeivin, 1980, pp. 

16-17 e Mynatt, 1994a, p. 54. 
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Is 9.15: 

`~y[iL'bum. wyr'V~'aum.W ~y[it.m; hZ<h;-~['h' yreV.a;m. Wyh.YIw: 
Tradução: Os guias deste povo o desencaminharam e os que eles guiavam foram 

engolidos. 

 

Texto: wy"r"Vu~a.mW (˘mÈ'uHHöArAyv, e os que eles guiavam. [r;v"a]1 Pual: lit. e os seus 

conduzidos, e os seus guiados)303 

Mp de A: $l ; a expressão ocorre uma vez no texto bíblico 

Mp de L: Obnb $l ; a expressão ocorre uma vez nos Profetas 

Mp da BHS: Oaybnb $l ; a mesma nota de L, mas com terminologia distinta 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 Há contradição entre as informações fornecidas pela Mp de A por um lado, e entre 

as informações encontradas na Mp de L e na Mp da BHS, por outro. A Mp de A afirma que 

a expressão verbal wy"r"Vua.mW somente aparece no texto de Is 9.15 e portanto, é um dos 

casos de hapax legomenon na Bíblia Hebraica. Contudo, a Mp das outras duas fontes 

afirma que a mesma expressão é uma hapax legomenon, mas somente no bloco dos livros 

dos Profetas.  

A informação de L e da BHS, do modo como é formulada, pressupõe que a 

expressão aparece mais vezes no texto bíblico e que no bloco dos Profetas, a mesma 

aparece uma única vez. Even-Shoshan  lista  apenas  uma  única  ocorrência de wy"r"Vua.mW no  

                                                           
303 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 82; BDB, 1996, p. 80 e VV.AA, 1989, p. 20. 
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texto bíblico em Is 9.15 e confirma, portanto, as informações da Mp de A.304 

 

  

Is 9.16: 

Alku yKi ~xer;y> al{ wytnOm.l.a;-ta,w> wym ~toy>-ta,w> yn"doa] xm;f.yI-al{ wyr'WxB;-l[; !Ke-l[; 
`hy"Wjn> Ady" dA[w> APa; bv'-al{ tazO-lk'B. hl'b'n> rbeDo hP,-lk'w> [r;meW @nEx' 

Tradução: Eis por que o SENHOR não será favorável aos seus jovens, não terá dó dos 

seus órfãos e das suas viúvas, pois são todos ímpios e malfeitores, e todas as 

bocas repetem propósitos insensatos. Apesar de tudo isso, a sua cólera não 

se desviou e a sua mão continua estendida. 

 

Texto: wy"m~ot.y (yÈTOmayv, seus órfãos)305 

Mp de A: $lm dxw sx dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico, uma com 

grafia defectiva e uma com grafia plena 

Mp de L: Osx dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico, uma com grafia 

defectiva... 

Mp da BHS: $Xylb $lm dxw Osx dx Ob ; a palavra ocorre duas vezes no texto bíblico, 

uma com grafia defectiva e uma com grafia plena com esta forma (como wy"mot.y) 

 

Mm de A: Ob wy"mot.y ; wy"mot.y ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica: Is 9.16 e Sl 109.12 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

                                                           
304  Cf. E-S, 1997, p. 127. 
305 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 302; BDB, 1996, p. 450; VV.AA, 1989, p. 97; Mitchel, 1996, p. 75 e Harris 

et alii, 1998, p. 688. 
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 A nota da Mp de A e da BHS concordam entre si ao afirmarem que o vocábulo 

wy"mot.y aparece em duas passagens do texto bíblico, uma com grafia plena e outra com grafia 

defectiva. A Mm do Códice A, confirmando esta informação, lista as duas passagens em 

que a palavra wy"mot.y aparece: em Is 9.16 (com grafa defectiva wy"mot.y) e no Sl 109.12 (com 

grafia plena wy"mAtyil).306 

 A Mp de L apenas diz que o termo wy"mot.y aparece em duas passagens bíblicas e que 

uma delas é escrita com grafia defectiva e não faz alusão à grafia plena da outra ocorrência. 

A prática comum da Massorá quando uma palavra ocorre duas vezes no texto bíblico e uma 

delas com grafia plena e a outra com grafia defectiva é formular a nota do modo como está 

na Mp de A e na Mp da BHS ($lm dxw sx dx Ob).307  

 Rubinstein faz um comentário sobre a nota massorética no Códice L e sugere que a 

mesma em Is 9.16 deveria ser $sxw $l (uma vez no texto bíblico e com grafia defectiva) em 

oposição à forma plena que aparece no Sl 109.12, no qual consta a nota $lmw $l (uma vez no 

texto bíblico e com escrita plena).308 Já Díaz-Esteban, contrariando Rubinstein, afirma que 

não há razão para ver algum lapso do copista do Códice L nesta passagem, pois a alusão à 

ocorrência da mesma palavra com escrita plena é subentendida.309 

 Por último, Weil adicionou o termo massorético $Xylb (aram. h"n"vyil"B, heb. !Av"l"B, 

com esse significado, com essa forma) na Mp da BHS para especificar que a nota 

massorética se refere à forma das duas ocorrências de wy"mot.y que se encontram em Is 9.16 e 

no Sl 109.12. Além dessa forma (que é o plural masculino e com sufixo de terceira pessoa 

do singular do termo ~At"y, yATOm, orfão), há ainda em outras passagens, formas plurais e 

                                                           
306  Cf. E-S, 1997, p. 514. 
307 Notas incompletas na Mp do Códice L também foram objeto de discussão entre os estudiosos, os quais 

argumentam que a formação de seu comentário massorético apresenta ecletismo e vários casos de 
incoerência interna, cf. Cf. Weil, 1962, p. 271; Fernández Tejero e Ortega Monasterio, 1983, pp. 241-242; 
Mynatt, 1994a, p. 54 e idem, 1994b, pp. 245-246. 

308 Cf. Rubinstein, 1965, p. 18, n. 10. 
309 Cf. Díaz-Esteban, 1966a, p. 7. 
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com outros sufixos ou prefixos: ~yimAt.y (yÈTOmÏm, orfãos) oito vezes, ~yimAtyiw (wÏTOmÏm, 

e os orfãos) uma vez e ^y,mAt.y (yÈTOmeyKhA, teus orfãos) uma vez.310 

  

 

ISAÍAS, capítulo 10: 
Is 10.3: 

hn"a'w> hr'z>[,l. WsWnT' ymi-l[; aAbT' qx'r>M,mi ha'A~vl.W hD'quP. ~Ayl. Wf[]T;-hm;W 
`~k,d>AbK. Wbz>[;t;   

Tradução: Que fareis no dia do castigo, quando de longe virá a tempestade? A quem 

acorrereis para encontrar socorro? Onde depositareis a vossa fortuna?   

 

Texto: h"aA~v.lW (˘læÈHO'Ah, a tempestade / lit. e de uma tempestade, e de uma tormenta)311 

Mp de A: Obnb lm Ob ; a expressão ocorre duas vezes com grafia plena nos Profetas  

Mp de L: $lm Ob ; a expressão ocorre duas vezes com grafia plena no texto bíblico  

Mp da BHS: $Xylb $lm Ob ; a expressão ocorre duas vezes com grafia plena com esta 

forma (como h"aAv.lW) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A informação massorética constatada nas três fontes não são coincidentes entre si. 

Enquanto a Mp do Códice A afirma que a palavra h"aAv.lW aparece em duas passagens no 

bloco dos Profetas com grafia plena, a Mp do Códice L afirma que a mesma palavra consta 

                                                           
310  Cf. E-S, 1997, p. 514. 
311  Cf. Alonso Schökel, 1997, pp. 659-660; BDB, 1996, p. 996;  VV.AA, 1989, p. 245; Harris et alii, 1998, p. 

1530 e Mitchel, 1996, p. 99. 
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em duas passagens bíblicas, mas sem especificar em que bloco da Bíblia Hebraica tal 

expressão aparece. A Mp da BHS, por sua vez, afirma que h"aAv.lW aparece duas vezes 

com grafia plena e com a mesma forma em que aparece em Is 10.3. 

As três fontes apenas concordam entre si ao informar o total de duas ocorrências de 

h"aAv.lW com grafia plena. A Mp de A, por um lado e a Mp de L e a Mp da BHS, por outro, 

não estão em total acordo em respeito a que bloco da Bíblia Hebraica tal expressão ocorre.  

 A Mp do Códice A faz alusão a duas ocorrências de h"aAv.lW no bloco dos Profetas, 

com escrita plena, mas essa informação não tem o respaldo de Even-Shoshan. Essa forma 

aparece apenas uma vez em Is 10.3 e a outra no Sl 63.10.312 A especificação da Mp de A 

em localizar as duas ocorrências do vocábulo nos Profetas não confere com os estudos aqui 

realizados.  

 A Mp do Códice L, por sua vez, não especifica a localização de h"aAv.lW no texto 

bíblico, mas apenas informa que a mesma aparece em dois textos ao longo da Bíblia 

Hebraica. Todavia, a Mp da BHS é mais específica do que a Mp de L e fornece três 

detalhes de h"aAv.lW no texto bíblico: 1º total de ocorrências; 2º grafia e 3º forma. Por fim, 

todos os detalhes fornecidos pela nota massorética da BHS são confirmados pela 

concordância consultada neste estudo.313     

 

 

Is 10.4: 

 Ady" dA[w> APa; bv'-al{ tazO-lk'B. WlPoyI ~ygIW~rh] tx;t;w> rySia; tx;T; [r;k' yTil.Bi 
`hy"Wjn.  

                                                           
312 Cf. E-S, 1997, p. 1118. 
313 Even-Shoshan, Mandelkern e Lizowsky listam duas ocorrências, entre várias, do vocábulo destacado em 

suas concordâncias: no Sl 63.10 (h"aAv.l) e em Is 10.3 (h"aAv.lW), a primeira das quais sem a conjunção 
wAw, cf. E-S, 1997, p. 1118;  Mandelkern, 1977, pp. 1134-1135 e Lizowsky, 1981, p. 1407. Além dessas, 
Even-Shoshan também registra outras formas como: h"aAv / h"aov (HO'Ah / Ho'Ah,  uma desgraça, cinco 
vezes): Is 47.11, Sf 1.15, Sl 35.8, Jó 30.3 e Jó 38.27; h"aAv.B (BÈHo'Ah, em um desastre, uma vez): Sl 35.8; 
h"aAv.K (KÈHo'Ah, como uma ruína, uma vez): Pr 1.27; h"aAv;K (KaHo'Ah, como a tempestade, uma vez): Ez 
38.9; t;aoVimW (umiHHO'aT, e da desgraça dos..., uma vez): Pr 3.25 e ~,heyaoVim (miHHo' hem, da 
desgraça/ruínas deles, uma vez): Sl 35.17. Total de ocorrências: treze, cf. ibidem, 1997, p. 1118. Cf. 
também Lizowsky, 1981, p. 1407 e Mitchel, 1996, p. 99. 
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Tradução: Não poderão senão arrastar-se entre os prisioneiros e cair entre as vítimas. 

Apesar de tudo isso, a sua cólera não se desviou, e sua mão continua 

estendida. 
 

Texto: ~yigW~r]h (h·r˘GÏm, [g;r"h] Qal: as vítimas / lit. umas vítimas, uns cadáveres, uns 

assassinados)314 

Mp de A: $lm dx Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma com grafia 

plena... 

Mp de L: Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica 

Mp da BHS: $lm dxw Osx dx Ob ; a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma 

com grafia defectiva e uma com grafia plena  

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A concordância de Even-Shoshan confirma as informações massoréticas das três 

fontes e fornece as duas ocorrências de ~yigWr]h no texto bíblico: uma com grafia plena em 

Is 10.4 (~yigWr]h) e a outra com grafia defectiva em Is 14.19 (~yigur]h).315 As três fontes, 

mesmo com formulações distintas, estão em acordo entre si em relação ao total de 

ocorrências do vocábulo em discussão. 

 A Mp de L somente se limita a fornecer o total de vezes em que ~yigWr]h aparece ao 

longo do texto bíblico, enquanto a Mp de A informa a grafia plena de uma e omite a 

informação da outra ocorrência com grafia defectiva (a prática comum nesse tipo de caso é 

o manuscrito massorético informar os dois tipos de grafia).  

                                                           
314 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 185; BDB, 1996, p. 247; VV.AA, 1989, p. 55; Mitchel, 1996, p. 54 e Harris 

et alii, 1998, p. 366. 
315  Cf. E-S, 1997, p. 314. 
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A Mp de A em Is 14.19 para ~yigur]h é mais completa e tem a seguinte formulação: 

lm dxw sx dx Ob (a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica, uma com grafia 

defectiva e uma com grafia plena)316 e tal nota é similar à nota da Mp da BHS em ambos os 

textos: em Is 10.4 e em Is 14.19.317 A única diferença é a falta dos pontos acima das 

abreviaturas lm e sx na Mp de A. 

 Na passagem de Is 10.6 e de Is 14.19 somente a Mp da BHS é mais completa e 

fornece dados íntegros sobre as duas ocorrências de ~yigWr]h no texto bíblico e suas 

respectivas grafias. As notas massoréticas das outras fontes não são tão específicas e nem 

tão completas como a nota da Mp da BHS.318  

 

 

Is 10.13: 

~h,yte~doyti[]w: ~yMi[; tl{~WbG> rysia'w> ytiAnbun> yKi ytim'k.x'b.W ytiyfi[' ydIy" x;koB. rm;a' yKi 
`~ybiv.Ay ryB~iaK; dyrIAaw> ytifeAv 

Tradução: pois ele disse: É pela força da minha mão que agi e pela minha sabedoria, 

pois tenho o entendimento. Eu suprimi as fronteiras dos povos e lhes 

saqueei as reservas. Como um poderoso, fiz descer aqueles que estavam 

sentados em tronos.   
 

1º Texto: tol~Wb.G (GÈv˘loT, as fronteiras / lit. fronteiras, limites, divisas)319 

Mp de A: !k Otk $l ; a palavra ocorre uma vez na Bíblia Hebraica escrita dessa maneira  

Mp de L: Otk $l (sic L) ; a palavra ocorre uma vez na Bíblia Hebraica escrita... 

                                                           
316  Cf. HUBP, 1975, p. 56. No Códice L, por outro lado, não há qualquer nota massorética em Is 14.19, cf. 

BHK, 1968, p. 628. 
317  Cf. BHS, 1997, pp. 690 e 696. 
318 Há uma informação sobre o manuscrito de nº 30 na coleção de Benjamin Kennicott (1776/1780) onde 

consta que em Is 10.4 o termo ~yigWr]h é escrito de modo diferente e aparece da seguinte forma: ~yigor]h 
(h·roGÏm), cf. HUBP, 1975, p. 38, terceiro aparato. Todavia, tal forma não consta em qualquer dos 
dicionários de hebraico bíblico aqui utilizados (Alonso Schökel, BDB, VV.AA, etc.). 
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Mp da BHS: Osx Otkw $l ; a palavra ocorre uma vez na Bíblia Hebraica e escrita com 

grafia defectiva 

              

Mm de A: sem nota 

Mm de L: Nm 32.33, Dt 32.8, Is 10.13 e Sl 74.17 

Ap. Mas. da BHS: Mm 2241 

 

 A Mp de A, de L e da BHS concordam em afirmar que o termo tolWb.G aparece 

apenas uma única vez ao longo do texto da Bíblia Hebraica escrita do modo em que aparece 

em Is 10.13, isto é, sem o segundo waw no sufixo tA de plural feminino320 (uma das 

formas seria tAlWb.G, GÈv˘lOT). 

 Even-Shoshan lista várias formas do substantivo feminino h"lWb.G (GÈv˘lAh, 

fronteira, limite, marco, confim, demarcação, margem, borda, divisa)321 no texto bíblico e 

as formas similares àquela que está em Is 10.13 são: tAlub.G (GÈvulOT, uma vez) em Jó 24.2; 

tolub.G (GÈvuloT, uma vez) em Dt 32.8; tAlWb.G (GÈv˘lOT, uma vez) em Sl 74.17 e tolub.GiB 

(BiGGÈvuloT, nas margens, uma vez) em Nm 32.33.322  

 A Mm do Códice L (Mm 2241), complementando a informação massorética, lista 

algumas passagens bíblicas contendo as formas semelhantes a tolWb.G que se encontra em Is 

10.13: Nm 32.33; Dt 32.8; Is 10.13 e Sl 74.17.323 Entretanto, a Mm de L deixa de listar a 

passagem de Jó 24.2 onde encontra-se a forma tAlub.G que é igualmente similar a que está 

no texto de Is 10.13 e em outros textos listados. 

  

                                                                                                                                                                                 
319 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 127; BDB, 1996, p. 148; VV.AA, 1989, p. 36; Mitchel, 1996, p. 103 e Harris 

et alii, 1998, p. 239. 
320 Cf. Seow, 1995, p. 18; Kelley, 1998, p. 63; J. Hollenberg e K. Budde, Gramática Elementar da Língua 

Hebraica, 7 ed., 1991, p. 117; G. Kerr, Gramática Elementar da Língua Hebraica, 3 ed., 1980, p. 40 e P. 
Auvray, Iniciação ao Hebraico Bíblico, 1997, p. 31. 

321  Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 127; Berezin, 1995, p. 64; BDB, 1996, p. 148 e VV.AA, 1989, p. 36. 
322  Cf. E-S, 1997, p. 218. 
323  Cf. MG, 1971, p. 256, Mm 2241. 
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Em relação à terminologia das três fontes, há alguns dados a serem discutidos: a Mp 

de A somente afirma que a forma tolWb.G em Is 10.13 é  !k Otk $l (a palavra ocorre uma 

única vez na Bíblia Hebraica escrita dessa maneira); a Mp de L afirma que a mesma 

palavra é Otk $l (a palavra ocorre uma vez na Bíblia Hebraica escrita...) e a Mp da BHS 

apresenta uma outra formulação para o mesmo caso: Osx Otkw $l (a palavra ocorre uma 

vez na Bíblia Hebraica e escrita com grafia defectiva). 

 A formulação da Mp do Códice L deveria conter a expressão massorética !k Otk 

(KÈTÏv KEn, escrito assim, escrito dessa maneira).324 A Mp da BHS, por outro lado, mesmo 

que parcialmente diferente, além de fornecer a informação de que tolWb.G ocorre uma única 

vez, especifica o tipo de grafia da mesma. Todavia, a Mp da BHS deixa transparecer que 

não há outras formas da mesma palavra com grafia também defectiva.  

A Mp de A, por sua vez, possui uma formulação mais específica e mais objetiva do 

que aquela da BHS e afirma que tolWb.G é uma expressão única com a grafia que se 

encontra em Is 10.13 e não ignora que haja outras formas da mesma palavra em outros 

lugares do texto bíblico com outras grafias, tanto defectivas quanto plenas.  

 

 

2º Texto: ~,hyetod~Yt][;w (o Ketiv é waøv·TyyDOT hem, e lhes (saqueei) as reservas / lit. e 

suas reservas, e seus tesouros, e suas provisões)325 

Mp de A: Oq < ~hytdwt[w ; a palavra é lida (Qerê) como ~,hyetodWt\[;w (waøv·T˘DoT hem) 

Mp de L: Oq < ~hytwdwt[w ; lê-se (Qerê) ~,hyetAdWt\[;w (waøv·T˘DOT hem) 

Mp da BHS: Oq < ~hytwdwt[w ; a mesma nota de L 

 

                                                           
324  Cf. BHS, 1997, p. 55; BHQ, 1998, p. XXXVIII; Yeivin, 1980, p. 94; Scott, 1995, p. 41 e Kelley et alii, 

1998, p. 121. 
325 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 527; BDB, 1996, p. 800 e VV.AA, 1989, p. 190. 
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Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota 

 

 A anotação de Qerê para a expressão ~,hyetodYt][;w em Is 10.13 é quase idêntica na 

Mp das três fontes aqui em pesquisa. O Qerê da Mp de L e da Mp da BHS são idênticos e 

não apresentam diferenças. Ambas as fontes afirmam que o Qerê é ~,hyetAdWt\[;w 

(waøv·T˘DOT hem), sendo que a mesma expressão é totalmente com grafia plena, inclusive 

na quarta sílaba onde se encontra a forma plena Ad (DO).  

Entretanto, o Qerê da Mp de A difere das outras duas e possui a seguinte sugestão 

de leitura: ~,hyetodWt\[;w (waøv·T˘DoT hem), isto é, uma forma quase igual à das outras duas 

fontes, mas a quarta sílaba da palavra é defectiva od (Do), mas sem alteração de significado, 

apenas de grafia.  

O Códice A, o Códice L e a BHS colocacam o acento secundário gaya em uma das 

sílabas do vocábulo. O acento gaya aparece no texto de L e da BHS da seguinte maneira: 

~,hyetod)Yt\[;w, isto é, o acento é colocado abaixo da quarta sílaba ( od)). Já no texto de A, o 

mesmo acento é colocado na terceira sílaba (Y)t): ~,hyetodY)t\[;w. A edição de Snaith e a de 

Koren concordam com o texto de L e da BHS contra o texto de A.326 Nesse caso, as três 

fontes apresentam pequenas diferenças, não só na anotação do Qerê, mas também na 

colocação do acento gaya na mesma palavra.327 

O tratado Okhlah we-Okhlah possui uma lista massorética contendo casos de 

palavras que possuem a letra yud lida como waw. O caso de Is 10.13 para o termo 

~,hyetodYt][;w é mencionado entre os trinta e dois listados pelo tratado e sua lista inicia-se 

com a seguinte nota: !whynmysw gwld #w #rqw #twbyt #cmb #y !ybtk b"a (uma lista 

                                                           
326  Cf. Snaith, 1995, p. 644 e Neviim in Koren, 1996, p. 303. 
327 Yeivin informa que o uso ou não do acento gaya nos textos bíblicos de tradição massorética podem 

apresentar variações entre os manuscritos e edições impressas, cf. Yeivin, 1980, pp. 256-257.  
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alfabética de [palavras] escritas com yud no meio e lidas como waw omitido e suas 

referências...).328 

 

 

3º Texto: ryiB~a;K (Ka'BæBÏr, como um poderoso / como um grande, como um forte)329 

Mp de A: Oa tk $l ; a expressão ocorre uma única vez no texto da Bíblia Hebraica escrita 

com a letra alef   

Mp de L: Oa Otk $l ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: $Xylb $lw Orq al a Otk OxOm ; este é um dos quarenta e oito casos na Bíblia 

Hebraica em que um termo é escrito com a  letra alef que não é lida e esse termo 

(ryiBa;K) ocorre uma única vez no texto bíblico nesta forma (como ryiBa;K) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: Mm 898  

 

 O vocábulo ryiBa;K em Is 10.13 tem merecido uma observação massorética da Mp 

de A, de L e da BHS, as quais apresentam as mesmas informações, sendo que a Mp da BHS 

fornece mais informações tomadas da Mm de L. A palavra ryiBa;K é considerada um hapax 

legomenon pelas três fontes, informação confirmada também por Even-Shoshan.330  

 A Mm de L (Mm 898) em Nm 11.4 fornece uma informação diferente de sua Mp 

em Is 10.13 e fornece uma lista contendo quarenta e oito casos em que a letra alef é escrita 

                                                           
328 Cf. Okhl 80, pp. 85-86. A Mm de L possui uma nota semelhante ao do tratado em Nm 21.32 para a 

palavra v,ryoY;w (wayyoreH, e expulsou) e reza assim: [w !yyrqw htwbyt $[cmb y !ybtk dx dx !m 

tyb"pla] (uma lista alfabética de casos escritos com yud no meio da palavra e lidos como waw), cf. MG, 
1971, pp. 100-101, Mm 832. 

329 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 307; BDB, 1996, p. 460; VV.AA, 1989, p. 98; Mitchel, 1996, p. 103 e Harris 
et alii, 1998, p. 700. 

330  Cf. E-S, 1997, p. 7. 
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em determinada palavra, mas não lida. O caso que se encontra em Is 10.13 é um deles.331 A 

Mm 898 lista na verdade cinqüenta casos ao todo e inclui também os casos que se 

encontram em 1Sm 14.33 e no Sl 99.6.332 Sua nota possui o seguinte comentário e 

referências bíblicas: 

Oyrq alw a Obytk OxOm ; este é um dos quarenta e oito casos na Bíblia Hebraica em que um 

termo é escrito com a letra alef que não é lida: Ex 5.7, Nm 11.4, Nm 11.25, Dt 24.10, Js 12.20, 

Jz 4.21, Jz 9.41, 1Sm 18.29, 2Sm 10.17, 2Sm 11.1, 2Sm 11.24, 2Sm 11.24, 2Sm 23.15, [2Sm 

23.16], [2Sm 23.20], 1Rs 11.39, 2Rs 2.21, 2Rs 20.12, Is 10.13, Is 10.33, Is 30.5, Is 41.25, Jr 

2.13, [Jr 2.13], Jr 30.16, Jr 51.9, Ez 9.8, Ez 16.57, Ez 25.6, Ez 28.24, Ez 28.26, Ez 39.2, Ez 

43.27, Ez 47.8, Os 4.6, Os 10.14, Os 10.14, Jl 2.6, [Na 2.11]!, *Zc 11.5, Sl 89.11, *Jó 19.2, Jó 

31.7, Dn 1.4, *Ne 5.7, Ne 6.8, Ne 12.38 e Ne 13.16 / [1Sm 14.33]? e [Sl 99.6]?333 

 

 Yeivin afirma que este tipo de caso em Is 10.13 poderia ter outros tipos de 

formulação massorética para expressar a mesma observação e além disso, esse mesmo caso 

é também um dos tipos de Qerê e Ketiv que se pode encontrar em manuscritos 

massoréticos.334 De acordo com Yeivin, pode-se aplicar outras opções de formulação 

massorética ao caso do vocábulo ryiBa;K: 

1º opção: Oq < ryiB;K ; a palavra é lida (Qerê) como ryiB;K  

2º opção: a ryty ; o alef é supérfluo/dispensável 

3º opção: Orq alw a Otk ; escrito com alef e não lido 

A Mp de A e a Mp de L possuem a mesma nota massorética para o termo ryiBa;K e 

os dois códices têm a mesma tradição massorética para este caso. Somente a Mm de L 

possui uma nota com formulação  diferente  de  sua  Mp e fornece uma lista de outros casos  

                                                           
331  Cf. MG, 1971, pp. 109-110, Mm 898. 
332  Ibidem, 1971, p. 110, Mm 898. 
333 Weil restituiu as duas últimas citações (1Sm 14.33 e Sl 99.6) entre [ ] no final da lista, acrescentando 

também o sinal de interrogação [?]. Weil argumenta que esse procedimento assinala uma questão não 
resolvida, isto é, há dúvidas se no códice as duas citações são estas mesmas, cf. MG, 1971, p. XXIII. 

334  Cf. Yeivin, 1980, pp. 53-54. 
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similares. O Códice A, por sua vez, não fornece nenhuma nota ou informação adicional em 

sua Mm.   

A formulação da nota massorética na Mp da BHS tem por base a nota da Mm de L 

que se encontra em Nm 11.4. Entretanto, Weil modificou alguns termos massoréticos e 

acrescentou os termos $l (hapax legomenon) e OXylb (nesta forma, nesta língua, neste 

significado). No esquema abaixo, pode-se separar cada parte dos termos massoréticos entre 

a Mp da BHS e a Mm de L: 

Mp da BHS:        Mm de L:  

OxOm.....................................................................................................OxOm 

OOtk.....................................................................................................Obytk 

a.......................................................................................................a 

al....................................................................................................alw 

Orq....................................................................................................yrq 

$Xylb $lw..........................................................................................(sem termo) 

 

 Por fim, há uma nota seguida de uma lista massorética no tratado Okhlah we-

Okhlah (Okhl 103) que é semelhante à nota e à lista Mm 898 do Códice L. A formulação de 

sua nota é a seguinte: #ysw !yrq alw #twbyt a[cmb #a !ybsn !ylm x"m (quarenta e 

oito casos de palavras rubricadas com [a letra] alef no meio da palavra e não lida e suas 

referências...). As referências bíblicas são praticamente as mesmas àquelas que se 

encontram na Mm de L, contudo, o tratado lista na verdade quarenta e sete casos ao todo.335 

 

 

                                                           
335 Cf. Okhl 103, pp. 97-98. 
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Is 10.17: 

 ~AyB. Arymiv.W Atyvi hl'k.a'w> hr'[]b'W hb'h'l,l. AvA~dq.W vael. laer'f.yI-rAa hy"h'w> 
`dx'a, 

Tradução: A luz de Israel se tornará um fogo e o seu Santo, uma chama, que queimará 

e devorará suas sarças e seus espinheiros em um único dia. 

 

Texto: AvA~d.qW (˘qÈöDOHO, e o seu Santo / e seu Santo)336 

Mp de A: $l ; o termo ocorre uma única vez no texto bíblico 

Mp de L: Ob ; o termo ocorre duas vezes no texto bíblico 

Mp da BHS: $lm Ob ;  o termo ocorre duas vezes no texto bíblico com grafia plena 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota 

Ap. Mas. da BHS: sem nota           

 

 A expressão AvAd.qW em Is 10.17 possui diferentes observações massoréticas por 

parte de cada uma das fontes. A Mp do Códice A afirma que AvAd.qW é um hapax 

legomenon e somente consta no texto bíblico mencionado, enquanto a Mp do Códice L 

comenta que a mesma palavra aparece em dois textos bíblicos. A Mp da BHS, confirmando 

a Mp de L, fornece ainda a informação de que AvAd.qW aparece com grafia plena em duas 

passagens bíblicas. 

 Even-Shoshan lista duas formas similares da expressão: AvAd.qW (˘qÈöDOHO) em Is 

10.17 e AvAd.q (qÈöDOHO) em Is 49.7, a primeira das quais com a conjunção waw e a 

segunda sem.337 Pelos dados colhidos da concordância, faz-se necessário explicar o ponto 

de vista defendido por cada Mp (cf. a seguir): 

                                                           
336 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 569; BDB, 1996, p. 872; VV.AA, 1989, p. 210; Mitchel, 1996, p. 57 e Harris 

et alii, p. 1323. 
337  Cf. E-S, 1997, p. 1000. 



 190

 A Mp de A considera AvAd.qW como hapax legomenon, pois esta forma (com 

conjunção waw [W] e com sufixo pronominal de terceira pessoa masculina singular [A]) 

aparece somente em Is 10.17. A mesma Mp ignora a outra forma similar da mesma palavra 

sem a conjunção em Is 49.7 e não a considera em seus dados massoréticos.  

A Mp de L e a Mp da BHS consideram as duas passagens em que as formas AvAd.qW 

e AvAd.q aparecem e ignoram a presença da conjunção em um delas. A Mp de A se atem à 

exata forma que consta em Is 10.17 (com conjunção e sufixo), enquanto a Mp das outras 

duas fontes consideram somente a forma com o mesmo sufixo pronominal, porém 

ignorando a conjunção. A Mp da BHS comenta ainda que ambas as ocorrências possuem 

escrita plena, isto é, com o primeiro waw holem [A]. 

 Em resumo, as três fontes possuem exatidão, mesmo havendo variações de 

informação em cada uma delas. As notas massoréticas fornecem dados que possuem 

respaldo da concordância, apenas cada uma delas enfoca um aspecto diferente da expressão 

AvAd.qW em Is 10.17.    

 

 

Is 10.26: 

Aaf'n>W ~Y"h;-l[; WhJem;W br~eA[ rWcB. !y"d>mi tK;m;K. jAv tAab"c. hw"hy. wyl"[" dreA[w....   
`~yIr'c.mi %r,d,B.  

Tradução: Contra ele o SENHOR de todo poder, brandirá o açoite como golpeou Midian 

no Rochedo de Oreb e levantará o seu bastão sobre o mar como no caminho 

do Egito. 
 

Texto: ber ~A[ (vOrEv, Oreb)338 

Mp de A: $lm Od ; o nome aparece em quatro passagens no texto bíblico com grafia plena 

Mp de L: $lm Oh ; o nome aparece em cinco vezes no texto bíblico com grafia plena 

                                                           
338 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 776; BDB, 1996, p. 788 e VV.AA, 1989, p. 187. 
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Mp da BHS: $lm Od ; a mesma nota de A 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: sem nota                  
 

Even-Shoshan lista ao todo quatro ocorrências do nome berA[ no texto bíblico e 

com várias grafias: Jz 7.25 (três vezes: uma plena e duas defectivas) e Jz 8.3 (uma 

defectiva). Porém, omite a passagem de Is 10.26.339  

Pelo texto do Códice L, representado tanto pela BHS como pela BHK, na passagem 

de Jz 7.25 consta quatro ocorrências do nome: berA[ (duas plenas) e bero[ (duas 

defectivas). Em Jz 8.3 o nome possui grafia defectiva e em Is 10.26, plena. Total no texto 

de L: seis (três plenas e três defectivas).340 Pelo texto do mesmo manuscrito, o nome é 

registrado três vezes com escrita plena e não cinco, como quer a sua Mp ou mesmo quatro 

como quer a Mp de A e a Mp da BHS. 

Pelos dados colhidos até aqui, as informações massoréticas discordam entre si e não 

possuem o respaldo das referências, tanto de Even-Shoshan quanto do próprio texto bíblico. 

A alusão à quatro ou mesmo à cinco ocorrências do nome berA[ com escrita plena no texto 

da Bíblia Hebraica não se pôde confirmar pelos estudos feitos até aqui. 

   

 

Is 10.33: 

~y[iWdG> hm'AQh; ymer'w> hc'r'[]m;B. hr'~aPu @[es'm. tAab'c. hw"hy> !Ada'h' hNEhi 
 `WlP'v.yI ~yhiboG>h;w>  

 

                                                           
339  Cf. E-S, 1997, p. 845. Lizowsky lista apenas duas passagens com escrita plena (Jz 7.25 e Is 10.26), uma 

defectiva (Sl 147.9) e uma com prefixo (berA["K) em Ct 5.11, cf. Lizowsky, 1981, p. 1112. 
340 Há ainda mais um registro do nome no Sl 83.12, mas prefixado com a preposição .K (KÈ, lit. conforme um, 

como um) e com escrita defectiva: bero[.K (KÈvorEv, como Oreb), cf. BHK, 1968, p. 1049 e BHS, 1997, p. 
1166. Cf. também Snaith, 1995, p. 1010 e Ketuvim in Koren, 1996, p. 46. 
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Tradução: Eis que o SENHOR DEUS de todo poder corta a ramagem com violência: os 

que são de estatura alta são abatidos, os mais elevados são postos abaixo. 

 

Texto: h"r ~auP (Pu'ærAh, a ramagem / lit. uma ramagem, um ramo, uma fronde)341 

Mp de A: Oa Otk $l ; o termo ocorre uma única vez no texto bíblico escrito com a letra 

'Alef 

Mp de L: Oa Otk $l ; a mesma nota de A 

Mp da BHS: $Xylb $lw Orq al a Otk OxOm !m dxw Og ; o termo ocorre três vezes no texto 

bíblico e este é um dos quarenta e oito casos em que um termo é escrito com a 

vogal alef que não é lida e este termo (h"rauP) ocorre uma única vez na Bíblia 

Hebraica nesta forma (como h"rauP) 

 

Mm de A: sem nota 

Mm de L: sem nota  

Ap. Mas. da BHS: Mm 898     

      

 Os dados massoréticos em Is 10.33 para a palavra h"rauP são similares ao terceiro 

caso que aparece em Is 10.13 para o termo ryiBa;K, analisado anteriormente. A Mp de A e 

a Mp de L, possuindo a mesma nota, informam que o vocábulo h"rauP é único no texto 

bíblico e escrito com a letra alef.342 

 A Mp da BHS, fornecendo dados adicionais, alguns deles tomados da Mm de L em 

Nm 11.4 (Mm 898), diz que o termo h"rauP aparece em três passagens bíblicas e também é 

um dos quarenta e oito casos de palavras escritas com a letra alef que não é lida. Além 

disso, afirma que a palavra na forma em que se encontra em Is 10.33 é única. 

  

                                                           
341 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 528; BDB, 1996, p. 802 e VV.AA, 1989, p. 191. 
342  Cf. E-S, 1997, p. 935. 
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Even-Shoshan lista somente uma ocorrência de h"rauP e justamente em Is 10.33. 

Além dessa passagem, há ainda outras duas ocorrências da mesma palavra, mas escrita sem 

a letra alef e com waw shureq (W) sendo da seguinte forma: h"rWP em Is 63.3 e Ag 2.16.343 

A Mp da BHS no texto de Ag 2.16 apresenta a seguinte nota massorética: a Otk dxw Og (a 

palavra ocorre três vezes no texto bíblico e uma delas escrita com a letra alef).344  

 Weil completou as informações massoréticas da BHS baseando-se não na Mp de L, 

mas baseando-se em parte na Mm do mesmo códice na forma em que aparece na Mm 

898.345 A única ressalva a fazer sobre a Mm 898 é a sua relação de cinqüenta ocorrências e 

não de quarenta e oito casos de palavras escritas com a vogal alef que não é lida.  

A correspondência abaixo esquematiza a relação entre os termos massoréticos da 

Mp da BHS e entre os da Mm de L, segundo o procedimento adotado por Weil:  

Mp da BHS:         Mm de L: 

Og....................................................................................................................(sem termo) 
!m dxw..........................................................................................................(sem termo) 

OxOm..................................................................................................................OxOm 
a Otk.............................................................................................................a Obytk 
Orq al...........................................................................................................Oyrq alw 
$lw...................................................................................................................(sem termo) 

$Xylb..............................................................................................................(sem termo) 
 
 Weil enriqueceu as informações massoréticas da Mp da BHS, empregando em parte 

os dados da Mm do Códice L. Os termos comuns entre ambas as Massorás são apenas três: 

OxOm, a Otk e Orq al (mesmo que os dois últimos sejam abreviados na Mp da BHS) e os 

quatro termos acrescidos por Weil são: Og, !m dxw, $lw e $Xylb. Resumindo, a nota 

massorética da Mp da BHS tem como objetivo especificar e detalhar ainda mais os dados 

sobre o vocábulo h"rauP que ocorre em Is 10.33. 

                                                           
343  Cf. BHS, 1997, p. 941. 
344  Ibidem, 1997, p. 1062. 
345  Cf. MG, 1971, pp. 109-110, Mm 898. Cf. também Okhl 103, pp. 97-98. 
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RESULTADOS DA ANÁLISE 
 

A pesquisa constatou diferenças entre os comentários massoréticos de cada uma das 

três fontes aqui em análise: o Códice de Alepo A, o Códice de Leningrado B19a e a Biblia 

Hebraica Stuttgartensia (BHS). Foram analisadas ao todo duzentos e vinte e duas notas 

divergentes nos dez primeiros capítulos do livro de Isaías nos três documentos. Constatou-

se que cada documento apresenta dados massoréticos distintos para as palavras e 

expressões destacadas do texto bíblico.1 

A composição do comentário massorético do Códice A teve uma orientação 

diferente da composição da Massorá do Códice L. O massoreta de A empenhou-se em fazer 

de sua Massorá a mais exata possível e evitou enganos. As notas de A são normalmente 

precisas e raramente há casos em que constatou-se lapsos ou anotações incompletas. Num 

total de setenta e duas notas analisadas, sessenta são precisas (83,33%). Encontrou-se 

também um registro maior de notas em sua Mp em comparação com a Mp de L.2 Há alguns 

casos na Mp de A em que percebeu-se dados e formulações inexatas (de acordo com as 

concordâncias aqui em uso, oito notas são inexatas [11,11%] e quatro são parcialmente 

exatas [5,56%]). 

Foi constatado que há poucas notas da Mp do Códice A que são complementadas 

pelos dados de sua Mm. Dos setenta e dois casos analisados, apenas doze notas possuem 

dados completados e especificados pela sua Mm (16,67%). A Mm de A só possui um tipo, 

a elaborativa, onde a Mm fornece as referências das passagens bíblicas aludidas pela nota 

da Mp.3 

Constatou-se que a composição da Massorá de A passou por um processo de seleção 

de material massorético e determinadas listas ou obras não foram utilizadas.4 Percebeu-se 

                                                           
1 Constatou-se que o total de notas massoréticas em cada fonte é a seguinte: Códice A: 584 notas; Códice L: 

371 notas e BHS: 546 notas.  
2 Cf. I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, p. 16; D.S. Mynatt, “Causes for the Massorah 

Parva Errors in the Leningrad Codex B19a”, IOMS 11, 1994a, p. 54; D.S. Loewinger, “The Aleppo Codex 
and the Ben Asher Tradition”, Textus 1, 1960, p. 95; M.H. Goshen-Gottstein, “The Aleppo Codex and the 
Rise of the Massoretic Bible Text”, BA 42, 1979, p. 149; idem, “The Authenticity of the Aleppo Codex”, 
Textus 1, 1960, p. 26 e E. Fernández Tejero e M.T. Ortega Monasterio, “Las Masoras de A, C y L en el 
Libro de Joel”, IOMS 5, 1983, p. 242. 

3 Cf. Loewinger, 1960, p. 95; Yeivin, 1980, pp. 18-19 e P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The 
Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 52. 

4 Cf. Loewinger, 1960, pp. 95-96. 



 195

que o massoreta de A deu mais atenção à formação do comentário massorético na Mp de 

seu manuscrito, fornecendo apenas algumas notas correspondentes em sua Mm, a qual não 

fornece muitos dados ou detalhes. Pode-se deduzir também que o massoreta não utilizou 

determinados tratados massoréticos que fornecem longas listas massoréticas e detalhes 

sobre o texto bíblico, como por exemplo o tratado Okhlah we-Okhlah. Nos casos vistos, 

nenhuma nota da Mm do Códice A assemelha-se à alguma lista do tratado mencionado.  

Como testemunho do Códice A foram utilizadas nesta pesquisa a edição The Book 

of Isaiah (três volumes) e como complemento às discussões das notas, também a edição 

The Book of Jeremiah, ambas publicações da Hebrew University Bible Project (HUBP). A 

Massorá das duas edições são reproduções fiéis do  manuscrito  mencionado  e  em  casos 

de dúvidas, os editores adotam sinais (geralmente < >) para alertar o leitor ou pesquisador 

sobre problemas em alguma nota. Sentiu-se falta de uma listagem contendo os termos 

massoréticos e suas explicações e sinais críticos, como pode-se encontrar na BHS, na Biblia 

Hebraica 3 (BHK) e na Biblia Hebraica Quinta (BHQ). Houve casos em que o pesquisador 

entrou em contato com um dos responsáveis da HUBP para obter esclarecimentos sobre 

sinais e termos que aparecem na Massorá de suas publicações.5  
Em diversas passagens, a Mp do Códice L apresenta mais dados inexatos do que a 

Mp do Códice A. Os casos percebidos estão relacionados a: dados inexatos, contradição 

entre sua Mp e sua Mm, colocação errônea do circellus, notas incompletas, entre outros 

casos. O total de notas imprecisas chega a vinte e cinco num total de setenta e uma notas 

analisadas (35,21%). O total de notas exatas é de trinta e nove (54,93%) e sete notas são 

parcialmente exatas (9,86%), conforme os dados colhidos das concordâncias utilizadas 

nesse estudo. 

A Massorá do Códice L apresenta em algumas passagens correspondências entre 

sua Mp e sua Mm. Dos setenta e um casos analisados, doze têm Mp correlata (16,90%). A 

mesma quantidade de notas correspondentes entre os dois corpos massoréticos também se 

                                                           
5 O pesquisador entrou em contato com Galen Marquis, o qual é um dos responsáveis pela editoração das 

notas massoréticas do Códice A para as edições da HUBP e que fora indicado pelo Prof. Emanuel Tov. 
Algumas observações feitas pelo pesquisador foram apreciadas pelo colaborador que segundo o próprio, 
poderão ser adotadas nas próximas publicações da HUBP. A falta de tabela para termos massoréticos nas 
edições da HUBP é também observada por James A. Sanders, cf. J.A. Sanders, “Review of Biblia Hebraica 
Stuttgartensia”, JBL 98, 1979b, p. 419. 
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verifica no Códice A. Todas as listas da Mm citadas neste estudo são também do tipo 

elaborativa, como visto no caso do Códice A. 

Neste estudo, constatou-se que determinadas  listas  da  Mm  de  L  são semelhantes 

às do tratado massorético Okhlah we-Okhlah em dois aspectos: 1º nota massorética no 

cabeçalho e 2º as referências bíblicas citadas pelos dois documentos. Essa constatação se 

verifica na passagem de Is 10.13 (1º texto) onde a Mm 2241 é similar à lista Okhl 103 do 

tratado mencionado. Em outros textos bíblicos citados neste estudo, a mesma situação 

também se verifica: em Gn 30.11 (Mm 214 = Okhl 367); em Ex 39.4 (Mm 648 = Okhl 184) 

e em Nm 1.16 (Mm 832 = Okhl 80).  

Como testemunho da Massorá do Códice L, utilizou-se nesta pesquisa uma das 

edições da Biblia Hebraica 3 (BHK) editada por Rudolf Kittel e Paul E. Kahle. Esta edição 

contém somente a Mp de L em sua forma original. Algumas notas foram corrigidas e nesses 

casos, os editores colocam as mesmas entre parênteses [ ]. Porém, a nota original é 

mencionada no primeiro dos dois aparatos críticos da BHK.6 

Nos dez primeiros capítulos do livro de Isaías, todas as notas na Mp da BHK são 

originais e constam na Mp de L e não há um caso de correção ou alteração. Todavia, a 

impressão gráfica das notas não é suficientemente satisfatória e houve momentos de 

dificuldade em decifrar uma ou outra nota. Houve dificuldades em identificar entre Oh e Ox e 

entre Oz e Ow. Nesses casos, recorreu-se a anotações massoréticas correspondentes na BHS e 

no The Book of Isaiah, vol. 1 da HUBP.  

A Massorá do Códice L reflete uma concepção e orientação divergentes na 

formação de seu comentário em relação ao realizado pelo massoreta do Códice A. Neste 

estudo percebeu-se três possibilidades de como foi a composição da Massorá de L: 

1. o massoreta se preocupou em acumular tradições massoréticas distintas e variadas sem 

se preocupar com a exatidão das notas e nem com suas procedências;7 

                                                           
6 Cf. R. Kittel, “Praefationes Anglicae I” in R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 

1968, p. XXVIII; P.E. Kahle, “Praefationes Anglicae III” in ibidem, 1968, p. XXXII; K. Elliger, W. 
Rudolph e G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae I e II” in K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica 
Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, pp. XXXI-XXXII e A. Schenker et alii, “General Introduction” in A. 
Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta, Fasciculus extra seriem: Librum Ruth (BHQ), 1998, p. VII. 

7 Opinião acatada por Fernando Díaz-Esteban, cf. F. Díaz-Esteban, “Los Supuestos Errores de la Masora”, 
Sefarad 26, 1966a, pp. 10-11. 
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2. o massoreta tinha uma menor habilidade em compor as anotações e observações 

massoréticas para seu manuscrito e cometeu vários tipos de imprecisões e enganos; 8  

3. correção posterior: o massoreta corrigiu seu manuscrito muitas vezes e em vários 

lugares de acordo com textos de tradição Ben Asher, mas não suprimiu todas as 

inexatidões massoréticas em seu códice.9 

Além disso, a formação do comentário massorético tanto de A como de L estão 

inseridos em uma época em que a Massorá era entendida e suas observações eram seguidas 

pelos escribas judeus na produção de manuscritos massoréticos. Essa situação durou até 

1100 aproximadamente e após essa época, gradativamente os escribas passaram a não 

compreender mais os objetivos e os significados das notas massoréticas, tornando-as 

meramente motivos decorativos para os manuscritos.10 

A Massorá da BHS possui uma composição distinta em relação a dos dois códices já 

comentados. O método que Weil adotou na Massorá da citada edição fez com que seus 

dados massoréticos fossem menos contraditórios e tivessem mais informações.11 Na 

pesquisa aqui desenvolvida, foram analisadas setenta e nove notas massoréticas da Mp da 

BHS, das quais sessenta e sete são exatas (84,81%), nove inexatas (11,39%) e três 

parcialmente exatas (3,80%), em conformidade com as informações das concordâncias. 

Em vários casos, a Mp da BHS assemelha-se mais à Mp do Códice A, em termos de 

formulação de notas, exatidão e quantidade, mais do que com sua fonte básica, o Códice L. 

Das setenta e nove notas analisadas da Mp da BHS, vinte e cinco são semelhantes à Mp de 

A (31,65%) e dezesseis notas possuem similaridade com a Mp de L (20,25%). O restante 

48,10% das notas são próprias da Mp da BHS e não encontram correspondência com as 

notas da Mp de nenhum dos outros dois documentos. 

Constatou-se também de como foi o processo adotado por Weil na editoração da 

Massorá da  BHS,  a  qual  foi  composta, em muitos lugares, tomando por base a Mm do 
                                                           
8 Posição defendida por Arie Rubinstein e por Gérard E. Weil, cf. A. Rubinstein, “The Problems of Errors in 

the Massorah Parva of Codex B19a”, Sefarad 25, 1965, pp. 19, 24,  n. 25 e 26 e G.E. Weil, “La Nouvelle 
Édition de la Massorah (BHK IV) et l´Histoire de la Massorah”, VTSup 9, 1962, p. 275.  

9 Opinião apoiada por  Federico Pérez Castro, cf. F. Pérez Castro, “Corregido y Correcto: El Ms. B19a 
(Leningrado) frente al Ms. Or 4445 (Londres) y al Códice de los Profetas de El Cairo”, Sefarad 15, 1955a, 
p. 27 e idem, “La Masora del Códice del Profetas de El Cairo”, Sefarad 23, 1963, p. 234.  

10 Cf. Yeivin, 1980, pp. 29 e 125; Kelley et alii, 1998, p. 23; A. Dotan, “Masorah” in Encyclopaedia Judaica, 
vol. 16, 1972, col. 1427 e J. Gutmann, “Masorah Figurata: the Origins and Development of a Jewish Art 
Form”, IOMS 5, 1983, pp. 49-51. 
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Códice L. Em determinados casos houve uma composição híbrida, isto é, Weil ao compor 

certas notas para a Mp da BHS, baseou-se em parte na Mp e em parte na Mm de L. Nesses 

casos, as notas massoréticas da BHS possuem informações dos dois corpos massoréticos do 

manuscrito mencionado. 

Um dos pontos também percebidos do trabalho de Weil na Massorá da BHS foi seu 

método de colocar referências numéricas para as notas da Mp que possuem complemento 

nas listas da Mm. Tal método facilita perceber a conexão entre a nota da Mp e a sua Mm 

correspondente. O sistema numérico adotado na Massorá da BHS permite que o leitor passe 

da Mp para a Mm e vice-versa.12  

Como resumo, o quadro abaixo traz dados de cada fonte pesquisada e estatísticas 

sobre a situação da Massorá de cada uma delas nos casos analisados nos dez primeiros 

capítulos do livro de Isaías, conforme dados colhidos das concordâncias usadas nessa 

pesquisa:  

 

1. Mp de A:     exatas:  inexatas: parcial. exatas: 

Total de notas: 72    60  8  4 

 

2. Mp de L:     exatas:  inexatas: parcial. exatas: 

Total de notas: 71    39  25  7 

 

3. Mp da BHS:    exatas:  inexatas: parcial. exatas: 

Total de notas: 79    67  9  3 

 

4. Porcentagem:    exatas:  inexatas: parcial. exatas: 

Mp do Códice A:    83,33% 11,11% 5,56% 

Mp do Códice L:    54,93% 35,21% 9,86% 

Mp da BHS:     84,81% 11,39% 3,80% 
                                                                                                                                                                                 
11 Opinião também comentada por James A. Sanders, cf. J.A. Sanders, “Text and Canon: Concepts and 

Method”, JBL 98, 1979a, p. 16 e idem, 1979b, p. 419. 
12 Cf. G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae II” in BHS, 1997, p. XXXIV; idem, “La Massorah”, REJ 131, 

1972, p. 90 e idem, 1962, p. 274. Cf. também, Kelley et alii, 1998, p. 57; I. Yeivin, “The New Edition of 
the Biblia Hebraica – its Text and Massorah”, Textus 7, 1969, p. 120 e F. Pérez Castro “’Estudios 
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 Das três fontes, a BHS apresenta uma maior exatidão (84,81%), seguida de perto 

pelo Códice A (83,33%), ficando por último o Códice L (54,93%). Por outro lado, o Códice 

A apresenta um número menor de casos contendo algum tipo de imprecisão (11,11%), 

enquanto a BHS possui 11,39%. O Códice L apresenta uma situação de inexatidão que 

ultrapassa três vezes a das outras duas fontes (35,21%). Com esses dados, pode-se ter uma 

visão geral da situação das notas massoréticas em cada um dos documentos aqui analisados. 

 A situação vista no comentário massorético nos dez primeiros capítulos de Isaías 

nas três fontes aqui em discussão, também é constatada em outros textos bíblicos, no 

restante do livro de Isaías, como também no livro de Jeremias. Com esses dois livros da 

Bíblia Hebraica, pôde-se verificar de como são as anotações massoréticas da Mp e da Mm 

tanto no Códice A, no Códice L, como também na BHS.  

                                                                                                                                                                                 
Masoréticos’”: Los Trabajos de G. E. Weil (Estrasburgo) y Otros Aspectos Actuales de la Investigacion 
Masorética”,  Sefarad 25, 1965, p. 300. 
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CONCLUSÃO 
 

 Os estudiosos argumentam que a Massorá nunca conheceu uma forma padronizada, 

única, imutável e conclusiva de suas observações sobre o texto da Bíblia Hebraica. Os 

manuscritos massoréticos surgidos durante o período medieval (do século VII em diante) 

demonstram que as anotações das notas de cada parte da Massorá (Masora Parva [Mp], 

Masora Magna [Mm]e Masora Finalis [Mf]) nunca chegaram a uma fixação absoluta e que 

fossem rigidamente seguidas pelos massoretas e por seus discípulos imediatos ou 

posteriores.1 

As divergências das notas massoréticas tanto na Mp como na Mm do Códice de 

Alepo A e do Códice de Leningrado B19a (L) não afetaram a integridade do texto bíblico e 

sua transmissão. A Mf de cada um dos códices, por outro lado, não apresenta diferenças. A 

Mf da BHS, por outro lado, apresenta algumas adições e detalhes massoréticos.2  

Percebeu-se que nas fontes a uniformização é maior na vocalização, na acentuação e 

na estrutura consonantal do texto hebraico.3 O texto bíblico dos dois códices é semelhante e 

apresenta poucas divergências, apenas há algumas variações na colocação de determinados 

sinais como gaya, maqqef, sof pasuq e divisão de parágrafos.4 Alguns sinais vocálicos e 

consoantes vocálicas (matres lectionis) também variam em algumas palavras (raramente). 

O texto da Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), por sua vez, é o mesmo do Códice L. 

As abreviaturas massoréticas encontradas nas três fontes também são semelhantes, 

apenas há variedade de formas para determinados termos massoréticos. Pode-se perceber 

que mesmo havendo variedade nas abreviaturas, havia um sistema padronizado para se 

                                                           
1 Cf. A. Dotan, “Masorah” in Encyclopaedia Judaica, vol. 16, 1972, cols. 1426-1427; I. Yeivin, Introduction 

to the Tiberian Masorah, 1980, pp. 123-124; P.H. Kelley, D.S. Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of 
Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated Glossary, 1998, p. 23 e B.J. Roberts, “The 
Divergencies in the Pre-Tiberian Massoretic Text”, JJS 1, 1948/1949, p. 151. 

2 Cf. M.H. Goshen-Gottstein (ed.), The Book of Isaiah, vol. 3, Hebrew University Bible Project (HUBP), 
1995, p. 297, quarto aparato; R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 1968, p. 702 e 
K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 5 ed., 1997, p. 779. 

3 Philippe Cassuto comenta que no tempo em que surgiram o Códice A, o Códice L e o Códice do Cairo dos 
Profetas C, o texto consonantal hebraico foi perfeitamente firmado e fixado e estes mesmos manuscritos são 
quase totalmente isomorfos em relação à sua estrutura consonantal. Entretanto, apenas há algumas 
variações nos mesmos códices em relação ao uso das matres lectionis, cf. P. Cassuto, “Masoretic Lists and 
Matres Lectionis”,  IOMS 8, 1990b, pp. 1, 3 e 15. 

4 Gaya ( ï ) é um acento secundário que serve para variadas funções; maqqef (-) é um sinal que une duas ou 
mais palavras; sof pasuq (:) é o sinal que assinala o final de versículo, cf. Yeivin, 1980, pp. 176, 228 e 242. 
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formular as mesmas. A maior parte das abreviaturas são encontradas em ambos os códices 

e várias delas são encontradas também na BHS, sendo que nesta última, são uniformizadas. 

A pesquisa aqui realizada constatou haver distinção nos objetivos da Massorá de 

cada uma das três fontes analisadas. A Massorá do Códice A e a Massorá do Códice L 

tinham cada qual os seguintes objetivos: preservação e transmissão do texto bíblico e 

comentário textual sobre o mesmo, os quais foram elaborados e aperfeiçoados por grupos 

de escribas judeus entre os séculos VII e X. Tal tarefa foi feita para preencher esses 

requisitos que eram necessários para a época. 

A BHS, fruto do progresso editorial do século XX, não comportaria uma Massorá  

no  sentido  de  preservar  e  transmitir  a  integridade  do  texto  bíblico,  uma vez que a 

imprensa é uma realidade desde a época de Johannes Gutenberg (c.1397-1468). O objetivo 

do comentário massorético nessa edição difere dos dois códices já comentados e aborda 

somente um aspecto da Massorá: erudição e comentário sobre a tradição textual 

massorética da Bíblia Hebraica como representada pelo Códice L.  

O Códice A e o Códice L apresentam formas de Massorá não totalmente 

coincidentes entre si e em várias passagens são diferentes e até divergentes. Esse fato 

evidencia que o processo de anotação das observações massoréticas podia variar de 

manuscrito para manuscrito e de escola para escola de massoretas.5 

A análise aqui efetuada demonstrou que não há uniformidade entre as anotações das 

notas massoréticas entre o Códice A, o Códice L e a BHS nos casos analisados. As 

observações massoréticas apresentam variações, mesmo nos dois principais manuscritos 

pertencentes à tradição de Ben Asher. A BHS possui um comentário baseado na Massorá 

do Códice L, mas difere em muitos aspectos de sua fonte e também da prática dos antigos 

massoretas em compor a Massorá.  

O comentário massorético verificado nos dois códices evidencia uma não 

uniformização absoluta das notas e uma não cristalização das observações feitas pelas 

gerações de massoretas e seus discípulos. O massoreta responsável pela Massorá de A e o 

                                                           
5 Cf. E.J. Revell, “Masorah” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, p. 592; E. Tov, Textual Criticism 

of the Hebrew Bible, 1992, pp. 75-76 e A. Sperber, “The Problems of the Masora”, HUCA 17, 1942/1943, 
p. 339.  P.E. Kahle, comentando as diferenças entre as anotações massoréticas entre o Códice A e o Códice 
L, afirma que dificilmente o primeiro serviu de cópia para a elaboração do segundo. Kahle comenta ainda 
que ambos os manuscritos são frutos de diferentes originais trabalhados por Aarão ben Asher, cf. P.E. 
Kahle, The Cairo Geniza, 2 ed., 1959, p. 111. 
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de L tiveram cada qual concepções e procedimentos distintos, como visto neste estudo, e 

cada um deles apresenta liberdade em compor as notas para o seu próprio códice. A 

hipótese aventada é de que havia divergências entre as concepções e procedimentos dos 

massoretas na formação do comentário massorético e ainda, a Massorá estava em um 

processo ainda em evolução, portanto, não concluído.6  

Por meio da terminologia massorética do Códice A e do Códice L, o estudioso pode 

perceber a variedade de fontes que cada um dos massoretas responsáveis pôde ter à sua 

disposição para compor a Massorá de seu manuscrito. Além do mais, a Massorá também 

podia não ser necessariamente homogênea e podia apresentar dados inexatos, como 

percebido nos dois códices.7 

A forma editada e reelaborada da Massorá na BHS é de caráter somente erudito e de 

certa maneira, também histórico, pois proporciona a compreensão da formação de sua fonte 

básica, o Códice de Leningrado B19a e os métodos de transmissão do texto hebraico em um 

determinado  período  de  sua  história. A Massorá desta edição foi feita para propósitos 

acadêmicos e críticos, como foi a Massorá editada na Segunda Bíblia Rabínica por Jacob 

ben Hayyim no início do século XVI, já em época da utilização e propagação da imprensa. 

O tipo de editoração massorética que Weil fez para a BHS não aparece nos 

manuscritos massoréticos e tal arranjo não se verifica na Mp de nenhum códice conhecido. 

Cada parte da Massorá (Mp, Mm e Mf) tinha as suas próprias notas, informações e seu 

próprio lugar de composição nos códices (Mm nas margens superior e inferior, Mp nas 

laterais do texto e Mf no fim de cada livro bíblico) e não havia deslocamentos de notas de 

um corpo para o outro ou mesmo composição híbrida das notas.8 

A Mp só comportaria notas breves e em uma forma muito concisa, não 

apresentando anotações longas, elaboradas e detalhadas como as da Mm. As notas deste 

corpo massorético (Mm) só teriam espaço nas margens superior e inferior dos fólios onde 
                                                           
6 Cf. F. Díaz-Esteban, “Notas Sobre la Masora”, Sefarad 14, 1954, pp. 316-317. 
7 Cf. F. Díaz-Esteban, “Los Supuestos Errores de la Masora”, Sefarad 26, 1966a, pp.10-11 e D.S. Mynatt, 

“Causes for the Massorah Parva Errors in the Leningrad Codex B19a”, IOMS 11, 1994a, p. 54. 
8 O Prof. David Marcus da Jewish Theological Seminary of America (JTSA) comentou com o pesquisador 

que a Massorá da BHS não é real e não reflete a Massorá de nenhum manuscrito, todavia é útil. O Prof. 
Marcus se referia ao método de editoração efetuada por Weil na BHS. Casos de deslocamentos de notas de 
um corpo para outro se verifica em manuscritos massoréticos do século XII em diante. Tal situação reflete a 
não compreensão do comentário massorético por parte dos escribas judeus, os quais passaram a encarar as 
notas da Massorá apenas como motivos de decoração para os manuscritos, cf. Dotan, 1972, col. 1427; 
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havia mais espaço para as mesmas.9 Uma situação contrária a essa se verifica na Mp da 

BHS, a qual, em várias passagens, contém notas da Mm do Códice L (às vezes de modo 

parcial e às vezes de modo integral). 

É possível constatar dados exatos e inexatos nas anotações massoréticas nos dois 

códices de tradição Ben Asher10 como também na BHS, de acordo com as concordâncias 

utilizadas nesse estudo. Os dois manuscritos de mesma tradição massorética se 

complementam, pois os dados imprecisos de um são, de alguma maneira, corrigidos pelo 

outro. A BHS, por sua vez, corrige os dados inexatos do Códice L. 

Ambos os manuscritos massoréticos demonstram que cada massoreta adotou uma 

postura distinta entre si, influenciando a formação do comentário de seus códices. A 

preocupação do massoreta do Códice A era tornar sua Massorá a mais exata possível (em 

conformidade com as concordâncias usadas nessa pesquisa, nos casos analisados 83,33% 

das notas possuem precisão). Como constatado nesse estudo, há poucos casos de lapsos ou 

enganos em suas anotações.  

Conforme as concordâncias consultadas, o comentário massorético do Códice L, por 

outro lado, apresenta um grau menor de exatidão (nos casos estudados 54,93% das notas 

são precisas). Esse dado pode ser devido a diversas fontes, as quais tinham suas próprias 

imprecisões e divergências e que foram utilizadas pelo massoreta de L, o qual pretendia que 

seu manuscrito refletisse tal realidade encontrada em suas fontes.11 

A Massorá da BHS possui um comentário mais completo, mais detalhado e mais 

próximo da realidade do que o comentário da Mp original do Códice L, de acordo com as 

informações das concordâncias (nos casos analisados 84,81% das notas possuem dados 

exatos). Pela análise aqui efetuada, percebeu-se que o editor das anotações massoréticas da 

citada edição, Weil, teve como meta três objetivos para o comentário da Mp da BHS: 1. 

maior exatidão, 2. quantidade maior de notas e 3. mais informação. Para tal intento, Weil 

utilizou principalmente dados tanto da Mp como da Mm do Códice L. 

                                                                                                                                                                                 
Yeivin, 1980, pp. 29 e 125; Kelley et alii, 1998, p. 23 e J. Gutmann, “Masorah Figurata: the Origins and 
Development of a Jewish Art Form”, IOMS 5, 1983, pp. 49-51. 

9 Cf. Dotan, 1972, col. 1424. 
10 Essa posição é apoiada por Federico Pérez Castro, cf. F. Pérez Castro, ‘“Estudios Masoréticos’: Los 

Trabajos de G. E. Weil (Estrasburgo) y Otros Aspectos Actuales de la Investigacion Masorética”, Sefarad 
25, 1965, p. 302. 

11 Cf. Díaz-Esteban, 1966a, pp. 10-11. 
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Conforme as concordâncias, a porcentagem de notas imprecisas na Mp de cada um 

dos dois códices varia e esta pesquisa constatou nos casos estudados que o Códice A possui 

11,11% e o Códice L 35,21%. Os casos vistos revelam principalmente: enganos, 

formulação inusitada de determinadas notas, notas incompletas, contradição entre os dados 

da Mp e os da Mm e colocação errônea do circellus em alguns casos.  

A Mp da BHS apresenta uma porcentagem de notas inexatas que chega a 11,39% 

dos casos analisados. O motivo está relacionado principalmente a enganos, como dados que 

não conferem com os das concordâncias aqui usadas. A formulação das notas de sua Mp é 

mais longa e tende a ser mais detalhada, além de possuir uma terminologia homogênea, ao 

contrário da Mp do Códice L. As notas da BHS são feitas de tal forma que o pesquisador ou 

leitor fica impossibilitado de constatar as variadas e divergentes fontes por trás da Massorá 

de L.12  

Constatou-se que a tradição massorética ligada ao nome Ben Asher não era 

uniforme em todos os seus detalhes. Cada parte do Texto Massorético de tradição Ben 

Asher apresenta graus diferentes de uniformidade. A vocalização, a acentuação e a estrutura 

consonantal apresentam um grau maior de uniformização. Todavia, há detalhes que 

mostram que mesmo nesse aspecto, há variações.13 

O comentário massorético apresenta um grau menor de uniformização em 

comparação com os outros aspectos mencionados do Texto Massorético. As notas 

massoréticas em manuscritos de tradição Ben Asher também apresentam falta de 

uniformidade em sua sistematização em comentar os detalhes textuais da Bíblia Hebraica.14 

Pode-se concluir que a tradição massorética, mesmo a de Ben Asher, nunca chegou 

à um consenso completo e absoluto em todos os detalhes. O Texto Massorético, que segue 

e representa o sistema desenvolvido pelo massoreta Aarão  ben  Moisés  ben  Asher,  revela  

                                                           
12 Cf. I. Yeivin, “The New Edition of the Biblia Hebraica – its Text and Massorah”, Textus 7, 1969, pp. 122-

123; D. Marcus, “Review of The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated 
Glossary”, SBL, 1999, www.bookreviews.org/Reviews/0802843638.html e C. McCarthy, “Review of The 
Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated Glossary”, Hebrew Studies 40, 
1999, p. 273. 

13 Cf. Tov, 1992, pp. 22-27.  
14 Cf. Mynatt, 1994a, p. 54. 
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esse fato. Os manuscritos ligados ao nome desse massoreta são, por sua vez, representantes 

das divergências dentro de uma mesma tradição massorética.  

O estudo das notas da Massorá e de suas observações permite verificar o processo 

de preservação e transmissão do texto bíblico na época medieval. Sua importância consiste 

no fato de que por meio dela e de seu sistema, houve uniformização praticamente definitiva 

do texto bíblico e o desaparecimento quase por completo de variantes textuais de real 

importância.15  

Verifica-se também que a Massorá foi responsável pela preservação e transmissão 

de palavras e expressões minoritárias ou mesmo únicas no texto bíblico. Tais palavras ou 

expressões corriam o risco de serem modificadas, omitidas ou harmonizadas para ficarem 

iguais com os casos majoritários. A grafia minoritária e aquelas que aparecem uma única 

vez no texto bíblico hebraico (hapax legomena), um dos objetos de observação da Massorá, 

também tinham sua importância dentro do texto bíblico e deveriam ser observadas e 

mantidas no mesmo, conforme a tradição textual da Bíblia Hebraica anterior aos 

massoretas.16 

Finalmente, verificou-se que o texto bíblico hebraico fruto da Massorá, denominado 

pelos eruditos de Texto Massorético, tem sua influência em todas as edições impressas da 

Bíblia Hebraica. É possível verificar tal influência em todas as edições, tanto críticas como 

aquelas para uso religioso, em edições fac-símiles dos principais manuscritos massoréticos 

e também em conseqüentes traduções modernas a partir do texto hebraico estabelecido pela 

tradição massorética como representada pela família Ben Asher.     

                                                           
15 Cf. Tov, 1992, p. 35; J. Weingreen, Introduction to the Critical Study of the Text of the Hebrew Bible, 

1982, p. 96; J.A. Thompson, “Textual Criticism, OT” in The Interpreter´s Dictionary of the Bible, 
Supplementary Volume, 1976, p. 887; E.R. Brotzman, Old Testament Textual Criticism: A Practical 
Introduction, 1994, p. 59; J. Trebolle Barrera, A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã: Introdução à História da 
Bíblia, 1996, pp. 322 e 450 e J.L. Mackenzie, Dicionário Bíblico, 2 ed., 1984, p. 929. 

16 Cf. Yeivin, 1980, p. 65; Kelley et alii, 1998, pp. 46-47; Dotan, 1972, cols. 1421-1422; Revell, 1992, p. 
593; idem, “Masoretic Studies” in The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, 1992, p. 596 e J.A. Sanders, “Text 
and Canon: Concepts and Method”, JBL 98, 1979a, p. 17. Cassuto informa que a tendência de 
harmonizações de grafias minoritárias foi aumentando ao longo do tempo e por volta da conclusão do 
Códice de Paris P (c. 1286) os escribas não mais entendiam as listas massoréticas e suas informações sobre 
o texto bíblico, cf. Cassuto, 1990b, p. 4.  
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ANEXO 1 

Termos, Abreviaturas e Sinais Massoréticos:1
 

 
 A lista abaixo é um levantamento das abreviaturas, dos termos e dos sinais 

massoréticos utilizados na Masora Parva (Mp) e na Masora Magna (Mm) dos dois 

manuscritos massoréticos usados nesta pesquisa, o Códice de Alepo A, o Códice de 

Leningrado B19a e mais a Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). A lista abrange somente 

as abreviaturas, os termos e os sinais massoréticos que aparecem nos dez primeiros 

capítulos do livro de Isaías. Foram listados todos, mesmo aqueles que possuem mais de 

uma forma nas três fontes já mencionadas e também aqueles que aparecem em uma ou em 

outra fonte. Cada termo, abreviatura e sinal massorético possui apenas explicações básicas.  

A maior parte dos termos massoréticos é de origem aramaica e alguns são de origem 

hebraica, os quais são mais antigos e surgiram no período do desenvolvimento da Mishnah 

(c. 200 d.C.).2 Não foram listados os fragmentos de versículos citados pela Mp ou pela 

Mm, pois tais fragmentos não constituem termos massoréticos propriamente ditos, mas 

apenas referências bíblicas.  

                                                           
1 Cf. P.E. Kahle, “Index Siglorum et Abbreviationum Masorae Parvae” in R. Kittel e P.E. Kahle (eds.), Biblia 

Hebraica 3 (BHK), 15 ed., 1968, pp. XLVIII-LIII e 609-624; G.E. Weil, “Index Siglorum et 
Abbreviationum Masorae Parvae” in K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 
5 ed., 1997, pp. LIII-LVIII e 675-692; idem, Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a 
(MG),  vol. I Catalogi, 1971, pp. 252-256; A. Schenker, “Glossary of Common Terms in the Masorah 
Parva” in A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fasciculus extra seriem: Librum Ruth, 
1998, pp. XXXVII-XXXIX; S. Frensdorff, “Zum Verständniss” in idem, Das Buch Ochlah W’ochlah, 
1864, pp. XII-XIV; I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, pp. 80-120; P.H. Kelley, D.S. 
Mynatt e T.G. Crawford, The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introduction and Annotated 
Glossary, 1998, pp. 69-193; W.R. Scott, A Simplified Guide to BHS: Critical Apparatus, Masora, Accents, 
Unusual Letters & Other Markings, 3 ed., 1995, pp. 37-51; R. Wonneberger, Understanding BHS: A 
Manual for the Users of Biblia Hebraica Stuttgartensia, 2 ed., 1990, pp. 61-68; M. Jastrow (ed.), 
Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, 2 vols., 1992; 
F. Brown, S.R. Driver e C.A. Briggs (eds.), The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (BDB), 
1996; J.R. Berezin, Dicionário Hebraico-Português, 1995; P. Auvray, Iniciação ao Hebraico Bíblico, 1997, 
p. 257; P.H. Kelley, Hebraico Bíblico: Uma Gramática Introdutória, 1998, pp. 132-133 e M.H. Goshen-
Gottstein (ed.). The Book of Isaiah, vol. 1, Hebrew University Bible Project, 1975, (HUBP), pp. 1-44. 

2  Cf. Yeivin, 1980, p. 68. 
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Quando uma determinada abreviatura massorética só aparece no Códice A, no 

Códice L ou mesmo em ambos, logo após a explicação do termo, entre parênteses, é 

mencionada  a  parte  da  Massorá  (Mp  ou  Mm) e o códice em que aparece o termo em  

questão. A terminologia massorética própria da BHS, que é fruto do trabalho editorial de 

Gérard E. Weil, é sempre dada em parênteses, indicando assim, que a forma não aparece 

nos dois códices massoréticos, mas somente na citada edição crítica. Quando não é 

especificada a fonte em que aparece este ou aquele termo, abreviatura ou sinal massorético, 

isto significa que cada um deles aparece na Mp dos dois códices massoréticos e também na 

Mp da BHS. Quando algum termo ou expressão massorética é específica da Mm do Códice 

A, da Mm do Códice L ou do Aparato Massorético da BHS, esses casos são sempre 

assinalados entre parênteses (ex.: Mm de A, Mm de L ou Ap. Mas. da BHS).  

Foram excluídas também as situações de Qerê (abrev. Oq) que são ao todo oito casos 

nas três fontes citadas, ao longo do texto do livro de Isaías que foi delimitado para esta 

pesquisa. Tais casos não constituem termos massoréticos, mas apenas palavras corrigidas 

para a leitura, pois tais vocábulos assinalados pelo Qerê, possuem algum aspecto errôneo 

em sua forma textual e são apontados pela Mp. No final, foram também incluídos e 

explicados os sinais críticos utilizados na Massorá das edições aqui em uso.   

 

.~  

 
circellus (lat. círculo): sinal massorético que remete a 

palavra, a expressão ou um grupo de palavras à alguma 

nota na Masora Parva (ex.: h"dWh.y~ vyia.w) 

O   ponto que é colocado sobre a última letra dos termos 

massoréticos assinalando abreviatura (ex.: Otyrwa = 

atyrwa; ≤Xyl = anXyl; Otwkd = !whtwkd, etc. O 

ponto assinala também o valor numérico das letras 

hebraicas (ex.: Oa = 1; Ob = 2; OhOk = 25; OjOm = 49, etc.). 

O Códice L e a BHS adotam o sistema de colocar dois 
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pontos sobre as duas letras quando estas assinalam 

números acima de dez (OhOk = 25; OjOm = 49, etc.), 

enquanto o Códice A apenas coloca um único ponto 

sobre as duas letras e entre elas ( $hk = 25; $jm = 49, 

etc.)  

"  sinal colocado acima e entre duas letras hebraicas 

assinalando abreviatura de dois termos massoréticos. O 

sinal é usado principalmente na abreviatura de alguns 

termos na Mp da BHS (ex. p˝r = qwsp Xar; p˝s = 

qwsp @ws; p˝m = qwsp a[cm, etc.) 

a  @,l"a (heb. 'Alef f): a consoante 'Aleff [a] a primeira letra 

do alfabeto hebraico 

Oa  uma vez 

b˝a  a"tyeB a"Y;p.l;a (aram. 'æalf fayyA'æ B TA'æ): o alfabeto 

hebraico (Mp da BHS) 

Otyrwa  a"tyirAa (aram. 'OrÏTA'æ): a Torá ou Pentateuco (o 

primeiro bloco do cânone da Bíblia Hebraica) (Mp de 

A e Mp da BHS) 

bwya  bAyia (heb. æ'ÏOv): o livro de Jó (Mp da BHS) 

tya  a"tyia (aram. æ'ÏTA'æ): há, existe (Mp de A e Mp da BHS) 

Otya  a"t.Tyia / .Tia (aram. æ'ÏTTTA' / æ'ÏTT): mulher, esposa (Mp 

da BHS) 

 b˝a !wxb tya(d)  a"tyeB a"Y;p.l;a !Ah;B a"tyiaiD (aram. 

Di'æÏTA'æ BahOn 'æalffayyA'æ B TA'æ): todas as letras do 

alfabeto hebraico aparecem no versículo (Mp da BHS) 

 tyb @la Ospb tya  a"tyeB a"Y;p.l;a qWs"P"B a"tyia (aram. 

æ'ÏTA'æ BAPAs˘q 'æalf fayyA'æ B TA'æ): idem (Mp de A) 
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tyb @la Oqyspb tya  a"tyeB a"Y;p.l;a qWs"P"B a"tyia: idem (Mp de L) 

!yla  !yilea (aram. 'ElÏn): estes (Mm de L) 

tyb @la  a"tyeB a"Y;p.l;a (aram. 'æalffayyA'æ B TA): o alfabeto 

hebraico (Mp de L e Mp de A) 

Otna  a"t.T.nia (aram. 'æinTTTA'æ): mulher, esposa (Mp de L e Mp 

de A) 

Oxnta  x"n.t,a / a"T.x;n.t,a (heb. æ'eTnAx; aram. æ'eTnaxTTA'æ): o 

acento æ'aTnAx ou æ'eTnAx [ °  ] (Mp da BHS) 

Ob  duas vezes 

O√b  duas vezes com a vogal qAmAc / qAmec (Mp de L e 

Mp de A) 

¬Ob  duas vezes com a vogal PaTax (Mp de L e Mp de A) 

Ojb, jb  ~;[;j"B / a"m}[;j"B (heb. BAXavam; aram. BAXav·mA'): 

com este acento, neste acento (Mp de L e Mp de A) 

O[jb  ~;[;j"B / a"m}[;j"B: idem (Mp de L e Mp da BHS) 

Ohynyb  !AhyinyiB (aram. BÏnÏhOn): entre eles, no meio deles (Mp 

da BHS) 

$Xylb  a"n"vyil"B (aram. BAlÏHAnA'ö): nesta forma, neste 

significado, nesta língua, neste gênero (Mp da BHS) 

OynXylb  a"n"vyil"B (aram. BAlÏHAnA'ö): idem (Mm de L) 

!wXlb  !Av"l"B (heb. BAlAHöOn): idem (Mp da BHS) 

~wgrt !wXlb  ~Wg.r"T !Av"l"B (heb. BAlAHöOn TArG˘m): lit. na língua 

do Targum ou em língua aramaica (Mm de L) 

Oa Om Ob  Oa !im r;B (aram. Bar min æx·DA'): exceto com uma 
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exceção (Mp de L e Mp da BHS) 

Oa m$ b  Oa !im r;B: idem (Mp de A) 

Ob Om Ob  Ob !im r;B (aram. Bar min öTArTT ): exceto com duas 

exceções (Mp de L e Mp da BHS) 

Ob m$ b  Ob !im r;B: idem (Mp de A) 

Og Om Ob  Og !im r;B (aram. Bar min TÈlATö): exceto com três 

exceções (Mp de L e Mp da BHS) 

Og m $ b  Og !im r;B: idem (Mp de A) 

Oh Om Ob  Oh !im r;B (aram. Bar min x·mEHö): exceto com cinco 

exceções (Mp de L e Mp da BHS) 

Oh m$ b  Oh !im r;B: idem (Mp de A) 

Obnb  ~yiayib.n"B (heb. BAnÈvÏvÏm): no bloco dos livros dos 

Profetas (Mp de L e Mp de A) 

Oaybnb  ~yiayib.n"B: idem (Mp de L e Mp da BHS) 

Opysb  a"r.pyis"B / r,pes"B (aram. BAsÏfrA'; heb. BAsEf fer): no 

livro, neste livro 

Ospb  qWs"P"B (heb. BAPAs˘q): neste versículo, neste verso 

(Mp de A) 

qwspb  qWs"P"B: idem (Mp de L) 

!ynXl htltb  !yiin"v"l h"t"l.t"B (aram. BATTlATAh lAHAnÏn): com três 

significados (Mm de A) 

rtb  r;t"B / r;ta"B (aram. BATar / BAæ'Tar): depois, seguido 

por, após, último (Mp da BHS) 
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Ortb   h"rAt"B (heb. BATOrAh): na Torá/ no Pentateuco (Mm 

de L) 

hyyrtb  hyey.r;t"B (aram. BATarYy h): com dois (Mm de A) 

OnXl Ortb   !Av"l !yiter.T;B (aram. BaTrETÏn lAHOn): lit. com dois 

significados (Mm de A) 

Og  três vezes 

"Og  três vezes com o sinal vocálico qAmAc / qAmec (Mp de 

A) 

Xyrg  vyer,G / v,r,G (aram. Ger H / GereH): o acento 

massorético  GereH  [ex.: äa ] (Ap. Mas da BHS) 

d  partícula relativa aramaica que aparece como prefixo, 

ex.: Otwkd, tyad, etc. significando: de, do, dos, das, 

sobre, qual, que 

Od  quatro vezes 

;Od  quatro vezes com o sinal vocálico PaTax (Mp de A) 

Omyh Orbd   ~yim"Y;h yer.biD  (heb. Divr  ha-yyAmÏm): o livro das 

Crônicas (1Cr e 2Cr) (Mp de L e Mp de A) 

~ymyh yrbdd  ~yim"Y;h yer.b..........DiD  (aram. DiDÈvr  ha-yyAmÏm): lit. do 

livro das Crônicas (1Cr e 2Cr) (Mm de L) 

≤Xgd  veg"D (heb. DAGEHö): o sinal DAGEHö [ex.: B G D K P T] 

(Mp da BHS e Mm de A) 

h˝d  ~yim"Y;h yer.biD  (heb. Divr  ha-yyAmÏm): o livro das 

Crônicas (1Cr e 2Cr) (Mp da BHS) 

Owkd  !Ah.tAkiD (aram. DiKhOThOn): similar a, semelhante a, 

igual a (Mp de L e Mp de A) 
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Otwkd  !Ah.tAkiD: idem  

!whtwkd  !Ah.tAkiD: idem (Mm de A e Mm de L) 

~yklmd  ~yik;l.miD (aram. DimÈlaKhÏm): lit. do livro dos Reis 

(Mp da BHS) 

h  aeh (heb. hE'æ): a consoante hE' [h], a quinta letra do 

alfabeto hebraico (Mp da BHS) 

Oh  cinco vezes 

OyOh  quinze vezes (Mp da BHS) 

hkylh  h;kyil"h (aram. hAlÏKhah): o verbo %;l"h (heb. hAlaKh, 

andar, caminhar) (Mp da BHS) 

w  w"w (heb. wAw): a consoante wAw [w],  a sexta letra do 

alfabeto hebraico (Mp de A e Mp da BHS) 

Ow  seis vezes 

twmX hlaw  tAm.v h,Lea.w (heb. wÈ'Elleh HÈmOT): o livro do Êxodo 

(na Mm de L) 

Obw  e duas vezes (Mp da BHS) 

rtbw  r;t"bW (aram. ˘vATar): e depois, e após (Mp da BHS) 

hwhw  hwhy (o Tetragrama) (Mm de A) 

dxw  a"d]x.w / h"d]x.w (aram. wÈx·DA'æ / wÈx·DAh): e uma vez 

Osxw  res"x.w (heb. wÈxAser): lit. e escrita defectiva (Mp da 

BHS) 

lkw  l"k.w (heb. wÈKhol): e todo, e toda, e tudo, e sempre, e 

cada 

Obtkw  a"bit.k.w (aram. wÈKhÈTivA'): e escrito (Mm de L) 
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Oytkw  !yibWt.kW / ayibyit.kW (aram. ˘KhÈT˘vÏn / ˘KhÈTÏvÏ'): lit. 

e Escritos (Mp de A) 

Obytkw  !yibWt.kW / ayibyit.kW: idem (Mp da BHS) 

$lw  tyel.w (aram. wÈl T): e a palavra ou expressão ocorre 

uma única vez (Mp da BHS) 

alw  aol.w (heb. wÈlæO'): e não (Mp da BHS) 

hlymw  h"lyimW (heb. ˘mÏlAh): e uma palavra (Mp da BHS) 

≤lmw  ael"mW (aram. ˘mAlE'): e escrita plena (Mp da BHS) 

!mw  !imW (heb. ˘min): e do, e dos, e desde (Mp da BHS) 

p˝sw  qWs"P @As.w (heb. wÈsOf PAs˘q): e sOf PAs˘q (final de 

versículo) (Mp da BHS) 

!whnmysw  !Ah.n"myis.w (aram. wÈsÏmAnhOn): lit. e suas referências 

(Mm de L) 

O!whnmysw  !Ah.n"myis.w: idem (Mm de A) 

tlhqw  t,l,hoq.w (heb. wÈqOheleT): e o livro do Eclesiastes ou 

Coélet (Mp da BHS) 

Orqw  yer.q.w (heb. wÈqÈr ): e o Qerê (lit. e lido) (Mp da BHS)

Oyrqw  yer.q.w: idem (Mp de A) 

!yyrtw  !yiyer.t.w (aram. wÈTÈrEÏIÏn): e duas vezes (Mm de L) 

Oz  sete vezes 

!ygwz  !yigWz (aram. z˘GÏn): um par, pares (Mp da BHS) 

@qz  @eq"z (heb. zAqEf f): o acento zAqEff (Mp da BHS) 

Omq @qz  #em"q @eq"z (heb. zAqEf qAmEc): o acento zAqEf com o 

sinal vocálico qAmAc /  qAmEc [ex.: Å√a] (Mp da BHS) 



 214

Ox  oito vezes 

O√x  oito vezes com  sinal vocálico qAmAc / qAmec (Mp de 

A) 

dx, hdx  d;x, a"d]x ou h"d]x (heb. xaD; aram. x·DA'æ  ou x·DAh): 

uma, uma vez 

!m dx  !im d;x (heb. xaD min): uma das, um dos (Mp da 

BHS) 

Osx  res"x / h"res]x (heb. xAsEr; aram. x·sErAh): escrita 

defectiva  

Oj  nove vezes 

O[j  ~;[;j (heb. Tavøam): acento tônico massorético, 

entonação (Mp da BHS) 

Oy  dez vezes 

≤ay  onze vezes (Mp de A) 

OaOy  onze vezes (Mp de L e Mp da BHS) 

≤by  doze vezes (Mp de A) 

ObOy  doze vezes (Mp de L e Mp da BHS) 

≤gy  treze vezes (Mp de A) 

Og Oy  trezes vezes (Mp de L e Mp da BHS) 

OdOy  quatorze vezes (Mp da BHS) 

≤wy  dezesseis vezes (Mp de A) 

Ow Oy  dezesseis vezes (Mp de L e Mp da BHS) 
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z »y  dezessete vezes (Mp de A) 

Oz Oy  dezessete vezes (Mp de L e Mp da BHS) 

OxOy  dezoito vezes (Mp da BHS) 

j»y  dezenove vezes (Mp de A) 

OjOy  dezenove vezes (Mp de L e Mp da BHS) 

whymry  Wh"yim.riy (heb. yirmÏAh˘): o livro de Jeremias (Mp de 

A) 

why[Xy  Wh"y.[;v.y (heb. yÈHavyah˘): o livro de Isaías (Mm de L) 

Ok  vinte vezes (Mp da BHS) 

a»k  vinte e uma vezes (Mp de A) 

OaOk  vinte e uma vezes (Mp de L e Mp da BHS) 

g »k  vinte e três vezes (Mp de A) 

Og Ok  vinte e três vezes (Mp de L e Mp da BHS) 

OdOk  vinte e quatro vezes (Mp da BHS e Mm de L) 

h»k  vinte e cinco vezes (Mp de A) 

OhOk  vinte e cinco vezes (Mp da BHS) 

OwOk  vinte e seis vezes (Mp da BHS) 

Otwk  tAK / !Ah.tAK (aram. KOT / KOThOn): similar a, igual a, 

o mesmo como (Mp de A) 

OyOk  trinta vezes (Mp da BHS) 
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≤lk  loK (heb. KOl): todos, todas, tudo, sempre, cada 

Otk  byit.K / a"byit.K (heb. KÈTÏv; aram. KÈTÏvA'): Ketiv (lit. 

escrito) (Mp de L e Mp da BHS) 

btk  byit.K / a"byit.K: idem (Mp de A) 

!k tk  !eK byit.K (heb. KÈTÏv KEn): escrito dessa maneira, 

escrito desse modo (Mp de A e Mp da BHS) 

Oytk  !iybWt.K / ~yibWt.K (aram. KÈT˘vÏn; heb. KÈT˘vÏm): 

Escritos (o terceiro bloco do cânone da Bíblia 

Hebraica) (Mp de A) 

Obytk  !iybWt.K / ~yibWt.K: idem (Mp da BHS) 

$l  tyel, tiy;l ou a"tyel (aram. l T, layT ou l TA', lit.: não 

há, não existe): palavra ou expressão única no texto da 

Bíblia Hebraica, também conhecida como hapax 

legomenon na Crítica Textual 

$¬l  uma vez na Bíblia Hebraica com o sinal vocálico 

PaTax (Mp de A) 

al  aol (heb. lO'): não  

Oa$l  trinta e uma vezes (Mp da BHS) 

rwxal  rAx"a.l (heb./aram. lÈ'AxOr): para o último, para o fim 

(Mp da BHS) 

!m dbl  !im d;b.l (heb. lÈvaD min): exceto, além de (Mm de A)

Og $l  trinta e três vezes (Mp da BHS) 

Od$l  trinta e quatro vezes (Mp da BHS) 

Oh$l  trinta e cinco vezes (Mp da BHS) 

$Ow$l  trinta e seis vezes (Mp da BHS) 
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Oz$l  trinta e sete vezes (Mp da BHS) 

!k tk $l  única vez escrito dessa forma (Mp da BHS) 

!wXl  !Av"l, !"vyil ou a"n"vyil (heb. lAHOn; aram. lÏHAn ou 

lÏHAnA'): forma, significado, língua, gênero (Mp da 

BHS) 

!ynXl  !yin"v"l (aram. lAHAnÏn): idem (Mm de A) 

OhOm  quarenta e cinco vezes (Mp da BHS) 

OzOm  quarenta e sete vezes (Mp da BHS) 

OjOm  quarenta e nove vezes (Mp da BHS) 

O[jmd  !iy[]j;miD (aram. DÏmaX·vÏn): leitura que pode gerar 

enganos (Mp da BHS) 

Odxym  d"xuy.m (heb. mÈyuxAD): incomum, forma incomum 

(Mp de A e Mp da BHS) 

hlym  h"lyim (heb./aram. mÏlAh): palavra, termo (Mp de A e 

Mp da BHS) 

!ylym  !yilyim (aram. mÏlÏn): palavras, termos (Mp da BHS) 

$lm  ael"m, h"ael.m ou h"ayel.m (heb. mAlE'; aram. mÈlE'Ah 

ou mÈl 'Ah): escrita plena 

hlm  h"lim (heb. milAh): palavra, termo (Mp de A) 

!ylm  !yilim (aram. milÏn): palavras, termos (Mp de A) 

~yklm  ~yik;l.m (heb. mÈlAKhÏm): o livro dos Reis (1Rs e 2Rs) 

(Mp da BHS) 

ly[lm  lye[.lim (aram. milv l): o acento que cai na penúltima 

sílaba da palavra [ex.: a"T;Åa] (Mp da BHS) 

l[lm  le[.lim (aram. milvEl): idem (Mp de L) 
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!m  !im (heb. min): do, dos (Mp da BHS) 

Ohnm  !Ah"n.m (aram. mÈnAhOn): da qual, das quais (Mp da 

BHS) 

p˝m  qWs"P a"[.cim (heb. micvA' PAs˘q): meio do versículo, 

dentro do versículo (Mp da BHS) 

O[cm  a"[.cim (heb. micvA'): meio, entre, dentro  (Mp de L) 

ylXm  yel.vim (heb. miHl ): o livro dos Provérbios (Mp da 

BHS e Mm de A) 

hrwt OnXm   h"rAT hen.vim (heb. miHnEh TOrAh): o livro do 

Deuteronômio (Mp de A) 

hrwt hnXm  h"rAT hen.vim: idem (Mp de L e Mp da BHS) 

OaOn  cinqüenta e uma vezes (Mp da BHS) 

Obn  ~yiayib.n (heb. nÈvÏ'Ïm): Profetas (o segundo bloco do 

cânone da Bíblia Hebraica) (Mp de A) 

Oaybn  ~yiayib.n: idem (Mp de L e Mp da BHS) 

hyaybn  hi"yiaiyb.n / a"yYib.n (aram. nÈvÏ'ÏAh / nÈvyÏyA'): profeta 

(Mp da BHS) 

Ojwqn / Odwqn  !yijWq.n, !yidWqin ou tAdWq.n (aram. nÈq˘XÏn, niq˘DÏn; 

heb. nÈq˘DOT): pontos (Mp de A) 

ºs  r,des, a"r.dis ou h"r.dis (heb. sEDer; aram. siDrA' ou 

siDrAh): lit. ordem, seqüência. Divisão do texto em 

blocos para leitura 

<  a"mWt.s / h"mWt.s (aram. sÈT˘mA'; heb. sÈT˘mAh): sinal 

que assinala o parágrafo que se inicia na mesma linha 

do parágrafo anterior  

OdOs  sessenta e quatro vezes (Mp da BHS) 
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Opys  r,pes / a"r.pyis (heb. sEfer; aram. sÏfrA'): livro 

arpys  a"r.pyis (aram. sÏfrA'): idem (Mm de A) 

p˝s  qWs"P @As / a"qWs.P yipAs (heb. sOf PAs˘q; aram. 

sOfÏ PÈs˘qA'): sOf PAs˘q (final de versículo) (Mp da 

BHS) 

:  qWs"P @As / a"qWs.P yipAs: o sinal de sOf PAs˘q (em L 

e na BHS, às vezes em A) 

.  qWs"P @As / a"qWs.P yipAs: idem (somente em A e às 

vezes) 

>  a"xWt.P / h"xWt.P (aram. PÈT˘xA'; heb. sÈT˘mAh): sinal 

que assinala o parágrafo que se inicia em uma nova 

linha  

Osp  qWs"P, a"qWs.P ou h"qWs.P (heb. PAs˘q; aram. PÈs˘qA' 

ou PÈs˘qAh): versículo, verso (Mp de A e Mp de L) 

Oqwsp  qWs"P, a"qWs.P ou h"qWs.P: idem (Mp de L e Mp da 

BHS) 

Otp  x;t;P / !yix;t;P  (heb.  PaTax;  aram.  PaTaxÏn):  o  sinal  

vocálico  PaTax [ex.: ¬a ] (Mp da BHS) 

Oxtp  !yix;t;P (aram. PaTaxÏn): idem (Mm de L) 

Oq  yer.q, a"r,q ou !iyyir.q (heb. qÈr ; aram. qerA' ou 

qÈrÏÏn): Qerê (lit. lido) 

tlhq  t,l,hoq (heb. qohElET): o livro do Eclesiastes ou Coélet 

(Mp da BHS e Mm de A) 

Omq  #;m"q / #em"q (heb. qAmAc / qAmec): o sinal vocálico 

qAmAc / qAmec [ex.: √a ] (Mp de L e Mp da BHS) 
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Ocmq  !yic"m"q (aram. qAmAcÏn): idem (Mm de A) 

!ycmq  !yic"m"q: idem (Mm de L) 

Orq  yer.q, a"r,q ou !iyyir.q (heb. qÈr ; aram. qerA' ou 

qÈrÏÏn): Qerê (lit. lido) (Mp da BHS) 

yrq  yer.q, a"r,q ou !iyyir.q: idem (Mp de L e Mp de A) 

Xar  vaor, a"vaer, h"vaer ou vyer (heb. rO'H; aram. rE'HA', 

rE'HAh ou r H): início, começo 

Osp Oar  qWs"p vaor / a"qWs.P a"vaer (heb. rO'H PAs˘q; aram. 

rE'HA' PÈs˘qA'): início, começo do versículo (Mp de L 

e Mp de A) 

pr  qWs"p vaor / a"qWs.P a"vaer: idem (Mp de A) 

p r  qWs"p vaor / a"qWs.P a"vaer: idem (Mp de A) 

Owsp Xar  qWs"p vaor / a"qWs.P a"vaer: idem (Mp de L) 

qwsp Xar  qWs"p vaor / a"qWs.P a"vaer: idem (Mp de L) 

qwsp Oar  qWs"p vaor / a"qWs.P a"vaer: idem (Mp de L) 

p˝r  qWs"p vaor / a"qWs.P a"vaer: idem (Mp da BHS) 

Oypr  yep;r / h,p"r (heb. raf  / rAfeh): o sinal raf  / rAfeh 

[ex.: &b] (sinal que assinala o som brando de uma letra, 

oposto ao DAGeH [ex.: B] e ao maPPÏq [ex.: H]) (Mp da 

BHS) 

  X   !yif (heb. WÏn): a letra WÏn [f], a vigésima primeira letra 

do alfabeto hebraico com som de s (Mp da BHS) 

OryXh ryX  ~yiryiV;h riyv (heb. HÏr ha-HÏrÏm): o livro do Cântico 

dos Cânticos (Mp de A) 

OyXh ryX  ~yiryiV;h riyv: idem (Mp de L) 
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~yryXh ryX  ~yiryiV;h riyv: idem (Mp da BHS) 

~X  ~ev / a"m.v (heb. HEm ou aram. HÈmA'): nome 

Otya ~X  a"t.Tyia ~ev (aram. HEm 'ÏTTTA'): nome de mulher (Mp 

da BHS) 

Otna ~X  a"t.T.nia ~ev: idem (Mp de L e Mp de A) 

OwmX  leaWm.v (heb. HÈm˘'El): o livro de Samuel (1Sm e 

2Sm) (Mp de A) 

OawmX  leaWm.v: iidem (Mp de L) 

lawmX  leaWm.v: idem (Mp da BHS) 

  tlt   t"l.T / a"t"l.T (aram. TÈlAT / TÈlATA'): três pontos (o 

sinal vocálico sÈGOl[ex.: ’a ]) (Mp de A e Mp da BHS) 

Oyrt  yer.T / !yiter.T (aram. TÈr  / TÈrETÏn): segundo, dois (Mp 

da BHS) 

Otrt   !yiter.T (aram. TÈrETÏn): idem (Mp de A) 

 

Mp sub loco Masora Parva sub loco (lit. Masora Parva substituída neste lugar): 

correção de alguma nota original da Mp do Códice L efetuada por 

Gérard E. Weil na Mp da BHS (Ap. Mas da BHS)3 

< > estes sinais são utilizados pela edição da HUBP e aparecem nas 

laterais de algumas notas massoréticas na Mp ou na Mm do Códice A. 

Isto significa que a nota está ilegível ou rasurada no próprio 

manuscrito e os editores da HUBP a reconstruíram de modo plausível 

nesta edição.4 Pode-se tomar como exemplos os seguintes casos na Mp 

                                                           
3  Cf. G.E. Weil, “Praefationes Hispanicae II” in BHS, 1997, p. XXXVI e D.S. Mynatt, The Sub Loco Notes in 

the Torah of Biblia Hebraica Stuttgartensia, 1994b, p. 1. 
4 Esta explicação foi obtida através de Galen Marquis, um dos colaboradores da edição HUBP. 
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do Códice A: Is 1.19 < Opysb pr $l>; Is 1.26 < Oh>5; Is 37.22 < Ox>; Is 

41. 27 <$l>6; Jr 11.8 < $lm> e Jr 31.36 < $l>.7 

[ ] os colchetes são usados na Massorah Gedolah iuxta Codicem 

Leningradensem B19a, vol. I  de autoria de Gérard E. Weil. Esta obra 

reproduz a Mm do Códice L e os colchetes são usados somente em 

casos em que alguma nota massorética em sua Mm está ilegível  ou 

rasurada e Weil a reconstruiu ou restituiu em sua edição.8 Alguns 

exemplos  colhidos  das  listas  da  Mm  do  Códice  L  serão citados: 

Mm 415 [ Osx dx Om Ob];  Mm 648  [!ylm];  Mm 707  [hlah Osx] Og Oy; 

Mm 906 [ Otwkd Oqwsp Opwsw Oxnta lkw] e Mm 2032 [!wXl], etc.9 

* o asterisco assinala uma correção em uma nota ou em uma citação 

bíblica errôneas na Mm do Códice L. Tal sinal é utilizado na Massorah  

Gedolah de Weil.10 Exemplo: Mm 1694: * Oj WB.viy;w.11 

? o sinal de interrogação é usado quando há alguma dúvida não resolvida 

em alguma nota massorética ou citação bíblica na Mm do Códice L. O 

sinal é outro adotado por Weil em sua Massorah Gedolah.12 Exemplo: 

Mm 1362: !whnmysw ? $lm Ob "hy,v"r.gimW.13 

                                                           
5  Cf. HUBP, 1975, pp. 4-5. 
6  Cf. M.H. Goshen-Gottstein (ed.), The Book of Isaiah, vol. 2, Hebrew University Bible Project (HUBP), 

1981, pp. 160 e 186. 
7  Cf. C. Rabin, S. Talmon e E. Tov (eds.), The Book of Jeremiah, Hebrew University Bible Project (HUBP), 

1997, pp. 62 e 172. 
8  Cf. MG, 1971, p. XXIII. 
9  Ibidem, 1971, p. 50, Mm 415; p. 78, Mm 648; p. 111, Mm 906 e p. 234, Mm 2032. 
10  Ibidem, 1971, p. XXIII. 
11  Ibidem, 1971, p. 199, Mm 1694. 
12  Ibidem, 1971, p. XXIII. 
13  Ibidem, 1971, p. 162, Mm 1362. 
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ANEXO 2 
Cronologia: Texto Massorético e Massorá 

 
Datas:   Principais Eventos e Documentos: 
c. 400 a 300 a.C. Surgimento e utilização de textos bíblicos de tipo massorético 

(texto Proto-Massorético) ao lado de outros tipos textuais 

hebraicos, como o tipo hebraico do Pentateuco Samaritano e 

do tipo hebraico que serviu de base para a tradução da LXX. 

c. 90 a 135 d.C. Aceitação oficial do texto Proto-Massorético pelo judaísmo e 

definição do cânone judaico dos livros da Bíblia Hebraica. 

200 a 600 Período talmúdico. Transmissão do texto Proto-Massorético e 

de seus detalhes textuais, como as leituras Qerê e Ketiv, 

ortografias irregulares e outros aspectos do texto hebraico. 

c. 600  Surgimento da atividade massorética na Babilônia nas 

localidades de Nehardea, Sura e Pumbedita. 

c. 600 Códice de Hillel, atribuído ao Rabi Hillel ben Mosheh ben 

Hillel. Um dos primeiros códices massoréticos que serviam 

como modelo para confecção de outros códices.  

c. 600 a 800 Desenvolvimento da vocalização massorética babilônica: 

sistema simplificado e sistema complexo. 

c. 700 a 850  Desenvolvimento da atividade massorética palestina. 

c. 780 a 930 Desenvolvimento da atividade massorética em Tiberíades, 

Israel com as famílias Ben Asher e Ben Naftali. 

c. 780 Rabi Asher ha-Zaqen ha-Gadol, o primeiro membro da 

família Ben Asher. 

c. 800 Surgimento do tratado massorético Okhlah we-Okhlah. A 

obra contém inúmeras listas com notas massoréticas. 

c. 850 Moisés ben Asher, sucessor de Rabi Asher. 

c. 895/896 Códice dos Profetas do Cairo C. Produzido em Tiberíades por 

Moisés ben Asher, segundo a tradição massorética. 
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c. 916 Códice Petropolitanus Babylonicus P. Um dos manuscritos 

massoréticos que apresentam vocalização babilônica 

misturada com a vocalização tiberiense.  

c. 925/930 Códice Or 4445 B. Produzido em Tiberíades por Moisés ben 

Asher, de acordo com a tradição massorética. 

c. 925/930 Códice de Alepo A. Produzido em Tiberíades por Shelomoh 

ben Buya´a com vocalização, acentuação e Massorá 

adicionadas por Aarão ben Asher, segundo a tradição 

massorética. 

c. 930 Aarão ben Moisés ben Asher e Moisés ben Davi ben Naftali. 

Os principais representantes de cada família de massoretas de 

Tiberíades. 

c. 930 Códice de Leningrado L1. Texto consonantal preparado por 

Shelomoh ben Buya´a e vocalização, acentuação e Massorá 

adicionadas por seu irmão, Efraim ben Buya´a.   

c. 950 Diqduqê ha-Te´amim (lit. Detalhes da Acentuação) de autoria 

de Aarão ben Asher. A obra regulamenta detalhes da 

vocalização e da acentuação de acordo com a tradição 

massorética da família Ben Asher.  

1008 ou 1009 Códice de Leningrado B19a é concluído no Cairo, Egito. Seu 

texto, vocalização, acentuação e Massorá foram preparados 

por Shemuel ben Yaaqov.  

c. 1050 Sefer ha-Hillufim (lit. Livro das Diferenças) de autoria de 

Mishael ben Uzziel. O tratado lista diferenças de vocalização 

e de acentuação entre a tradição massorética de Ben Asher e a 

de Ben Naftali. 

1105 ou 1106 Códice Reuchliniano R é composto na Itália. Este códice é um 

dos manuscritos massoréticos que seguem parcialmente a 

tradição Ben Naftali. 

1450 Invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Surgem na 

Europa as primeiras edições impressas da Bíblia Hebraica. 
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1516/1517 Primeira Bíblia Rabínica editada por Felix Pratensis. É a 

primeira vez que uma edição do texto bíblico hebraico traz as 

anotações Qerê e Ketiv, além de outros detalhes textuais. 

1524/1525 Segunda Bíblia Rabínica publicada por Jacob ben Hayyim. A 

Massorá é impressa pela primeira vez em uma edição da 

Bíblia Hebraica. Esta edição torna-se o Textus Receptus (texto 

oficial padrão da Bíblia Hebraica) até o século XX. 

1538 Massoreth ha-Massoreth de autoria de Elias Levita, rabino e 

comentador da Massorá. Seu comentário é o maior trabalho 

rabínico sobre assuntos massoréticos. 

1742/1744 Minhat Shay de autoria de Shelomoh Yedidya de Norzi. A 

obra é um dos principais comentários sobre a Massorá. 

1776/1780 Vetus Testamentum Hebraicum cum Variis Lectionibus de B. 

Kennicott. Edição crítica da Bíblia Hebraica com aparato 

contendo variantes coletadas de 615 manuscritos medievais e 

de 52 edições antigas do texto hebraico. 

1784/1788 Variae Lectiones Veteris Testamenti de B. G. de Rossi. 

Edição crítica da Bíblia Hebraica com aparato contendo 

variantes textuais encontradas em 1418 manuscritos hebraicos 

medievais e em 374 antigas edições da Bíblia Hebraica. 

1840 A. Firkowitch descobre na guenizá de uma sinagoga caraíta 

na Criméia, Ucrânia, o Códice de Leningrado B19a. 

Posteriormente, o manuscrito foi levado para Odessa, Ucrânia 

e depois para S. Petersburgo (Leningrado), Rússia.    

1864 Das Buch Ochlah W´ochlah, edição de S. Frensdorff. Edição 

do tratado massorético Okhlah we-Okhlah. 

1876 Die Massora Magna editada por S. Frensdorff. A obra é 

dedicada à Masora Magna da Segunda Bíblia Rabínica.  

1876 A Biblioteca Pública Imperial (posteriormente Biblioteca 

Pública Estatal Saltykov-Shchedrin) de S. Petersburgo 

(Leningrado), Rússia forma as duas Coleções Firkowitch de 
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Manuscritos Hebraicos. O Códice de Leningrado B19a faz 

parte da Segunda Coleção. 

1879 Die Dikduke ha-Teamim des Ahron ben Mosche ben Ascher. 

Edição do tratado Diqduqê ha-Te´amim publicado por S. I. 

Baer e H. L. Strack.  

1880/1905 The Massorah Compiled from Manuscripts de C. D. 

Ginsburg. Coletânea em quatro volumes contendo notas 

massoréticas de inúmeros manuscritos hebraicos. 

1896 São descobertos milhares de fragmentos de textos bíblicos de 

tradição massorética babilônica, palestina e tiberiense na 

guenizá da sinagoga Ben Ezra no Cairo, Egito. 

1897 Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the 

Hebrew Bible de autoria de C. D. Ginsburg. Obra dedicada a 

comentar detalhes massoréticos do texto bíblico hebraico. 

1902 O Papiro de Nash é descoberto no Egito por W. L. Nash. O 

texto traz um fragmento em hebraico do Decálogo e da oração 

Shema´ Israel. O manuscrito é datado do século II a.C.   

1906 e 1913 Biblia Hebraica 1 (BH1, 1906) e Biblia Hebraica 2 (BH2, 

1913) ambas editadas por R. Kittel. Edições críticas do texto 

bíblico hebraico baseadas na Segunda Bíblia Rabínica.  

1908/1926 Textum Masoreticum accuratissime expressit e fontibus 

Masorae codicumque varie illustravit de C. D. Ginsburg. 

Edição crítica com aparato descrevendo variantes textuais 

encontradas em 75 manuscritos hebraicos da Idade Média e 

em 19 edições da Bíblia Hebraica anteriores a 1524. 

1913 e 1930 Masoreten des Osten (1913) e Masoreten des Westen (1930) 

de P. E. Kahle. Trabalhos teóricos sobre as atividades dos 

massoretas do Oriente e dos massoretas do Ocidente. 

1926 P. E. Kahle propõe a R. Kittel a publicação do texto e 

Massorá do Códice de Leningrado B19a na terceira edição da 
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Biblia Hebraica em substituição ao texto da Segunda Bíblia 

Rabínica utilizada até então. 

1929/1937 Biblia Hebraica 3 (BHK), editada por R. Kittel e P. E. Kahle. 

É a primeira vez que se imprime o texto e a Masora Parva do 

Códice de Leningrado B19a. 

1947 O Códice de Alepo A é danificado devido a um incêndio na 

sinagoga sefaradita em Alepo, Síria, destruindo cerca de 1/3 

de seu texto. Posteriormente, foram levadas para Israel partes 

remanescentes do que sobrou do manuscrito. 

1947 a 1965 Descoberta de manuscritos bíblicos em hebraico, aramaico e 

grego nas localidades de Hirbet Qumran, Wadi Murabba´at, 

Nahal Hever, Massada e em outros lugares do deserto da 

Judéia, Israel. Os manuscritos são datados entre o século III 

a.C. e o século II d.C. Cerca de 60% dos manuscritos 

hebraicos refletem o tipo textual massorético. 

1958 Hebrew Old Testament. Edição publicada por N. H. Snaith e 

baseada em manuscritos hebraicos de origem sefaradita 

(espanhola e portuguesa) datados entre o século XIV e XV.  

1962 O tratado Sefer ha-H illufim é publicado por L. Lipschütz.  

1965 The Book of Isaiah: Sample Edition with Introduction editado 

por M. H. Goshen-Gottstein. Edição crítica contendo alguns 

capítulos do livro de Isaías baseada no texto e Massorá do 

Códice de Alepo A. 

1967 Sefer Diqduqê ha-Te´amim le-Rabi Aharon ben Mosheh ben 

Asher editado por A. Dotan. Edição do tratado Diqduqê ha-

Te´amim.  

1967/1977 Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), editada por K. Elliger 

e W. Rudolph. Edição crítica baseada no texto e na Massorá  

do Códice de Leningrado B19a. O trabalho de editoração de 

sua Masora Parva fica a cargo de G. E. Weil. 
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1970 Codex Leningrad B19a. Edição fac-símile do Códice de 

Leningrado B19a publicada por D. S. Loewinger.  

1971 Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a, 

conhecida também como Tomo II da BHS. Edição crítica da 

Masora Magna do Códice de Leningrado B19a editada por G. 

E. Weil. 

1971 Codex Cairo of the Bible. Edição fac-símile do Códice do 

Cairo dos Profetas C publicada por D. S. Loewinger. 

1972 H. M. Orlinsky funda nos EUA a International Organization 

for Masoretic Studies para promover estudos massoréticos. 

1975 Sefer Okhlah we-Okhlah, edição de F. Díaz-Esteban. Edição 

do tratado massorético Okhlah we-Okhlah. 

1976 The Alepo Codex. Edição fac-símile do Códice de Alepo A 

publicada por M. H. Goshen-Gottstein. 

1979/1992 El Códice de Profetas de El Cairo, obra editada por F. Pérez 

Castro e outros. Edição crítica em oito volumes dedicada ao 

texto e à Massorá do Códice do Cairo dos Profetas C. 

1995 e 1997 The Book of Isaiah (1995) editado por M. H. Goshen-

Gottstein e The Book of Jeremiah (1997) editado por C. 

Rabin, S. Talmon e E. Tov. Edições críticas com texto e 

Massorá do Códice de Alepo A. 

1998 The Leningrad Codex: A Facsimile Edition. Edição fac-símile 

do Códice de Leningrado B19a publicada por A. B. Beck, D. 

N. Freedman e J. A. Sanders.   

1998 Aparece o primeiro fascículo (Fasciculus extra seriem: 

Librum Ruth) da Biblia Hebraica Quinta (BHQ) editada por 

A. Schenker e outros. Edição crítica baseada no Códice de 

Leningrado B19a, reproduzindo seu texto e editando 

completamente sua Massorá (Masora Parva, Magna e Finalis) 

em um único volume. O tomo dois da BHQ é dedicado a 

comentários do aparato crítico e traduções da Massorá.  
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