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RESUMO
Palavras-chave:
Bíblia Hebraica – massorá - hebraico – aramaico - neologia semântica
O trabalho meticuloso de preservação e de transmissão da Bíblia Hebraica elaborado
pelos massoretas, no período medieval, recebe o nome de massorá. Tal designação técnica
refere-se, especificamente, ao conjunto de anotações escrito nos códices massoréticos
medievais de tradição tiberiense. Tais observações são também encontradas nas modernas
edições críticas da Bíblia Hebraica e em algumas publicações de Bíblias rabínicas. As
observações foram elaboradas e desenvolvidas por três tradições massoréticas distintas: a
babilônica, a palestina e a tiberiense. A massorá de tradição tiberiense é aquela que se tornou
definitiva e a mais estudada pelo mundo acadêmico.
A massorá de tradição tiberiense é composta por itens terminológicos de procedência
aramaica e hebraica. Os termos massoréticos foram usados de forma específica para indicar
os vários aspectos do texto da Bíblia Hebraica, como questões relacionadas a consoantes,
sinais vocálicos, acentos de cantilação, palavras, expressões, grafias, além de detalhes e
observações gramaticais. Esse trabalho teve como objetivo principal a preservação e a
transmissão completa do corpus das Sagradas Escrituras hebraicas.
Devido a tal fato, esta tese é dedicada a dois objetivos principais:
1. Estudar e trazer contribuições sobre a realidade lingüística vivida pelos massoretas e
seu trato das línguas hebraica e aramaica dentro da massorá. Esse estudo pretende verificar se a
linguagem da massorá poderia constituir um jargão, uma gíria ou uma linguagem de
especialidade. Além disso, o trabalho aborda, mesmo que brevemente, questões relacionadas à
linguagem elíptica e sintetizada da massorá.
2. Seleção e análise de um conjunto de itens terminológicos massoréticos registrados
no Códice de Leningrado: Firkowitch I. B19a (L), classificando-os de acordo com sua natureza
semântica, como monossememia e polissememia e tipos de neologia semântica, como
extensão, estreitamento, sinédoque etc. Em suma, uma classificação de possíveis situações de
neologismos semânticos presentes na massorá tiberiense, como registrada no Códice L.
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ABSTRACT
Keywords:
Hebrew Bible – Masorah – Hebrew – Aramaic - semantic neology
The meticulous work of preservation and transmission of the Hebrew Bible created by
the masoretes, in the Medieval period, is called Masorah. This technical designation refers,
specifically, to the annotations written in the Medieval Masoretic codices of Tiberian tradition.
These notes are also found in the modern critical editions of the Hebrew Bible and in some
publications of Rabbinical Bibles. The notes were created and developed by three different
Masoretic traditions: Babylonian, Palestinian and Tiberian. The Tiberian Masorah has been the
definitive form and the most-studied one in the scholarly world.
The Tiberian Masorah has terminological items of Aramaic and Hebrew origins. The
Masoretic terms were used in a specific way to show the several aspects of the Hebrew Bible
text, such as consonants, vocalic signals, intonation accents, words, expressions, spelling,
orthography and also grammatical notes. The main aim of such work was the complete
preservation and transmission of the corpus of the Sacred Hebrew Scriptures.
On account of this fact, this thesis is dedicated to two main aims:
1. To study and to present contributions about the linguistic reality of the masoretes
and their approach to the Hebrew and Aramaic languages inside the Masorah. In addition, this
research verifies if the Masorah language would be jargon, slang or speciality language. Besides,
this work broaches, briefly, issues about the elliptic and synthetic language of the Masorah.
2. Collection and analysis of a set of Masoretic terminological items registered in the
Leningrad Codex: Firkowitch I. B19a (L), classifying them according to their semantic nature,
such as monossememic and polissememic and classes of semantic neology such as extension,
narrowing, synecdoche and so on. In summary, a linguistic classification of possible situations
of semantic neologisms in the Tiberian Masorah that is found in the Codex L.
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abreviatura

fr.

francês

árab.

árabe
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aram.

aramaico
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ingl.

inglês

cf.
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it.
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ex.
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pl.

plural
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fólio, lado verso
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seguinte(s)

txt.
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sg.

singular

vol.

volume(s)

11

ABREVIATURAS DOS LIVROS
DA BÍBLIA HEBRAICA1
Gn

Genesis

Na

Naum

Êx

Êxodo

Hc

Habacuque

Nm

Números

Sf

Sofonias

Lv

Levítico

Ag

Ageu

Dt

Deuteronômio

Zc

Zacarias

Js

Josué

Ml

Malaquias

Jz

Juízes

1Cr

1Crônicas

1Sm

1Samuel

2Cr

2Crônicas

2Sm

2Samuel

Sl

Salmos

1Rs

1Reis

Jó

Jó

2Rs

2Reis

Pv

Provérbios

Is

Isaías

Rt

Rute

Jr

Jeremias

Ct

Cântico dos Cânticos

Ez

Ezequiel

Ec

Eclesiastes

Os

Oséias

Lm

Lamentações

Jl

Joel

Et

Ester

Am

Amós

Dn

Daniel

Ob

Obadias

Ed

Esdras

Jn

Jonas

Ne

Neemias

Mq

Miquéias

1

A seqüência dos livros da Bíblia Hebraica desta listagem segue aquela encontrada no próprio Códice de
Leningrado B19a (L). A ordem seqüêncial dos livros do bloco dos Escritos, no referido códice
massorético, é caracterizada por seguir uma forma cronológica, diferindo daquela seqüência fornecida
pelo Talmude Babilônico. A série constatada no Códice L é também averiguada no Códice de Alepo (A),
cf. Lebedev, 1998, p. XXIV; Tov, 2001, p. 4; Yeivin, 1980, p. 39; idem, 2003, p. 37; Dotan, 1972b, col.
1406; Ginsburg, 1966, p. 2; Dukan, 2006, p. 15, 64, 65, 68 e 69 e Francisco, 2005b, p. 172. Nesta tese, nas
citações de referências bíblicas, adotou-se a seqüência encontrada no Códice L.
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SISTEMA DE TRANSLITERAÇÃO
HEBRAICO E ARAMAICO1
1. Consoantes
letra
'
b
G
b
gF
g
d
G
d
h
w
z
x
X
y
k
G
k
¢
l
m
£
n
§
s
v
p
K
p
•
c
¶

1

nome
•el'
o (’ālep̄)
tyEb
G (bêṯ)
tyEb
G (bêṯ)
lemyÊ gF (gîmel)
lemyÊ gF (gîmel)
teld
G‡ (dāleṯ)
teld
G‡ (dāleṯ)
'Eh (hē’) ou yEh (hê)
wƒw (wāw) ou w'¬w (wa’w)
§«yz¬ (zaîn)
tyEx (ḥêṯ)
tyEX (ṭêṯ)
dOwy (yôḏ) ou dFwy (yûḏ)
G (kap̄)
•ok
G (kāp̄ ) ou •ak
G (kap̄)
•ok
G (kāp̄ ) ou •ak
tyipwO s •ak
G (kap̄ sôp̄îṯ)
deml
o (lāmeḏ)
£Em (mēm) ou £yEm (mêm)
tyipwO s £Em (mēm sôp̄ îṯ)
§Fwn (nûn)
tyipwO s §Fwn (nûn sôp̄ îṯ)
™ems
o (sāmeḵ)
§«yv
a (‘aîn)
'Kp
E (pē’)
'Kp
E (pē’)
tyipwO s 'Kp
E (pē’ sôp̄îṯ)
y„dc
o (ṣāḏê), yÊdoc (ṣāḏî) ou qyÊd
G c
a (ṣaddîq)
tyipwO s y„dc
o (ṣāḏê sôp̄îṯ)

transliteração
’
b

ḇ (v)
g

ḡ (gh)
d
ḏ (dh)
h

w
z

ḥ
ṭ
y
k

ḵ (kh)
ḵ (kh)
l
m
m
n
n
s
‘

p
p (f)
p (f)
ṣ
ṣ

Sistema de transliteração e de nomenclatura baseado nas seguintes obras: Joüon e Muraoka, 1993, p. 21-22;
Gesenius, 1980, p. 24-54; Weingreen, 1959, p. 1 e 4; Seow, 1995, p. 1; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. XIVXVII; Mitchel, 1996, p. 35-37; Kelley, 1998, p. 17, 18, 23, 26 e 27; Lambdin, 2003, p. 26, 27 e 29; Auvray, 1997,
p. 12, 15 e 16; Berezin, 1995, p. XLIII-XLVI; Hollenberg e Budde, 1991, p. 2, 3, 7 e 8; Kerr, 1980, p. 3, 8 e 9;
Ross, 2005, p. 24-41; Mendes, 1981, p. 11 e 24; Gusso, 2005, p. 23 e 28; Chown, 2002, p. 5, 6, 9 e 11;
Rosenthal, 1983, p. 7, 10, 11 e 12; Araújo, 2005, p. 32, 34 e 38 e Francisco, 2005b, p. XXII-XXIV.
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•Owq (qôp̄) ou •Fwq (qûp̄)

q

Hy„r (rêš)
§yiH (šîn)
wot
G (tāw)

ṯ (th)

nome
aK (paṯaḥ)
xot
G p
aK (pattāḥ) ou xatp
o (qāmēṣ) ou ¶amq
o (qāmaṣ)
¶emq
o (qāmeṣ), ¶Emq
lOwges (seḡôl) ou lOwg¯s (sǝḡôl)
y„rc
E (ṣērê)
qyÊryix (ḥîrîq) ou qÂryix (ḥîreq)
dOwy qyÊryix (ḥîrîq yôḏ)
o ¶emq
o (qāmeṣ qāṭān)
•FwXox ¶emq
o (qāmeṣ ḥāṭûp̄ ) ou §oXq
£elwO x (ḥôlem) ou £olwO x (ḥôlām)
wƒw £elOwx (ḥôlem wāw)
G q
i (qibbûṣ)
¶Fwb
G q
u (qubbûṣ) ou ¶Fwb
qÂrwF H (šûreq)
hobwF nÕgF xot
G p
aK (pattāḥ gǝnûḇâ)2
xot
G p
aK -•EXx
o (ḥāṭēp̄-pattāḥ) ou xot
G p
aK -•oXx
· (ḥăṭāp̄-pattāḥ)
· (ḥăṭāp̄-seḡôl)
lOwges-•EXx
o (ḥāṭēp̄-seḡôl) ou lOwges-•oXx
¶emq
o -•EXx
o (ḥāṭēp̄-qāmeṣ) ou ¶emq
o -•oXx
· (ḥăṭāp̄-qāmeṣ)
'ƒwH
¸ (šǝwā’)

transliteração

nome
wƒw xot
G p
aK (pattāḥ wāw)
wƒw ¶emq
o (qāmeṣ wāw)
wƒw y„rc
E (ṣērê wāw)
wƒw dOwy y„rc
E (ṣērê yôḏ wāw)
wƒw dOwy qyÊryix (ḥîrîq yôḏ wāw)
dOwy xot
G p
aK (pattāḥ yôḏ)
dOwy ¶emq
o (qāmeṣ yôḏ)
dOwy lOwges (seḡôl yôḏ)
dOwy y„rc
E (ṣērê yôḏ)
dOwy £elwO x (ḥôlem yôḏ)
dOwy wƒw £elwO x (ḥôlem wāw yôḏ)
dOwy qÂrwF H (šûreq yôḏ)

transliteração

§yiW (śîn)

W
H

wot
G (tāw)

t
G
t

2. Sinais Vocálicos
sinal vocálico
a@
o@
e@
E@
i@
yi@
o@
@
O
Ow@
@
u
Fw@
ﬁ@
‹@
¤@
›@
¯@

3. Ditongos
ditongo
wa@
wo@
wE@
wyE@
wyi@
ya@
yo@
ye@
yE@
yO@
yOw@
yFw@
2

q
r
ś
š

r

pata' furtivus (lat. pata' furtivo).
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t

a
ā

e

ē
i
î

o
ō
ô
u
û
a

ă
ĕ
ŏ
ǝ

aw

āw
ēw
êw
îw
ay
āy
ey

êy (ê)
ōy
ôy
ûy

4. ’Alef e Hê Finais
nome

'o@
ho@
h
G @
o
he@
hE@

•el'
o ¶emq
o (qāmeṣ ’ālep̄)
o (qāmeṣ hē’)
'Eh ¶emq

'Eh qyip
K m
a ¶emq
o (qāmeṣ mappîq hē’)
'Eh lOwges (seḡôl hē’)
'Eh y„rc
E (ṣērê hē’)

transliteração
ā’
â

āh
eh
ēh

Observação: para expressões ou termos técnicos hebraicos, aramaicos ou gregos que
ocorrem no meio do texto, mas não precedidos pelas formas originais compostas em
caracteres hebraicos, aramaicos ou gregos, adotou-se uma transcrição simplificada, como os
seguintes exemplos: qamets, pata', daguesh, rafê, yod, tsadê, segol, tserê, shewá, mem, nun, ’alef, ‘ayin, hê,
shureq, waw, 'olem-waw, ’atna', silluq, zaqef, qerê, ketiv, sevirin, massorá, hapax legomenon, hápax, qal,
nifal, hifil, hitpael, afel, pael, peal, itpaal, itpeel etc.
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INTRODUÇÃO
O texto da Bíblia Hebraica passou por um longo processo de composição e de
transmissão textual através dos séculos, tendo início no período bíblico (c. séc. XII-II a.C.),
passando pela época talmúdica e medieval (c. séc. III-XV) e chegando à fase da imprensa, na
época renascentista (c. séc. XV-XVI). Desde o período das atividades massoréticas (c. séc. VIIX), o texto da Bíblia Hebraica conheceu uma fase de definitiva estabilidade textual por causa
das meticulosas observações massoréticas de preservação e de transmissão. Os cerca de 6.000
manuscritos massoréticos produzidos na época medieval apresentam um alto padrão de
uniformidade textual e conseqüentemente, o atual texto da Bíblia Hebraica, fruto da atividade
massorética, possui uma baixíssima quantidade de variantes textuais.1
O trabalho meticuloso de preservação e de transmissão da Bíblia Hebraica elaborado
pelos massoretas recebe o nome de massorá. Tal nomenclatura técnica refere-se,
especificamente, ao conjunto de notas escrito nas laterais e nas margens superior e inferior dos
fólios dos códices massoréticos medievais de tradição tiberiense (cf. ilustrações 1 e 2, Apêndice 4:
Ilustrações). Tais observações são também encontradas nas modernas edições críticas da Bíblia
Hebraica e em algumas publicações de Bíblias rabínicas. As observações foram elaboradas e
desenvolvidas por três tradições massoréticas distintas: a babilônica, a palestina e a tiberiense.2
A massorá de tradição tiberiense é, em sua maior parte, de procedência aramaica, sendo
que vários itens terminológicos são de origem hebraica.3 Os termos massoréticos foram usados
de forma específica para indicar os vários aspectos do texto da Bíblia Hebraica, como questões
relacionadas a consoantes, sinais vocálicos, acentos de cantilação, palavras, expressões, grafias,
além de detalhes e observações gramaticais. Esse trabalho teve como objetivo principal a
preservação e a transmissão completa do corpus das Sagradas Escrituras hebraicas.4
No período de evolução da atividade massorética, ocorrida entre os séculos VII e X,
surgiram várias escolas de massoretas e cada qual dedicava-se à elaboração seus próprios termos
1
2

3
4

Cf. Levias, 1916b, p. 370; Tov, 2001, p. 35 e 37; Yeivin, 1980, p. 35 e 64; idem, 2003, p. 34 e 60; Kelley, Mynatt
e Crawford, 1998, p. 2; Weingreen, 1982, p. 96; Trebolle Barrera, 1996, p. 322 e 450 e Francisco, 2005b, p. 232.
Cf. Weil, 1968, p. XXI; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 18-19; Tov, 2001, p. 43-44; Yeivin, 1980, p. 1, 15
e 30; idem, 2003, p. wX (p. 15) e 5; Scott, 1995, p. 9; Roberts, 1951, p. 42-43 e 51; idem, 1962, p. 587; Deist,
1981, p. 65-69 e Francisco, 2005b, p. 233.
Cf. Díaz Esteban, 1975, p. LVIII; Hyvernat, 1903, p. 530, 533 e 538 e Francisco, 2005b, p. 248.
Cf. Scott, 1995, p. 8-9; Tov, 2001, p. 72-73; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 2 e 14; Dotan, 1972b, col.
1414; Revell, 1992a, p. 593; Roberts, 1951, p. 44-45; Yeivin, 1980, p. 35 e 64; idem, 2003, p. 34 e 60;
Kristianpoller, 1942a, p. 399; Levias, 1916b, p. 365 e Francisco, 2005b, p. 94-95.
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e sua aplicação nas observações textuais nos códices da Bíblia Hebraica. Cada escola desenvolvia
sua própria terminologia e suas próprias abreviaturas (pois a maior parte dos itens é em forma
abreviada) que eram, então, empregadas nas referidas anotações.5
Observou-se que os massoretas, além de elaborarem sistemas de vocalização e de
acentuação para a Bíblia Hebraica, inéditos na época, teriam utilizado em algumas situações o
hebraico e o aramaico de maneira inovadora. Os massoretas teriam explorado o campo
semântico e o léxico dos dois idiomas semíticos em seus trabalhos críticos.
O uso de tais recursos lingüísticos na terminologia massorética desenvolvida em
Tiberíades poderia revelar, possivelmente, uma particular compreensão e utilização dos dois
referidos idiomas semíticos. A partir dessa verificação, surgiram algumas hipóteses de que a
terminologia da massorá poderia ser um jargão, uma gíria ou uma linguagem de especialidade
exclusiva dos vários grupos de massoretas. Possivelmente, os massoretas poderiam ter
elaborado neologismos semânticos hebraicos e aramaicos dentro do uso massorético. Aventase a hipótese de que as duas línguas semíticas poderiam ter passado por alterações em seu
campo semântico neste mesmo uso. Além disso, supõe-se que determinadas unidades léxicas
teriam ficado obsoletas e circunscritas somente à massorá, enquanto outras teriam extrapolado
os limites desse corpus literário crítico.
No decurso da pesquisa de mestrado, realizada entre 1998 e 2002, constatou-se o
peculiar campo semântico da massorá de tradição tiberiense.6 Percebeu-se que a terminologia
massorética apresenta um campo semântico complexo em relação ao dos vocábulos hebraicos
e aramaicos da Bíblia Hebraica e das duas recensões do Talmude (Hierosolimitano e
Babilônico). Existem termos massoréticos que apresentam sentidos específicos dentro do
contexto das notas massoréticas e essas características, normalmente, não são constatadas em
outros corpora compostos nos dois idiomas mencionados. Tal constatação deu-se por meio de
estudos comparativos preliminares entre obras lexicográficas de hebraico e de aramaico e entre
glossários técnicos de termos massoréticos. Esse fato, dentre outros existentes, serviu de
incentivo à presente pesquisa.

5
6

Cf. Würthwein, 1995, p. 30; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. XI; Yeivin, 1980, p. 64 e 68; Tov, 2001, p. 76;
Scott, 1995, p. 12; Dotan, 1972b, col. 1422; Revell, 1992b, p. 593 e Francisco, 2005b, p. 233.
Cf. Edson de Faria Francisco, Masora Parva Comparada: Comparação entre as Anotações Massoréticas em Textos da
Bíblia Hebraica de Tradição Ben Asher em Isaías, capítulos de 1 a 10. Dissertação da área de Língua Hebraica,
Literatura e Cultura Judaicas, da Universidade de São Paulo, sendo defendida em 27 de maio de 2002.
Endereço da URL: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8152/tde-12062003-225729/.
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Foram realizados e publicados, em anos recentes, dois estudos preliminares sobre o
campo semântico da massorá (Francisco, 2004 e 2005) e esta atual pesquisa desenvolve as
constatações obtidas nos referidos trabalhos.7 Com os indícios já percebidos no decorrer da
mencionada pesquisa de mestrado, pretende-se, aqui, analisar possíveis situações de
neologismos semânticos na massorá tiberiense. Essa tradição massorética foi desenvolvida
entre os séculos VIII e X, sendo representada pelo Códice de Leningrado: Firkowith I. B19a
(L). Este estudo almeja ser útil para os estudos da cultura e da literatura judaicas, das línguas
hebraica e aramaica, da Bíblia Hebraica e da neologia semântica. Além de tais objetivos,
espera-se que esta pesquisa possa contribuir, igualmente, para os estudos massoréticos.
A presente tese almeja desenvolver dois objetivos principais:
1. Estudar e trazer contribuições sobre a realidade lingüística vivida pelos massoretas e
seu trato das línguas hebraica e aramaica dentro da massorá. Esse estudo pretende verificar se a
linguagem da massorá poderia constituir um jargão, uma gíria ou uma linguagem de
especialidade. Além disso, o trabalho aborda, mesmo que brevemente, questões relacionadas à
linguagem elíptica e sintetizada da massorá.
2. Seleção e análise de um conjunto de itens terminológicos massoréticos registrados
no Códice L, classificando-os de acordo com sua natureza semântica, como monossememia e
polissememia e tipos de neologia semântica, como extensão, estreitamento, sinédoque etc. Em
suma, uma classificação de possíveis situações de neologismos semânticos presentes,
unicamente, na massorá tiberiense, como registrada no Códice L.
Essa tese é um estudo comparativo entre as acepções encontradas no hebraico e no
aramaico bíblicos e rabínicos e entre as acepções peculiares da massorá. Para tanto, são
utilizadas obras lexicográficas de tais estratos lingüísticos e glossários dedicados, especificamente, à terminologia massorética de tradição tiberiense. Este trabalho tem por base,

7

Cf. Edson de Faria Francisco, “O Campo Semântico dos Termos Hebraicos e Aramaicos Utilizados na
Massorá”, RV 6, 2004, p. 43-62 e idem, “A Utilização do Hebraico e do Aramaico nas Notas Massoréticas”,
RV 7, 2005, p. 83-99. Outros três estudos sobre o universo deste trabalho foram desenvolvidos para as
disciplinas de pós-graduação cursadas durante a atual pesquisa: “O Campo Semântico dos Termos
Massoréticos: Neologismo de Sentido Praticados pelos Massoretas?”. Monografia escrita para a disciplina
Lexicologia, Lexicografia, Terminologia: Teorias e Práticas, ministrada pela Profa. Dra. Maria Aparecida
Barbosa (1º semestre de 2003); “Termos Típicos do Hebraico Rabínico Presentes na Bíblia Hebraica e
Observados pela Massorá”. Monografia escrita para a disciplina Língua Hebraica: Estratos Lingüísticos e
Estrutura Gramatical, ministrada pela Profa. Dra. Eliana Rosa Langer (2º semestre de 2003) e “A Diglossia
Judaica no Tratado Massorético ’Okhlah we-’Okhlah”. Monografia composta para a disciplina A Diglossia
Judaica Através dos Séculos, ministrada pelo Prof. Dr. Cyril Aslanov (2º semestre de 2006).
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unicamente, as anotações da massorá, excluindo outros corpora literários judaicos produzidos
nas épocas antiga e medieval. Portanto, este estudo é circunscrito, exclusivamente, à massorá.
Foram selecionadas 90 unidades terminológicas registradas na massorá do Códice
L: na masora parva, na masora magna, no somatório massorético e nas listagens
encontradas no final do Pentateuco, dos Profetas e dos Escritos. Os critérios adotados
neste estudo para tal seleção são os seguintes:
1. Termos representativos da massorá de tradição tiberiense comuns tanto ao Códice L
quanto a outros códices massoréticos de mesma tradição. Algumas lexias terminológicas
massoréticas de procedência babilônica são também tratadas neste estudo, devida sua utilização
comum na tradição massorética tiberiense.
2. Unidades terminológicas massoréticas específicas do Códice L. Determinadas
expressões raras registradas na massorá do referido documento bíblico são, igualmente,
apreciadas nesta tese.
3. Itens massoréticos provenientes de variadas classes (acentos de cantilação, sinais
vocálicos, sinais diacríticos, blocos de livros bíblicos, termos alusivos ao tetragrama, grupos de
massoretas, divisões de leitura, tipos de ortografia, idiomas da Bíblia Hebraica etc.).
A massorá do Códice L possui, aproximadamente, 500 expressões e termos, sendo
todos estudados em uma primeira leitura. Em seguida, foi feita uma segunda leitura minuciosa,
constatando que 123 itens massoréticos revelam possíveis situações de neologia semântica,
além de monossememia e de polissememia. Posteriormente, foi feita uma seleção aleatória, por
amostragem, com 90 unidades léxicas massoréticas para serem analisadas nesta presente tese.
A análise toma como base os estudos de neologia semântica e esquema de classificação
propostos por Gabas (2001). Para classificação de monossememia e de polissememia para o
termo ou expressão massorética analisada, este estudo baseia-se em Greimas e Courtès (s.d.).
Tais trabalhos teóricos são adequados aos objetivos desta pesquisa.
Este trabalho é composto por quatro blocos principais:
Tradição Massorética. Neste bloco são fornecidas informações sobre o Texto Massorético.
Neologia: Fundamentos Teóricos. Neste bloco encontram-se informações teóricas
sobre neologia, tipos de neologismo e, especialmente, neologismo semântico.
Neologismo Semântico na Massorá Tiberiense. Este bloco é a principal parte desta tese,
trazendo conceitos sobre os tipos de corpora, caracterização da massorá tiberiense, breve
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introdução à análise, a análise propriamente dita dos 90 itens massoréticos selecionados,
resultados da análise e considerações finais.
Apêndices e Referências Bibliográficas. Neste último bloco encontram-se cinco
apêndices e as referências bibliográficas utilizadas nesta tese. Os itens bibliográficos são
divididos em grupos. Os cinco apêndices são os seguintes:
Apêndice 1: Glossário das Expressões e Termos Massoréticos Analisados. Este
glossário contém os 90 itens terminológicos massoréticos analisados nesta tese.8
Apêndice 2: Glossário Geral. Este apêndice é dedicado a explicações breves sobre
manuscritos, tratados massoréticos, edições acadêmicas da Bíblia Hebraica, antigas versões clássicas
da Bíblia, vocábulos ou expressões técnicas, entre outros temas, que são citados nesta tese.
Apêndice 3: Manuscritos e Edições do Texto Massorético. Neste apêndice são
descritos os quatro principais códices massoréticos de tradição tiberiense: Códice de Alepo ou
Ms. Nº 1 do Instituto Ben-Zvi (A), Códice de Leningrado: Firkowitch I. B19a (L), Códice da
Biblioteca Britânica: Oriental 4445 (B) e Códice do Cairo dos Profetas ou Códice Gottheil 34
(C). No final de cada descrição constam as edições dos mesmos.
Apêndice 4: Ilustrações. São fornecidas algumas imagens de fólios ou páginas de 9
obras relacionadas à Bíblia Hebraica: o Códice L, o Códice A, a Biblia Hebraica (BHK), a Biblia
Hebraica Stuttgartensia (BHS), a Biblia Hebraica Quinta (BHQ), o Hebrew University Bible Project
(HUBP), o Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’ Project (MGK), a Biblia Rabbinica (Segunda Bíblia
Rabínica) e a hrwpc tyb (Bêt Tsipporâ) - Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a.
Apêndice 5: Índice de Expressões e Termos Massoréticos Analisados. Este apêndice é
um índice com a indicação de parágrafo e de paginação dos 90 termos e expressões
massoréticas analisadas nesta tese.
Neste trabalho, adota-se a seguinte padronização para a nomenclatura técnica de
origem latina para as duas partes principais da massorá: 1. masora parva (abreviada como mp)
e 2. masora magna (abreviada como mm). Além desses dois nomes, existe, ainda, a masora
finalis (abreviada como mf), que é própria da Segunda Bíblia Rabínica (Veneza, 1524-1525).
São adotadas as formas tais como aparecem em várias obras mais recentes dedicadas ao tema:
8

Um texto introdutório sobre o futuro projeto do glossário completo dedicado à massorá do Códice L foi
apresentado por mim, em forma de comunicação, no XX Congresso do International Organization for
Masoretic Studies (IOMS), realizado em 16 de julho de 2007, em Liubliana, na Eslovênia. Título original da
comunicação: “A Glossary of the Masoretic Terms in the Leningrad Codex B19a (L)”. Congresso realizado,
conjuntamente, com o XIX Congresso do International Organization for the Study of the Old Testament
(IOSOT), realizado de 15 a 20 de julho de 2007, em Liubliana, na Eslovênia.
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as expressões e as iniciais são compostas em caixa baixa ([m]asora, [p]arva, [m]agna e [f]inalis).
Tais denominações e abreviaturas são consagradas, sendo utilizadas, freqüentemente, na
literatura especializada em massorá e são, igualmente, citadas na literatura dedicada,
especificamente, à crítica textual da Bíblia Hebraica.9 É possível encontrar em determinadas
obras sutis diferenças no uso de tais termos e formas, como nos exemplos a seguir: masora
parva e masora magna, massora parva e massora magna, Masorah parva e Masorah magna,
Massorah Parva e Massorah Magna, Masora Parva e Masora Magna etc. As unidades lexicais
“massorá”, “massoreta”, “massorético”, adotadas nesta tese, já se encontram aportuguesadas,
sendo registradas em dicionários de língua portuguesa.10

9

10

Cf. BHK, p XLI; BHS, p. XLIX; BHQ Mg, p. LXXXII; BHQ Ed-Ne, p. XIV; BHQ Dt, p. XIV; C Js-Jz, p. 8; C
Sm, p. 8; C Rs, p. 8; C Is, p. 8; C Jr, p. 8; C Ez, p. 8; C XII, p. 28; Dotan, 1972b, col. 1419 e 1424; idem, 1986,
p. 172; Yeivin, 1968a, col. 140; idem, 1980, p. 64 e 74; Weil, 1962, p. 266 n. *; idem, 1972, p. 12; Revell, 1992a,
p. 592; idem, 1998, p. XXXIX; Kahle, 1959, p. 62; Díaz Esteban, 1975, p. XVII; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 1; Scott, 1995, p. 11 e 16; Römer e Macchi, 1994, p. 9-10; Williams, 1969, p. 9; Vasholz, 1983, p. 56; De Benoit e Nicole, 1989, p. 9; Hyvernat, 1904, p. 523; Kristianpoller, 1942a, p. 401; Tov, 2001, p. 73;
Würthwein, 1995, p. 28; Wonneberger, 1990, p. 23; Brotzman, 1994, p. 52; Roberts, 1951, p. 43; Deist, 1981, p.
53; Ginsburg, 1966, p. 423; Marcus, 2006, p. 173; McCarthy, 2006, p. 177 e Francisco, 2005b, p. 77.
Cf. Houaiss e Villar, 2001, p. 1864; Michaelis, 1998, p. 1332 e Cunha, 1986, p. 505.
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Primeira Parte:

Tradição Massorética

I. MASSORÁ
1. Definição e Características
O termo “massorá” (hebr. h‡rwO sAm [māsôrâ], tÂrOsom [māsōret] ou h‡rwO s¯m [mǝsôrâ], tradição),
em sentido amplo, refere-se ao texto da Bíblia Hebraica desenvolvido e padronizado pelos
massoretas, que dotaram o texto consonantal hebraico e aramaico com sinais vocálicos, com
acentos de cantilação e com notas relacionadas a detalhes textuais. O texto bíblico hebraico e
aramaico, fruto do trabalho dos massoretas, é denominado pelos eruditos de “Texto
Massorético”. Em sentido específico, o termo massorá refere-se ao conjunto de notas escrito
nas laterais e nas margens superior e inferior dos fólios dos códices massoréticos medievais de
tradição tiberiense (cf. ilustrações 1 e 2, Apêndice 4: Ilustrações). Tais observações são também
encontradas nas modernas edições críticas da Bíblia Hebraica e em algumas publicações de
Bíblias rabínicas. A massorá é dividida em dois blocos principais e cada um deles é conhecido
por seu nome latino: masora parva e masora magna.1
A massorá pode ser definida como um “mapeamento” meticuloso do texto da Bíblia
Hebraica elaborado pelos massoretas durante suas atividades no período medieval, tendo como
objetivo, a íntegra preservação e a exata transmissão das Sagradas Escrituras hebraicas. Pode-se
verificar, por meio das observações massoréticas, que os mínimos detalhes textuais foram
percebidos e assinalados em tratados e, igualmente, nas anotações em manuscritos da Bíblia
Hebraica surgidos no período medieval. Segundo os eruditos, a massorá é um rudimentar
instrumento de observação textual e literária, além de representar para a época uma forma antiga
de gramática hebraica. Desde a época dos massoretas, a freqüência de palavras e expressões já
tinha sido registrada, palavras e grafias incomuns já tinham sido percebidas, vocabulário distinto e
grafias de determinados livros e seções do texto bíblico já tinham sido anotados. Tudo com o
propósito primário de preservar a tradição textual da Bíblia Hebraica. Todo tipo de informação de
ordem textual, levantado pelos massoretas, é ainda útil e relevante para a moderna crítica bíblica.2
1

2

Cf. Díaz Esteban, 1975, p. XVII; Berezin, 1995, p. 379; Dotan, 1972b, col. 1418; Revell, 1992a, p. 592;
Kristianpoller, 1942a, p. 399; Levias, 1916b, p. 365; Roberts, 1951, p. 40-41; Gertner, 1960, p. 242; Dukan,
2006, p. 93; Francisco, 2002, p. 41 e idem, 2005b, p. 94.
Cf. Frensdorff, 1864, p. VI-VII; Weil, 1968, p. XXVII; Díaz Esteban, 1975, p. XV-XVII; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 1-3; Tov, 2001, p. 72; Scott, 1995, p. 8-9; Römer e Macchi, 1994, p. 9; Würthwein, 1995, p. 28; Roberts,
1951, p. 43-45; Brotzman, 1994, p. 50-51; Weingreen, 1982, p. 11-12; Deist, 1981, p. 52; Yeivin, 1968a, col. 130;
idem, 1980, p. 1 e 64; idem, 2003, p. xvi e 60; Dotan, 1972b, col. 1406, 1413 e 1414; Revell, 1992a, p. 592;
Kristianpoller, 1942a, p. 399; Levias, 1916b, p. 365-366; Dukan, 2006, p. 91 e Francisco, 2005b, p. 94-95.
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II. DIVISÕES DA MASSORÁ
As anotações massoréticas são encontradas tanto nos códices medievais quanto nas
edições críticas da Bíblia Hebraica e são divididas em três blocos principais.
1. Masora Parva
A “masora parva” (hebr. h√nF X
a q
¯ h‡rwO sAm, māsôrâ qǝṭannâ ou lat. masora parva, massorá
menor), abreviada mp, é o conjunto principal de anotações massoréticas escrito entre as
colunas e nas margens laterais do texto bíblico nos códices medievais da Bíblia Hebraica de
tradição tiberiense. Nas modernas edições críticas como a Biblia Hebraica (BHK), a Biblia
Hebraica Stuttgartensia (BHS), a Biblia Hebraica Quinta (BHQ), os volumes do Hebrew University
Bible Project (HUBP) e em determinadas Bíblias rabínicas, as notas da masora parva
encontram-se nas laterais externas do texto bíblico e são escritas em um tipo menor de letra
hebraica (cf. ilustrações 3, 4, 5, 6, 7 e 8, Apêndice 4: Ilustrações). Os termos da masora parva
são escritos de maneira abreviada, geralmente por umas poucas letras (normalmente por uma,
duas ou três letras iniciais de cada termo). A terminologia é principalmente aramaica, mas
existem, também, termos hebraicos que são típicos da tradição de Tiberíades.1
A função da masora parva é observar todos os aspectos do texto da Bíblia Hebraica
como: palavras e expressões únicas (casos de hapax legomenon), freqüência de vocábulos e de
expressões, detalhes gramaticais, ortografias incomuns, tipo de grafia (grafia plena e grafia
defectiva), combinação de acentos de cantilação com determinados sinais vocálicos, observações
sobre leitura (casos de qerê, ketiv e sevirin), posição de palavras ou expressões dentro do versículo
(no início, no meio ou no final), repetições de determinados vocábulos ou elementos gramaticais
dentro de um mesmo versículo, questões semânticas, além de outras observações de ordem
textual. As palavras, expressões ou grupo de palavras que merecem observações são indicadas
por meio de um pequeno círculo denominado circellus (lat. círculo) ou §omyis (hebr. sîmān, referência

1

Cf. BHK, p. XXXII; BHS, p. XXXI-XXXII; BHQ Mg, p. VII, XIII e XIV; Frensdorff, 1864, p. VIII; Díaz Esteban,
1975, p. XVII; Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 20; Tov, 2001, p. 73; Würthwein, 1995, p. 28-29; Dotan,
1972b, col. 1419-1424; Revell, 1992a, p. 592; idem, 1998, p. XXXIX; Scott, 1995, p. 11-16; Yeivin, 1968a, col.
135-136; idem, 1980, p. 64-74; idem, 2003, p. 60-66; Sperber, 1942/1943, p. 297; Levias, 1916b, p. 365;
Kristianpoller, 1942a, p. 401; Weil, 1968, p. VII; idem, 1971, p. 1; idem, 1972, p. 5 e 12; idem, 1985, p. 111;
idem, 1997, p. XXXII; Roberts, 1951, p. 43; idem, 1962, p. 586; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. XI, 1 e 4651; Brotzman, 1994, p. 52 e 101; Deist, 1981, p. 53; Römer e Macchi, 1994, p. 9, 11 e 63; Ginsburg, 1966, p.
423; idem, 1968, p. 40 n. 8; Dukan, 2006, p. 8; Francisco, 2002, p. 42-43 e idem, 2005b, p. 112, 517 e 518.
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bíblica, seqüência mnemônica e referência mnemônica aramaica) colocado acima do vocábulo,
expressão ou grupo (por exemplo: £yih◊l'È ~ '‡rb
Go , ¶Âr'
~o h
o wÃ , cf. Gn 1.1, 2).2
Abaixo, há um exemplo de anotação da masora parva no Códice de Leningrado B19a
(L) no texto de Ester 6.6 para a expressão verbal 'Owb~yFƒ w¬ (hebr. wayyāḇô’, e veio):3
$sx b
$ m
$ b
$ l
$ mp
$ ys l
$ wk

Significado: “a locução verbal sempre aparece neste livro (no livro de Ester) com escrita plena,
exceto em dois casos em que aparece com escrita defectiva ('ObFƒyw¬ , hebr. wayyāḇō’, e veio)”. As
duas ocorrências da expressão verbal grafada com escrita defectiva no citado livro bíblico
encontram-se em Ester 5.5 e 7.1.
2. Masora Magna
A “masora magna” (hebr. hAlwO dÕgF h‡rwO sAm, māsôrâ gǝḏôlâ, lat. masora magna, massorá
maior), abreviada mm, encontra-se escrita nas margens superior e inferior dos fólios dos
códices medievais da Bíblia Hebraica de tradição tiberiense. Normalmente, ocupa de duas a
três linhas de texto. Às vezes, pode ocupar até mesmo quatro linhas, porém, em algumas
passagens, apenas uma. Nas modernas edições de cunho científico, a masora magna encontrase na margem superior da página, acima do texto bíblico, como nos volumes do HUBP, ou
logo abaixo, como na BHQ e nos tomos do Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’ Project (MGK) (cf.
ilustrações 5, 6 e 7, Apêndice 4: Ilustrações). Em relação à BHS, a masora magna foi editada
em um volume à parte (cf. ilustração 9, Apêndice 4: Ilustrações), enquanto as demais edições,
como a BHK, não possuem tais anotações. As notas são compostas da seguinte maneira: 1.
nota massorética que geralmente é a mesma da masora parva; 2. referências bíblicas que são
constituídas somente por uma ou duas palavras dos versículos e 3. às vezes, há alguma
observação adicional.4 Normalmente, a masora magna complementa e especifica as breves

2

3
4

Cf. BHS, p. XXXVI-XXXVII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 5; Scott, 1995, p. 12; Wonneberger, 1990, p.
62; Yeivin, 1980, p. 64; idem, 2003, p. 61; Weil, 1968, p. VII; Römer e Macchi, 1994, p. 9-10; Mynatt, 1994b, p.
26; Tov, 2001, p. 73; Würthwein, 1995, p. 28; Brotzman, 1994, p. 52; Levias, 1916b, p. 365; Dotan, 1972b, col.
1419-1421; Roberts, 1951, p. 43; idem, 1962, p. 586; Revell, 1992a, p. 592 e Francisco, 2005b, p. 113.
Cf. L, fól. 435b, p. 882; BHK, p. 1249; BHS, p. 1375; BHQ Mg, p. 87 e Weil, 2001, § 1552, p. 183.
Cf. BHS, p. XXXI-XXXII; BHQ Mg, p. VII, XIII e XIV; Frensdorff, 1864, p. VIII; Díaz Esteban, 1975, p. XVII;
Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 20; Yeivin, 1968a, col. 138-139; idem, 1980, p. 74; idem, 2003, p. 66; Tov,
2001, p. 73; Revell, 1992a, p. 592; idem, 1998, p. XXXIX; Dotan, 1972b, col. 1424; Weil, 1968, p. VII; idem,
1971, p. 104; idem, 1972, p. 12; idem, 1985, p. 2; idem, 1997, p. XXXII; Römer e Macchi, 1994, p. 10; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 1 e 57; Sperber, 1942/1943, p. 297; Levias, 1916b, p. 365; Kristianpoller, 1942a,
p. 401; Scott, 1995, p. 16; Deist, 1981, p. 53; Brotzman, 1994, p. 52; Würthwein, 1995, p. 28; Roberts, 1951,
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informações fornecidas pela masora parva. A masora magna, grosso modo, funciona como um
tipo de “concordância massorética” da Bíblia Hebraica elaborada pelos massoretas.5
Existem dois tipos de listagens massoréticas encontradas na masora magna e que são
Â p
o m
¸ hAlwO dÕgF h‡rwO sAm,
denominadas pelos seguintes títulos: “masora magna elaborativa” (hebr. teXr

māsôrâ gǝḏôlâ mǝp̄āreṭeṯ, massorá maior detalhada ou pormenorizada) e “masora magna colativa”
Â c
o m
¸ hAlwO dÕgF h‡rwO sAm, māsôrâ gǝḏôlâ mǝṣārep̄ eṯ, massorá maior colativa ou de colação). A
(hebr. tepr

masora magna elaborativa fornece o detalhamento das alusões dadas pela masora parva, sobre
as ocorrências de determinada palavra ou expressão. A masora magna colativa relaciona, por
exemplo, casos de palavras e expressões únicas (hapax legomenon) que possuem algum detalhe
morfológico, fonológico ou gramatical similar entre si, entre outras situações textuais.6
Abaixo, há exemplos dos dois tipos de listas da masora magna, que são encontradas no
Códice L:
masora magna elaborativa (em Deuteronômio 20.20)7
(...) §whnmysw zO yO ryivh
o -lav
o -lav (hebr. ‘al-hā‘îr, sobre a cidade) aparece 17 vezes no texto
Significado: “o sintagma ryivh

bíblico hebraico e suas referências bíblicas são (...)”. As referências dadas pela nota massorética
são as seguintes: Gn 34.25; Dt 20.20; Jz 9.33; 2Sm 12.28; 1Rs 20.12; 2Rs 6.14; 10.5; 24.11; 25.4;
Jr 22.8; 26.20; 32.29; 37.8; 52.7; Ez 10.2; Ne 11.9 e 13.18.
masora magna colativa (em Êxodo 15.8)8
wO k tyl §yl' l
$ w'bx l
$ w'rtt l
$ w'Sn l
$ w'kn l
$ w'pq

Significado: “wF '¸pq
o (hebr. qop̄’û, coagularam, cf. Êx 15.8) é um hapax legomenon, wF 'Gk
¸ n« (hebr.
nikk’û, foram expulsos, cf. Jó 30.8) é um hapax legomenon, wF 'KH
¸ n« (hebr. nišš’û, se tornaram loucos,

cf. Is 19.13) é um hapax legomenon, wF 'ﬂrt
¸ t
iG (hebr. tiṯrā’û, se olham, cf. Gn 42.1) é um hapax

5
6
7
8

p. 43; idem, 1962, p. 586; Ginsburg, 1966, p. 423; idem, 1968, p. 40 n. 8; Dukan, 2006, p. 8; Francisco, 2002,
p. 44-45 e idem, 2005b, p. 153 e 517.
Cf. Weil, 1971, p. 5; Díaz Esteban, 1975, p. XVII-XVIII e Francisco, 2005b, p. 153.
Cf. Yeivin, 1968a, col. 138-139; idem, 1980, p. 74 e 78; idem, 2003, p. 66 e 68; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 52; Tov, 2001, p. 74; Breuer, 1992, p. XX e Francisco, 2005b, p. 153-154.
Cf. L, fól. 124a, p. 259; C Rs, p. 202; Weil, 2001, § 1174, p. 142; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra v, § 484, p. 402;
Fernández Tejero, 2004, p. 235 e Even-Shoshan, 1997, p. 859.
Cf. L, fól. 40a, p. 91; Weil, 2001, § 471 b, p. 57 e Even-Shoshan, 1997, p. 343, 759, 785, 1022 e 1046.

26

legomenon e wF '¸b
G x
u (hebr. ḥubb’û, esconderam-se, cf. Jó 24.4) é um hapax legomenon; estas
expressões verbais similares entre si são hapax legomena”.
3. Somatório Massorético
Após o término de cada livro bíblico nos códices massoréticos e nas edições impressas
são colocados somatórios massoréticos. Tais somatórios fornecem, geralmente, os seguintes
assuntos: o total de versículos, o total de sedarim (seções de leitura), o total de parashiot
(parágrafos), a soma de palavras e de letras e o versículo que assinala a metade exata do livro
bíblico (o versículo central). No final de cada uma das grandes divisões da Bíblia Hebraica
(Pentateuco, Profetas e Escritos), existem, também, as mesmas informações massoréticas em
relação a cada divisão. Em suma, são dados estatísticos referentes ao texto da Bíblia Hebraica.
Além das listagens de somatórios, são encontradas no final ou no início de determinados
códices massoréticos, listas com diferenças entre Ben Asher e Ben Naftali, diferenças entre
massoretas ocidentais e massoretas orientais, entre outros temas. Alguns estudiosos
denominam todas essas listagens de somatórios ou de informações como “massorá final”
(hebr. tyipwO s hﬂrwO som, māsôrâ sôp̄îṯ, massorá final).9
Abaixo, há um exemplo de somatório massorético do Códice L sobre o Pentateuco:10

9

10

hrwtlS £yqwsph £wks

“soma dos versículos bíblicos do Pentateuco:

£ypl' tSmx

cinco mil

tw'm hnwmSw

e oitocentos

£yvbr'w

e quarenta

hSmxw

e cinco

•
$ h
$

5.8

h
$ m
$

45

hrwtlS twbyth £wks

soma das palavras do Pentateuco:

Cf. Frensdorff, 1864, p. IX; Díaz Esteban, 1975, p. XVII; Ognibeni, 1995b, p. 460; Beit-Arié, Sirat e Glatzer,
1997, p. 20; Dotan, 1972b, col. 1428; Yeivin, 1980, p. 80; idem, 2003, p. 70; Weil, 1972, p. 83 n. 1; Tov, 2001,
p. 74; Scott, 1995, p. 10-11; Brotzman, 1994, p. 52; Ginsburg, 1966, p. 423; idem, 1968, p. 40 n. 10 e p. 83;
Wonneberger, 1990, p. 66-68; Roberts, 1951, p. 43-44; idem, 1962, p. 586; Levias, 1916b, p. 365; Kristianpoller,
1942a, p. 400-401; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 1; Römer e Macchi, 1994, p. 10; Würthwein, 1995, p.
28; Deist, 1981, p. 53, 55 e 56; Gesenius, 1980, p. 67; Sellin e Fohrer, 1978, p. 759; Revell, 1992a, p. 592;
Trebolle Barrera, 1996, p. 320 e Francisco, 2005b, p. 161 e 517.
Cf. L, fól. 120a, p. 251; BHK, p. 320; BHS, p. 353; BHQ Dt, p. 104 e BHL, p. 311.
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•l' £yvbSw hvSt

setenta e nove mil

tw'm hnwmSw

e oitocentas

£ySmxw

e cinqüenta

hSSw

e seis

•l' tw'm vbr' hrwtlS twytw'h £wks

soma das letras do Pentateuco: quatrocentas mil

hSmxw £yvbr'w tw'm vStw

e novecentas e quarenta e cinco”

4. Listagens Massoréticas
Além da masora parva, da masora magna e do somatório massorético, são encontradas
no final ou no início de determinados códices massoréticos medievais, longas e variadas listas
sobre vários temas relacionados a assuntos textuais da Bíblia Hebraica. O Códice L, por
exemplo, possui várias listagens após as três principais divisões da Bíblia Hebraica (Pentateuco,
Profetas e Escritos) e, também, em seus últimos fólios, versando sobre os seguintes assuntos:
1. após o Pentateuco: uma listagem dos sedarim (seções de leitura), soma dos sedarim, soma dos
versículos de cada parashá e uma listagem do sinal paseq no Pentateuco; 2. após os Profetas:
soma dos versículos, uma listagem dos sedarim, soma dos versículos dos Doze Profetas, soma
dos sedarim e uma listagem do sinal paseq nos Profetas; 3. após os Escritos: soma dos versículos,
uma listagem dos sedarim, uma listagem do sinal paseq nos Escritos; 4. outras listagens: soma
dos versículos da Bíblia Hebraica inteira, uma história dos livros bíblicos, listagem das litterae
majusculae, listagem das litterae minusculae, listagens sobre pormenores textuais, uma listagem com
as divergências textuais nos blocos dos Profetas e dos Escritos entre os massoretas orientais
(Babilônia) e entre os massoretas ocidentais (Palestina e Tiberíades); 5. outras listagens sobre
pormenores textuais e 6. uma recensão do tratado massorético Diqduqê ha-$e‘amim.11 Alguns
estudiosos denominam todas essas listagens também como “massorá final” (hebr. tyipOws hﬂrwO som,
māsôrâ sôp̄îṯ, massorá final).12

11
12

Cf. L, fól. 120a-121a, p. 251-253; fól. 326a-327a, p. 663-665, fól. 463a-473a, p. 937-957 e fól. 479b-488a, p. 971-987.
Cf. Frensdorff, 1864, p. IX; Díaz Esteban, 1975, p. XVII; Ognibeni, 1995b, p. 460; Beit-Arié, Sirat e Glatzer,
1997, p. 20; Dotan, 1972b, col. 1428; Yeivin, 1968a, col. 139; idem, 1980, p. 80; idem, 2003, p. 70; Weil, 1972,
p. 83 n. 1; Tov, 2001, p. 74; Scott, 1995, p. 10-11; Brotzman, 1994, p. 52; Ginsburg, 1966, p. 423; idem, 1968,
p. 40 n. 10 e p. 83; Wonneberger, 1990, p. 66-68; Roberts, 1951, p. 43-44; idem, 1962, p. 586; Levias, 1916b, p.
65; Kristianpoller, 1942a, p. 401; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 1; Römer e Macchi, 1994, p. 10;
Würthwein, 1995, p. 28; Deist, 1981, p. 53, 55 e 56; Gesenius, 1980, p. 67; Sellin e Fohrer, 1978, p. 759; Revell,
1992a, p. 592; Trebolle Barrera, 1996, p. 320 e Francisco, 2005b, p. 161 e 517.
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5. Masora Finalis
Além das listagens massoréticas encontradas no final dos livros bíblicos nas diversas
edições da Bíblia Hebraica e nos códices massoréticos, há, também, a listagem do último tomo
da Biblia Rabbinica (lat. Bíblia Rabínica), também conhecida como Segunda Bíblia Rabínica,
editada por Jacó ben Ḥayyim e impressa por Daniel Bomberg (Venezia, 1524-1525) (cf.
ilustração 8, Apêndice 4: Ilustrações). As listas dessa edição da Bíblia Hebraica possuem uma
forma distinta das demais, sendo denominadas como tyikr
Â v
‹ m
¸ hﬂrwO som (hebr. māsôrâ mǝ‘ăreḵîṯ) ou
como hﬂrwO som
G h
a
tekr
Â ‹vm
¸
(hebr. mǝ‘ăreḵeṯ ham-māsôrâ), ambas as locuções significando
“concordância da massorá”. O próprio Ben Ḥayyim denomina estas listagens como
hAlwO dÕgF h‡rwO sAm (hebr. māsôrâ gǝḏôlâ) ou também como 'otb
G¸ r
ﬁ 'ot
G r
Ë wO s
G m
a (aram. massôrǝtā’ rabbṯā’),

ambas as denominações significam, literalmente, “grande massorá”. A terminologia comum
dada a tal arranjo é “masora finalis” (lat. massorá final, abrev. mf). Tal bloco massorético é
composto de longas e variadas listas massoréticas coletadas de inúmeros manuscritos hebraicos
medievais e, igualmente, do tratado massorético ’Okhlah we-’Okhlah. O arranjo da masora finalis
possui anotações de dois tipos: elaborativa e colativa. Todo o material coletado por Ben
Ḥayyim é organizado em ordem alfabética no final de sua obra, pois não havia espaço para tais
informações nos tomos precedentes de sua Bíblia. Todavia, tal arranjo não se encontra em
nenhum dos códices massoréticos conhecidos e, portanto, tal disposição é uma inovação feita
pelo próprio Ben Ḥayyim em sua edição do texto bíblico hebraico.13
Nas páginas a seguir, há duas ilustrações: uma de um fólio do Códice L (fólio 6b) e
outra da BHQ (página 14). Nas duas ilustrações há indicações de cada componente, como
texto bíblico hebraico, masora parva e masora magna. No caso da BHQ, além das mesmas
indicações, também há o indicativo para o aparato crítico.

13

Cf. Frensdorff, 1864, p. IX; Díaz Esteban, 1975, p. XXV-XXVI; Ognibeni, 1989, p. 21 e 36; idem, 1992, p. 4;
idem, 1995b, p. XLIV-XLV; idem, 1997, p. 99; Yeivin, 1968a, col. 139; idem, 1980, p. 31, 80 e 125; idem,
2003, p. 7, 29 e 104; Tov, 2001, p. 74; Brotzman, 1994, p. 52; Würthwein, 1995, p. 29-30; Scott, 1995, p. 1011; Dotan, 1972b, col. 1419 e 1427; Revell, 1992a, p. 592; idem, 1992f, p. 435; Roberts, 1951, p. 44;
Ginsburg, 1966, p. 969; idem, 1968, p. 17, 23, 24 n. 24, 40 n. 8 e 10, 82, 83 e 138; Römer e Macchi, 1994, p.
10; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 1; Weil, 1968, p. XXII-XXIII; idem, 1972, p. 83 n. 1; Deist, 1981, p.
55-56; Kristianpoller, 1942a, p. 401; Levias, 1916b, p. 365; Sellin e Fohrer, 1978, p. 759; Trebolle Barrera,
1996, p. 320; Francisco, 2002, p. 45-46 e idem, 2005b, p. 164 e 517.
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Códice de Leningrado: Firkowitch I. B19a (L)14
Texto: Gênesis 11.6b-12.1a (fólio 6b).
Bloco A: texto bíblico hebraico; Bloco B: masora parva; Bloco C: masora magna.

14

D. N. Freedman et alii (eds.), The Leningrad Codex: A Facsimile Edition, Grand Rapids-Cambridge-Leiden-New
York-Köln: Eerdmans-Brill, 1998, fól. 6b, p. 24.
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Biblia Hebraica Quinta: Ezra and Nehemiah (BHQ)15
Texto: Esdras 3.12a-4.3b.

Bloco A: texto bíblico hebraico; Bloco B: masora parva; Bloco C: masora magna; Bloco D:
aparato crítico.

15

A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta, Fascicle 20: Ezra and Nehemiah, Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 2006, p. 14.
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III. MASSORETAS
1. Contexto Histórico e Cultural
O surgimento da atividade massorética coincide com o conflito político entre bizantinos,
persas e árabes pelo controle da região do atual Oriente Médio. O período assinala, também, o
aparecimento e a expansão do islamismo desde a Arábia até a Síria, passando pela Palestina,
Egito, Babilônia e Pérsia. A conquista árabe na Palestina deu-se entre os anos 634 e 642, após os
domínios bizantino (330-614 e 622-629) e persa (614-619). Os judeus tiveram contato com o islã
já na península arábica, no século VII, quando havia grupos judaicos estabelecidos ali há séculos.
Sob o domínio islâmico, os judeus foram tratados como dhimmis (árab. protegidos), isto é, eram
cidadãos protegidos pelo governo muçulmano, mas eram considerados de segunda classe, assim
como os cristãos, sem gozo de plenos direitos como os cidadãos de fé islâmica.1
Nesse contexto histórico, a comunidade judaica da Babilônia alcançou um status de
importante centro do judaísmo, exercendo sua influência a todas as comunidades judaicas
espalhadas pelo Oriente Médio, norte da África e Europa. Na Palestina, havia comunidades
judaicas em determinados centros, como Jerusalém, Haifa, Tiro, Ascalon, Gaza, Acre, Ramle e
Tiberíades e tais coletividades se dedicavam a atividades comerciais e intelectuais diversas.
Com o passar do tempo, a língua árabe se impôs como linguagem comum entre os povos
dominados pelo islã e passou a ser usada, também, pelos judeus, como idioma cotidiano e,
inclusive, como língua de erudição, sendo empregada nas mais variadas obras literárias
judaicas. Sob o islã, os judeus tiveram uma vida cultural florescente entre os anos 900 e 1200.2
No referido período, surgiram novos eruditos, sucessores dos antigos escribas judeus e
que se dedicaram a copiar e transmitir o texto da Bíblia Hebraica, sendo conhecidos como
G h
a lavb
Ga (hebr. ba‘al
massoretas. As locuções para designar “massoreta” são as seguintes: h‡rwO som

ham-māsôrâ), tÂrs
O m
oG h
a lavb
Ga (hebr. ba‘al ham-māsōret) ou §‡rwO s¸m (hebr. mǝsôrān). Em relação aos

antigos escribas judeus, esse grupo desenvolveu um sistema ainda mais rígido de controle do
texto hebraico e se empenhou ainda mais em preservar toda letra de toda palavra da Bíblia

1
2

Cf. Dukan, 2006, p. 55; Ben-Sasson, 1995abf, p. 74, 80, 81 e 90; Gafni, 1995, p. 76-77; Reiner, 1995b, p. 109;
Poliakov, 1996, p. 18, 19, 25, 27 e 30 e Johnson, 1995, p. 183-184.
Cf. Kutscher, 1982, p. 3; Ben-Sasson, 1995bcde, p. 80, 82, 83, 86, 87, 88 e 89; Reiner, 1995ab, p. 84 e
108; Goitein, 1961, p. 138; idem, 1972, p. 173, 176, 179 e 183; Dukan, 2006, p. 3 e 55; Poliakov, 1996,
p. 8, 9 e 32 e Johnson, 1995, p. 184.
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Hebraica e com isso, almejava prevenir os futuros escribas de cometerem erros nos manuscritos
da Bíblia Hebraica, visando conservar integralmente e transmitir fielmente o texto bíblico.3
Os estudiosos não estão de acordo quanto à data do início da atividade massorética.
Alguns datam seu início entre os séculos V e VI, outros entre os séculos VI e VII, outros,
entre os séculos VI e VIII e outros ainda, entre os séculos VII e IX. Alguns opinam que o
trabalho dos massoretas não surgiu antes da redação final do Talmude Babilônico, concluído
por volta do século VI. Contudo, todos estão de acordo em relação ao auge da atividade dos
massoretas: a primeira metade do século X, com os trabalhos das famílias Ben Asher e Ben
Naftali, ambas de Tiberíades, na Palestina.4
Surgiram vários grupos de massoretas e de sistemas massoréticos entre os séculos VII e X.
Os grupos eram divididos em dois ramos principais: massoretas orientais, localizados na Babilônia
e massoretas ocidentais, localizados na Palestina e em Tiberíades. Foram elaborados três sistemas
de vocalização e de acentuação massorética: babilônico, palestino e tiberiense.5
2. Massoretas Orientais
Os massoretas orientais estavam localizados na Babilônia, nas regiões de Nehardea, Sura e
A nÕ d
Ë m
a (aram. maḏnǝḥā’ê), yE'x
A nÕ d
ÊG m
a (aram. madinḥā’ê) ou
Pumbedita. A massorá chama-os de yE'x
yE'x
A nÕ yÊdm
⁄ (aram. mǝḏînǝḥā’ê). As três designações significam “orientais”. Tal ramo massorético de

origem babilônica esteve ativo entre o século VII e IX, aproximadamente.6 A denominação
“sistema massorético babilônico” refere-se ao local de surgimento dessa tradição massorética.
Além das fronteiras da Babilônia, o sistema foi utilizado também em manuscritos hebraicos
produzidos na Pérsia, na Arábia e no Iêmen.7
3

4

5

6

7

Cf. Weil, 1968, p. XXVII; Revell, 1998, p. XXX; Yeivin, 1980, p. 49; idem, 2003, p. 16; Tov, 2001, p. 73; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 14; Weingreen, 1982, p. 11; Roberts, 1951, p. 44; idem, 1962, p. 585; Sellin e
Fohrer, p. 758; Trebolle Barrera, 1996, p. 318; Berezin, 1995, p. 379 e Francisco, 2005b, p. 232 e 518.
Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 20; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 14-16; Yeivin, 1980, p. 1; idem,
2003, p. xv; Würthwein, 1995, p. 21; Scott, 1995, p. 8; Tov, 2001, p. 22 e 43; Dotan, 1972b, col. 1416-1417;
Weil, 1968, p. VII; Brotzman, 1994, p. 49; Roberts, 1951, p. 52; idem, 1962, p. 587; Deist, 1981, p. 66; Revell,
1992b, p. 593; Kristianpoller, 1942a, p. 400; Weingreen, 1982, p. 11 e Francisco, 2005b, p. 233.
Cf. Weil, 1968, p. XXI; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 18-19; Tov, 2001, p. 43-44; Yeivin, 1980, p. 1, 15
e 30; idem, 2003, p. wX (p. 15) e 5; Scott, 1995, p. 9; Roberts, 1951, p. 42-43 e 51; idem, 1962, p. 587; Deist,
1981, p. 65-69 e Francisco, 2005b, p. 233.
Cf. BHK, p. XXXIII, XLI e L; BHS, p. L e LV; BHQ Mg, p. XCVI; Tov, 2001, p. 26 e 44; Dotan, 1972b, col.
1423 e 1442; idem, 1990, p. 40; Weil, 1972, p. 67; Würthwein, 1995, p. 12 e 21; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 133; Roberts, 1951, p. 43, 52 e 53; idem, 1962, p. 585-587; Yeivin, 1968a, col. 139-140;
idem, 1980, p. 99; idem, 2003, p. 82; Kahle, 1959, p. 59; Levias, 1916b, p. 370; Kristianpoller, 1942a, p.
400; Revell, 1992b, p. 593-594; Sáenz-Badillos, 1996, p. 95; Sellin e Fohrer, 1978, p. 758-759; Römer e
Macchi, 1994, p. 21 e 65; Ginsburg, 1966, p. 197 e Francisco, 2005b, p. 233.
Cf. Dotan, 1972b, col. 1442 e Francisco, 2005b, p. 234 e 519.

33

Atualmente, são conhecidos cerca de 120 manuscritos hebraicos de tradição babilônica
pertencentes hoje a bibliotecas universitárias em Cambrigde, Londres, Oxford, Paris, Berlim,
Frankfurt, Nova York e São Petersburgo (a coleção Antonin e as duas coleções Firkowitch).8
Muitos manuscritos massoréticos babilônicos foram descobertos na Guenizá da sinagoga Ben
Ezra, do Cairo, no Egito a partir dos anos 1890 e uma parte datava do século VI ao IX. Antes
dessa época, a maioria dos estudiosos praticamente desconhecia a real natureza e as
características do sistema de vocalização, de acentuação e de anotações massoréticas
desenvolvidas pelos massoretas da Babilônia.9
O Códice L cita tal grupo massorético de origem babilônica em várias passagens de sua
massorá: 1. na masora parva: 1Cr 10.14; 2Cr 20.10; Dn 9.8; 9.9 e 9.17; 2. na masora magna: 1Cr
1.51; Sl 8.4; 109.4; Jó 5.5; 18.13; 33.19; Lm 5.21; Dn 9.8; Ne 9.14 etc.10
3. Massoretas Ocidentais
Os massoretas ocidentais estavam localizados na Palestina. A massorá denomina-os de
yE'b
a r
Ë v
‹ m
a (aram. ma‘ărḇa’ê) ou yE'b
o r
Ë v
¸ m
a (aram. ma‘rǝḇā’ê). As duas designações significam

“ocidentais”. O ramo palestino esteve ativo entre o século VIII e IX, na Palestina, enquanto o
tiberiense esteve ativo entre o século IX e X, em Tiberíades, também na Palestina. A tradição
palestina é representada por pouquíssimos manuscritos, mas por outro lado, a quantidade de
manuscritos massoréticos que refletem a tradição tiberiense é abundante, e devido a isso, é
muito bem atestada.11

8
9

10

11

Cf. BHK, p. XXXIII, XXXIV, XXXV, XLIV-XLVII; Kahle, 1959, p. 57, 60, 61; Yeivin, 1968b, col. 420; Würthwein,
1995, p. 23 e 166; Sáenz-Badillos, 1996, p. 95-96; Roberts, 1951, p. 52, 53 e 55 e Francisco, 2005b, p. 234.
Cf. BHK, p. XXXIII; Weil, 1968, p. XVIII e XXI; Deist, 1981, p. 65-66; Würthwein, 1995, p. 22 e 24; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 15-16; Roberts, 1951, p. 51 e 56; idem, 1962, p. 587; Scott, 1995, p. 9; Yeivin,
1968a, col. 140; idem, 1980, p. 120; idem, 2003, p. 99; Kahle, 1959, p. 60; idem, 1962, p. 4; Sáenz-Badillos,
1996, p. 96; Dotan, 1972b, col. 1442 e Francisco, 2005b, p. 234.
Cf. L, fól. 328a, p. 667, fól. 334a, p. 679, fól. 354b, p. 720, fól. 366b, p. 744, fól. 389b, p. 790, fól. 398b, p.
807, fól. 402a, p. 815, fól. 406b, p. 824, fól. 432b, p. 876, fól. 445a, p. 901 e fól. 459b, p. 930 e Weil, 2001, §
3386, p. 372, § 3462, p. 379, § 3492, p. 382, § 3543, p. 386, § 3740, p. 405, § 3860, p. 419, § e § 4009, p. 435.
Cf. BHK, p. XLI e LI; BHS, p. L e LVI; BHQ Mg, p. XCVI; Tov, 2001, p. 26 e 43; Dotan, 1972b, col. 1423, 1433 e
1442; idem, 1990, p. 40; Weil, 1972, p. 67; Würthwein, 1995, p. 12, 21 e 22; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 143;
Roberts, 1951, p. 43 e 52; Yeivin, 1980, p. 99 e 104; idem, 2003, p. 85; Kahle, 1959, p. 66-67; Levias, 1916b, p. 370;
Kristianpoller, 1942a, p. 400; Revell, 1992b, p. 593-594; Scott, 1995, p. 9; Sáenz-Badillos, 1996, p. 95; Hadas-Lebel,
1992, p. 81; Römer e Macchi, 1994, p. 21 e 64; Ginsburg, 1966, p. 197 e Francisco, 2005b, p. 242, 243, 518 e 519.
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O Códice L faz referência a tal grupo massorético: 1. na masora parva: 1Cr 5.27; Sl
26.6; Pv 11.5; 30.25; Et 8.4; Dn 3.29; Ed 7.10; Ne 13.15 etc.; 2. na masora magna: 1Cr 1.51; Sl
8.4; 109.4; Jó 5.5; 18.13; 33.19; Lm 5.21; Dn 9.8; Ed 10.28; 10.29 etc.12
a. Massoretas da Palestina
A atividade massorética palestina (sistema massorético sul-palestino) esteve ativa entre
os séculos VIII e IX, aproximadamente, na Palestina. Esta tradição massorética somente foi
descoberta devido aos fragmentos da Guenizá da sinagoga Ben Ezra, do Cairo, a partir dos
anos 1890. Pouquíssimos (seis textos fragmentários no total) são os manuscritos existentes
desta tradição e os mais antigos e conhecidos datam, aproximadamente, do século VIII ao IX,
possuindo textos dos seguintes livros bíblicos: Salmos, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os textos
fragmentários existentes são: Sl 27 a 33, Sl 35 a 40, Sl 40 a 46 e Sl 55 a 59; Jr 1.1 a 2.29; Ez
13.11 a 16.31 e Dn 9.24 a 12.13. Além desses textos, existem, ainda, um outro manuscrito com
dois fólios contendo do Salmo 51 ao 55 e do Salmo 69 ao 72. Assim como aconteceu em
relação à tradição babilônica, antes dos achados da Guenizá do Cairo, os estudiosos
praticamente desconheciam as características e a natureza do sistema de vocalização, de
acentuação e de anotações massoréticas desenvolvidas pelos massoretas da Palestina.13

b. Massoretas de Tiberíades
O grupo massorético de Tiberíades, na Palestina (sistema massorético norte-palestino),
esteve ativo entre os séculos IX e X, e, segundo alguns estudiosos, essa tradição pode ter-se
iniciado entre os anos 600 e 800, alcançando seu ápice definitivo por volta do ano 900. O grande
objetivo dos massoretas de Tiberíades era registrar, meticulosamente, a pronúncia do hebraico
bíblico de maneira mais fiel possível no que se refere aos fonemas vocálicos e acentos de
cantilação, além de criar um sistema lingüístico consistente e detalhista da pronúncia e da
12

13

Cf. L, fól. 328a, p. 667, fól. 330b, p. 672, fól. 366b, p. 744, fól. 370a, p. 751, fól. 389b, p. 790, fól. 398a, p.
807, fól. 402a, p. 815, fól. 406b, p. 824, fól. 413a, p. 837, fól. 420b, p. 852, fól. 432b, p. 876, fól. 436a, p.
883, fól. 440b, p. 892, fól. 445a, p. 901, fól. 451b, p. 914, fól. 454a, p. 919 e fól. 462b, p. 936 e Weil, 2001,
§ 3386, p. 372, § 3462, p. 379, § 3492, p. 382, § 3543, p. 386, § 3740, p. 405, § 3860, p. 419, § 3931, p.
427, § 3932, p. 427 e § 4009, p. 435.
Cf. BHK, p. XXXIII; Weil, 1968, p. XVIII e XXI; Kahle, 1959, p. 60, 67 e 68; Deist, 1981, p. 65-66; Tov,
2001, p. 43; Würthwein, 1995, p. 23; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 15-16; Roberts, 1951, p. 51 e 56;
idem, 1962, p. 587; Scott, 1995, p. 9; Yeivin, 1968b, col. 419-420; idem, 1980, p. 30 e 123; idem, 2003, p.
5, 101 e 102; Sáenz-Badillos, 1996, p. 87 e 96; Dotan, 1972b, col. 1442; Trebolle Barrera, 1996, p. 316;
Pisano, 2000, p. 46 e Francisco, 2005b, p. 243.
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recitação do texto da Bíblia Hebraica. Segundo alguns eruditos, os massoretas de Tiberíades
tiveram como influência o árabe, o siríaco e o hebraico antigo. A meticulosa atenção dada à
leitura do Alcorão pelo islamismo também influenciou os massoretas de Tiberíades. A tradição
tiberiense, com o passar do tempo, tornou-se padrão para o texto da Bíblia Hebraica e todas as
edições impressas refletem exatamente esse sistema. É considerado o método mais completo,
uniforme, engenhoso, coerente, perfeito, rico em detalhes de sinais vocálicos e acentos, tendo a
aprovação de vários gramáticos judeus, dentre os quais, destaca-se Maimônides.14 Com o passar
do tempo, a tradição massorética tiberiense substituiu os dois sistemas anteriores, o babilônico e
o palestino, que caíram em desuso no decurso dos séculos IX e X, sendo somente redescobertos
no final do século XIX e início do XX, devido aos achados da Guenizá do Cairo.15
4. Escolas Massoréticas Tiberienses: Ben Asher e Ben Naftali
Das duas principais famílias massoréticas de Tiberíades, a de Ben Asher foi a que
conseguiu suplantar todos os demais grupos e famílias de massoretas, e seu sistema é empregado
em inúmeros manuscritos medievais, como também em todas as atuais edições impressas da
Bíblia Hebraica. A família Ben Asher trabalhou na preservação, transmissão e evolução da Bíblia
Hebraica durante cinco ou seis gerações. Sua dinastia começou com o rabino Asher, o Ancião
(segunda metade do século VIII), Neemias ben Asher (entre o século VIII e IX) e Asher ben
Neemias (primeira metade do século IX). O próximo membro importante foi Moisés ben Asher,
que viveu na segunda metade do século IX e que produziu um códice modelo conhecido como
Códice do Cairo dos Profetas (C) (atualmente datado entre 990 e 1170), pois seu colofão o
menciona. O Códice Oriental 4445 (B) (séc. IX), até o século XX, era considerado uma de suas
obras e seu nome aparece na massorá desse manuscrito. Atualmente, acredita-se que o massoreta
responsável por esse documento seja Nissi ben Daniel ha-Kohen, pois seu nome aparece três
vezes em forma de acróstico em listas de tipo colativa da masora magna. O quinto e último
membro da família Ben Asher foi o filho de Moisés ben Asher, Aarão ben Moisés ben Asher (c.
900-940), também conhecido por seu nome árabe Abu Sa‘id.16 Aarão ben Asher é considerado o
14

15
16

Cf. Yeivin, 1980, p. 12; Dotan, 1972b, col. 1447; Tov, 2001, p. 49; Deist, 1981, p. 67; Würthwein, 1995, p.
24; Roberts, 1948, p. 13-15; idem, 1951, p. 60; idem, 1962, p. 587; Sellin e Fohrer, 1978, p. 760; Trebolle
Barrera, 1996, p. 316; Gray e Gilmor, 1963, p. 972; Barthélemy, 1976, p. 883; Hadas-Lebel, 1992, p. 81 e
83 e Francisco, 2005b, p. 246-247.
Cf. Würthwein, 1995, p. 24; Roberts, 1948, p. 14; idem, 1951, p. 59; Sellin e Fohrer, 1978, p. 760; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 13; Pisano, 2000, p. 45; Trebolle Barrera, 1996, p. 322 e Francisco, 2005b, p. 247.
Cf. Lipschütz, 1962, p. 1; Yeivin, 1968a, col. 152; idem, 1980, p. 137 e 141; idem, 2003, p. 117; Revell, 1992b,
p. 594; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 18; Dotan, 1972ab, col. 467, 468, 1416, 1417, 1471 e 1472; idem,
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mais importante e o mais famoso membro dessa família de massoretas devido ao seu sistema de
vocalização, de acentuação e de anotações massoréticas e com ele, a atividade massorética
tiberiense alcançou o seu auge definitivo, tornando-se o único método adotado até hoje.17
Os mais importantes manuscritos da Bíblia Hebraica hoje existentes, como o Códice de
Alepo (A) e o Códice de Leningrado B19a (L) estão ligados, principalmente, à tradição
massorética desenvolvida pela família Ben Asher.18
A família Ben Asher é citada em várias passagens da massorá do Códice L: 1. na
masora parva: 2Cr 8.11 e Dn 7.10; 2. na masora magna: Sl 31.12, Pv 3.12 etc. Existem outras
passagens da masora magna do Códice L em que é mencionada junto com a família Ben
Naftali: Sl 31.12; 45.5; 58.7; 62.4; 119.94; 122.4; 124.1 e Dn 4.27.19 Além dessas passagens,
existem outras referências a essa família na massorá do Códice L.
A família Ben Naftali foi contemporânea e conterrânea da de Ben Asher, sendo que cada
qual mantinha pequenas variações em relação à vocalização e à acentuação de determinadas
palavras e expressões. Misael ben Uziel, em sua obra Sefer ha-&illufim, comenta que havia
diferenças no método de vocalizar as preposições inseparáveis b, (b) k (k) e l (l) quando
‡ W
¯ «y (hebr.
conectadas com vocábulos que se iniciam com a letra yod [y], como o topônimo lE'r

îśrā’ēl, Israel). Como exemplo, Ben Asher vocaliza a expressão “em Israel” do seguinte modo:
lE'r
‡ W
¯ «yb
¯G (hebr. bǝîśrā’ēl), enquanto Ben Naftali vocaliza a mesma da seguinte maneira: lE'r
‡ W
¯ yGb
i

(hebr. bîśrā’ēl).20 Desde o início das pesquisas massoréticas, os estudiosos acreditavam que os dois

17

18

19

20

1986, p. 163 e 165; idem, 1993, p. 48; idem, 1999, p. 212 e 217; idem, 2005, p. 33-34; Würthwein, 1995, p. 24 e
35; Deist, 1981, p. 68; Ben-Hayyim, 1972, col. 465; Sáenz-Badillos, 1996, p. 105; Tov, 2001, p. 47; Roberts,
1948, p. 13; idem, 1951, p. 64; idem, 1962, p. 587; Sellin e Fohrer, 1978, p. 760-761; Gottwald, 1988, p. 127;
Trebolle Barrera, 1996, p. 316; Levias, 1916b, p. 370; Kahle, 1956, p. 134; idem, 1959, p. 80 e 91; Barthélemy,
1976, p. 883; Weil, 1972, p. 65-66; Gordis, 1971, p. XIII e Francisco, 2005b, p. 250 e 506.
Cf. Yeivin, 1980, p. 12 e 15; idem, 2003, p. 117; Würthwein, 1995, p. 24; Brotzman, 1994, p. 53; Sáenz-Badillos,
1996, p. 105; Scott, 1995, p. 10; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 18; Trebolle Barrera, 1996, p. 316 e 322;
Revell, 1992b, p. 594; idem, 1998, p. XXXI; Roberts, 1951, p. 64; idem, 1962, p. 587; Díaz Esteban, 1954, p.
321; idem, 1966, p. 11; Kristianpoller, 1942a, p. 401; Gordis, 1971, p. XIII e Francisco, 2005b, p. 250.
Cf. Tov, 2001, p. 46-47; Würthwein, 1995, p. 35-37; Dotan, 1972b, col. 1472; idem, 1993, p. 39; idem, 1999, p.
213; Yeivin, 1980, p. 16-22 e 143; idem, 2003, p. 13-17; Kahle, 1951, p. 161-167; idem, 1959, p. 106, 110, 117 e
118; Teicher, 1950/1951, p. 17-25; Brotzman, 1994, p. 56-58; Sáenz-Badillos, 1996, p. 107-110; Kelley, Mynatt
e Crawford, 1998, p. XI, 18 e 19; Deist, 1981, p. 77-79; Roberts, 1948, p. 10-11; idem, 1951, p. 80-82; Revell,
1992b, p. 594; Barthélemy, 1976, p. 883 e Francisco, 2005b, p. 251.
Cf. L, fól. 237b, p. 486, fól. 335a, p. 681, fól. 374b, p. 760, fól. 377a, p. 765, fól. 392a, p. 795, fól. 393a, p. 797 e
fól. 443b, p. 898 e Weil, 2001, § 3250, p. 358, § 3276, p. 361, § 3296, p. 363, § 3302, p. 363, § 3411, p. 374, §
3418, p. 375, § 3419, p. 375, § 3575, p. 389, § 3628, p. 394, § 3825, p. 415, § 3912, p. 425 e § 4010, p. 435.
Cf. Lipschütz, 1962, p. 4; idem, 1964, p. 6 e 18. Cf. também, Sáenz-Badillos, 1996, p. 110; Yeivin, 1980, p. 142;
idem, 2003, p. 117-118; Würthwein, 1995, p. 25; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 20; Tov, 2001, p. 46;
Roberts, 1951, p. 65; Brotzman, 1994, p. 53; Revell, 1992b, p. 594; idem, 1998, p. XXXV; Römer e Macchi,
1994, p. 64; Ginsburg, 1966, p. 267; Levin, 1995, p. 50 e 54; Gordis, 1971, p. XIII e Francisco, 2005b, p. 252.

37

grupos eram rivais e representavam sistemas divergentes, mas, presentemente, aceita-se a hipótese
de que ambas as famílias representem, de fato, a mesma tradição massorética, mas com pequenas
divergências entre si.21 Nessa linha de pensamento, os peritos argumentam que a escola de Ben
Naftali contribuiu consideravelmente para um “consenso tiberiense” sobre a vocalização e
acentuação da Bíblia Hebraica que é impressa, atualmente, em inúmeras edições.22
Poucos nomes de membros da família Ben Naftali foram conservados pela tradição
massorética e o mais citado e o mais conhecido é Moisés ben Davi ben Naftali (c. 890-940),
conhecido também por seu nome árabe Abu Imrān, sendo contemporâneo e conterrâneo de
Aarão ben Asher. Pouco se sabe a respeito de sua vida e obra e raros são os manuscritos
massoréticos pertencentes à sua escola. Há somente três dados conhecidos sobre sua pessoa e
trabalho: seu nome, o lugar onde viveu e uma listagem de 867 situações de diferenças de
vocalização e acentuação entre seu sistema e o de Aarão ben Asher. Um dos poucos códices que
representa a tradição de Ben Naftali é o Códice Reuchliniano (R), escrito por volta de 1105-1106,
na Itália. Todavia, este manuscrito não é considerado um autêntico ou um 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.23
A família Ben Naftali é mencionada em várias passagens da massorá do Códice L: 1.
na masora parva: Is 44.20 e 1Cr 12.7; 2. na masora magna: 1Cr 2.5; Ed 7.28 etc. Existem
outras passagens da masora magna do Códice L em que é mencionada junto com a família
Ben Asher: Sl 31.12; 45.5; 58.7; 62.4; 119.94; 122.4; 124.1 e Dn 4.27.24 Além dessas, existem
outras referências a essa família na massorá do Códice L.
Como dito anteriormente, uma fonte para saber sobre as divergências entre as duas
famílias de massoretas de Tiberíades é o tratado conhecido pelo título hebraico Sefer ha-&illufim
G x
i oh reps
E , sēp̄ er hā-ḥillûp̄ îm, Livro das Diferenças), escrito por Misael ben Uziel, em torno de
(£yipwF l

21

22
23

24

Cf. Yeivin, 1980, p. 141-142; idem, 2003, p. 117; Dotan, 1972b, col. 1473; Tov, 2001, p. 45; Würthwein,
1995, p. 24-25; Scott, 1995, p. 10; Revell, 1992b, p. 594; idem, 1998, p. XXXI; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 19-20 e Francisco, 2005b, p. 253.
Cf. Dotan, 1972b, col. 1473; Gottwald, 1988, p. 127 e Francisco, 2005b, p. 252.
Cf. Lipschütz, 1964, p. 1; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 19-20; Yeivin, 1968b, col. 432; idem, 1980, p.
141; idem, 2003, p. 117; Tov, 2001, p. 45; Gottwald, 1988, p. 127; Barthélemy, 1976, p. 883; Rabin, 1972,
col. 540; Sáenz-Badillos, 1996, p. 105; Brotzman, 1994, p. 53; Deist, 1981, p. 69; Roberts, 1948, p. 11; idem,
1951, p. 65; idem, 1962, p. 587 e 589; Trebolle Barrera, 1996, p. 316; Sellin e Fohrer, 1978, p. 761; Weil,
1972, p. 65-66 e Francisco, 2005b, p. 253 e 507.
Cf. L, fól. 237b, p. 486, fól. 335a, p. 681, fól. 374b, p. 760, fól. 377a, p. 765, fól. 392a, p. 795, fól. 393a, p. 797 e
fól. 443b, p. 898 e Weil, 2001, § 3250, p. 358, § 3276, p. 361, § 3296, p. 363, § 3302, p. 363, § 3411, p. 374, §
3418, p. 375, § 3419, p. 375, § 3575, p. 389, § 3628, p. 394, § 3825, p. 415, § 3912, p. 425 e § 4010, p. 435.
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1050. A obra é considerada como a mais antiga fonte sobre as diferenças de vocalização e de
acentuação da Bíblia Hebraica entre Ben Asher e Ben Naftali, servindo, também, como base para
a composição de outras listas massoréticas. Nesse tratado, são listadas cerca de 867 situações de
divergências textuais entre Ben Asher e Ben Naftali (casos envolvendo determinados sinais de
vocalização, de acentuação e pouquíssimos casos de diferenças consonantais). Além disso, o
texto fornece também dados em que ambos os massoretas concordam entre si em oposição aos
outros massoretas.25 Por meio dessa obra, os eruditos chegaram à conclusão de que não há
profundas diferenças entre as duas principais escolas massoréticas tiberienses e que, de fato,
ambas representam a mesma tradição, mas com poucas e insignificantes variações.26
Seguem abaixo alguns exemplos de diferenças entre Ben Asher e Ben Naftali. Os
exemplos têm por base o tratado de Ben Uziel, segundo a edição de Lipschütz (1962)
(observar nas locuções abaixo o uso ou não de maqqef, de daguesh, de rafê, de ga‘ya (meteg) e a
variação de acentos de cantilação e de sinais vocálicos).27
texto bíblico

Ben Asher

Gênesis 41.50

£y«nb
o y≈nH
¸ dal
G y…

Números 18.9

HÂdq
OG m
i ß¸l h∆yh
Ÿ ïy« -h∆z

HÂdq
OG m
i ß¸l h∆yh
Ÿ ï« y h
˘ z∆

1Reis 21.7

y«n'
· ßeb
G l
i baXy« wÕ

y«n'
· ßeb
G l
i baXy«w

Isaías 37.19

hEWv
· m
a -£i' yik
G

hEWv
· m
a £ï'
i -yik
G

h∑z∆ h
a £OwyF h
a davwÕ

h∑z∆ h
a £OwyF h
a -dav

Jeremias 11.7
Ezequiel 27.13
Eclesiastes 11.8
Neemias 11.25

xtp

™eHm
e wƒ labt
Gu

lebh
o 'úb
Go H
e lok
G
Sgd

lE'c
¯ b
¯ q
Ga yibwF

Ben Naftali
¶mqb

£y«nb
o y≈nH
¸ dol
G y…

¶mq

™eHm
e wƒ lobt
Gu

lebh
o -'ob
G H
e -lok
G
ypr

lE'c
¯ b
¯ q
a& yibwF

Cf. Lipschütz, 1962, p. 24-56 e 58; idem, 1964, p. 1-3 e 22; Díaz Esteban, 1968, p. 66; Pérez Castro, 1955, p. 4;
idem, 1979, p. 17; Weil, 1972, p. 65; Dotan, 1971/1972, p. 170; idem, 1972b, col. 1472-1473; Revell, 1998, p.
XXXI; Roberts, 1948, p. 11; idem, 1951, p. 65-66; idem, 1962, p. 588; Rabin, 1972, col. 540; Tov, 2001, p. 45;
Würthwein, 1995, p. 25; Yeivin, 1968a, p. col. 153-154; idem, 1980, p. 143; idem, 2003, p. 119; Sáenz-Badillos,
1996, p. 106 e 110; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 19-20; Kristianpoller, 1942a, p. 401; Kahle, 1959, p.
118-119; Barthélemy, 1976, p. 883; Deist, 1981, p. 68-69 e Francisco, 2005b, p. 253.
26 Cf. Lipschütz, 1964, p. 12-13; Yeivin, 1980, p. 141; idem, 2003, p. 117; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p.
13, 19 e 20; Tov, 2001, p. 45; Würthwein, 1995, p. 25; Barthélemy, 1976, p. 883; Dotan, 1972b, col. 1473;
Roberts, 1951, p. 65; Deist, 1981, p. 69; Brotzman, 1994, p. 53; Sellin e Fohrer, 1978, p. 761; Sáenz-Badillos,
1996, p. 105-106 e Francisco, 2005b, p. 253.
27 Cf. Lipschütz, 1962, p. 8, 29, 32, 33, 35, 54 e 56; Dotan, 1988, p. 41; Yeivin, 2003, p. 118; Deist, 1981, p. 69 e
Francisco, 2005b, p. 254-255.
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IV. TEXTO MASSORÉTICO
1. Texto Protomassorético e Texto Massorético
O surgimento do texto consonantal do Texto Massorético (o texto da Bíblia Hebraica
trabalhado pelos massoretas) remonta ao período do Segundo Templo (c. séc. VI a.C.-I d.C.) e a
sua aceitação canônica deu-se por volta de 100 d.C. pelo judaísmo rabínico e por todas as
comunidades judaicas, tanto as de Israel quanto as da diáspora. Possivelmente, o sínodo de Iabne
(Jâmnia), realizado por volta de 90 d.C., liderado pelos rabinos como Yohanan ben Zakay, entre
outros representantes do ramo farisaico, contribuiu de modo decisivo e praticamente definitivo
para tal aceitação. Os fariseus foram o único grupo religioso judaico sobrevivente após 70 d.C.
que manteve a liderança dentro do judaísmo desse período em diante.1
A estrutura consonantal do Texto Massorético anterior à época dos massoretas recebe
a denominação de “Texto Protomassorético” ou de “Texto Protorabínico”, o qual não
continha ainda a vocalização, a acentuação e o aparato massorético desenvolvidos somente
‡ wO s¸m-£ﬁdq
¸ X¸sq
¸ X
e , ṭeqsǝṭ qǝḏamdurante a Idade Média. O Texto Protomassorético (hebr. yitr

mǝsôrāṯî) era um dos tipos textuais da Bíblia Hebraica utilizados pelos judeus durante o período

do Segundo Templo, ao lado de outras formas textuais usadas e transmitidas na época.2 Tal
texto, preservado e transmitido pelos escribas judeus da época do Segundo Templo, foi a base
e a origem do Texto Massorético. Tal texto bíblico foi, provavelmente, o preferido pelos
fariseus e pelos círculos de escribas do templo de Jerusalém, que o copiaram constantemente
durante séculos. Alguns estudiosos acreditam que essa forma textual foi a que teve melhor
transmissão e preservação, pelo fato de ter sido copiada, meticulosamente, seguindo regras
estabelecidas pelos próprios escribas hierosolimitanos.3
Os outros tipos textuais bíblicos existentes ao lado do Texto Protomassorético foram
os que deram origem ao Pentateuco Samaritano (versão hebraica samaritana) e à Septuaginta
(versão grega), os quais discordam em vários detalhes relativos ao texto, à ortografia e à
1

2
3

Cf. Pérez Castro, 1979, p. 10 e 13; Würthwein, 1995, p. 13-14; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 31;
Barthélemy, 1976, p. 881; Brotzman, 1994, p. 44; Deist, 1981, p. 50-51; Roberts, 1951, p. 20-21; Tov, 2001, p.
23, 24, 75, 76 e 77; Díez Merino, 1986, p. 312; Revell, 1992e, p. 598; Gordis, 1971, p. XXXIV; Pisano, 2000, p.
40 e 49; Trebolle Barrera, 1996, p. 324-325; Sellin e Fohrer, 1978, p. 756-757; Gottwald, 1988, p. 127-128;
Francisco, 2002, p. 6 e idem, 2005b, p. 211.
Cf. Pérez Castro, 1979, p. 12-13; Tov, 1997, p. 16; idem, 2001, p. 23; Waltke, 1989, p. 99 e 105; Kelley, Mynatt
e Crawford, 1998, p. 31; Pisano, 2000, p. 49; Francisco, 2002, p. 6 e idem, 2005b, p. 211 e 531.
Cf. Pérez Castro, 1979, p. 11; Tov, 2001, p. 28-30; Würthwein, 1992, p. 14; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p.
31; Trebolle Barrera, 1996, p. 327-329; Gottwald, 1988, p. 124-125; Francisco, 2002, p. 6 e idem, 2005b, p. 211.
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morfologia em relação ao texto de tipo massorético. Determinados eruditos argumentam que
esses outros tipos textuais eram textos vulgarizados, transmitidos sem muitos critérios e sem
obedecer a regras estabelecidas e, por isso, possuíam alterações como se constata no
Pentateuco Samaritano e em determinados manuscritos encontrados em Ḥirbet Qumran. Mas,
apesar disso, todos eram de uso comum entre os judeus e nenhum deles tinha mais autoridade
do que o outro no período pré-cristão.4
Existem provas de que o Texto Protomassorético já existia desde antes do século III
a.C., como comprovam alguns manuscritos encontrados em Ḥirbet Qumran compostos em
alfabeto paleohebraico (antigo abecedário hebraico), tais como5 o 1QpaleoLv, o
1QpaleoNm, o 4QpaleoÊxm, entre outros. Determinados documentos como o 1QIsb e o
4QEza também representam perceptíveis semelhanças com o tipo massorético em termos de
texto, ortografia e morfologia.6 Manuscritos do mar Morto encontrados em Wadi
Murabba‘at, como o MurXII e o MurIs (ambos datados do período da Segunda Revolta
Judaica contra Roma [132-135 d.C.]), em Naḥal Ḥever, como o 8ḤevXIIgr (da mesma
época) e os manuscritos descobertos em Massada, como o MasSlb e o MasEz (datados do
período da Primeira Revolta Judaica contra Roma [66-73 d.C.]) atestam o tipo textual
massorético. Pelas últimas estimativas de estudiosos, cerca de 35% dos manuscritos bíblicos
encontrados em Ḥirbet Qumran estão de acordo com o Texto Protomassorético.7
Possivelmente, os rabinos da época dos primórdios do cristianismo resolveram
selecionar e oficializar um dos tipos textuais que julgavam como o melhor e o mais consistente
dentre os vários que eles conheciam. Depois de aceito, o texto bíblico de tipo massorético
passou a ser copiado com exatidão e com reverência pelos escribas judeus e, além disso, sem

4
5

6
7

Cf. Tov, 2001, p. 107 e 117; Brotzman, 1994, p. 94-96; Pisano, 2000, p. 50; Trebolle Barrera, 1996, p. 333 e
338; Sellin e Fohrer, 1978, p. 752; Gottwald, 1988, p. 122-123; Francisco, 2002, p. 7 e idem, 2005b, p. 212.
1QpaleoLv: manuscrito em paleohebraico de Levítico da 1ª gruta de Ḥirbet Qumran.
1QpaleoNm: manuscrito em paleohebraico de Números da 1ª gruta de Ḥirbet Qumran.
1QIsb: 2º manuscrito de Isaías da 1ª gruta de Ḥirbet Qumran.
4QpaleoÊxm: 13º manuscrito em paleohebraico de Êxodo da 4ª gruta de Ḥirbet Qumran.
4QEza: 1º manuscrito de Ezequiel da 4ª gruta de Ḥirbet Qumran.
MurIs: manuscrito de Isaías de Wadi Murabba‘at.
MurXII: manuscrito dos Doze Profetas de Wadi Murabba‘at.
8ḤevXIIgr: manuscrito grego dos Doze Profetas da 8ª gruta de Naḥal Ḥever.
MasEz: manuscrito de Ezequiel de Massada.
MasSlb: 2º manuscrito de Salmos de Massada.
Cf. Tov, 2001, p. 51 e 115; Barthélemy, 1976, p. 881; Trebolle Barrera, 1996, p. 334-337; Freedman, 1978, p.
200-201; Francisco, 2002, p. 7 e idem, 2005b, p. 212.
Cf. Tov, 2001, p. 115 e 190, n. 47; Pisano, 2000, p. 51-52; Würthwein, 1995, p. 14, 33 e 156; Trebolle Barrera,
1996, p. 331; Deist, 1981, p. 75 e Francisco, 2005b, p. 339.
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alterações, adições, omissões ou modificação significativas. Conseqüentemente, sua forma
textual permaneceu, praticamente, inalterada desde o período do Segundo Templo.8 Com o
passar do tempo, as diferenças internas do Texto Protomassorético diminuíram em vez de
aumentarem e isso foi devido ao trabalho meticuloso, primeiro dos escribas e, mais tarde,
principalmente dos massoretas, que foram os principais responsáveis pela uniformização do
texto da Bíblia Hebraica e pelo decréscimo das variantes em seu texto. Por esse motivo, as
diferenças entre os manuscritos massoréticos são muito menores do que entre os manuscritos
antigos como, por exemplo, os do mar Morto.9
Após a estabilização e oficialização do texto de tipo massorético, as outras formas
textuais bíblicas foram esquecidas ou marginalizadas com o passar do tempo, e somente foram
redescobertas nos últimos séculos, quando houve um interesse crescente em estudar os outros
tipos textuais da Bíblia Hebraica existentes durante o período do Segundo Templo,
principalmente, o tipo textual bíblico do Pentateuco Samaritano e a fonte textual bíblica que
deu origem à tradução grega conhecida como Septuaginta.10
A tradição textual judaica preservou e transmitiu vários elementos peculiares no
Texto Protomassorético. Tais detalhes são conhecidos como “elementos paratextuais” ou
“ortografias irregulares”, que são parte integrante do texto da Bíblia Hebraica desde muitos
séculos. Todos os códices massoréticos como todas as edições impressas da Bíblia Hebraica
os contêm. Esses fenômenos textuais são conhecidos, normalmente, pelas seguintes
designações latinas: puncta extraordinaria, nun inversum, litterae suspensae, litterae majusculae, litterae
minusculae (para detalhes e exemplos sobre esses fenômenos textuais da Bíblia Hebraica, cf.
Apêndice 2: Glossário Geral).11
Além das ortografias irregulares, que são parte integrante do texto bíblico, existem,
ainda, outros detalhes peculiares na tradição textual do Texto Protomassorético. Tais
pormenores textuais são conhecidos pelas seguintes denominações hebraicas e aramaicas:
tiqqunê soferim, ‘itturê soferim, miqra’ soferim, qerê, ketiv e sevirin. Tais fenômenos são muito antigos e
8
9
10
11

Cf. Trebolle Barrera, 1996, p. 329; Tov, 2001, p. 27-28; Brotzman, 1994, p. 40; Mackenzie, 1984, p. 928;
Francisco, 2002, p. 8 e idem, 2005b, p. 212-213.
Cf. Brotzman, 1994, p. 50-51; Tov, 2001, p. 29; Würthwein, 1995, p. 28-29; Francisco, 2002, p. 8 e
idem, 2005b, p. 212-213.
Cf. Gottwald, 1988, p. 124; Trebolle Barrera, 1996, p. 330-331 e Francisco, 2005b, p. 213.
Cf. Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 32; Tov, 2001, p. 49-50; Dotan, 1972b, col. 1407-1409; Würthwein,
1995, p. 16; Roberts, 1951, p. 32-34; idem, 1962, p. 585; Trebolle Barrera, 1996, p. 318; Yeivin, 1980, p. 44-48;
idem, 2003, p. 45-49; Pisano, 2000, p. 47; Deist, 1981, p. 56-59; Scott, 1995, p. 3-5; Revell, 1992e, p. 598;
Levias, 1916b, p. 368; Kristianpoller, 1942a, p. 400; Ginsburg, 1966, p. 318-345; Butin, 1969, p. 1-3; Sellin e
Fohrer, 1978, p. 758; Francisco, 2002, p. 8-10 e idem, 2005b, p. 214-225 e 512.
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já foram discutidos pelos rabinos desde a época talmúdica. Os massoretas, igualmente, fizeram
observações na massorá sobre tais situações textuais (para detalhes e exemplos sobre esses
fenômenos textuais, cf. Apêndice 2: Glossário Geral).12
A designação “Texto Massorético” (lat. Textus Masoreticus; hebr. h‡rOwsGomah xGas…n, nussaḥ
ham-māsôrâ), é uma expressão criada e utilizada pelo mundo acadêmico. Tal designação

refere-se a um grupo de manuscritos da Bíblia Hebraica, datados desde os primeiros séculos
da Idade Média, sendo que todos apresentam semelhanças textuais entre si. Esses
documentos possuem um padrão elevado de uniformidade textual devido ao trabalho
consistente e meticuloso dos escribas judeus do período medieval, conhecidos como
massoretas, que adotaram um rígido sistema de preservação e de transmissão do texto da
Bíblia Hebraica, sem corrupções e alterações significativas.13
De acordo com a definição dada por Tov (2001), o Texto Massorético é composto
pelos seguintes cinco componentes textuais estabelecidos pelos massoretas:14
1. A estrutura consonantal.
2. Os elementos paratextuais ou ortografias irregulares.
3. A vocalização massorética.
4. A acentuação massorética.
5. As anotações massoréticas (a massorá).

12

13
14

Cf. Tov, 2001, 58-67; Dotan, 1972b, col. 1409-1410; Yeivin, 1980, p. 49-64; idem, 2003, p. 50-59;
Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 37-43; Roberts, 1951, p. 34-36; idem, 1962, p. 585; Brotzman,
1994, p. 54-55; Würthwein, 1995, p. 16-19; Deist, 1981, p. 59-60; Scott, 1995, p. 13-16; McCarthy,
1981, p. 15-16; Revell, 1992a, p. 593; Levias, 1916b, p. 366 e 368; Kristianpoller, 1942a, p. 400;
Ginsburg, 1966, p. 183-196, 308-318 e 347-367; Sellin e Fohrer, 1978, p. 758; Francisco, 2002, p. 11-14
e idem, 2005b, p. 225-232, 516, 520, 525, 528, 531 e 532.
Cf. Tov, 1997, p. 16; idem, 2001, p. 19 e 22; Würthwein, 1995, p. 10; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 31 e
56; Revell, 1992e, p. 597; idem, 1998, p. XXX; Francisco, 2002, p. 15 e idem, 2005b, p. 209 e 531.
Cf. Tov, 2001, p. 23.
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Segunda Parte:

Neologia Fundamentos Teóricos

I. NEOLOGIA
1. Definição
Segundo os lingüístas, “neologia” (gr. νεολογíα, neología, nova palavra) é “um processo
de criação lexical”, enquanto o “neologismo” (gr. νεολογισµóς, neologismós, linguagem nova) é
“toda palavra de criação recente, nova ou emprestada há pouco de outra língua ou toda
acepção nova de uma palavra já antiga”. O neologismo, portanto, é o elemento resultante da
neologia. A formação do neologismo pode se dar devido a dois fatores principais: 1. por
mecanismos da própria língua ou 2. por elementos adquiridos de outros sistemas lingüísticos.
O neologismo, ainda segundo os estudiosos, é um recurso lingüístico encontrado e usado em
todos os idiomas vivos.1 Etimologicamente, o termo neologia é formado por dois
componentes de origem grega: νéος (néos, novo, recente, jovem) e λóγος (lógos, linguagem,
palavra, fala, termo, discurso) com o sufixo grego formador de substantivos -ια (-ia).2
2. Tipos de Neologismo
Segundo os estudos de alguns lingüístas, como Guilbert (1973), Dubois et alii (2001),
Alves (1994) e Barbosa (1996), é possível encontrar diferentes tipos de neologismos, tais como: 3
a. Neologismo fonológico: é quando acontece alguma formação fonológica a partir de
substâncias pré-existentes da própria língua (ex.: “tchurma” [forma regional do
substantivo turma]). Existem, ainda, outros fatores, como: transposição fonológica (ex.:
“Belzonte” [forma condensada graficamente do topônimo Belo Horizonte]), alteração
de pronúncia (ex.: “Jão” [forma popular rústica do nome masculino João], “bão”
[forma popular rústica do adjetivo bom]) e adaptação de palavras estrangeiras
importadas (ex.: “Talmude” [hebr. dFwm⁄lt
Ga , talmûḏ, instrução], “sinagoga” [gr. συναγωγ,
sünagōgḗ, comunidade], “futebol” [ingl. football] etc.).

1
2

3

Cf. Guilbert, 1973, p. 9 e 11; Dubois et alii, 2001, p. 431; Barbosa, 1996, p. 77-78; Alves, 1994, p. 5; Ilari,
2002, p. 95 e Gabas, 2001, p. 90.
Cf. Bailly, 2000, p. 1199, 1200 e 1320; Pereira, 1998, p. 350 e 387; Dicionário de Grego-Português-PortuguêsGrego, 2004, p. 456 e 516; Houaiss e Villar, 2001, p. 1178, 2007 e 2009; Michaelis, 1998, p. 1274, 1448 e
1449 e Cunha, 1986, p. 480 e 547.
Cf. Guilbert, 1973, p. 17-23; Dubois et alii, 2001, p. 430; Alves, 1994, p. 12, 14, 16, 20, 26, 27, 28, 29, 62 e
72 e Barbosa, 1996, p. 176, 202, 229 e 264.
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b. Neologismo sintático ou neologismo de forma: é quando alguma palavra não existente
em uma determinada língua é, então, elaborada (ex.: “lulismo” [forma derivada do
nome do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva], “americadóide” [forma
depreciativa de algo de origem ou aparência americana], “brasilianista” [forma derivada
do topônimo Brasil]). Esse tipo de neologismo pode ser formado por meio de
derivação prefixal (ex.: anticonjugal, ultradireita etc.), substantivação de prefixos (ex.: o
“vice” chegou, ele é “super!” etc), oposição entre prefixos (ex.: numa macro-agência ou
numa micro-agência, pré-pós-modernos etc.), entre outros recursos.
c. Neologismo semântico, neologismo de sentido ou neologismo conceptual: é quando
alguma palavra já existente sofre alterações em seu campo semântico. Seu significado é
alterado, ampliado ou reduzido, mas sem alteração na estrutura morfológica do vocábulo
(ex.: deu “zebra!” [quando algo inesperado acontece, quando surge ou acontece algo
contrário às expectativas]). Dentro da neologia semântica, são encontrados os seguintes
recursos: a sinédoque, a metáfora e a metonímia (cf. exemplos abaixo).
d. Neologismo por empréstimo: é a palavra emprestada de alguma língua estrangeira (ex.:
“overbooking” [ingl. overbooking] etc.) ou a palavra é inserida de um determinado
grupo lingüístico (ex.: “jihad” [árab. guerra santa islâmica] etc.). Nesse processo, o
vocábulo novo sofre adaptações em sua fonética e/ou em sua grafia na língua
receptora (ex.: “recorde” [ingl. record], “adágio” [it. adagio], “pingüim” [fr. pingouin] etc.).
Há casos em que a palavra, apesar de suas modificações semânticas, mantém sua forma
original ou, ao contrário, mantém sua significação original, apesar de sua adaptação
morfológica na língua de recepção (ex.: “coinê” [gr. κοιν, koinê, comum], “tetragrama”
[gr. τετραγρáµµα, tetragrámma, quatro letras] etc.).
e. Neologismo gráfico: ocorre quando há uma junção gráfica especial composta por palavras
diferentes (ex.: “automóvel” [auto + móvel], “lobisomem” [lobo + homem] etc.).
3. Neologia Semântica: Características
Segundo alguns estudiosos, a neologia semântica possui várias características próprias.
De acordo com Guilbert (1973) e Alves (1994), no neologismo semântico pode ocorrer o
fenômeno de que uma palavra de um vocabulário específico extrapolar seus limites de uso,
passando a integrar a língua geral. Da mesma forma ocorre o inverso, quando alguma palavra
da língua corrente passa a integrar algum vocabulário particular. Alves (1994) diz, ainda, que
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em vocabulários de gírias, o neologismo é muito comum, no propósito de dificultar a
compreensão por parte daqueles que não fazem parte de um grupo específico. Segundo
Barbosa (1996), os neologismos semânticos ocorrem quando são empregados elementos já
existentes na língua, em combinações imprevistas ou inéditas com outros elementos. O
neologismo surge, então, como conseqüência de uma combinação de significação.4
De acordo com os lingüísticas, a neologia semântica ou neologia de sentido pode ter
três tipos de recursos: a sinédoque, a metáfora e a metonímia: 5
a. Sinédoque (gr. συνεκδοχ, synekdokhé; lat. synecdŏchē: abarcar ou compreender ao mesmo tempo):
se refere à atribuição de uma palavra com um significado mais amplo do que seu habitual.
Existem três processos: 1. a parte pelo todo (ex.: “vela” por “barco” [“no oceano pode-se
ver a vela”]); 2. o particular pelo geral (ex.: o “homem” pela “espécie humana” [“o homem
é mau”]); 3. o todo pela parte (ex.: “o Brasil” em vez da “seleção brasileira masculina de
futebol profissional” [“o Brasil ganhou a copa do mundo!”]).
b. Metáfora (gr. µεταφορá, metaphorá; lat. metaphŏra: transladação, mudança, mudança de
sentido próprio para sentido figurado): se refere à utilização de uma palavra concreta
para expressar alguma noção abstrata, em virtude de alguma relação de semelhança
subentendida. Exemplos: “aquele rapaz arde de paixão pela vizinha”; “aquela
professora da academia de ginástica é uma jóia”; “este menino come como um leão”.
c. Metonímia (gr. µετωνυµíα, metōnümía; lat. metonymĭa: emprego de um nome por outro): se
refere à transferência de uma denominação por outra, mas mantendo uma relação de
proximidade (como causa e efeito, a parte e o todo, o conteúdo e o continente etc.):
Exemplos: “beberei um copo” (“copo” em vez do líquido que se vai beber); “ele
comeu um belo prato” (“prato” em vez do alimento que seria ingerido).

4
5

Cf. Guilbert, 1973, p. 22-23; Alves, 1994, p. 65 e Barbosa, 1996, p. 203.
Cf. Dubois et alii, 2001, p. 411, 412 e 554; Alves, 1994, p. 62; Barbosa, 1996, p. 229; Gabas, 2001, p. 92 e Ilari,
2003, p. 109. Cf também Bailly, 2000, p. 1266, 1270 e 1850; Pereira, 1998, p. 369, 371 e 1017; Dicionário de
Grego-Português-Português-Grego, 2004, p. 487 e 489; Houaiss e Villar, 2001, p. 1907, 1911 e 2578; Michaelis, 1998,
p. 1364, 1368 e 1947; Cunha, 1986, p. 516, 518 e 726 e Dicionário da Língua Portuguesa, 1992, p. 288-289.
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4. Classificação de Neologismo Semântico
Gabas (2001) propõe a classificação abaixo para a mudança semântica (também
denominada de deslocamento semântico pelo próprio autor) para o vocábulo ou expressão.6
a. Extensão: é quando o(s) sentido(s) de uma unidade lexical aumenta(m) em número com o
passar do tempo. O exemplo dado pelo autor é a palavra “salário” (lat. salarĭum). Este
vocábulo tinha o sentido original de “pagamento em sal pelo trabalho regular de um
soldado”. Depois, passou a significar “pagamento em qualquer espécie pelo trabalho
regular de um soldado”. Por fim, adquiriu a seguinte significação que é usada
atualmente: “pagamento em dinheiro pelo trabalho regular de qualquer pessoa”.
b. Estreitamento: é o processo inverso da extensão em que um determinado vocábulo tem
seu sentido restringido ou estreitado. O exemplo dado por Gabas é o item léxico
“pílula” (lat. pĭlŭla, pequeno corpo redondo) que significava, originalmente, “medicação
em forma comprimida para ser tomada oralmente”. Posteriormente, passou a significar
“contraceptivo oral”.
c. Uso figurativo: neste processo, um determinado vocábulo sofre um deslocamento de seu
sentido original, por meio de recursos já tradicionalmente conhecidos, como a
metáfora, a metonímia e a sinédoque, entre outros processos. O exemplo fornecido por
Gabas é a unidade léxical “boneca” (etimologia provável do lat. ninna e nonna, palavras
de afeto usadas pelas crianças romanas para pessoas queridas, tendo sufixo de
diminutivo também com características afetivas e enfáticas) que, originalmente, se
referia a um brinquedo feito com vários tipos de material, tendo formas femininas e
sendo usado por crianças. Posteriormente, passou a significar “a mulher ou criança
possuidora de beleza física”.
d. Desvio: é quando um item lexical continua a existir, apesar de seu significado mudar ou se
desviar, mas sem grandes modificações no seu campo semântico original. O exemplo
dado é a palavra “artillery” (do ingl. medieval e fr. artillerie) que se referia aos utensílios
e armas de guerra do chão como catapultas, flechas etc.. Atualmente, o vocábulo se
refere às modernas armas de guerra como tanques, canhões, metralhadoras etc.

6

Cf. Gabas, 2001, p. 91-93. A etimologia das palavras dadas como exemplo em cada uma das classificações de
Gabas é baseada em Houaiss e Villar, 2001, p. 309, 487, 2212 e 2499.
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Terceira Parte:

Neologismo Semântico
na Massorá Tiberiense

I. TIPOS DE CORPORA
A massorá tiberiense, que é analisada neste estudo, é aquela registrada no Códice de
Leningrado: Firkowitch I. B19a ou Códice EBP. I B19a. Normalmente, este documento é
abreviado como L ou como Códice L na literatura acadêmica dedicada à Bíblia Hebraica e à
massorá.1 O Códice L serve para esta pesquisa como o corpus documental (o documento
[manuscrito, livro etc] selecionado que serve de base para o estudo) da massorá tiberiense
que é analisada nesse estudo. Essa pesquisa tem por base a masora parva, a masora magna, o
somatório massorético e as listagens massoréticas encontradas após o Pentateuco, os
Profetas e os Escritos do Códice L.
O Códice L é o resultado do auge das atividades massoréticas ocorrida no século X, em
Tiberíades, na Palestina. A escolha de tal manuscrito massorético dá-se pelo motivo desse ser o
texto base da maioria das edições acadêmicas modernas da Bíblia Hebraica e por ser um
documento muito pesquisado e debatido pelos estudiosos do assunto. Além disso, o referido
códice é considerado pelo mundo acadêmico como um dos principais manuscritos
massoréticos ligados à tradição Ben Asher e ser também o que mais se aproxima de outro
importante manuscrito de mesma tradição massorética, o Códice de Alepo (A).2
As expressões e os termos da massorá são analisados em seus vários contextos (na
masora parva, na masora magna, no somatório massorético e nas listagens massoréticas). São
levadas em consideração as discussões dos itens massoréticos correspondentes no tratado
’Okhlah we-’Okhlah (c. séc. IX), no tratado Sefer ha-&illufim, de Misael ben Uziel (c. 1050) e na
obra Massoreth ha-Massoreth, de Elias Levita (1538), além de pesquisas em dicionários de
hebraico e de aramaico dos períodos bíblico e talmúdico.
O corpus de análise (trecho a ser estudado de algum documento) é a massorá de
tradição tiberiense representada pelo Códice L. Os corpora de parâmetro ou corpora de
comparação (documentos, obras ou elementos que servem de comparação) são o hebraico e
1

2

A abreviatura EBP. é formada pelos três primeiros caracteres cirílicos do vocábulo russo Еврейский (evreyskiy)
que significa “hebraico”. Tal sigla é utilizada para identificar manuscritos bíblicos compostos em hebraico
pertencentes às duas coleções Firkowitch da Biblioteca Nacional Russa, de São Peterburgo, na Rússia.
Cf. BHK, p. XXXI; BHS, p. XXXII; BHQ Mg, p. LXII-LXIV; BHL, p. IX; Kahle, 1951, p. 164; idem, 1959, p. 110;
Teicher, 1950/1951, p. 23-24; Yeivin, 1968b, col. 429; idem, 1980, p. 18-19; idem, 2003, p. 15; Revell, 1998, p.
XXXIX; Roberts, 1951, p. 80; Scott, 1995, p. 18-19; Brotzman, 1994, p. 57; McCarter Jr., 1986, p. 76; Würthwein,
1995, p. 10, 36-37; Sáenz-Badillos, 1996, p. 108-109; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 19; Tov, 2001, p. 47;
Ginsburg, 1966, p. 243-244 e Francisco, 2005b, p. 284, 465 e 509.
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o aramaico bíblicos, desenvolvidos entre os séculos XII e II a.C. e presentes na Bíblia
Hebraica e o hebraico e o aramaico rabínicos, desenvolvidos entre os séculos III e VI e que
são os idiomas do Talmude Hierosolimitano e do Talmude Babilônico. Tais estratos
lingüísticos antecedem o período massorético.
Nesse estudo, as línguas hebraica e aramaica são tratadas do ponto de vista
sincrônico (estudo da língua em um dado momento de sua história), pois a pesquisa aborda
tais idiomas em uma determinada época de sua história,3 focalizando, especificamente, o
início do século XI, quando o Códice L foi concluído. A pesquisa também leva em
consideração aspectos sintópicos (estudo da língua em um determinado espaço geográfico),
focalizando o Cairo, no Egito, onde havia uma expressiva comunidade judaica, na qual a
tradição massorética, desenvolvida em Tiberíades, estava viva e influente. São abordados,
ainda, os aspectos sinfásicos (estudo da língua em um dado tipo de modalidade expressiva),
pois a terminologia massorética revela um modo peculiar e único de redação e por ser um
instrumento de observações textuais sobre a Bíblia Hebraica. Por último, considerando que o
Códice L é de tradição tiberiense, são levados em consideração os aspectos sinstráticos
(estudo da língua de um determinado estrato sócio-cultural), pois a massorá tiberiense reflete
uma realidade lingüística de um determinado grupo judaico, nesse caso, os massoretas
atuantes em Tiberíades, na Palestina.

3

Cf. Barbosa, 1996, p. 17-18 e Dubois et alii, 2001, p. 552-554. Cf também Houaiss e Villar, 2001, p. 2577;
Michaelis, 1998, p. 1945 e Cunha, 1986, p. 725.
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II. TERMINOLOGIA MASSORÉTICA TIBERIENSE
1. Idiomas
Abaixo, há breves definições, principalmente históricas, sobre os dois idiomas
utilizados na massorá tiberiense.
a. Aramaico1
Go r
ﬁ '
‹ (aram.’ărammā’â), de tyimr
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ),
O idioma aramaico é denominado de ho'm

de aramaicus e de chaldaicus (lat. aramaico). Esse idioma semítico norte-ocidental, pertencente ao
grupo arameu, se desenvolveu durante a primeira metade do segundo milênio a.C., nas regiões
da Mesopotâmia e arredores. Algumas partes da Bíblia Hebraica foram compostas,
originalmente, nesta língua: Ed 4.8-6.18; 7.12-26; Dn 2.4b-7.28; Jr 10.11 e Gn 31.47aβ. De
acordo com os estudiosos, os antigos israelitas falavam tal idioma antes de se estabelecerem em
Canaã, quando adotaram o canaanita do qual surgiu, posteriormente, o hebraico. É chamado
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ) no texto bíblico hebraico: 2Rs 18.26; Is 36.11; Dn 2.4 e Ed 4.7. O
de tyimr

aramaico serviu de língua franca durante os impérios assírio (c. séc. IX-VII a.C.), neobabilônico (c. séc. VII-VI a.C.) e persa (c. séc. VI-IV a.C.). O idioma pode ser dividido por
períodos: antigo (c. séc. IX-VII a.C.), imperial ou oficial (c. séc. VII-III a.C.), médio (c. séc. III
a.C.-III d.C.), tardio (c. séc. III-XIII) e moderno (c. séc. XIII em diante). No aramaico
imperial, foram compostas as passagens bíblicas aramaicas de Esdras, Neemias, Jeremias e
Gênesis, sendo que Daniel está mais próximo ao aramaico médio. A partir do século III a.C.,
em ambiente judaico, foram desenvolvidos dois tipos de linguagem: o aramaico judaico
babilônico e o aramaico judaico palestino. No primeiro, foi escrito o Talmude Babilônico,
enquanto no segundo, foram compostos o Talmude Hierosolimitano, os targuns, entre outras
obras. O aramaico foi muito utilizado durante séculos pelos judeus, sendo o idioma do
Targum, de parte do Talmude, da maior parte da massorá tiberiense e também era a língua
falada cotidianamente pelos massoretas.

1

Cf. BHK, p. XLVIII; Joüon e Muraoka, 1993, p. 4-5; Gesenius, 1980, p. 2; Kutscher, 1972a, col. 260, 263, 268,
270 e 277; idem, 1982, p. 2, 3 e 71; Kaufman, 1992, p. 173-176; Sáenz-Badillos, 1996, p. 169; Würthwein, 1995,
p. 82; McNamara, 1976, p. 856; Alexander, 1992, p. 321; Shinedling, 1948, p. 450-451; Oesterley e McHardy,
1963, p. 957; Greenfield, 1976, p. 39-42; Greenspahn, 2003, p. 1, 6 e 7; Yeivin, 1968a, col. 136; Gordis, 1971,
p. XVIII; Bucher, 1916, p. 68-72; Hadas-Lebel, 1992, p. 59; idem, 1995, p. 17 e 19; Araújo, 2005, p. 22-24;
Trebolle Barrera, 1996, p. 79-82; Mackenzie, 1984, p. 68; Rabin, s.d., p. 23 e 28 e Francisco, 2005b, p. 506.
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b. Hebraico2
¯ v
i (hebr. ‘iḇrîṯ), é uma língua semítica norte-ocidental,
Este idioma, denominado de tyÊrb

pertencente ao grupo cananeu, surgida na Palestina, entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo,
durante a segunda metade do segundo milênio a.C. As línguas semíticas norte-ocidentais, que
possuem parentesco com o hebraico, são: aramaico, hebraico samaritano, edomita, moabita,
ugarítico, fenício e púnico. Segundo os eruditos, os antepassados dos israelitas eram arameus,
como sugerem os textos bíblicos Gênesis 25.20; 28.5; 31.20, 24 e Deuteronômio 26.5. Após as
tribos se estabelecerem em Canaã, durante o segundo milênio a.C., abandonaram o aramaico
para adotarem a língua local dos cananeus, isto é, o canaanita do qual surgiu, posteriormente, o
hebraico. Na própria Bíblia Hebraica, o idioma é designado pelos seguintes nomes: §avn¬ k
G¯ tapW
¯
(hebr. śǝp̄aṯ kǝna‘an, língua de Canaã, cf. Is 19.18) e tyÊdwF hÕy (hebr. yǝhûḏîṯ, judaico, cf. 2Rs 18.26,
28; Is 36.11, 13; 2Cr 32.18 e Ne 13.24). Na época de dominação grega sobre a Palestina (c. séc.
IV-II a.C.), a língua era denominada como βραḯς ou como βραïκ (gr. hebraïs ou hebraïkḗ,
hebraico). No período de domínio romano (c. séc. II a.C.-II d.C.), era chamada de tyÊr¯biv (hebr.
‘iḇrîṯ, hebraico) ou de tyÊrb
¯ v
i §OwHol (hebr. lāšôn ‘iḇrîṯ, língua hebraica) pelos próprios judeus e de

hebraeum e de hebraicus em latim. No período de desenvolvimento da literatura talmúdica (c. séc.
GO h
a -§OwH¸l (hebr. lǝšôn-haq-qōḏeš, língua sagrada) pelos rabinos
III-VI), era denominada como HÂdq
O -§OwH¯l (hebr.
tanaítas. Na massorá, os massoretas também denominavam a língua como HÂdq

lǝšôn-qōḏeš, hebraico bíblico). Os períodos principais são: hebraico arcaico (c. séc. XIII-X a.C.),

hebraico pré-exílico (c. séc. X-VI a.C.), hebraico pós-exílico (c. séc. VI-II a.C.), hebraico dos
Manuscritos do Mar Morto (c. séc. II a.C.-II d.C.), hebraico rabínico (também denominado
o x
‹ -§OwH¸l, lǝšôn-ḥăḵāmîm, língua dos
como hebraico talmúdico ou hebraico mishnaico, hebr. £yimk

sábios) (c. séc. II-X), hebraico medieval (c. séc. X-XV) e hebraico moderno (c. séc. XVI em
diante). A fase moderna é caracterizada, principalmente, pelo renascimento do hebraico como
língua falada, tendo em Eliezer ben Yehuda (1858-1922), um judeu de origem lituana, seu
maior defensor e idealizador. O hebraico dos três primeiros períodos (arcaico, pré-exílico e
pós-exílico) está presente na composição da Bíblia Hebraica.
2

Cf. Joüon e Muraoka, 1993, p. 5-6; Gesenius, 1980, p. 1-2; Brovender, 1972, col. 1560; Kutscher, 1972b,
col. 1584; idem, 1972c, col. 1591; idem, 1982, p. 1, 3, 12 e 71; Blau, 1972, col. 1569; Goldenberg, 1972,
col. 1608; Eytan, 1972, col. 1642; Sáenz-Badillos, 1996, p. 1, 2, 29, 51, 53 e 54; Ben-Eliezer, 1995, p. 200201; Gordon, 1976, p. 392-393; Cohen, 1948, p. 276-278; Levias, 1916a, p. 306-310; Hadas-Lebel, 1992,
p. 14, 54 e 55; idem, 1995, p. 66; Trebolle Barrera, 1996, p. 69 e 77; Berezin, 1995, p. XIX-XXI; Mackenzie,
1984, p. 550-551; Rabin, s.d., p. 16, 36, 40, 44, 49, 54, 77, 84, 96 e 97 e Francisco, 2005b, p. 514-515.
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c. O Hebraico e o Aramaico da Massorá Tiberiense
Segundo os estudiosos, a linguagem da massorá tiberiense reflete tanto o hebraico
rabínico quanto o aramaico tardio. O aramaico falado e escrito por judeus, principalmente por
aqueles que viviam na Palestina, entre os séculos III e XIII, é denominado como aramaico
judaico palestino. Alguns eruditos argumentam que a massorá tiberiense reflete,
particularmente, o dialeto desenvolvido na Galiléia, na região norte da Palestina, onde a cidade
de Tiberíades é localizada.3 Alguns exemplos de unidades léxicas massoréticas encontradas no
Códice de Leningrado B19a (L) que refletem o aramaico judaico palestino são dados a seguir.
'yƒym
o d
Ë q
a (aram. qaḏmāyyā’) (primeiro, prévio, anterior, cf. 1Rs 10.21 [mm]; Jr 38.7 [mm]; Ez
G q
a (aram. qammā’,
11.13 [mm] etc.) em vez do vocábulo aramaico judaico babilônico 'om

primeiro, prévio, anterior).
O emprego da mater lectionis yod (y) representando o fonema “i” longo, como nos
exemplos dados a seguir.
'ƒnH
Ko yil (aram. lîššānā’, língua, significado, forma similar, gênero, cf. Nm 26.5 [mp]; Dt 8.16 [mm];

1Sm 15.2 [mm]; Jr 1.10 [mm] etc.).
Fwl
G yE' (aram. ’êllû, estes, estas, esses, essas, cf. Sl 119.94 [mm] etc.).
§FwnF yi' (aram. ’înnûn, eles, cf. 1Rs 4.10 [mm]; Jr 32.9 [mm]; 2Cr 1.14 [mp] etc.).

O hebraico rabínico, falado e escrito pelos judeus entre os séculos II e X, apresenta
determinadas peculiaridades morfológicas que indicam forte influência aramaica. Tal situação é
constatada, por exemplo, em vocábulos que possuem o sufixo masculino plural §yi - (-în) em vez
do sufixo plural £yi - (-îm), que é característico do hebraico bíblico. Outra característica, mas que
é típica do hebraico medieval (séc. X-XV), é o emprego da partícula aramaica de genitivo -d
ÌG
Ê (dî-) em vez da partícula hebraica leH (šel).4 Exemplificações de expressões e termos
(dǝ-) ou -yGd

massoréticos encontrados no Códice L que refletem tanto o hebraico rabínico quanto o
hebraico medieval são dados a seguir.
Hebraico rabínico:
§yiqwF s¸p
L vacm
¸ '
e (hebr. ’emṣa‘ pǝsûqîn, meio de versículos bíblicos, cf. 1Sm 15.29 [mm]).
§yil
G m
i HEmx
o (hebr. ḥāmēš millîn, cinco palavras, cf. 1Rs 3.26 [mm]).
3
4

Cf. Sokoloff, 2002a, p. 3; Díaz Esteban, 1975, p. LVIII e Hyvernat, 1903, p. 538-539.
Cf. Sáenz-Badillos, 1996, p. 188, 191 e 261; Kutscher, 1972c, col. 1599 e 1602; Goldenberg, 1972, col. 1608 e
1640; Hadas-Lebel, 1992, p. 64-65; Hyvernat, 1903, p. 537 e Rabin, s.d., p. 55, 56, 75 e 76.
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§yipl
GE x
a ¸m (hebr. mǝḥallēp̄ în, trocam, mudam, cf. Êx 30.23 [mp]; Lv 11.3 [mp]; 1Rs 10.21 [mm]; Ec

11.8 [mp] etc.).
§yÊdq
oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn, vocalizados, pontuados com sinal vocálico, cf. 1Cr 15.1 [mp]; 2Cr

9.24 [mm]; 16.14 [mm]; Sl 49.20 [mm] etc.).
§yÊdq
G¯ n¬ t
¸ m
i (hebr. miṯnaqqḏîn, vocaliza-se, pontua-se com sinal vocálico, cf. Sl 147.2 [mm]).
§yÊryEvzÃ §y«nwF n (hebr. nûnîn zǝ‘êrîn, letras nun pequenas [caso de litterae minusculae], cf. Is 44.14 [mp];

Jr 39.13 [mp] e Pv 16.28 [mp]).
§yiqwF sKp
¯ (hebr. pǝsûqîn, versículos bíblicos, cf. Sf [som. mas.]).
£yGl
i t
Gi (hebr. tillîm, o livro dos Salmos, cf. Êx 15.11 [mm]; Dt 24.19 [mp]; Js 6.1 [mm]; 2Sm

10.11 [mp] etc.).
Hebraico medieval:
rEsx
o d
ÌG rEsx
o (hebr. ḥāsēr dǝḥāsēr, escrita duplamente defectiva, cf. Js 22.14 [mm]; 1Rs 6.6 [mm]; Jr

14.3 [mm] etc.).
§OwgGk
¯ (hebr. kǝḡôn, por exemplo, como, cf. 1Cr 24.13 [mm]; 29.20 [mm]; Sl 26.3 [mm]; Ct 6.9

[mm]).
'Elm
o d
ÌG 'Elm
o (hebr. mālē’ dǝmālē’, escrita duplamente plena, cf. Ed 8.27 [mm]).
l'EqzÕ x
e yGÊd t«yb
Ga ah tﬁrwF c (hebr. ṣûraṯ hab-baîṯ dîḥezqē’l, “formato do templo de Ezequiel” [referência à

descrição do templo de Jerusalém, no livro de Ezequiel, cap. 40-48], cf. Ez 40.15 [mm]).
d. Termos Massoréticos Hebraicos
A terminologia massorética tiberiense é muito extensa e rica em suas observações sobre
o texto bíblico hebraico. A maioria dos termos é de origem aramaica, como na tradição
babilônica, porém, há, igualmente, vários itens de origem hebraica, tais como:
tyEb
G •el'
o (hebr. ’ālep̄ bêṯ): 1. o alfabeto hebraico; 2. o Salmo 119.
hoyr
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ): homens de Tiberíades (grupo de massoretas de Tiberíades).
tyimr
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ): aramaico bíblico.
hoyr
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ): senhores de Tiberíades (grupo de massoretas de Tiberíades).
H≈gd
‡G (hebr. dāgēš): o sinal diacrítico daguesh.
rEsx
o (hebr. ḥāsēr): escrita defectiva
yicx
‹ (hebr. ḥăṣî): metade, meio, centro.
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£avX
a (hebr. ṭa‘am): acento massorético de cantilação.
§OwgGk
¯ (hebr. kǝḡôn): por exemplo, como.
§OwHol (hebr. lāšôn): 1. língua, linguagem; 2. significado, sentido; 3. forma, forma similar; 4. gênero.
tyimr
‡ '
‹ -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-’ărāmîṯ): aramaico bíblico.
rokz√ -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-zāḵār): gênero masculino.
lOx-§OwH¯l (hebr. lǝšôn-ḥōl): vocábulo com significado não sagrado, comum.
hobq
‘ nÃ -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-nǝqēḇâ): gênero feminino.
HÂdq
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš): hebraico bíblico.
'Elm
o (hebr. mālē’): escrita plena.
'‡rq
Ÿ m
i (hebr. miqrā’): a Bíblia Hebraica.
tOwd
G q
u nÕ (hebr. nǝquddôṯ): os puncta extraordinaria.
hepr
‡ (hebr. rāp̄eh): o sinal diacrítico rafê.
ropwO H (hebr. šôp̄ ār): o acento conjuntivo de cantilação muna'.
£eH (hebr. šem): nome de.
h‡rwO t
G (hebr. tôrâ): o Pentateuco (Torá) (o primeiro bloco principal de livros da Bíblia Hebraica).

e. Termos Massoréticos Aramaicos de Tradição Babilônica
Um detalhe importante sobre o Códice L, o qual é de tradição tiberiense, é em relação ao
um determinado número de termos massoréticos de tradição babilônica presentes em sua
massorá. Tal fenômeno é verificado também em outros manuscritos massoréticos de tradição
tiberiense, como o Códice de Alepo (A), o Códice Oriental 4445 (B), entre outros.5 As unidades
terminológicas de tradição babilônica encontradas no Códice L são as seguintes:
'oml
¯ v
o ¯Gb (aram. bǝ‘olmā’): neste lugar somente (cf. Dt 32.4 [mp] e 2Cr 3.9 [mm]).
'otyÕyr
‡ wO ' lGk
O (aram. kōl ’ôrāyyǝṯā’) em vez de h‡rwO t
G lGOk (hebr. kōl tôrâ): todo o Pentateuco (cf. Gn

22.18 [mp]; Dt 10.6 [mp] etc.).
'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’) em vez de 'Elm
o (hebr. mālē’): escrita completa (cf. Js 22.14 [mm]; 1Sm

10.7 [mm]; Ec 3.9 [mm] etc.).

5

Cf. Dotan, 1972b, col. 1467; idem, 2005, p. 35; Yeivin, 1968a, col. 140-143; idem, 1980, p. 120; idem, 2003, p.
99; Díaz Esteban, 1954, p. 317-318 e Francisco, 2005b, p. 239.
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§yiml
¸ H
a (aram. šalmîn) ao invés de §y√yl
¯ am (aram. malyyān): escrita completa (cf. 2Sm 19.8 [mm]

etc.).
'oml
E H
¸ d
ÊG 'oml
E ¸H (aram. šǝlēmā’ dišǝlēmā’) ao invés de 'Elm
o ÌGd 'Elom (hebr. mālē’ dǝmālē’): escrita

duplamente completa (cf. Js 22.14 [mm]; Jó 1.3 [mm] etc.).
2. Monossememia e Polissememia
Uma das características percebidas na terminologia massorética desenvolvida em
Tiberíades refere-se à presença de monossememia e de polissememia. Segundo Greimas e
Courtès (s.d.), termo monossemêmico é aquele que comporta um único semema (isto é, uma
única acepção) e termo polissemêmico é aquele que comporta mais de um semema (isto é, mais
de uma acepção). Segundo os mesmos autores, os lexemas técnicos e científicos são,
comumente, monossemêmicos (a unidade terminológica possuidora de uma única acepção).6
Alguns exemplos listados a seguir possuem tais características.
a. Termos Massoréticos Monossemêmicos
'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’): o Pentateuco (o primeiro bloco principal de livros da Bíblia Hebraica).
rEsx
o (hebr. ḥāsēr): escrita defectiva.
£avX
a (hebr. ṭa‘am): acento massorético de cantilação.
£yibwF t¸k
G (hebr. kǝṯûḇîm): os Escritos (o terceiro bloco principal de livros da Bíblia Hebraica).
byitk
¯G (aram. kǝṯîḇ): ketiv ([o que está] escrito).
tyEl (aram. lêṯ): hapax legomenon.
yE'x
A nÕ d
Ë m
a (aram. maḏnǝḥā’ê): massoretas orientais.
yE'b
a r
Ë v
‹ m
a (aram. ma‘ărḇa’ê): massoretas ocidentais.
'Elm
o (hebr. mālē’): escrita plena.
£yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm): os Profetas (o segundo bloco principal de livros da Bíblia Hebraica).
'ﬂrŸpyis (aram. sîp̄ ǝrā’): livro bíblico.
'AGtÃg˚lL¸p (aram. pǝlûḡǝtā’): opinião massorética divergente ou contrária.
y„r⁄q (aram. qǝrê): qerê ([o que é] lido).
h‡rwO t
G (hebr. tôrâ): o Pentateuco (Torá) (o primeiro bloco principal de livros da Bíblia Hebraica).
6

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285, 286 e 341. Cf. também Barbosa, 1996, p. 245 e 248; Dubois et alii,
2001, p. 418, 471, 472 e 473; Houaiss e Villar, 2001, p. 2252 e Michaelis, 1998, p. 1657.
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b. Termos Massoréticos Polissemêmicos
tyEb
G •el'
o (hebr. ’ālep̄ bêṯ): 1. o alfabeto hebraico; 2. o Salmo 119.
'otyEb
G 'opl
Ÿ '
a (aram. ’alpā’ bêṯā’): 1. o alfabeto hebraico; 2. o Salmo 119.
'‡rt
¯ b
aG (aram. baṯrā’): 1. após, depois de; 2. seguido por; 3. o último.
§y«gwO z (aram. zôḡîn): 1. pares; 2. grupos, conjuntos.
hoHm
¯ wF x (aram. ḥûmǝšâ): 1. a Torá, o Pentateuco; 2. as Meguillot.
tƒwk
G¯ (aram. kǝwāṯ): 1. semelhante a, similar a; 2. igual a; 3. a mesma.
lOk
G (hebr. kōl): 1. tudo, todo, inteiro, totalidade; 2. cada, qualquer; 3. sempre.
§OwHol (hebr. lāšôn): 1. língua, linguagem; 2. significado, sentido; 3. forma, forma similar; 4. gênero.
§omyis (hebr. sîmān): 1. referência bíblica; 2. seqüência mnemônica; 3. referência mnemônica aramaica.
ho'm
o d
Ë q
a (aram. qaḏmā’â): 1. anterior; 2. prévio; 3. o primeiro.

3. Abreviaturas
A terminologia massorética nas três tradições (babilônica, palestina e tiberiense) não
possui sinais vocálicos e nem acentos de cantilação. A grande maioria dos termos da massorá é
abreviada por apenas uma, duas ou três letras iniciais, porém, há alguns com as quatro
primeiras letras e cada abreviatura é finalizada, normalmente, com um ponto no último
$ yrw', t
$ yb p
$ l', S
$ yl, h
$ ndm, $brvm, '
$ ybn, gO ylp etc.). O sistema nunca foi uniforme e
caractere (ex.: t

surgiram vários métodos para se abreviar cada unidade terminológica massorética,
desenvolvida e utilizada pelos diversos grupos de massoretas, inclusive, os de Tiberíades.7
Abaixo, há exemplos de termos e abreviaturas mais freqüentes encontrados tanto na massorá
do Códice L como também na de outros manuscritos tiberienses.
'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’): Pentateuco, Torá; abreviaturas: r
$ w', yO rw', t
$ yrw'.
'otyEb
G 'opl
Ÿ '
a (aram. ’alpā’ bêṯā’): 1. alfabeto hebraico; 2.Salmo 119; abreviaturas: $tyb $pﭏ, t
$ yb p
$ l'.
dax §em rGb
a (aram. bar men ḥaḏ): com a exceção de um caso; abreviatura: '
$ m
$ b
$ .
rEsx
o (hebr. ḥāsēr): escrita defectiva; abreviatura: s
$ x.

7

Cf. BHK, p. XXXII e XLVIII; BHS, p. XXXII e XXXVII; BHQ Mg, p. LV; Weil, 1968, p. XXII e XXVI; Frensdorff,
1864, p. XII; Díaz Esteban, 1975, p. LXXVII; Dotan, 1972b, col. 1419 e 1422; Yeivin, 1980, p. 64 e 81; idem,
2003, p. 60 e 72; Levias, 1916b, p. 365; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. XI-XII; Revell, 1992a, p. 592;
Ginsburg, 1968, p. 139; Wonneberger, 1990, p. 62; Mynatt, 1994b, p. 17-18; Francisco, 2002, p. 42; idem, 2004,
p. 48; idem, 2005a, p. 88 e idem, 2005b, p. 112.
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£avX
a (hebr. ṭa‘am): acento massorético de cantilação; abreviatura: v
$ X.
tƒwk
G¯ (aram. kǝwāṯ): 1. semelhante a, similar a; 2. igual a; 3. a mesma; abreviatura: t
$ wk.
byitk
¯G (aram. kǝṯîḇ): ketiv ([o que está] escrito); abreviatura: t
$ k.
§yibyitk
G¸ (aram. kǝṯîḇîn): os Escritos; abreviatura: b
$ ytk.
'ƒnH
Ko yil (aram. lîššānā’): 1. língua; 2. significado; 3. forma similar; 4. gênero; abreviatura: S
$ yl.
tyEl (aram. lêṯ): hapax legomenon; abreviatura: l
$ .
yE'x
A nÕ d
Ë m
a (aram. maḏnǝḥā’ê): massoretas orientais; abreviaturas: d
$ m, $xndm.
'Elm
o (hebr. mālē’): escrita plena; abreviatura: l
$ m.
yE'b
a r
Ë v
‹ m
a (aram. ma‘ărḇa’ê): massoretas ocidentais; abreviaturas: v
$ m, $brvm.
qFwsop
L 'ovyicm
Ÿ (hebr. mǝṣî‘ā’ pāsûq): meio de versículo; abreviaturas: qwsp $vcm, q
$ wsp c
$ m.
£yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm): Profetas; abreviaturas: $'ybn, yO bn, b
$ n.
qFwsoLp •Ows (hebr. sôp̄ pāsûq): final de versículo; abreviaturas: s
$ pp
$ ws, $sp Ows.
'ﬂrŸpyis (aram. sîp̄ ǝrā’): livro bíblico; abreviatura: p
$ ys.
'ƒnyƒ nÃ yiv (aram. ‘înǝyānā’): passagem bíblica; abreviaturas: Onyv, yO nyv.
xatp
Ka (hebr. paṯaḥ): o sinal vocálico pata'; abreviatura: t
$ p.
¶emq
o (hebr. qāmeṣ): o sinal vocálico qamets; abreviatura: m
$ q.
y„r⁄q (aram. qǝrê): qerê ([o que é] lido); abreviaturas: q
$ , $rq .
qFwsop
L H'Or (hebr. rō’š pāsûq): início de versículo; abreviaturas: s
$ pS
$ 'r, wO sp '
$ r.
h‡rwO t
G (hebr. tôrâ): o Pentateuco, Torá; abreviaturas: Owt, $rwt.

4. Acronímia
Segundo Alves (1994), a acronímia (gr. κρωνυµíα, akrōnümía) (palavra formada pela
abreviação de cada um dos segmentos de uma locução ou denominação) é um dos tipos de
neologismo sintático.8 Vários termos massoréticos tiberienses são formados por acrônimos.
Uma característica peculiar da massorá é que nem sempre as letras dos acrônimos são as
iniciais da locução ou do nome. Às vezes, a letra é a segunda, a terceira ou mesmo a quarta.
Outra especialidade do acrônimo massorético é que cada caractere possui um ponto acima. A
maior parte dos acrônimos da massorá tiberiense revela preocupação com a exata redação de
8

Cf. Alves, 1994, p. 58.
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determinados nomes, vocábulos ou expressões do texto bíblico hebraico. Existem, ainda,
acrônimos referentes a determinados nomes de livros bíblicos etc. Abaixo, há uma sucinta lista
contendo essa classe de anotação massorética encontrada no Códice L.
t
$ S
$ yO : acrônimo que se refere aos seguintes livros bíblicos: v
a H
u wO hÕy (hebr. yǝhôšu‘a, Josué), £yiXp
¸ H
O

(hebr. šōp̄ǝṭîm, Juízes) e £yil
G h
i ¸t
G (hebr. tǝhillîm, Salmos).
'
$ c
$ m
$ v
$ yO p
$ t
$ k
$ : acrônimo mnemônico referente à seqüência correta dos nomes de oito povos

citados no texto de Esdras 9.1: y«nv· n¬ k
G¯ l
a (hebr. lak-kǝna‘ănî, para o cananeu), yit
G ixh
a (hebr.
ha-ḥittî, o hitita), y«z∑ r
Ê p
¯K h
a (hebr. hap-pǝrizzî, o ferezeu), yiswF bÃyah (hebr. hayǝḇûsî, o jebuseu),
y«nm
GO v
a h
o (hebr. hā‘ammōnî, o amonita), yib'
o m
GO h
a (hebr. ham-mō’āḇî, o moabita), yÊrc
¸ m
Gi h
a (hebr.

ham-miṣrî, o egípcio) e yÊrm
O '
¤ h
o wÃ (hebr. wǝhā’ĕmōrî, e o amorreu).
wO m
$ x
$ wO m
$ : acrônimo que se refere à seqüência correta dos nomes das cinco filhas de Zelofeade
¯ am (hebr. maḥlâ, Maalá), hovnO wÃ (hebr. wǝnō‘â, e Noa),
na passagem de Números 26.33: holx
holgÕ x
o (hebr. ḥoḡlâ, Hogla), hok
G l
¸ m
i (hebr. milkâ, Milca) e hocr
Ë t
i wÃ (hebr. wǝṯirṣâ, e Tirza).
q
$ p
$ c
$ : acrônimo referente à seqüência correta das seguintes três expressões no texto de

Deuteronômio 8.11: wyotwO c
¸ m
i (hebr. miṣwôṯāyw, seus mandamentos), wyoXp
Ko H
¯ m
i wF (hebr.
ûmišpāṭāyw, e suas normas) e wyotq
GO x
u wÃ (hebr. wǝḥuqqōṯāyw, e seus estatutos).
q
$ m
$ d
$ t
$ : acrônimo referente aos seguintes quatro livros bíblicos: raWv
œ y„rt
JŸ (aram. tǝrê ‘ăśar, os

Doze Profetas), £yimyF√ h
a y„rb
¸ d
GÊ (hebr. diḇrê hay-yāmîm, Crônicas [1Cr e 2Cr]), yElH
¸ m
i (hebr.
mišlê, Provérbios) e telh
e q
O (hebr. qōheleṯ, Eclesiastes).

5. Bilingüismo
Muitas anotações massoréticas de tradição tiberiense apresentam uma forma bilíngüe,
com elementos lexicais tanto do aramaico como do hebraico. Existem notas somente com
termos aramaicos, enquanto há outras unicamente com unidades terminológicas hebraicas. Na
tradição babilônica, que é anterior à tiberiense, a terminologia massorética é somente calcada
no aramaico.9 Tal língua era de uso cotidiano dos massoretas, os quais usaram esse idioma para
desenvolver a maior parte das observações textuais sobre o texto da Bíblia Hebraica. Abaixo,
há uma anotação da masora magna do Códice L com termos de ambos os idiomas.
9

Cf. Kahle, 1959, p. 62-63; Yeivin, 2003, p. 93 e 96; Dotan, 1972b, col. 1419, 1423 e 1425; Weil, 1972, p. 12, 13
e 16; Francisco, 2004, p. 47; idem, 2005a, p. 88 e idem, 2005b, p. 238, 239 e 248.
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Nota massorética para a locução | hoq
= Fwlœvl
a (hebr. la‘ălûqâ, para a sanguessuga) com o
acento disjuntivo de cantilação ’azlá legarmêh, na passagem de Provérbios 30.15.
$ wsp $S'rb §ylym $h
(...) §whnmysw £vX dxb £yrps hSlSb q

Significado: “cinco palavras em inícios de versículos (na parte “a” do versículo) nos
três livros (poéticos: Salmos, Jó e Provérbios) com um mesmo acento massorético (o acento
disjuntivo de cantilação ’azlá legarmêh) e suas referências bíblicas são (...)”: As referências
fornecidas pela anotação da masora magna do Códice L são as seguintes: Sl 2.2; 5.11; 87.5;
Pv 6.14 e 30.15.10
G yim (mîllîn, palavras), (y)S
$E 'ﬂrb
Go (bārā’š[ê], em inícios), (§y)q
$i wF s¸p
K (pǝsûq[în],
Termos aramaicos: §yil
Go (bāḥaḏ, com um), £avX
¸ (ṭǝ‘am, acento) e §OwhÕnïo myiswÕ (wǝsîmānǝhôn, e suas
versículos), daxb

referências bíblicas são [...]).
Termos hebraicos: hoHl
» H
K¸ Gab (baš-šǝlōšâ, nos três) e £yÊrp
o s
¸ (sǝp̄ ārîm, livros).
Número: h
$ (cinco). A letra representa o numeral 'oH¯mx
a (aram. ḥamšā’, cinco).
6. Elipse
Uma característica típica da massorá é a utilização constante da elipse (gr. λλειψις,
élleipsis) na redação das anotações massoréticas. Tal recurso é devido, principalmente, ao curto

espaço físico em que as notas eram escritas nos fólios dos códices medievais da Bíblia Hebraica.
As anotações eram escritas em um tamanho pequeno de letra, sendo colocadas no curto espaço
entre as colunas que continham texto bíblico e nas margens laterais, superior e inferior dos
fólios. As anotações das margens superior e inferior deveriam obedecer, tanto quanto possível, à
largura de uma, de duas ou de três colunas.11
Segundo os lingüistas, a elipse é naturalmente utilizada em frases caracterizadas pela
concisão ou pela rapidez. Nesse tipo de situação, determinados elementos (vocábulos, verbos,
partículas gramaticais etc.) podem deixar de ser expressos sem prejuízo ou perda da
compreensão. Em frases elípticas, os elementos ausentes devem sempre ser subentendidos.12 A
massorá é caracterizada pela extrema concisão e pelo demasiado uso da elipse em sua redação,
10
11

12

Cf. Weil, 2001, § 654, p. 397 e Francisco, 2005a, p. 92-93.
Cf. Beit Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 114-115; Yeivin, 1980, p. 74-75; idem, 2003, p. 66; Dotan, 1972b,
col. 1419 e 1424; Dukan, 2006, p. 94-95; Levias, 1916b, p. 365; Kristianpoller, 1942a, p. 401; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 1; Würthwein, 1995, p. 28; Tov, 2001, p. 73; Brotzman, 1994, p. 52; Deist,
1981, p. 53 e Francisco, 2005b, p. 112 e 153.
Cf. Dubois et alii, 2001, p. 207; Fávero e Koch, 2000, p. 40-41 e Cunha e Lindley Cintra, 2001, p. 622.
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tanto em códices bíblicos e em obras massoréticas quanto em determinadas edições acadêmicas da Bíblia Hebraica.13 Abaixo, são dadas duas exemplificações do emprego da elipse em
anotações massoréticas encontradas no Códice L.
Nota na masora parva para a locução verbal hAW·vn¬ (hebr. na‘ăśâ, feita, preparada) na
passagem de Levítico 7.9.
b
$ m
$ b
$ t
$ wkd S
$ mwx lkw x
$

Significado da nota massorética: “a locução verbal hAWv· n¬ (hebr. na‘ăśâ, feita, preparada)
aparece oito vezes na Bíblia Hebraica e sempre nas Meguillot há uma forma semelhante a esta,
com a exceção de dois casos”. Literalmente, a anotação diz o seguinte: “oito e sempre Meguillot
que é semelhante dele exceção de dois”.
Nessa observação, composta em aramaico, uma partícula gramatical e um termo
¸G (aram. bǝ, no, na) e 'ƒnH
oK yil (aram. lîššānā’, forma). Além desse dado,
massorético são omitidos: b

uma unidade terminológica possui abreviação: S
$ mwx ('oHm
¯ wF x [aram. ḥûmǝšā’, Meguillot]). Uma
G yEtwƒ k
¸ d
ÊG (aram. diḵǝwāṯêh, que é semelhante dele) que possui a
expressão é também abreviada: h

seguinte abreviatura: $twkd. A frase “com a exceção de dois (casos)” é sintetizada por
unicamente três letras (b
$ m
$ b
$ ), as quais referem-se a §y„rt
¯G §em rGb
a (aram. bar men tǝrên, com a
a (aram. bar men, com a
exceção de dois [casos]). Os caracteres $m $b são os iniciais de §em rGb

exceção de) e o outro caractere b
$ representa o numeral §y„rt
¯G (aram. tǝrên, dois). A letra 'et com
um ponto (x
$ ) representa o número 'ƒynÃ ïo mt
¯G (aram. tǝmānǝyā’, oito).
Nota na masora magna para o nome próprio masculino/substantivo 'ﬂrgF≈ (hebr. gērā’,
Guerá) na passagem de Juízes 3.15.
:o:' 'rbwg t
$ k yh hryvbw 'lqtm

Significado da nota massorética: “o nome 'ﬂrgF≈ (hebr. gērā’, Guerá), como medida de peso
(óbolo) e como nome de animal de pasto (animal ruminante) é escrito com a letra hê; como nome
próprio masculino, é escrito com o caractere ’alef ”. Literalmente, a nota diz o seguinte: “peso e
animal de pasto letra hê é escrita; homem é letra ’alef”.

13

Cf. Weil, 1968, p. VII e XXII; Yeivin, 1980, p. 64; idem, 2003, p. 60; Dotan, 1972b, col. 1419 e 1424; Hyvernat,
1903, p. 537, 548 e 549 e Francisco, 2005a, p. 88. Elias Levita, no prefácio de sua obra Massoreth ha-Massoreth
(Venezia, 1538) fez o seguinte comentário sobre a evidente brevidade da linguagem da massorá:
£wtxh rpsh yrbdk ‚£wts 'wh rS' ‚hnwSl rwcqw (...) (“[...] e concisão da forma, que é fechada, como palavras de
um livro selado”), cf. Ginsburg, 1968, p. 93.
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Nessa anotação composta em aramaico, percebe-se a ausência de determinados
elementos gramaticais e de termos massoréticos que poderiam ser necessários a uma redação
¸G (aram. kǝṯîḇ, é escrita), 'ﬂr¸bFwgF £FwH (aram. šûm
mais completa e menos prolixa, tais como: byitk

gûḇǝrā’, nome próprio de homem, nome próprio masculino), to' (aram. ’āṯ, letra, caractere) e wÕ
$ k [aram.
(aram. wǝ, e). Além de tal característica, a nota possui, ainda, um termo abreviado (t
byitk
¸G , kǝṯîḇ, é escrita]) e a letra ’alef é citada pelo próprio caractere (') e não pelo seu nome por

extenso (•al'o [aram. ’ālap̄]), ao contrário da letra hê (h), que é mencionada pelo seu nome por
completo (yEh [aram. hê]).
7. Neologismo Sintático
Algumas unidades terminológicas utilizadas pelos massoretas de Tiberíades que apresentam
¯ m
i (hebr. miṣḥāf) que significa
neologismo sintático ou neologismo de forma são os vocábulos •oxc

códice e rot
G p
¯ d
Gﬁ (hebr. dap̄tār) que significa livro. Tais termos constituem empréstimos vindos da
língua árabe e aparecem com freqüência nos colofões dos manuscritos massoréticos.14 Outros
termos que apresentam situações de neologismo sintático são os nomes de determinados sinais
Ê (aram. dîḡǝšā’) ou H≈gd
‡G (hebr. dāgēš) que têm origem no siríaco,
diacríticos, tais como: 'oHgÕ yGd

significando daguesh (sinal colocado em algumas letras hebraicas ou aramaicas, indicando o som
¸ (hebr. šǝwā’), que tem origem
plosivo ou oclusivo [duro] e o som geminativo [duplicado]) e 'ƒwH

aramaica, significando a semivogal shewá (sinal que indica o fonema “ǝ” no início da palavra e
também imediatamente após outro sinal shewá e fonema “ø” no meio de palavra).15

14

15

Cf. Lebedev, 1998, p. XXVI; Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 26, 27, 42 e 43; Dotan, 1972b, col. 1416;
Yeivin, 1968b, col. 418; Weil, 1971, p. 4; Dukan, 2006, p. 63-65; Breuer, 1992, p. IX; Loewinger e Kupfer,
1972, col. 903; Minkoff, 1991, p. 24; Goshen-Gottstein, 1960, p. 30; Ben-Zvi, 1960, p. 1, 7 e 8; Gamble,
1992, p. 1067-1068; Williams, 1962, p. 656 e Francisco, 2005b, p. 272.
Cf. Jouön e Muraoka, 1993, p. 51 e 56; Gesenius, 1980, p. 51 e 55; Weingreen, 1959, p. 8, 9 e 14 e Hyvernat,
¸ (hebr. šǝwā’) é uma forma
1903, p. 543-544. Gesenius e Joüon/Muraoka comentam que a unidade léxica 'ƒwH
antiga e já presente no tratado massorético Diqduqê ha-$e‘amim, de Aarão ben Asher (séc. X). Sua origem,
¸ ,
segundo alguns estudiosos, remontaria ao siríaco, o qual possui um sinal fonêmico denominado shewayyá ('Fyƒ w¬ H
šǝwayyā’) e tendo uma forma gráfica similar ao shewá massorético (Å ), cf. Morag, 1973/1974, p. 62 n. 33 e
Dotan, 1972b, col. 1448. Além da forma 'ƒw¸H (hebr. šǝwā’), existe, também, a forma 'obH
¸ (hebr. šǝḇā’), usada na
Espanha desde o tempo de Menaḥem ben Saruq (séc. X), cf. Gesenius, 1980, p. 51 n. 1; Jouön e Muraoka,
1993, p. 51 n. 1 e Dotan, 1972b, col. 1449. Em duas passagens da masora magna do Códice L constam as
seguintes grafias para o sinal shewá: 'wS (cf. 1Cr 24.13) e 'whS (cf. Sl 26.3), cf. L, fól. 341a, p. 693 e fól. 370a, p.
751 e Weil, 2001, § 3239, p. 357 e § 4114, p. 446. O Códice Sassoon 507 (S5 ou S) registra a grafia hwwS em sua
masora magna, nas passagens bíblicas de Levítico 11.5, 13.53 e Números 3.21, cf. Sokoloff, 2002a, p. 360.
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De acordo com um breve estudo baseado em dicionários de hebraico e de aramaico
que cobrem os períodos bíblico e talmúdico, aparentemente, situações de neologia sintática
podem ser percebidas nos nomes de sinais de vocalização e nos nomes de acentos de cantilação
elaborados pelos massoretas de Tiberíades. Uma pesquisa mais profunda e específica sobre
possíveis situações de neologismos sintáticos na massorá mereceria ser desenvolvida. Abaixo,
constam alguns possíveis exemplos.
£elwO x (hebr. ḥôlem): nome do sinal vocálico para representar o fonema “o” longo.
qyÊryix (hebr. ḥîrîq): nome do sinal vocálico para representar o fonema “i” breve.
xot
G p
aK (hebr. pattāḥ): nome do sinal vocálico para representar o fonema “a” breve.
y„rEc (hebr. ṣērê): nome do sinal vocálico para representar o fonema “e” longo.
¶Fwb
G q
u (hebr. qubbûṣ): nome do sinal vocálico para representar o fonema “u” breve
¶emq
o (hebr. qāmeṣ): nome do sinal vocálico para representar o fonema “a” longo.
•FwXox ¶emq
o (hebr. qāmeṣ ḥāṭûp̄): nome do sinal vocálico para representar o fonema “o” breve.
qÂrwF H (hebr. šûreq): nome do sinal vocálico para representar o fonema “u” longo.

8. Neologismo Semântico
Outro tipo de neologismo constatado na terminologia massorética desenvolvida em
Tiberíades é o semântico. Tal recurso da neologia constitui a parte central dessa pesquisa,
analisada de maneira pormenorizada no seguinte capítulo: “Neologismo Semântico na Massorá
Tiberiense”, item 2. Análise.
9. Metalinguagem
As notas massoréticas de tradição tiberiense, calcadas no aramaico e no hebraico,
exercem uma função de metalinguagem, pois observam e comentam outro texto escrito, em
sua maior parte em hebraico, isto é, o texto da Bíblia Hebraica. Enquanto a massorá exerce a
função de metalinguagem, o texto bíblico hebraico passa a ser a linguagem-objeto, analisada
pelos corpora de anotações massoréticas (masora parva, masora magna, somatório massorético e
listagens massoréticas no final das três divisões principais da Bíblia Hebraica).16

16

Cf. Ilari e Geraldi, 2002, p. 89; Ilari, 2003, p. 101; Dubois et alii, 2001, p. 411-412; Michaelis, 1998, p. 1365
e Francisco, 2004, p. 48.
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10. Glossário
O sistema tiberiense de anotação massorética é o mais conhecido do que os sistemas
anteriores, o babilônico e o palestino. Além disso, é o mais estudado de todos e tornou-se
definitivo.17 Outra característica típica dos termos massoréticos é que os mesmos não são
vocalizados, ao contrário dos vocábulos e expressões do hebraico bíblico.
A quantidade de termos massoréticos varia de manuscrito para manuscrito. De acordo
com o levantamento feito para este trabalho, a partir da massorá (masora parva, masora magna,
somatório massorético e listagens massoréticas referentes ao Pentateuco, aos Profetas e aos
Escritos) do Códice L, este documento possui 500 unidades terminológicas, aproximadamente.
Tal número inclui: termos, locuções, expressões verbais, nomes próprios de massoretas, nomes
de livros bíblicos, nomes de blocos da Bíblia Hebraica, nomes de códices massoréticos, nomes
de letras, nomes de sinais vocálicos, nomes de acentos de cantilação, títulos divinos, numerais,
sinais especiais e acrônimos. Para determinados termos ou expressões, existe uma variedade de
abreviaturas distintas que, por sua vez, refletem diversas tradições massoréticas.18 Um glossário
contendo os 90 itens léxicos massoréticos de tradição tiberiense do Códice L, que são
analisados neste estudo, encontra-se no Apêndice 1: Glossário das Expressões e Termos
Massoréticos Analisados.

17
18

Cf. Tov, 2001, p. 76; Yeivin, 1980, p. 1; idem, 2003, p. wX (p. 15) e Francisco, 2005b, p. 248-249.
Cf. Díaz Esteban, 1975, p. XXX; Rubinstein, 1961, p. 131; idem, 1965, p. 26 e Francisco, 2005a, p. 88.
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III. NEOLOGISMO SEMÂNTICO
NA MASSORÁ TIBERIENSE
Considerando os objetivos do presente estudo, neste capítulo, há dois blocos: 1. uma
breve introdução sobre o esquema geral de como é feita a apresentação e análise dos casos de
neologismo semântico na massorá tiberiense e 2. a análise de neologismo semântico
encontrado nessa mesma tradição massorética.
1. Breve Introdução: Modelo de Análise
A abordagem a ser utilizada no presente estudo é lingüística, pois trata-se de análise do
sistema semântico encontrado na terminologia massorética de tradição tiberiense. A forma de
análise obedece as seguintes diretrizes:
a. Apresentação da unidade terminológica massorética que é encontrada na massorá do
Códice de Leningrado B19a (L). O termo ou sintagma é colocado dentro de um quadro
e em um tamanho maior de letra e em negrito.
b. Seleção de uma passagem bíblica onde consta alguma palavra ou expressão que possui
nota massorética que contém o termo que está sendo analisado. Este item é disposto
em três colunas: 1. o texto bíblico hebraico ou aramaico, representado pela Biblia
Hebraica Stuttgartensia (BHS) ou pela Biblia Hebraica Quinta (BHQ); 2. a nota
massorética do Códice L e 3. a tradução correspondente da Bíblia-Tradução Ecumênica
(TEB). Quadro 1: No próprio texto bíblico hebraico ou aramaico, a palavra ou
locução que merece nota da massorá do Códice L é assinalada pelo circelus (lat.
círculo) (ex.: re~'√Cy¬w), sendo destacada em negrito e em um corpo maior de letra.
Quadro 2: A nota massorética do Códice L, que corresponde à palavra ou locução
do trecho bíblico selecionado, é colocada em um corpo menor de letra, porém, a
unidade léxica massorética desta mesma nota é destacada em negrito e em um corpo
maior de letra. Observação: a anotação massorética é colocada na mesma linha em
que se encontra o vocábulo ou locução no trecho bíblico hebraico ou aramaico,
objeto de observação massorética. Quadro 3: A tradução da palavra ou expressão
bíblica, de acordo com a TEB, é colocada em negrito.
c. O termo ou expressão massorética em destaque, com vocalização e transliteração.
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d. Significado do termo ou expressão em dicionários de hebraico e de aramaico.
e. Significado do termo ou expressão na massorá.
f. A palavra ou expressão bíblica, objeto de observação massorética, com transliteração e tradução.
g. Significado da nota massorética. Neste item, é dado o significado interpretativo da anotação.
h. Comentário. Este item é constituído de duas partes principais: 1. uma explicação
detalhada sobre a nota massorética e 2. análise da unidade lexical massorética. É
fornecida a classificação do termo, de acordo com a neologia semântica, informando
se a unidade terminológica massorética apresenta restrição, ampliação, desvio,
sinédoque etc. Além de tal classificação, a unidade léxica é qualificada também como
monossêmica (se possui um sentido) ou como polissêmica (se possui mais de um
sentido), de acordo com sua utilização na massorá.
A seguir, há um modelo de como é feita a análise.
Modelo

'nSyl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 14.20.

masora parva.

Êxodo 14.20.

£«yr
ﬁ c
¸ m
i h≈nx
· m
a §yEb
– '◊byC√ w¬

(...)

yihyÃ w¬ lE'r
ﬂ W
¸ y« h≈nx
· m
a §yEb˚

acampamento dos egípcios e o

-te' re'
~ yC√ w¬ ™eHOxh
a wÃ §√nv
A h
e

$Syl r
$ tb b
$

1

h∆z bﬁrq
“ -'◊lwÃ hAlyÃ GAlh
a

inserindo-se

entre

o

acampamento de Israel. Havia a
nuvem, mas também havia trevas;
então ela iluminou a noite. E não

:hAlyÃ Al
G h
a -lAk
– h∆z-le'

se aproximaram um do outro
durante a noite inteira.

oK yil (aram. lîššānā’).2
Termo massorético em destaque: 'ƒnH

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. língua, idioma, linguagem, fala; 2.
palavras, expressão, frase; 3. versão; 4. península, cabo; 5. lingote.3
1
2
3

O Códice de Alepo (A) não possui mais o texto do livro de Êxodo, por estar atualmente em estado fragmentário.
Tal unidade léxica é registrada com freqüência na massorá do Códice L, cf. Is 66.21 (mm), Ez 11.2 (mm) etc.
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1099; Kirst et alii, 1989, p. 290; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1706;
Sokoloff, 2002a, p. 282-283; idem, 2002b, p. 627-628; Jastrow, 2005, p. 710; Koehler, Baumgartner e Stamm,
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Significados do termo na massorá: 1. língua, linguagem; 2. significado, sentido; 3. forma,
forma similar; 4. gênero.4
Expressão bíblica em destaque: re'FAyaw (hebr. wayyā’er, lit. e iluminou).
Significado da nota massorética: “a expressão verbal re'yAF wa (hebr. wayyā’er, lit. e iluminou) aparece
$ yl)”. Observação: nesta
duas vezes ($b) na Bíblia Hebraica com dois ($rtb) significados (S
oK yil (aram. lîššānā’) é abreviada como S
$ yl.
nota, a unidade léxica massorética 'ƒnH

Comentário:
A expressão verbal re'yAF wa (hebr. wayyā’er), que aparece em Êxodo 14.20, é uma forma do
wayyiqtol da raiz verbal rw' (hebr. ’wr, qal: brilhar, luzir, resplandecer; nifal: ser iluminado; hifil:
alumiar, iluminar), na construção hifil, significando “e iluminou”. Essa mesma locução verbal
aparece outra vez no texto bíblico hebraico, desta vez no Salmo 118.27, possuindo o sentido
de “e que ele ilumine”. 5
Os dicionários de aramaico, basicamente, fornecem os significados de “língua,
oK yil (aram. lîššānā’). A
linguagem, fala, expressão”, entre outras acepções, para o termo 'ƒnH

massorá atribui para o mesmo termo um campo semântico um tanto diferente em relação ao
dos citados dicionários. As acepções de “forma, forma similar, significado e gênero” são
únicos, e somente encontram-se nas anotações massoréticas. Tal fato indica uma extensão em
relação aos significados originais da unidade léxica massorética em estudo. Além da extensão
semântica, o item lexicográfico em análise possui características polissemêmicas, pois existem

4

5

2000, p. 1909; Gesenius, 1962, p. 912; Melamed, 2001, p. 205 e idem, 2005, p. 246. Hebraico moderno: EvenShoshan, 2003, p. 855; Alcalay, 1986, p. 1146 e Berezin, 1995, p. 325. O cognato hebraico da unidade léxical
aramaica 'ƒnH
oK yil (lîššānā’) é a unidade terminológica §OwHol (lāšôn), que possui as mesmas acepções, cf. Brown,
Driver e Briggs, 1996, p. 546; Alonso-Schökel, 1997, p. 348; Kirst et alii, 1989, p. 112; Harris, Archer Jr. e
Waltke, 1998, p. 797; Jastrow, 2005, p. 720; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 536; Clines, 1998, p. 576577; Gesenius, 1962, p. 391; Robinson, 1882, p. 527-528; Fürst, 1867, p. 754-755; Tregelles, 1952, p. 442-443 e
Mitchel, 2002, p. 57. Tanto a forma aramaica quanto a hebraica aparecem na massorá.
Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p.
17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Frensdorff,
1864, p. XII; idem, 1968, p. 6-7; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 126127; Dotan, 1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 97-99; idem, 2003, p. 81; Scott, 1995, p. 42-43; Römer e
Macchi, 1994, p. 17; Hyvernat, 1904, p. 545-456; Ginsburg, 1968, p. 239-240 e Francisco, 2005b, p. 131-132.
Cf. Weil, 2001, § 466, p. 56; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 210, p. 32; Frensdorff, 1968, p. 6; Breuer, 1992, p.
323 e Even-Shoshan, 1997, p. 27. Os manuscritos de Paris e de Halle do tratado massorético ’Okhlah we’Okhlah listam outros casos de palavras que ocorrem duas vezes no texto bíblico com dois significados
distintos. As obras listam dezenas de casos em ordem alfabética e fornecem a seguinte nota: 1. manuscrito de
Paris: #mysw §ynSyl §yrt §whywrtw #b #b §m b"' (“uma lista alfabética de palavras que ocorrem duas vezes na Bíblia
Hebraica com dois significados e suas referências bíblicas são [...]”), cf. Frensdorff, 1864, § 59, p. 62-65; 2.
manuscrito de Halle: §ynSyl §yrt §whywrtw b$ b$ §m b$ '$ (“uma lista alfabética de palavras que ocorrem duas vezes na
Bíblia Hebraica com dois significados”), cf. Díaz Esteban, 1975, § 60, p. 103-106.
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mais de uma acepção dentro das anotações massoréticas.6 Em algumas notas, o item léxico
'ƒnH
oK yil (aram. lîššānā’) pode significar “língua ou linguagem”, enquanto em outras, denota

“forma, forma similar” e, ainda, em determinadas observações, pode significar “gênero”
(masculino ou feminino).
Nesse estudo, as anotações massoréticas são interpretadas. Se fosse adotada uma
tradução literal, o resultado seria muito hermético e incompreensível, pois as notas da massorá
possuem um estilo extremamente conciso, além do freqüente recurso da elipse.7 Com tal
procedimento, o significado da observação massorética seria certamente prejudicado. Abaixo,
há um exemplo de tradução literal e outro de interpretação de uma anotação massorética,
encontrada na masora magna do Códice L, na passagem de Deuteronômio 31.3:
(...) hrkz' p
$ wsw S
$ 'r q
$ wsp gO
Tradução literal: “três versículos bíblicos início e final é tetragrama.”
Interpretação: “três versículos bíblicos em que no início e no final consta o tetragrama”.
As notas de rodapé são utilizadas para informações várias: comentário sobre algum
detalhe da massorá ou do texto do Códice L, anotações massoréticas relevantes de outras
fontes (Códice A, ’Okhlah we-’Okhlah, The Massorah Compiled from Manuscripts Alphabetically and
Lexically Arranged, Die Massora Magna etc.), questões relacionadas ao hebraico ou ao aramaico,
questões de crítica textual, citações bibliográficas entre outros dados relevantes. As notas
massoréticas do Códice A, quando existem, são sempre fornecidas em contraste com as do
Códice L. O motivo de se mencionar esse manuscrito é o fato de que tanto o Códice L quanto
o Códice A são os dois principais representantes da tradição Ben Asher, e são, inclusive,
próximos um do outro, em termos de vocalização, acentuação, texto consonantal e massorá.8
O texto bíblico hebraico usado nesta pesquisa é baseado em duas edições críticas: a
BHS (Stuttgart, 1967-1977) e a BHQ (Stuttgart, 2004-). A BHS é hoje a edição crítica padrão
da Bíblia Hebraica para o mundo acadêmico, sendo o Códice L a sua fonte, tanto para o texto
quanto para a massorá. A BHQ, que sucederá a BHS daqui a alguns anos, ainda está em fase de
produção e é, igualmente, baseada no mesmo manuscrito massorético. Até o momento, foram
6
7
8

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 91-92.
Cf. Weil, 1968, p. VII; Dubois et alii, 2001, p. 207; Cunha e Lindley Cintra, 2001, p. 622 e Fávero e Koch, 2000, p. 40-41.
Cf. Loewinger, 1960, p. 85, 88 e 95; Yeivin, 1980, p. 18; idem, 2003, p. 14; Sáenz-Badillos, 1996, p. 109
e Francisco, 2002, p. 200-201.
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publicados alguns livros bíblicos dessa nova edição: as Meguillot (Stuttgart, 2004), EsdrasNeemias (Stuttgart, 2006) e Deuteronômio (Stuttgart, 2007). A BHS é utilizada para todos os
textos bíblicos hebraicos transcritos neste capítulo, exceto para os textos das Meguillot, de
Esdras-Neemias e de Deuteronômio que são baseados na BHQ.
A edição escolhida do texto bíblico em língua portuguesa é a TEB (5 ed., 1997). A
escolha foi devida a essa 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 bíblicas feitas em
língua portuguesa e, há anos, ela se firmou como uma das edições mais importantes
produzidas em solo brasileiro.9
Nesta tese utiliza-se os termos monossememia e polissememia na concepção que lhe
dão Greimas e Courtès (s.d.), os quais definem os referidos conceitos lingüísticos nos seguintes
termos: “polissememia corresponde à presença de mais de um semema no interior de um
lexema. Os lexemas polissemêmicos opõem-se, assim, aos lexemas monossemêmicos, que
comportam um único semema (e que caracterizam, sobretudo, os léxicos especializados:
técnicos, científicos etc. (...); monossememia é a característica dos lexemas que comportam um
único semema e, eventualmente, dos discursos em que predominam tais lexemas (...)”.
Conceitos de neologia semântica, como estreitamento (quando há um estreitamento semântico
de um termo em um determinado uso), extensão (quando há uma extensão semântica de um
item terminológico em uma determinada utilização) e sinédoque (quando uma determinada
lexia possui um significado mais amplo do que seu habitual), são baseadas em Gabas (2001).10
Assim, a análise dos termos e expressões massoréticas desta tese tem por base as obras
dos referidos autores sobre a conceituação de monossememia e de polissememia e de neologia
semântica.

9
10

Cf. Gottwald, 1988, p. 130; Konings, p. 1993, p. 255 e Silva, 2003, p. 31-32.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285, 286 e 341 e Gabas, 2001, p. 91-92.
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2. Análise

§1
hrkd'

Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Samuel 23.16.

masora magna.

1Samuel 23.16.

™elyC≈ w¬ l˚'AH-§eb
– §Atn√ ÙhÃy £“qyC√ w¬
-te' q≈z∑ x
~a yÃ w¬ hAHr
Ë x
O d«wd
–ﬂ -le'
:£yihl
» 'Eb
– Ùd√y

Jônatan, filho de Saul, se pôs a
¢yms lkw (...) h
$ qzxyw
1

:o:twkd

hrkd'l

caminho e foi ter com David, em

&oresh. Ele encorajou David
em nome de Deus.

oG d
Ì '
a (aram.’aḏkārâ).2
Termo massorético em destaque: h‡rk

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. menção; 2. invocação do nome de
Deus; 3. nome divino; 4. menção ao nome de Deus; 5. oferenda de memória.3
Significado do termo na massorá: o tetragrama.4
Expressão bíblica em destaque: q≈z∑ x
a yÃ w¬ (hebr. wayǝḥazzēq, e encorajou).
Significado da nota massorética: “a expressão verbal q≈z∑ x
a yÃ w¬ (hebr. wayǝḥazzēq, e encorajou)
$ ) na Bíblia Hebraica (...); e a mesma (twkd) expressão é
(qzxyw) aparece cinco vezes (h

sempre (lkw) conectada (¢yms) ao tetragrama (hrkd'l)”. Observação: o termo
massorético h‡rk
oG d
Ì '
a (aram.’aḏkārâ) é escrito por extenso: hrkd'.
Comentário:
De acordo com a masora magna do Códice L, a locução verbal q≈∑zaxÃy¬w (hebr.
wayǝḥazzēq, e encorajou) consta em cinco passagens bíblicas: 1Sm 23.16; Is 41.7; 2Cr 11.11;

2Cr 32.5 e Ne 3.19. Além dessas ocorrências, existem mais cinco trechos onde a mesma
1

2
3

4

O Códice de Alepo (A) possui em sua masora magna, na mesma passagem bíblica, uma anotação similar a do
Códice de Leningrado B19a (L): twkd hrkd'l ¢ymsd lkw (...) $h qzxyw (“a expressão q≈∑zaxÃyw¬ [hebr. wayǝḥazzēq, e
encorajou] aparece cinco vezes na Bíblia Hebraica [...] e a mesma expressão é sempre conectada ao tetragrama”).
Essa unidade terminológica aparece na massorá do Códice L, ao todo, em seis passagens, cf. 1Sm 23.16 (mm);
Is 53.5 (mm); Jr 10.8 (mm); Ml 3.1 (mm); Pv 15.5 (mp) e Ne 3.19 (mm).
Cf. Jastrow, 2005, p. 16; Sokoloff, 2002a, p. 35; Melamed, 2001, p. 8 e idem, 2005, p. 9. Jastrow e Melamed
o r
Ì aGkÌda' (aram.’aḏkārtâ).
registram, ainda, mais uma grafia para o mesmo termo: 'Gt
Cf. BHK, p. XLVIII; BHS, p. LIII; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; MGK, p. zy (p.
17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C Ez, p. 10; C XII, p. 30; Díaz Esteban,
1975, p. LXXIX; Frensdorff, 1968, p. 1; Yeivin, 1980, p. 82; idem, 2003, p. 73; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998,
p. 73; Scott, 1995, p. 37; Römer e Macchi, 1994, p. 14; Hyvernat, 1904, p. 524 e Francisco, 2005b, p. 120.
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expressão verbal é conectada ao tetragrama: Êx 9.12; 10.20, 27; 11.10 e 14.8.5 Nestes cinco
últimos segmentos, a locução verbal junto ao tetragrama aparece da seguinte maneira: [...]
hƒwhÃy q≈∑zaxÃy¬w (hebr. wayǝḥazzēq yhwh [...], lit. e fortaleceu o SENHOR [...]). A observação

massorética informa que a locução verbal q≈∑zaxÃy¬w (hebr. wayǝḥazzēq, e encorajou) consta em
cinco passagens bíblicas, porém, a mesma expressão verbal sempre aparece junto ao
tetragrama hƒwhÃy (hebr. yhwh, o SENHOR). Tal caso verifica-se também em outras cinco
passagens bíblicas, como já mencionadas anteriormente.
A unidade lexical denominada “tetragrama” (gr. τετραγρáµµα [tetragrámma] ou
τετραγρáµµατος [tetragrámmatos], quatro letras) é um termo técnico científico utilizado na

literatura bíblica acadêmica, sendo uma referência às quatro letras consoantes da denominação
‹ £EH
divina hƒwhÃy (hebr. yhwh, o SENHOR). Em hebraico, os vocábulos correspondentes são h√yw√ h
O m
G¸ h
a £EH (šēm ham-mǝp̄ōrāš, nome inefável) e em latim
(šēm hăwāyâ, lit. nome de existência) ou Hﬂrp

é tetragrammaton (lat. composto de quatro letras).6
oG d
Ì '
a (aram.’aḏkārâ) refere-se, sempre e unicamente, ao
Na massorá, o termo h‡rk

tetragrama, isto é, ao nome pessoal e impronunciável de Deus. Jastrow (2005), Sokoloff
(2002a) e Melamed (2001 e 2005) definem o termo, em estudo, como “menção”, especialmente
“menção ao nome de Deus” ou “invocação do nome de Deus”.7 Pode-se perceber que esse
caso constitui uma situação de estreitamento dentro do uso massorético, além de ter
características monossemêmicas.8

5
6

7
8

Cf. Weil, 2001, § 1661, p. 195; Ognibeni, 1995b, § 40 B, p. 197; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 111, p. 482;
Fernández Tejero, 1995, p. 106; Frensdorff, 1968, p. 61 e Even-Shoshan, 1997, p. 355.
Cf. Weil, 1976, p. 717; Ginsburg, 1966, p. 367-368; Kelley, 1998, p. 55-56; Gesenius, 1980, p. 66; Joüon e
Muraoka, 1993, p. 73; Lambdin, 2003, p. 84-85; Seow, 1995, p. 61 e 171; Hollenberg e Budde, 1991, p. 43;
Kerr, 1980, p. 91; Auvray, 1997, p. 105 e 125; Ross, 2005, p. 64; Roberts, 1951, p. 70; Even-Shoshan, 2003, p.
1910; Alcalay, 1986, col. 2644; Berezin, 1995, p. 638 e Francisco, 2005b, p. 185 e 530. Tanto a Septuaginta
quanto a Vulgata interpretam o tetragrama hwhy (hebr. yhwh, o SENHOR) como yﬂ nOd‹' (hebr. ʼăḏōnāy, Senhor). Na
antiga versão grega, o nome sagrado é vertido como κúριος (gr. kǘrios, Senhor) e na versão latina, como Dominus
(lat. Senhor), cf. Weil, 1976, p. 717 e Francisco, 2005b, p. 186. Em várias edições da Bíblia em português, o
tetragrama é interpretado como SENHOR, sendo tal nome composto, normalmente, em versal (a letra inicial) e
em versalete (o restante do nome): SENHOR, cf. TEB, p. XIV. Nesta tese, adotou-se a designação o SENHOR
(em versal e versalete) ou DEUS (em versal e versalete), em algumas situações, para o tetragrama hwhy (hebr.
yhwh), segundo a convenção adotada pela TEB.
Cf. Jastrow, 2005, p. 16; Sokoloff, 2002a, p. 35; Melamed, 2001, p. 8 e idem, 2005, p. 9.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§2
§ymlw'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Ezequiel 40.48.

masora parva.

Ezequiel 40.48.

t«yb
–a h
a £Al'
u -le' y«n'
E b
i yÃ w¬

Ele me fez entrar no vestíbulo da

tÙGm'
a HEmx
A £Al'
u l~'
E dAmyC√ w¬

yO mﭏb s
$ xl
$

9

Casa; mediu as pilastras do
vestíbulo; cinco côvados de um lado

hOp
K m
i tÙGm'
a HEmx
A wÃ hOp
K m
i

e cinco do outro; largura da porta:

tÙGm'
a H»lH
A ravH
Ka h
a baxr
O wÃ

três côvados de um lado e três

:ÙKpm
i tÙGm'
a H»lH
A wÃ ÙKpm
i

côvados do outro.

o wF ' (aram. ’ûlāmîn).10
Termo massorético em destaque: §yiml

Significados do termo em dicionários de aramaico: átrios, pátios, vestíbulos, pórticos,
saguãos.11
Significado do termo na massorá: a perícope sobre a descrição dos vestíbulos do templo de
Jerusalém, no livro de Ezequiel, capítulos 40-42.12
Expressão bíblica em destaque: lE' (hebr. ’ēl, pilastra do).

9

10
11

12

O Códice A registra uma nota similar em sua masora parva, no mesmo trecho do livro de Ezequiel, com algumas
variações na escrita e nas abreviaturas dos termos massoréticos: ymlw'b sx l
$ (“a locução lE' [hebr. ’ēl, pilastra do]
é um hapax legomenon com escrita defectiva na perícope sobre a descrição dos vestíbulos do templo de Jerusalém,
no livro de Ezequiel, capítulos 40-42”). Outros manuscritos massoréticos possuem outras anotações sobre o caso
da expressão lE' (hebr. ’ēl, pilastra do), nessa mesma passagem bíblica: masora parva do Códice Reuchliniano (R):
q
$ ly' (“a palavra é para ser lida como lyE' [hebr. ’êl, pilastra do]”), cf. HUBP Ez, p. cq (p. 190) (terceiro bloco);
masora parva do Códice do Cairo dos Profetas (C): y sx (“a letra yod está faltando”), cf. C Ez, p. 198. No Códice
de Leningrado B57 (L29) o vocábulo é escrito como lyE' (hebr. ’êl, pilastra do) no próprio texto bíblico, cf. HUBP
Ez, p. cq (p. 190), aparato crítico: terceiro bloco. Na masora parva da Segunda Bíblia Rabínica, no mesmo passo
bíblico, consta a seguinte nota: dwy #sx #l (“hapax legomenon faltando a letra yod”).
Tal unidade léxica massorética consta em uma única passagem na massorá do Códice L, cf. Ez 40.48 (mp).
Cf. Jastrow, 2005, p. 26. O cognato singular hebraico do termo em discussão é £olwF ' (’ûlām), o qual é definido
em dicionários de hebraico bíblico e de hebraico e de aramaico rabínicos como “átrio, pátio, vestíbulo, saguão,
pórtico”, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 17; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 41; Clines, 1993, p.
152; Gesenius, 1962, p. 30; Fürst, 1867, p. 38; Tregelles, 1952, p. 20; Robinson, 1882, p. 22; Jastrow, 2005, p.
26; Alonso Schökel, 1997, p. 33; Kirst et alii, 1989, p. 9 e Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 31. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 30; Alcalay, 1986, col. 37 e Berezin, 1995, p. 8. No texto bíblico hebraico,
tais definições referem-se a uma parte da arquitetura do templo de Jerusalém, o qual foi construído pelo rei
Salomão, por volta de 959 a.C., cf. Bright, 2003, p. 581 e Vaux, 2004, p. 350.
Cf. BHK, p. XLVIII.

73

Significado da nota massorética: “o substantivo lE' (hebr. ’ēl, pilastra do) é um hapax
$ ) com escrita defectiva (s
$ x) no trecho bíblico sobre a descrição dos
legomenon (l

vestíbulos do templo de Jerusalém, no livro de Ezequiel, capítulos 40-42 (yO mﭏb)”.
Observação: nesta anotação, a unidade léxica massorética §yiml
o wF ' (aram. ’ûlāmîn) é
abreviada como Oymﭏ, tendo as letras ’alef (') e lamed (l) aglutinadas: ﭏ.
Comentário:
A anotação da massorá do Códice L informa que o vocábulo lE' (hebr. ’ēl, pilastra do),
no estado construto singular (genitivo), ocorre uma única vez na Bíblia Hebraica (uma
ocorrência de hapax legomenon) com escrita defectiva, isto é, faltando a consoante yod (y), no
trecho de Ezequiel, capítulos 40-42.13 A ortografia normal do vocábulo, na forma construta
singular, deveria ser lyE' (hebr. ’êl).14
o wF ' (aram. ’ûlāmîn) possui um significado distinto e peculiar em
Na massorá, o termo §yiml

relação às definições registradas nos dicionários de hebraico e de aramaico. Tal unidade
terminológica massorética refere-se, especificamente e unicamente, à perícope sobre a
descrição dos vestíbulos do templo de Jerusalém, no livro de Ezequiel, nos capítulos 40, 41 e
42.15 Isto é, tal termo monossemêmico é uma referência a um determinado trecho da Bíblia
Hebraica onde consta uma descrição física do templo de Jerusalém. Neste caso, o item lexical
representa estreitamento, em termos de neologia semântica.16 Tal fato demonstra que o termo
massorético não se refere a algum aspecto físico ou concreto de uma construção arquitetônica,
mas se refere, de modo restritivo, a um determinado bloco de texto da Bíblia Hebraica.
Possivelmente, antes da atividade massorética, tal vocábulo não possuía tal significado,
constituindo uma situação de neologismo semântico. Inclusive, tal acepção é utilizada,
unicamente e particularmente, na massorá.

13
14

15

16

Cf. Azcárraga Servert, 1997, p. 84 e Even-Shoshan, 1997, p. 46.
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 17; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 40; Clines, 1993, p. 211;
Gesenius, 1962, p. 29; Fürst, 1867, p. 72-73; Tregelles, 1952, p. 37; Robinson, 1882, p. 41; Alonso Schökel,
1997, p. 47 e Kirst et alii, 1989, p. 9.
Geralmente, tal termo massorético não consta nos índices de termos massoréticos, tanto em edições
acadêmicas da Bíblia Hebraica quanto em obras dedicadas à massorá. Somente uma obra registra tal
unidade terminológica em sua listagem de abrevituras e termos massoréticos: a Biblia Hebraica (BHK).
Nesta obra, encontra-se a seguinte definição: “pericopa vestibulorum (Ez 40)” (lat. perícopes dos
vestíbulos [Ezequiel, capítulo 40]), cf. BHK, p. XLVIII.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§3
'tyyrw'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 31.42.

masora magna.

Gênesis 31.42.

yEhl
» '
È yib'
A yEhl
» È' yEl˚l

Se o Deus de meu pai, o Deus de

h√yAh qAx¸c«y daxap˚ £Ahﬂr¸ba'

Abraão e o Terror de Isaac, não

G v
a ~ yik
– yil
y«nt
GA x
¸ l
Ga H
i £“qy„r hAt

htv yk bwy'w

'tyyrw' lk
17

(...) X
$ $m b
$

hA'r
ﬂ yap
K k
–a v¬yg« yÃ -te'wÃ y«ynÃ v
A -te'
:Hem'
A xakÙCyw¬ £yihl
» '
È

tivesse estado comigo, tu me terias
deixado partir de mãos vazias.
Mas Deus olhou para a minha
humilhação e o cansaço das minhas
mãos; na noite passada ele decidiu.

‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’).18
Termo massorético em destaque: 'otyÕyr

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. a lei; 2. a lei judaica; 3. a lei
escrita; 4. rolo da Torá; 5. a Torá, o Pentateuco; 6. verso bíblico; 7. instrução; 8.
interpretação da lei judaica.19
Significado do termo na massorá: o Pentateuco, a Torá.20
– (hebr. kî ‘attâ, pois agora).
Expressão bíblica em destaque: hAGtva yik

Significado da nota massorética: “sempre (lk) no Pentateuco ('tyyrw') e em Jó (bwy'w)
G v
a yik
– (hebr. kî ‘attâ, pois agora) (htv yk), com a exceção de nove
consta a expressão hAt
$ m
$ b
$ )”. Observação: a unidade léxica massorética 'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’) é
casos (X

escrita por extenso, possuindo grafia normativa: 'tyyrw'.

17
18
19

20

O livro de Gênesis falta no Códice A, por este estar atualmente em estado fragmentário.
Este termo massorético consta em inúmeras passagens da massorá do Códice L, cf. Gn 31.42 (mp e mm), Êx
25.18 (mm), Dt 10.6 (mp), 2Sm 18.3 (mm), Sf 1.10 (mp), 1Cr 1.17 (mm), Jó 1.3 (mm) etc.
Cf. Jastrow, 2005, p. 34; Sokoloff, 2002a, p. 42; idem, 2002b, p. 95-96; Melamed, 2001, p. 15 e idem, 2005, p.
17. No hebraico moderno, a termo 'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’) é também registrado, mas tendo somente a
acepção de “Pentateuco, Torá”, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 37; Alcalay, 1986, col. 47 e Berezin, 1995, p. 10.
Cf. BHK, p. XLVIII; BHS, p. LIII; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; MGK, p. zy (p.
17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C Ez, p. 10; C XII, p. 30; Frensdorff, 1864,
p. XII; idem, 1968, p. 1; Díaz Esteban, 1975, p. LXXIX; Dotan, 1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 83; idem, 2003,
p. 73; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 73; Scott, 1995, p. 37; Römer e Macchi, 1994, p. 14; Hyvernat, 1904,
p. 524; Ginsburg, 1968, p. 246 e Francisco, 2005b, p. 120.
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Comentário:
A anotação massorética do Códice L informa que a locução hAGtav yi–k (hebr. kî ‘attâ,
pois agora) sempre ocorre no Pentateuco e no livro de Jó, com a exceção de nove casos em
que consta uma expressão similar a essa que é hAGta' yi–k (hebr. kî ’attâ, pois tu). De acordo
com a masora magna, as nove passagens bíblicas são as seguintes: Gn 30.26; Êx 19.23; Nm
14.14; 22.34; 18.9; 31.7; 31.23; Jó 11.16 e 34.33.21 A questão em discussão está relacionada
com a homofonia entre o advérbio de tempo hAGtav (hebr. ‘attâ, agora) e o pronome pessoal
masculino singular hAGta' (hebr.’attâ, tu).
Nas anotações massoréticas dos códices bíblicos hebraicos compostos na época
medieval, a unidade terminológica 'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’) possui um único significado,
referindo-se apenas aos cinco primeiros livros da Bíblia Hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio. Tal bloco de livros bíblicos é denominado de “Pentateuco” ou de
“Torá”.22 O item terminológico em questão é de tradição massorética babilônica e sua inclusão
nessa análise é devido o motivo do mesmo aparecer com muita freqüência nos códices de
tradição massorética tiberiense, inclusive no Códice L.23
Pode-se perceber que o caso analisado constitui uma situação de estreitamento dentro
do uso específico da massorá. Além de tal característica, o termo analisado pode ser
classificado como monossemêmico.24

21
22
23

24

Cf. Weil, 2001, § 230, p. 28-29; Frensdorff, 1968, p. 229; Ognibeni, 1995b, § 157, p. 332; Ginsburg, 1971, vol.
2, letra k, § 145, p. 31 e Even-Shoshan, 1997, p. 141, 533 e 933.
Cf. Yeivin, 1980, p. 39; idem, 2003, p. 37; Dotan, 1972b, col. 1406; Ginsburg, 1966, p. 1; Dukan, 2006, p. 15 e
Francisco, 2005b, p. 171, 173, 174, 523 e 532.
Cf. BHK, p. XLVIII; BHS, p. LIII; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; MGK, p. zy (p.
17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C Ez, p. 10; C XII, p. 30; Frensdorff, 1864,
p. XII; idem, 1968, p. 1; Díaz Esteban, 1975, p. LXXIX; Dotan, 1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 83; idem,
2003, p. 73; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 73; Scott, 1995, p. 37; Römer e Macchi, 1994, p. 14; Hyvernat,
1904, p. 524; Ginsburg, 1968, p. 246 e Francisco, 2005b, p. 120.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§4
twywlt twytw'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Jó 38.13.

masora magna.

Jó 38.13.

¶Âr'
A h
A tÙpÃnk
a b
–¸ zOx'
È l
e
:h√nF m
Ge m
i

para agarrar a terra pelas bordas e

v
£yi AHr
Ë ˚r·vnF√ y« wÃ

25

twywlt 'rqmb twytw' d
$

dela sacudir a gente má?

n
hS m §b £Srg §b §tnwhyw
v
r ym ryzx hnmsrky
v
v
:o:£y Sr wr nyw

26

¸ tOwyitwO ' (hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ).27
Expressão massorética em destaque: tOwy« wF lGt

Significado da expressão em dicionários de hebraico: letras penduradas.28
Significado da expressão na massorá: as litterae suspensae.29
v

‘î
Expressão bíblica em destaque: £yi H
o r
Ë (hebr. rǝšā m, gente má).

$ ) letras (twytw') suspensas (twywlt) na Bíblia
Significado da nota massorética: “quatro (d
n¬

na
K m
¸ -§eb
– £OHr
Ë gF≈ -§eb
– §Atn√ Ùhy«w (hebr. wîhônāṯān ben-gēršōm ben-mǝ ššeh, e
Hebraica ('rqmb): heH
n

Iehonatan, filho de Guershom, filho de Manassés) (hS m §b £Srg §b §tnwhyw),
v
a

‘a

r yFƒ m
i ry«zx
· h√nF m
e s
¸ r
Ë k
a yÃ (hebr. yǝḵarsǝmennâ ḥăzîr mîîā r, o javali vindo do bosque a destrói)
25

26

27
28

29

Falta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no Códice L.
O Códice A possui uma nota similar a do Códice L em sua masora parva, no mesmo trecho bíblico:
£ywlt twtw' $d (“quatro letras suspensas”).
Tal expressão massorética consta em duas passagens da massorá do Códice L, cf. Sl 80.14 (mp) e Jó 38.13, 15 (mm).
Cf. Jastrow, 2005, p. 36 e 1671; Melamed, 2001, p. 433 e idem, 2005, p. 522. Hebraico moderno: Even-Shoshan,
2003, p. 38 e 2006; Alcalay, 1986, col. 47 e 2793 e Berezin, 1995, p. 11 e 668. No hebraico bíblico, não consta o
adjetivo yFwlGot (hebr. tālûy) e o vocábulo tOw' (hebr.’ôṯ) significa “sinal, sinal miraculoso, marca, distintivo, estandarte,
insígnia”, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 16; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 26; Clines, 1993, p.
165-166; Gesenius, 1962, p. 19; Fürst, 1867, p. 45-46; Tregelles, 1952, p. 24; Robinson, 1882, p. 27; Alonso
Schökel, 1997, p. 36; Kirst et alii, 1989, p. 6; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 27 e Mitchel, 2002, p. 62.
Cf. BHS, p. LIII; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 74; Scott, 1995, p. 37 e Francisco, 2005b, p. 120.
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v

v

v

v
i

(r ym ryzx hnmsrky), Fwrœ ƒFny« wÃ (hebr. wǝînnā‘ărû, e sacudirão) (wr nyw) (sic), £y H
o r
Ë (hebr.
v

‘î

rǝšā m, ímpios) (£y Sr)”. Observação: a expressão massorética tOw«yFwlG¸t tOwyitOw' (hebr.
’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ) é escrita por extenso: twywlt twytw'.

Comentário:
Há quatro situações de letras escritas de modo suspenso no texto bíblico hebraico e tais
casos são conhecidos como litterae suspensae (lat. letras suspensas) e são os seguintes:30
¬n

na

heH
K m
¸ (hebr. mǝ ššeh, Manassés) (cf. Jz 18.30).
v
a

‘a

r yFƒ m
i (hebr. mîîā r, do bosque) (cf. Sl 80.14).
v
i

‘î

£y H
o r
Ë (hebr. rǝšā m, ímpios) (Jó 38.13).
v
i

‘î

£y H
o r
Ë m
E (hebr. mērǝšā m, dos ímpios) (cf. Jó 38.15).

Não se sabe ao certo qual o motivo da existência das litterae suspensae na Bíblia Hebraica.
Sua real função, segundo vários estudiosos, é diversa, podendo assinalar as seguintes
possibilidades: leituras variantes, motivos estatísticos, além de outras questões textuais.31
A masora magna do Códice L, em Jó 38.13, fornece quatro situações de litterae suspensae.
Todavia, há uma questão que merece ser comentada: a anotação fornece os casos que estão em
v
i

‘î
o r
Ë Em, hebr. mērǝšā m,
Juízes 18.30, Salmo 80.14 e Jó 38.13. A nota omite o caso de Jó 38.15 (£y H
v

dos ímpios) e acrescenta outra situação, no texto de Jó 38.13, mas na expressão verbal Fwrœ nƒF y« wÃ
(hebr. wǝînnā‘ărû, e sacudirão). Existe uma inexatidão na anotação massorética do Códice L
sobre a situação mencionada, não correspondendo à tradição normativa massorética sobre as
30

31

Cf. Weil, 2001, § 3557, p. 387; Frensdorff, 1864, § 160, p. 111; Díaz Esteban, 1975, § 146, p. 176; Ginsburg,
1966, p. 334-341; idem, 1971, vol. 1, letra ', § 230, p. 37; ibidem, vol. 4, § 230, p. 41; Martín Contreras,
2004, p. 132; Thompson, 1976, p. 887; Yeivin, 1980, p. 47; idem, 2003, p. 48; Tov, 2001, p. 57; Würthwein,
1995, p. 19; Roberts, 1951, p. 47; Trebolle Barrera, 1996, p. 318; Kelley, Mynnat e Crawford, 1998, p. 35;
Scott, 1995, p. 4; Deist, 1981, p. 57-58; Levias, 1916b, p. 368; Kristianpoller, 1942a, p. 400; Revell, 1992e, p.
598; Joüon e Muraoka, 1993, p. 73; Gesenius, 1980, p. 31; Dukan, 2006, p. 44; Even-Shoshan, 1997, p. 478,
682 e 1095 e Francisco, 2005b, p. 218.
Cf. Frensdorff, 1864, p. VI; Tov, 2001, p. 57; Yeivin, 1980, p. 47; idem, 2003, p. 48; Dotan, 1972b, col.
1408; Würthwein, 1995, p. 19; Roberts, 1951, p. 47; Trebolle Barrera, 1996, p. 318; Kelley, Mynnat e
Crawford, 1998, p. 35-36; Scott, 1995, p. 4; Deist, 1981, p. 57; Levias, 1916b, p. 368; Kristianpoller,
1942a, p. 400; Revell, 1992e, p. 598; Ginsburg, 1966, p. 334-341; Thompson, 1976, p. 887; Joüon e
Muraoka, 1993, p. 73; Gesenius, 1980, p. 31 e Dukan, 2006, p. 44.
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quatro ocorrências de litterae suspensae no texto bíblico hebraico, que estabelece que as quatro
n¬

v
a

na
situações são as acima descritas: heH
K m
¸ (hebr. mǝ ššeh, Manassés, cf. Jz 18.30), r Fƒym
i (hebr.
v
i

‘a

v
i

‘î

mîîā r, do bosque, cf. Sl 80.14), £y oHr
Ë (hebr. rǝšā m, ímpios, cf. Jó 38.13) e £y H
o r
Ë m
E (hebr.
‘î

mērǝšā m, dos ímpios, cf. Jó 38.15). Possivelmente, a anotação do Códice L é baseada em uma

fonte que continha tradições divergentes sobre o caso em Jó 38.13, indicando que a letra ‘ayin
v

(v) da expressão verbal Fwrœ nƒF y« wÃ (hebr. wǝînnā‘ărû, e sacudirão) é uma situação de litterae suspensae,
v
i

‘î
Ë m
E (hebr. mērǝšā m, dos ímpios), em Jó 38.15.
em vez da referida letra, mas na locução £y oHr

Todavia, contrariando sua própria nota massorética, o texto do Códice L contém as quatro
ocorrências tradicionais das litterae suspensae. Sobre tal situação, Weil (2001) fez correções sobre
tal ocorrência constatado em Jó 38.13 na Massorah Gedolah.32
A expressão massorética monossemêmica tOw«yFwlG¸t tOwyitOw' (hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ, letras
suspensas) indica, especificamente, as quatro situações de palavras bíblicas que possuem
algum caractere escrito de modo suspenso, sendo escrito acima da linha do texto. Pode-se
considerar que este caso constitui estreitamento, pois tal locução se refere, unicamente e
somente, na massorá, às quatro letras escritas de maneira extraordinária nas quatro palavras
do texto bíblico hebraico, que foram mencionadas acima.33

32

Cf. Weil, 2001, § 3557, p. 387. Na masora magna do Códice A, na passagem de Juízes 18.30, por outro lado,
consta uma anotação acurada sobre as quatro situações de litterae suspensae no texto da Bíblia Hebraica:

v
v
v
n
£y Srm £y Sr r ym hS m £ywlt twtw' $d
iv

33

(“quatro letras suspensas:
iv

¬n
heH
K m
¸

[hebr. mǝnaššeh, Manassés],

v
a
i
r Fƒym

[hebr.

o Ër [hebr. rǝšā‘îm, ímpios], £y oHr
Ë Em [hebr. mērǝšā‘îm, dos ímpios]”). Tanto a anotação
mîîā‘ar, do bosque], £y H
massorética quanto o próprio texto do Códice A estão de acordo entre si.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§5
lyz'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Daniel 3.7.

masora magna.

Daniel 3.7.

yÊdk
–¸ '√nm
¸ z« -–hb
–E h√nd
–Ë lEbq
› -lAk
–

Então, no instante mesmo em que

'√nr
Ë q
— l“q '√yC m
a ¸mv
a -lAk
– §yivm
¸ H
A

todos os povos ouviram o som da

sOr¸tyaq 34'At
ä y÷qÙârH
¸ m
a
'ﬂrm
A zÃ y≈nzÃ lOkwÃ §yÊrX
E nÃ s
a p
K¸ 'Akb
–¸ W
a

'ätyqwârSm 'nrq lq hnynyt (...)

(...) läyzâ'w (...)

35

'√yC m
a '
u '√yC m
a m
¸ v
a -lAk
– §yilp
¸ n√

trombeta, da flauta, da cítara, da
harpa, do alaúde e de todo gênero
de instrumentos, todos os povos,
nações e línguas prostraram-se e

'Abh
· d
–ﬁ £elc
e l
¸ §yÊdgÃ s
A '√yC n¬ H
KA l
i wÃ

adoraram a estátua de ouro que o

:'Ak
– l
¸ m
a rac
F n∆ d
Ë ak˚bÃn £y‘qh
· yÊd
–

rei Nabucodonosor erguera.

Termo massorético em destaque: ly≈zo' (aram. ’āzêl).36
Significado do termo em dicionários de aramaico: contínuo, continuado.37
Significado do termo na massorá: o acento conjuntivo de cantilação ’azlá.38
a (aram. mašrôqîṯā’, flauta).
Expressão bíblica em destaque: 'Aty÷qÙr¸Hm

Significado da nota massorética: “(...) a segunda ocorrência (hnynyt) da expressão
'ät
A y÷qÙârH
¸ m
a '√nr
Ë q
— l“q (aram. qāl qarnā’ mašrôqîṯā’, o som da trombeta, da flauta)

34
35
36

37
38

Falta o circellus sobre a expressão bíblica em destaque no Códice L.
O texto do livro de Daniel não consta mais no Códice A, pois este está em situação fragmentária.
Esse termo consta somente uma única vez na massorá do Códice L, cf. Dn 3.7 (mm). O referido códice
registra outra forma de vocalização do termo massorético em uma listagem no fólio 488a, que contém nomes
de acentos de cantilação e todos tendo seu próprio acento: 'olzâÕ 'o (aram. ’ozlā’), cf. L, fól. 488a, p. 987. Na
recensão do tratado Diqduqê ha-$e‘amim, que se encontra nos últimos fólios do Códice L, essa última grafia
também é confirmada, cf. L, fól. 480b, p. 972. Existem, ainda, mais três nomenclaturas para o mesmo acento
de cantilação: 'omd
Ì q
a (aram. qaḏmā, lit. avante) (quando é associado ao acento de disjuntivo de cantilação gueresh),
l‘Gqam (aram. maqqēl, haste, traço) e leHe' (aram. ’ešel, corda, linha), cf. Wickes, 1970, p. 20 (primeira parte) e p. 25
(segunda parte); Yeivin, 1980, p. 196; idem, 2003, p. 164; Dotan, 1972b, col. 1455; Gesenius, 1980, p. 61-62;
Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66 e Francisco, 2005b, p. 193 e 198.
Cf. Sokoloff, 2002a, p. 43 e idem, 2002b, p. 100. Nos dicionários de hebraico moderno, constam as definições
próprias da massorá, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 41; Alcalay, 1986, col. 51 e Berezin, 1995, p. 11.
Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p. XXXI-XXXII;
Koren, 1996, p. 20; Wickes, 1970, p. 12 e 20 (primeira parte) e p. 11 e 25 (segunda parte); Yeivin, 1980, p. 167,
196 e 264; idem, 2003, p. 164; Dotan, 1972b, col. 1455 e 1457; Herzog, 1972, col. 1104; Revell, 1992c, p. 595596; Gesenius, 1980, p. 61-62; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66; Seow, 1995, p. 65; Kerr, 1980, p. 93; Ross,
2005, p. 570-571; Scott, 1995, p. 31, 34 e 52 e Francisco, 2005b, p. 193, 194 e 198.
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('ätyqwârSm 'nrq lq), na Bíblia Hebraica, ocorre com o acento conjuntivo de cantilação
’azlá, junto com o acento disjuntivo de cantilação gueresh (läyzâ'w)”. Obervação: o termo
massorético ly≈z'o (aram. ’āzêl) é escrito por extenso e possuindo os acentos de
cantilação ’azlá e gueresh: läyzâ'.
Comentário:
A anotação da masora magna informa que a palavra de origem aramaica com artigo
a (aram. mašrôqîṯā’, flauta) aparece em quatro passagens da Bíblia
determinado 'Aty÷qÙr¸Hm

Hebraica, todas no livro de Daniel: Dn 3.5, 7, 10 e 15.39 A terceira ocorrência da mesma
palavra, em Daniel 3.7, possui o acento conjuntivo de cantilação ’azlá ( = ), junto com o acento
disjuntivo de cantilação gueresh ( ä ). A locução, com ambos os acentos de cantilação, é
ä y÷qÙârH
¸ m
a (aram. mašrôqîṯā’, flauta).
encontrada na seguinte forma no texto bíblico aramaico: 'At

O nome do acento, agora em análise, ly≈z'o (aram. ’āzêl), é incomum e não possui
registro em dicionários de aramaico ou em listas massoréticas. A forma normalmente
registrada é 'olzÕ 'a (aram. ’azlā’). Além dessa, existem outras grafias, como 'olzÕ 'o (aram. ’ozlā’) e
l≈z'
o (aram. ’āzēl).40 Tal nomenclatura é a forma do particípio passivo masculino singular da raiz

verbal lz' (aram. ’zl, ir, andar), na construção peal.41 Na massorá, o termo indica sempre o
acento conjuntivo de cantilação ’azlá, que tem como função indicar avanço na leitura do texto
bíblico, sem pausa e em processo contínuo, possuindo o formato de uma pequena barra
posicionada para o lado esquerdo ( = ) sobre a palavra ou expressão (ex.: 'olzÕè 'o ).42 Tal unidade
léxica massorética monossemêmica pode ser classificada como estreitamento, pois o nome não
se refere ao ato concreto de continuar, mas indica, de modo específico, na massorá, um
determinado acento de cantilação da Bíblia Hebraica.43

39
40

41
42
43

Cf. Weil, 2001, § 3807, p. 412 e Even-Shoshan, 1997, p. 725.
Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p. XXXI-XXXII;
Koren, 1996, p. 20; Wickes, 1970, p. 25 (segunda parte); Yeivin, 1980, p. 196; idem, 2003, p. 164; Dotan,
1972b, col. 1455; Herzog, 1972, col. 1104; Gesenius, 1980, p. 61-62; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66; Scott,
1995, p. 31, 34 e 52 e Francisco, 2005b, p. 193 e 198.
Cf. Jastrow, 2005, p. 37; Sokoloff, 2002a, p. 43 e idem, 2002b, p. 100.
Cf. Wickes, 1970, p. 25 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1455 e Francisco, 2005b, p. 198.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§6
hrkz'
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 31.3.

masora magna.

Deuteronômio 31.3.

rEbv
O '˚h ßyeh»l'
È h√wh
~ yÃ

(...) hrkz' p
$ wsw S
$ 'r q
$ wsp gO

44

É o SENHOR, teu Deus, que vai
atravessar adiante de ti, ele

-te' dyimH
¸ y¬ -'˚h ßy∆np
A l
¸

exterminará as nações adiante de ti

ßy∆np
A l
G¸ m
i hel
G '
E h
A £«yÙFgh
a

e tu as desapossarás. É Josué que

rEbv
O '˚h v
a H
u ÙhÃy £At
G H
¸ r
Ê y«w

vai atravessar adiante de ti, como

:h√whÃy reb
– d
–Ê reH'
· k
–a ßy∆np
A l
¸

disse o SENHOR.

oG zÕ '
a (hebr.’azkārâ).45
Termo massorético em destaque: h‡rk

Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. memorial; 2. porção memorial; 3.
obséquio; 4. oferta queimada; 5. exéquias; 6. celebração aos mortos; 7. menção (do
nome divino); 8. lembrança, recordação; 9. recitação; 10. o tetragrama.46
Significado do termo na massorá: o tetragrama.47
Expressão bíblica em destaque: h√whÃy (hebr. yhwh, o SENHOR).
Significado da nota massorética: “três (gO ) versículos bíblicos ($qwsp) em que no início (S
$ 'r) e
$ wsw) aparece o tetragrama (hrkz')”. Observação: o ítem lexicográfico
no final (p

massorético h‡rk
oG zÕ '
a (hebr.’azkārâ) é escrito por extenso: hrkz'.
44

45
46

47

Na masora parva do Códice A, no mesmo passo bíblico, consta uma anotação muito similar a do Códice L,
mas com variações na terminologia e nas abreviaturas: r[k]d' pwsw S'r wsp Og (“três versículos bíblicos em
que no início e no final aparece o tetragrama”). Observação: a letra kaf (k), do termo (h)rkd', está ilegível
no Códice A. Um detalhe para ser comentado é a maneira de como o tetragrama é escrito nas referências
bíblicas citadas pelo Códice L em Deuteronômio 31.3: a consoante yod (y) junto com um símbolo (ˆ),
constituindo a seguinte forma: ˆy. Em várias passagens da massorá do Códice L, o tetragrama é composto
por meio de tal abreviatura. Tal recurso é encontrado também em várias anotações da segunda parte do
manuscrito de Halle do tratado massorético ’Okhlah we-’Okhlah, cf. Ognibeni, 1995b, § 3 C, p. 30, § 13 B, p.
94, § 40 B, p. 197 e § 131, p. 308. O Códice L contém em sua massorá várias formas para se referir ao
tetragrama e são as seguintes: yy, Oyy, yOy, $yy, yyy, yOyy, hwhy, hwhOy, hOwhy, $hwhy, ˆy e ˆOy.
Tal termo massorético aparece somente duas vezes na massorá do Códice L, cf. Dt 31.3 (mm) e Sl 42.10 (mm).
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 272; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 27; Clines, 1993, p. 169;
Gesenius, 1962, p. 20; Fürst, 1867, p. 50; Tregelles, 1952, p. 26; Robinson, 1882, p. 28; Jastrow, 2005, p. 37;
Alonso Schökel, 1997, p. 37; Kirst et alii, 1989, p. 6; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 390; Melamed, 2001, p. 8
e idem, 2005, p. 9. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 41; Alcalay, 1986, col. 51 e Berezin, 1995, p. 11.
Cf. Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 73; Frensdorff, 1968, p. 1 e Hyvernat, 1904, p. 524.
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Comentário:
A observação massorética informa que o nome pessoal de Deus, o tetragrama (h√whÃy,
yhwh, o SENHOR), aparece no início e no final de três versículos bíblicos. A nota do Códice L, em

sua masora magna, fornece as referências das três passagens: Dt 31.3; 1Sm 26.23 e Is 38.20.48
Na massorá, tal termo de características monossemêmicas refere-se, unicamente e
especificamente, ao tetragrama, sendo usado como eufemismo para o nome pessoal de Deus.
É exatamente a mesma situação do termo massorético h‡rk
oG d
Ì '
a (aram.’aḏkārâ, cf. § 1). Tanto o
termo h‡rk
oG zÕ '
a (hebr.’azkārâ) quanto a unidade terminológica h‡rk
oG d
Ì '
a (aram.’aḏkārâ) são
sinônimos massoréticos e denotam alguma referência ao tetragrama. Pode-se concluir que essa
unidade léxica representa um caso de estreitamento dentro do uso massorético.49

§7
tyb •l'
Texto da BHS:
2Reis 6.32.
£y«nq
‘ z∑Ã h
a wÃ ÙtyEbb
–¸ bEHyO vAHyil'
È w∆

50

Anotação na

Tradução da TEB:

masora parva.

2Reis 6.32.

tyb •l' §whb ty' qwsp wO k
$

51

Eliseu estava em casa, e os anciãos

Hyi' xalH
¸ «yC w¬ ÙGt'
i £yibH
¸ yO

sentados ao seu lado, quando o rei lhe

™A'l
¸ m
Ga h
a '◊by√ £ÂrX
e b
–¸ wy√np
A l
G¸ m
i

enviou um dos seus palacianos. Mas,
antes que o mensageiro chegasse até

£y«nq
‘ z∑Ã h
a -le' ram'
A '˚hÃw wyAl'
E

ele, Eliseu disse aos anciãos: “Vede!

x
ﬁ c
FE r
ﬁ m
¸ h
a -§eb
– xalH
A -yik
– £etyi'r
–Ë h
a

Aquele filho de assassino manda

˚'Ër yiH'◊r-te' ryish
A l
¸ h∆z∑ h
a

alguém para que me corte a cabeça.

teld
–Â h
a ˚rÃgs
i ™A'l
¸ m
Ga h
a '◊bk
–¸

Tão logo chegue esse mensageiro,

'Ùl·h teld
–Â b
–a ÙtO' £et
G c
¸ x
a l
¸ ˚

fechai a porta eempurrai-o com ela!

:wyﬂrx
· '
a wy√nd
O '
· yElgÃ r
ﬁ lÙq

Mas, já não estou ouvindo o ruído
dos passos de seu senhor a segui-lo?”

48
49
50

Cf. Weil, 2001, § 1226, p. 147; Frensdorff, 1968, p. 338 e 374; Seijas de los Ríos-Zarzosa, 2002, p. 146
e Even-Shoshan, 1997, p. 441.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Falta o circellus sobre a primeira palavra do versículo bíblico no Códice L. A anotação refere-se ao verso bíblico todo.
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Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 119.147.

masora parva.

Salmo 119.147.

hAvwF≈ H
a~ '
· w√ •eHnF∆ ab yit
G m
¸ d
–ﬁ q
÷

tyb •l'b c
$ mq x
$

52

Antecipei-me à aurora e grito;
espero em tuas palavras.

:yit
G l
¸ x
A «y ßËrb
A d
Ë il

E •el'
o (hebr. ’ālep̄ bêṯ).53
Termo massorético em destaque: tyGb

Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. alfabeto; 2. texto ou poema acróstico
alfabético.54
Significados do termo na massorá: 1. o alfabeto hebraico; 2. o Salmo 119.55
Expressões bíblicas em destaque: 2Reis 6.32: a anotação massorética refere-se ao versículo
a '
· w√ (hebr. wā’ăšawwē‘â, e grito).
todo56; Salmo 119.147: hAvwF≈ H

Significados das notas massoréticas:
$ ) versículos bíblicos (qwsp) onde existe neles (§whb ty') o alfabeto hebraico
2Reis 6.32: “26 (wO k

(tyb •l')”.
Salmo 119.147: “oito vezes (x
$ ) a conjunção waw é vocalizada com o sinal vocálico qamets (c
$ mq)
no Salmo 119 (tyb •l'b)”.
51
52
53
54

55

56

O Códice A possui em sua masora parva, na mesma passagem bíblica, uma anotação quase similar a do Códice
L: tyb •l' q$ wspb ty' (“existe neste versículo bíblico o alfabeto hebraico”).
O Códice A não possui anotação massorética para esse caso.
Tal expressão consta em várias passagens da massorá do Códice L, cf. Êx 16.16 (mp), Dt 4.34 (mp) etc.
Cf. Jastrow, 2005, p. 73. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 77-78; Alcalay, 1986, col. 101 e Berezin,
1995, p. 20. Em seu dicionário, Jastrow registra uma forma aramaizada específica para indicar algum alfabeto:
'otyEGbp
¸ eGl'
a (’allep̄bêṯā’), cf. Jastrow, 2005, p. 73. Sokoloff registra duas formas aramaicas não vocalizadas para
também indicar algum alfabeto: tyb •l' (’lp byt) e Xybpl' (’lpbyṭ), cf. Sokoloff, 2002a, p. 61.
Cf. BHK, p. XLVIII; BHS, p. LIII; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; Díaz Esteban,
1975, p. LXXIX; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 72-73; Yeivin, 1980, p. 82; idem, 2003, p. 72-73; Römer e
Macchi, 1994, p. 14; Scott, 1995, p. 37; Hyvernat, 1904, p. 525 e Francisco, 2005b, p. 119.
No Códice L, a anotação é registrada na masora parva em apenas seis passagens bíblicas: Êx 16.16; Dt 4.34;
2Rs 6.32; Is 5.25; Zc 6.11 e Et 3.13. Todavia, na masora magna do mesmo manuscrito não há nenhuma nota
correspondente com o registro das 26 passagens bíblicas. Na masora parva do Códice L, constam cinco
formas de formulação para essa informação massorética, sendo duas longas e três curtas e com algum grau
de variação na terminologia e na abreviação. Apenas no caso de 2Reis 6.32 e de Ester 3.13, a mesma nota é
repetida duas vezes, enquanto nas demais passagens, há variações:
2Reis 6.32 e Ester 3.13: tyb •l' §whb ty' qwsp Ow$k (“26 versículos bíblicos onde existe neles o alfabeto hebraico”).
Êxodo 16.16: tyb •l' hyb ty' (“existe nele [no versículo bíblico] o alfabeto hebraico”).
Deuteronômio 4.34: tyb •l' $spb ty' (“existe neste versículo bíblico o alfabeto hebraico”).
Isaías 5.25: tyb •l' qwspb ty' (“existe neste versículo bíblico o alfabeto hebraico”).
Zacarias 6.11: tyb • ﭏqwspb ty' (“existe neste versículo bíblico o alfabeto hebraico”).
Um detalhe para ser observado é que em todas as cinco formas registradas no Códice L, aparece sempre a
mesma unidade terminologia massorética de origem hebraica: tyGbE •el'o (’ālep̄ bêṯ) e não a forma cognata de
procedência aramaica 'otyEGb 'op¯la' (’alp̄ā’ bêṯā’).
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Observação: em ambas as passagens bíblicas a expressão massorética tyGb
E •el'
o (hebr.
’ālep̄ bêṯ) é escrita por extenso: tyb •l'.

Comentário:
2Reis 6.32: a anotação massorética informa que o texto de 2Reis 6.32 contém todas
as letras do alfabeto hebraico. Este tipo de informação se refere aos 26 versículos da Bíblia
Hebraica em que essa minúcia textual é verificada. Segundo fontes massoréticas, tais
versículos são os seguintes: Êx 16.16; Dt 4.34; Js 23.13; 2Rs 4.39; 6.32; 7.8; Is 5.25; 66.17;
Jr 22.3; 32.29; Ez 17.9; 38.12; Os 10.8; 13.2; Am 9.13; Sf 3.8; Zc 6.11; 2Cr 26.11; Ec 4.8; Et
3.13; Dn 2.45; 3.22; 4.20; 7.19; Ed 7.28 e Ne 3.7.57
Salmo 119.147: a nota da massorá informa que a conjunção waw aparece vocalizada
oito vezes com o sinal vocálico qamets (√w, hebr. wā, e, mas), sendo conectada a várias palavras e
expressões no Salmo 119. Existem, todavia, nove ocorrências desse detalhe textual no
mencionado salmo: z˚b√w (hebr. wāḇûz, e do desprezo, cf. Sl 119.22), hﬂrm
¸ H
¸ '
e w√ (hebr. wā’ešmǝrâ, e
ﬁ w√ (hebr.
observarei, cf. Sl 119.55), hAbyiH'A w√ (hebr. wā’āšîḇâ, e reconduzo, cf. Sl 119.59), tavd

wāḏa‘aṯ, e da ciência, cf. Sl 119.66), •esk
A w√ (hebr. wāḵāsep̄ , e de prata, cf. Sl 119.72), rOdw√ (hebr.
wāḏōr, e geração, cf. Sl 119.90), hAp'
A H
¸ '
e w√ (hebr. wā’eš’āp̄â, e aspiro, cf. Sl 119.131), hAvwF≈ H
a '
· w√ (hebr.
wā’ăšawwē‘â, e grito, cf. Sl 119.147) e £Ebh
· '
O w√ (hebr. wā’ōhăḇēm, e amo-as, cf. Sl 119.167).
E •el'
o (hebr. ’ālep̄ bêṯ)
Na massorá do Códice L, a unidade léxica de origem hebraica tyGb

é utilizada, normalmente, com o significado específico de “alfabeto hebraico”, como
verificado, por exemplo, na passagem de 2Reis 6.32. Além desse trecho bíblico, existem,
também, outras ocorrências, onde a mesma situação se verifica (cf. Êx 16.16 [mp]; Dt 4.34
[mp]; Zc 6.11 [mp] e Et 3.13 [mp]). Em outras passagens da massorá do mesmo manuscrito
massorético, o termo em análise pode significar, igualmente, o “Salmo 119”, como no caso do
Salmo 119.147 (existe outra ocorrência de tal uso no Salmo 119.132 [mm]), apesar de que tal
utilização ser menos freqüente, pelo menos na massorá do Códice L.58 Essa unidade léxica
massorética pode ser considerada polissemêmica. Em relação à sua característica neológica, tal
unidade terminológica demonstra estreitamento, no uso dos massoretas.59
57
58

59

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra p, § 227, p. 456 e Frensdorff, 1968, p. 381.
Uma situação semelhante pode ser constatada na massorá do Códice A, onde a unidade léxica tyGEb •elo' (hebr. ’ālep̄
bêṯ) significa “alfabeto hebraico” (cf. 2Rs 6.32 [mp] e Is 5.25 [mp]). Porém, em outras passagens do mesmo
manuscrito massorético, o referido item terminológico denota, igualmente, o “Salmo 119” (cf. Sl 119.128 [mp]).
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
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§8
'tyb •l'‚ 'tyb 'pl'
Texto da BHS:
Êxodo 16.16.
h√whÃy h√wF c
i reH·' rAbd
–ﬂ h
a h∆z

Anotação na

Tradução da TEB:

masora parva.

Êxodo 16.16.

60

$ $tyb •l' hyb ty'
61

Esta é a ordem que o SENHOR

Ùl¸k'
A yipl
¸ Hyi' ˚Fnm
Ge m
i ˚XŸql
i

deu: Cada qual recolha o tanto que

rap
K s
¸ m
i telgFO l
¸ gF… l
a remv
O

pode comer. Apanhareis um gômer
por pessoa, conforme o número de

reH'
· l
a Hyi' £ekyEtH
O p
¸ n¬

pessoas em cada tenda.

:˚x“q
– t
Gi ÙlÛh'
A b
–¸

Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 119.47.

masora magna.

Salmo 119.47.

ßyetwO c
¸ m
i b
–¸ ~vaH·vaGt¸He'Ãw
:yit
G b
¸ h
A '
A reH'
·

d
$ d
$ §m

$tyb $'pl'b qwsp $d
62

(...) §whnmysw §ylm

Delicio-me em teus mandamentos, que tanto amo.

G •al'
o (aram. ’ālap̄ bêṯā’), 'otyEb
G 'opl
¯ '
a (aram. ’alp̄ā’ bêṯā’).63
Termos massoréticos em destaque: 'otyEb

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. alfabeto; 2. texto ou poema
acróstico alfabético.64
Significados do termo na massorá: 1. o alfabeto hebraico; 2. o Salmo 119.65

60
61
62

63
64

65

Falta o circellus sobre a primeira palavra do versículo bíblico no Códice L. A anotação refere-se ao verso bíblico todo.
O Códice A não possui mais o texto do livro de Êxodo.
Na mesma passagem bíblica, o Códice A possui também uma nota sobre tal peculiaridade textual em sua
masora magna, mas com variações na terminologia massorética: §ylm vbr' §m 'tyb •l'b $qwsp $d (“quatro
versículos bíblicos no Salmo 119 com quatro palavras”).
Tais locuções massoréticas aparecem várias vezes no Códice L, cf. Sl 119.59 (mp), 119.130 (mp e mm) etc.
Cf. Jastrow, 2005, p. 73; Sokoloff, 2002a, p. 61 e idem, 2002b, p. 136. Hebraico moderno: Even-Shoshan,
2003, p. 77-78; Alcalay, 1986, col. 101 e Berezin, 1995, p. 20. Dos dicionários aramaicos consultados para essa
pesquisa, somente Sokoloff registra a unidade léxica 'otyEbG 'opl
¯ '
a (’alp̄ā’ bêṯā’), em seu dicionário de aramaico
judaico babilônico da época gaônica. Nessa obra, tal vocábulo possui dois significados: 1. alfabeto; 2. acróstico
alfabético, cf. Sokoloff, 2002b, p. 136. Tanto nesse dicionário quanto em outros, a unidade terminológica em
questão não possui o significado específico de “alfabeto hebraico”.
Cf. BHK, p. XLVIII; BHS, p. LIII; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; Díaz Esteban,
1975, p. LXXIX; Frensdorff, 1968, p. 1; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 72-73; Yeivin, 1980, p. 82; idem, 2003,
p. 72-73; Römer e Macchi, 1994, p. 14; Scott, 1995, p. 37; Hyvernat, 1904, p. 525 e Francisco, 2005b, p. 119.
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Expressões bíblicas em destaque: Êxodo 16.16: a anotação da massorá se refere ao
versículo bíblico todo; Salmo 119.47: vaHv· t
Ga H
¸ '
e wÃ (hebr. wǝ’ešta‘ăša‘, e delicio-me).
Significados das notas massoréticas:
$ yb •l')”.
Êxodo 16.16: “existe nele (hyb ty') (nesse versículo bíblico) o alfabeto hebraico (t

Observação: a expressão 'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap̄ bêṯā’) é abreviada como t
$ yb •l'.
$ ) versículos bíblicos (qwsp) no Salmo 119 (t
$ yb '
$ pl'b) com quatro
Salmo 119.47: “quatro (d
$ d
$ §m) palavras (§ylm) e suas referências bíblicas são (§whnmysw) (...)”. Observação: nesta
(d
¯ '
a (aram. ’alp̄ā’ bêṯā’) possui a seguinte forma: $tyb '
$ pl'.
nota, a unidade léxica 'otyEGb 'opl

Comentário:
Êxodo 16.16: nesse versículo constam todas as letras do alfabeto hebraico. De acordo
com fontes massoréticas, os versículos bíblicos são os seguintes: Êx 16.16; Dt 4.34; Js 23.13;
2Rs 4.39; 6.32; 7.8; Is 5.25; 66.17; Jr 22.3; 32.29; Ez 17.9; 38.12; Os 10.8; 13.2; Am 9.13; Sf 3.8;
Zc 6.11; 2Cr 26.11; Ec 4.8; Et 3.13; Dn 2.45; 3.22; 4.20; 7.19; Ed 7.28 e Ne 3.7.66
Salmo 119.47: a anotação da masora magna do Códice L fornece uma informação
estatística dizendo que há quatro versículos bíblicos do Salmo 119 contendo quatro palavras. A
masora magna fornece referências aos quatro versículos bíblicos: 15, 47, 113 e 146.67
G •al'
o (aram. ’ālap̄ bêṯā’) e 'otyEb
G 'opl
¯ '
a
Na massorá do Códice L, as unidades lexicais 'otyEb

(aram. ’alp̄ā’ bêṯā’) possuem dois significados: 1. alfabeto hebraico e 2. o Salmo 119.68 Tal fato
G 'opl
¯ '
a (aram. ’alp̄ā’
indica polissemêmia. O motivo do Salmo 119 ser denominado como 'otyEb

bêṯā’) (como 'otyEb
G •al'
o [aram. ’ālap̄ bêṯā’] ou como tyGb
E •el'
o [hebr. ’ālep̄ bêṯ] em outras passagens

da massorá do Códice L) está no fato de seus 176 versículos serem agrupados em blocos de
oito versículos e cada um deles iniciando com uma letra do alfabeto hebraico (por exemplo, os
oito primeiros versículos iniciam com a letra ’alef ['], os oito seguintes com a letra bêt [b], os
66
67
68

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra p, § 227, p. 456 e Frensdorff, 1968, p. 381.
Cf. Weil, 2001, § 3403, p. 373 e Frensdorff, 1968, p. 380 n. 4.
No tratado massorético ’Okhlah we-’Okhlah e na masora finalis, além das acepções de “alfabeto hebraico” e de
“Salmo 119” para os termos em análise, existe, ainda, a acepção de “lista alfabética” para tais unidades
terminológicas massoréticas, cf. Frensdorff, 1968, p. 1; Díaz Esteban, 1975, p. LXXIX; Yeivin, 1980, p. 82;
idem, 2003, p. 72 e Hyvernat, 1904, p. 525. Exemplos podem ser vistos nos manuscritos de Paris e de Halle do
referido tratado: 1. Paris: #mysw #yl dx lkw #twbyt •wsb #§ §ybtk dxw dx §m b"' (“uma lista alfabética de palavras
que ocorrem uma vez na Bíblia Hebraica, sendo escritas com a letra nun sofit no final da palavra e cada uma é
um hapax legomenon e suas referências bíblicas são [...]”), cf. Frensdorff, 1864, § 75, p. 82; 2. Halle:
'twbyt Syrb m
$ $b b
$ §m b
$ $' (“uma lista alfabética de palavras que ocorrem duas vezes na Bíblia Hebraica com a
letra mem no início da palavra”), cf. Díaz Esteban, 1975, § 70, p. 123. Outro exemplo pode ser conferido, ainda,
na masora finalis: 'pqzb ¶mq dx dx §m b"' (“uma lista alfabética de palavras que ocorrem uma vez na Bíblia
Hebraica tendo o sinal vocálico qamets junto com o acento de cantilação zaqef”), cf. Frensdorff, 1968, p. 330.
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oito seguintes com o caractere guimel [g] e assim por diante).69 No caso da passagem de Êxodo
16.16, a unidade léxica de procedência aramaica 'otyEb
G •al'
o (’ālap̄ bêṯā’) possui o sentido
específico de “alfabeto hebraico”.
O significado de “Salmo 119”, para os termos agora em análise, aparentemente, não se
verifica em outros corpora anteriores à massorá, sendo exclusivo do uso massorético. Tanto no
Códice L quanto no Códice A, como em outros manuscritos massoréticos medievais, tal
utilização semântica pode ser verificada. Nos dicionários de hebraico ou de aramaico
consultados nesse estudo, não consta tal definição para os termos de origem aramaica
'otyEb
G •al'
o (’ālap̄ bêṯā’) e 'otyEb
G 'opl
¯ '
a (’alp̄ā’ bêṯā’) ou mesmo para a unidade léxica de procedência
E •el'
o (’ālep̄ bêṯ).70 Esse caso, de feições polissemêmicas, constitui um exemplo de
hebraica tyGb

estreitamento, pois, somente na massorá, a acepção de Salmo 119 é aplicada para as referidas
unidades terminológicas.71

§9
'tbr 'tyb •l'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 119.132.

masora magna.

Salmo 119.132.

XAp
K H
¸ m
i k
–¸ 72y«nnF≈ x
A wÃ yal'E -h≈np
K¸
:ßemH
¸ yEbh
· '
O l
¸

69

70

71
72
73

$tyb •l' dv r
$ pys S'r §m

Volta-te para mim e concede-

'tbr

me graça, como está decidido

73

oynnhw ynnh

para os que amam o teu nome.

Além do Salmo 119, outros salmos também apresentam estruturas alfabéticas: Sl 25, 34, 37, 111, 112 e 145.
Existem outros textos bíblicos compostos em forma alfabética: Lm, capítulos de 1 a 4 e Na 1.1-8 (da letra ’alef
['] à letra kaf [k], porém, faltam versos iniciando com a letra dalet [d]. Contudo, os citados textos escriturísticos
não são denominados como tyGEb •elo' (hebr. ’ālep̄ bêṯ), 'otyEbG •alo' (aram. ’ālap̄ bêṯā’) ou como 'otyEbG 'opl
¯ '
a (aram.
’alp̄ā’ bêṯā’) pelos massoretas.
Além das duas formas para indicar o “alfabeto hebraico” e o “Salmo 119”, o Códice A registra outra forma
aramaica para indicar tanto uma quanto outra acepção: 'otyEbG •alo' (’ālap bêṯā’) (cf. Sl 119.47 [mp e mm]).
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
Falta o circellus sobre a expressão bíblica em destaque no Códice L.
Na masora magna do Códice A, na mesma passagem bíblica, consta uma anotação massorética similar a do
Códice L, mas com algumas diferenças na terminologia: ynnx 'br 'tyb pl' dv 'rpysd hS'r §m (“desde o início
do livro [dos Salmos] até o Salmo 119 consta a expressão y«nF≈nx
o [hebr. ḥānnēnî, concede-me graça]”).
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Expressão massorética em destaque: 'otG¸br
ﬁ 'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap bêṯā’ rabbṯā’).74
Significado da expressão em dicionários de aramaico: grande alfabeto.75
Significado da expressão na massorá: o Salmo 119.76
A wÃ (hebr. wǝḥānnēnî, e concede-me graça).
Expressão bíblica em destaque: y«nnF≈ x

Significado da nota massorética: “desde o início (S'r §m) do livro ($rpys) dos Salmos até
(dv) o Salmo 119 ('tbr $tyb •l') constam as expressões y«nF≈noxÃw y«n≈Fnox (hebr. ḥānnēnî
wǝḥānnēnî, concede-me graça, e concede-me graça) (ynnhw ynnh)”. Observação: a
G •alo' (aram. ’ālap bêṯā’ rabbṯā’) possui a seguinte forma nessa
unidade léxica 'ot¸Gbﬁr 'otyEb

anotação: 'tbr $tyb •l'.
Comentário:
A anotação informa que entre a passagem do Salmo 4.2 (desde o início do livro dos
o (hebr. ḥānnēnî, concede-me graça)
Salmos) até a passagem do Salmo 119.132, as expressões y«nnF≈ x
o wÃ (hebr. wǝḥānnēnî, e concede-me graça) (6 vezes) aparecem com freqüência.
(11 vezes) e y«nn≈F x

Tais locuções aparecem nas seguintes passagens: 1. y«nnF≈ x
o (hebr. ḥānnēnî, concede-me graça): Sl
o wÃ (hebr. wǝḥānnēnî, e concede4.2; 6.3; 31.10; 41.5, 11; 51.3; 56.2; 57.2; 86.3; 119.29 e 58 e 2. y«nn≈F x

me graça): Sl 25.16; 26.11; 27.7; 30.11; 86.16 e 119.132.77 Tal informação está relacionada com
o número elevado de ambas as locuções nos trechos indicados do livro dos Salmos (desde o
Salmo 4.2 até o Salmo 119.132).
No passo do Salmo 119.132, na masora magna do Códice L, o Salmo 119 é
G¸ r
ﬁ 'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap bêṯā’ rabbṯā’), que em uma tradução literal, seria
denominado como 'otb

traduzido como “grande alfabeto”. Aparentemente, tal uso na massorá não consta em outros
textos anteriores à atividade massorética, sendo mais uma situação de neologismo semântico.
Tal item lexicográfico apresenta uma situação de estreitamento, devido seu uso restrito e

74

75

76
77

Tal unidade léxica massorética aparece apenas uma única vez na massorá do Códice L, cf. Sl 119.132 (mm). O
Códice A registra em sua massorá, uma forma diferente a do Códice L para o Salmo 119: 'obG r
ﬁ 'otyEb
G 'opl
Ÿ a' (aram.
’alpā’ bêṯā’ rabbā’) (cf. Sl 119.47 [mm]; 119.113 [mm]; 119.132 [mm]; 119.167 [mm] etc.).
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1112; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1976; Gesenius, 1962, p.
924; Kirst et alii, 1989, p. 300; Jastrow, 2005, p. 73 e 1438; Sokoloff, 2002a, p. 61 e 511; idem, 2002b, p. 136 e
1052; Melamed, 2001, p. 389 e idem, 2005, p. 468. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1742; Alcalay,
col. 101 e Berezin, 1995, p. 593. No aramaico bíblico, não consta o substantivo masculino 'otyEbG •alo' (’ālap bêṯā’),
mas somente o adjetivo feminino 'otbG¸ r
ﬁ (rabbṯā’).
Cf. Yeivin, 1980, p. 82; idem, 2003, p. 73; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 73 e Hyvernat, 1904, p. 526.
Cf. Weil, 2001, § 3415, p. 375; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 319, p. 493; Frensdorff, 1968, p. 67 e EvenShoshan, 1997, p. 385.
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peculiar na massorá. Essa unidade léxica massorética apresenta um só significado, podendo ser
classificada como monossemêmica.78 Os dicionários de aramaico não registram essa unidade
lexical, do modo como é registrada na massorá, tanto do Códice L quanto do Códice A e de
outros códices massoréticos medievais.

§ 10
hyrbyX ySn'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Crônicas 2.5.

masora magna.

1Crônicas 2.5.

:l˚mAxwÃ §Ùr¸cx
e

¶Ârp
e -y≈nb
–¸

79

ynb v
$ g yl$tpn §bw

b
$ yX ySn'l
80

(...) ¶r¿p

Filhos de Pére): &e)ron e
&amul.

Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ).81
Expressão massorética em destaque: hoyr

Significado da expressão em dicionários de hebraico: homens de Tiberíades.82
Significado da expressão na massorá: homens de Tiberíades (grupo de massoretas de
Tiberíades).83
e -y≈nb
–¸ (hebr. bənê-p̄ereṣ, filhos de Péreṣ).
Expressão bíblica em destaque: ¶Ârp
$ yX ySn'l) e para Ben
Significado da nota massorética: “para os homens de Tiberíades (b
e -y≈nb
–¸ (hebr. bənê-p̄ereṣ, filhos de Péreṣ) (¶r¿p ynb) possui
Naftali (yl$tpn §bw) a locução ¶Ârp
78
79
80
81
82

83

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Não consta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no Códice L.
Não há anotação sobre tal caso na massorá do Códice A.
Essa locução massorética consta somente em uma única passagem do Códice L, cf. 1Cr 2.5 (mm).
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 35; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 43; Clines, 1993, p. 221;
Gesenius, 1962, p. 32; Fürst, 1867, p. 77; Tregelles, 1952, p. 40; Robinson, 1882, p. 44 e Kirst et alii, 1989, p.
9. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 65 e 633; Alcalay, 1986, col. 81 e 851 e Berezin, 1995, p. 17 e
256. No hebraico bíblico não consta o topônimo hoyËrabyiX (hebr. ṭîḇaryâ), mas somente o substantivo
masculino na forma construta plural yEHÕna' (hebr. ’anšê, homens de). Jastrow registra algumas formas para o
topônimo Tiberíades que aparecem no Talmude Hierosolimitano, no Talmude Babilônico, no Targum
Yerushalmi I e no Genesis Rabba: hoyËrabyiX (hebr. ṭîḇaryâ), hoyËrab¸X (hebr. ṭǝḇaryâ), 'ƒyËrab¸X (hebr. ṭǝḇaryā’) e 'ƒyËryib¸X
(aram. ṭǝḇîryā’), cf. Jastrow, 2005, p. 519. Sokoloff registra o adjetivo tiberiense que aparece em textos do
Talmude Hierosolimitano e em outros escritos judaicos: yyrbX (aram. ṭbryy), cf. Sokoloff, 2002a, p. 220. No
hebraico moderno, existe a forma adjetivada do topônimo Tiberíades: y«nﬂr¸baX (ṭaḇrānî, tiberiense), cf. EvenShoshan, 2003, p. 633; Alcalay, 1986, col. 851 e Berezin, 1995, p. 256.
Cf. Weil, 1972, p. 98; Dotan, 1990, p. 40; Díaz Esteban, 1968, p. 63; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 17;
Sáenz-Badillos, 1996, p. 105 e Francisco, 2005b, p. 256.
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o acento secundário de cantilação ga‘ya (v$ g): ¶Ârp
e y≈ïnb
–¸ ”. Observação: o sintagma lexical
massorético hoyr
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ) é sintetizado como $byX ySn'.
Comentário:
–¸ (hebr. bənê, filhos de)
No texto bíblico de 1Crônicas 2.5, no Códice L, a expressão y≈nb

não possui nenhum acento de cantilação, mas apenas o sinal maqqef ( - ), sendo encontrada na
seguinte forma: -y≈nb
–¸ (hebr. bənê-, filhos de). A anotação na masora magna do Códice L informa
que existem outras tradições massoréticas tiberienses sobre a acentuação da locução em
discussão na mesma passagem bíblica. Segundo os homens de Tiberíades e Ben Naftali, a
expressão em destaque possui o acento secundário de cantilação ga‘ya ( ï ), não possuindo o
sinal maqqef ( - ). De acordo com tais tradições massoréticas, a locução em destaque é
–¸ (hebr. bənê, filhos de).84
acentuada da seguinte forma: y≈ïnb

A expressão massorética hoyr
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ), que aparece uma única vez na
massorá do Códice L, significa, literalmente, “homens de Tiberíades”. Todavia, tal locução é
relacionada, especificamente, a um determinado grupo de massoretas atuantes em Tiberíades,
na Palestina, entre os séculos IX e X, sendo, possivelmente, distintos das famílias Ben Asher e
Ben Naftali, ambas também atuantes na mesma localidade e na mesma época.85
84

85

Cf. Weil, 2001, § 4010, p. 435. Tal expressão, no texto de 1Crônicas 2.5, possui variações de acentuação em
outras edições e manuscritos da Bíblia Hebraica. A locução no Códice A é igual aquela do Códice L, estando
apenas com o sinal maqqef e sem nenhum acento de cantilação: -y≈nb–¸ (hebr. bənê-, filhos de). Na edição de Breuer
(1998) consta a forma que é encontrada nesses dois códices da massorá, porém, nas edições de Snaith (1958),
de Ginsburg (1894) e de Koren (1996), a locução possui a seguinte forma: y≈nú b–¸ (hebr. bənê, filhos de) (sem o sinal
maqqef e com o acento conjuntivo de cantilação merkhá). Na edição de Ginsburg, há uma observação em seu
aparato crítico sobre o caso em discussão: '"s ‚'"b §kw w"Xdw d"yd ‚b"yd ‚X"d ‚w"d ‚g"d ‚b"d ‚y"k £yrps bwrb §k
.n"b §kw •qmb -ynb (“a forma y≈nú –¸b [hebr. bənê, filhos de] é encontrada assim na maioria dos manuscritos, na
primeira edição inteira da Bíblia Hebraica [Soncino, 1488], na segunda edição da Bíblia Hebraica [Nápoles,
1491-1493], na terceira edição da Bíblia Hebraica [Bréscia, 1494], na quarta edição da Bíblia Hebraica [Pesaro,
1511-1517], na Primeira Bíblia Rabínica, de Felix Pratensis [Veneza, 1516-1517], na quarta edição da Bíblia
Hebraica, de Daniel Bomberg [Veneza, 1521], na Segunda Bíblia Rabínica, de Jacó ben Ḥayyim [Veneza, 15241525]; e a forma -y≈nb–¸ [hebr. bənê-, filhos de] com o sinal maqqef é encontrada assim na tradição Ben Asher e em
outros textos e é assim também na tradição Ben Naftali”), cf. Ginsburg, 1894, p. 1679. A última informação do
aparato crítico da edição de Ginsburg é conflitante com a informação encontrada na masora magna do Códice
L sobre a tradição de Ben Naftali, o qual acentua a locução em debate da seguinte forma: y≈ïn–¸b (hebr. bənê, filhos
de) (sem o sinal maqqef e com o acento secundário de cantilação ga‘ya). Todavia, tal caso não se encontra
elencado na obra Sefer ha-&illufim, de Misael ben Uziel (c. 1050), sobre as diferenças de vocalização e de
acentuação entre as tradições Ben Asher e Ben Naftali.
Cf. Yeivin, 1980, p. 137-138; idem, 2003, p. 114; Weil, 1972, p. 98; Dotan, 1990, p. 40; Díaz Esteban, 1968, p.
63 e 65; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 17; Sáenz-Badillos, 1996, p. 105 e Francisco, 2005b, p. 256. Dotan
argumenta que o grupo denominado pela massorá como hoyËrba yiX yEHnÕ 'a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ) é, aparentemente, o
mesmo que o grupo chamado de hoyr
Ë b
a X
¯ yElœvb
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ). Dotan diz que ambos os grupos poderiam ter
sido ou não uma “escola específica” de massoretas, como são Ben Asher e Ben Naftali, cada qual sendo uma
escola individual de massoretas, cf. Dotan, 1990, p. 40.
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Tal caso em análise apresenta uma situação de sinédoque, pois o processo que se verifica
aqui, é que o sintagma se refere ao todo (homens [pessoas em geral] de Tiberíades) em vez de se
referir à parte (grupo de massoretas [escribas judeus que se dedicavam à massorá] de Tiberíades).
A locução massorética, do modo como é registrada no Códice L, apresenta um conteúdo mais
amplo que seu teor usual, englobando a todas as pessoas de um determinado local, ao invés de se
referir a um grupo específico de pessoas que se dedicava à atividade massorética. Tal expressão
da massorá possui um único significado, podendo ser classificada como monossemêmica.86
Tal caso, aqui em análise, é similar ao do sintagma massorético hoyËrab¯X yElœvaGb (hebr.
ba‘ălê ṭǝḇaryâ, cf. § 13), pois ambas as situações possuem as mesmas características

neológicas na massorá.

§ 11
tymr'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Juízes 7.23.

masora parva.

Juízes 7.23.

yilt
GA p
¸ nF¬ m
i lE'r
ﬂ W
¸ y« -Hyi' qEvc
FA yC« w¬
heH
K n¬ m
¸ -lAk
– -~ §im˚ rEH'A -§im˚

Então foram convocados os homens
87

t
$ wkd

$mr' lkw b
$

de Israel de Neftali, de Aser e de

todo Manassés, e perseguiram

:§√yd
Ë m
i y„rx
· '
a ˚pËd
– r
Ë yC« w¬

Midian.

Termo massorético em destaque: tyimr
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ).88
Significado do termo em dicionários de hebraico: aramaico, língua aramaica.89

86
87

88
89

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Na mesma passagem bíblica, o Códice A também possui a mesma nota em sua massorá: 1. na masora parva:
$twkd tymr' lkw $b (“a expressão lAk
– -§im˚ [hebr. ûmin-kol, e de todo] ocorre duas vezes [na Bíblia Hebraica] e a
mesma [expressão] consta sempre no aramaico bíblico”); 2. na masora magna: t
$ wkd tymr' lkw $b lk §mw lk §m
(“a expressão lAk– -§im/lAk– -§imwF [hebr. min-kol/ûmin-kol, de todo/e de todo] ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica e a
mesma expressão consta sempre no aramaico bíblico”). A masora magna do Códice A fornece as duas
referências bíblicas: Jz 7.23 e Dn 1.15.
Tal unidade massorética consta somente em uma única passagem do Códice L, cf. Jz 7.23 (mp).
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 74; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 89; Clines, 1993, p. 383;
Gesenius, 1962, p. 67; Tregelles, 1952, p. 80; Fürst, 1867, p. 151; Robinson, 1882, p. 88; Kirst et alii, 1989, p.
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Significado do termo na massorá: aramaico bíblico.90
Expressão bíblica em destaque: lA–k-§im˚ (hebr. ûmin-kol, e de todo).
Significado da nota massorética: “a expressão lA–k-§im˚ (hebr. ûmin-kol, e de todo) ocorre duas
vezes (b
$ ) na Bíblia Hebraica e a mesma (t
$ wkd) expressão (com a letra nun não
assimilada) consta sempre (lkw) no aramaico bíblico ($mr')”. Observação: a unidade
léxica tyimr
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ) é abreviada nessa anotação massorética como $mr'.
Comentário:
A locução lA–k-§im˚ (hebr. ûmin-kol, e de todo) consta em dois textos da Bíblia Hebraica:
Jz 7.23 e Dn 1.15.91 Porém, nesta última referência bíblica, a expressão é escrita sem a
– -§im (hebr. min-kol, de
conjunção ˚ (hebr. û, e, mas), sendo encontrada da seguinte forma: lAk

todo). A informação massorética do Códice L é relacionada à quantidade de vezes que tal
expressão rara aparece no texto bíblico hebraico, sem a letra nun assimilada (normalmente, a
– m
i Fw [hebr. ûmikkōl, e de todo]). Nas porções aramaicas da
locução seria da seguinte forma: lOk
– -§im
Bíblia Hebraica (Ed 4.8-6.18; 7.12-26; Dn 2.4b-7.28; Jr 10.11 e Gn 31.47aβ), a locução lAk

(hebr. min-kol, de todo) aparece várias vezes.92
Na massorá, o item lexical tyimr
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ), que é monossemêmico, denota,
especificamente e unicamente, as porções da Bíblia Hebraica compostas originalmente em
aramaico, isto é, o aramaico bíblico. Tal termo é sinônimo das unidades léxicas tyim‡r'‹ §OwHol
(hebr. lāšôn ’ărāmîṯ, cf. § 35), £yÊd
G W
¯ k
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm, cf. § 36), £FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšônÌ t
Ga (hebr. targûm, cf. § 88). Tal unidade léxica da massorá
targûm, cf. § 38, segunda acepção) e £FwgF r

revela uma situação de estreitamento, dentro do uso próprio dos massoretas.93

90

91
92
93

18; Melamed, 2001, p. 57 e idem, 2005, p. 68. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2005, p. 125; Alcalay,
1986, col. 163 e Berezin, 1995, p. 33.
Cf. BHK, p. XLVIII; BHS, p. LIV; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; MGK, p. zy (p.
17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C Ez, p. 10; Yeivin, 1980, p. 85; idem, 2003,
p. 74; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 78; Scott, 1995, p. 38; Römer e Macchi, 1994, p. 14; Hyvernat, 1903,
p. 536; idem, 1904, p. 527 e Francisco, 2005b, p. 121.
Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra m, § 534, p. 233 e Even-Shoshan, 1997, p. 676-677.
Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 679.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 12
'txnt'
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Miquéias 5.3.

masora parva.

Miquéias 5.3.

h√whÃy zOvb
–¸ hAvr
ﬂ wÃ damv
A wÃ

Ele estará de pé e apascentará seu

wyAhl
» '
È h√whÃy £EH §Ù'Ãgb
–i

rebanho pelo poder do SENHOR,

lﬁd
– gÃ y« hAt
G v
a -yik
– ˚~bAàH√yÃw

Ont' lkw b
$

94

:¶Âr'
A -yEsp
¸ '
a -dav

pela majestade do Nome do
SENHOR, seu Deus. Eles se

instalarão, porque grande ele
será até os confins da terra.

o x
¯ n¬ t
¯ '
e (aram. ’eṯnaḥtā’).95
Termo massorético em destaque: 'Gt

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. pausa; 2. o acento disjuntivo de
cantilação ’atna'.96
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação ’atna'.97
à y√ wÃ (hebr. wəyāšāḇû, e se instalarão).
Expressão bíblica em destaque: ˚bAH
à y√ wÃ (hebr. wəyāšāḇû, e se instalarão)
Significado da nota massorética: “a expressão verbal ˚bAH
$ ) da
(com o acento disjuntivo de cantilação zaqef gadol) consta em duas passagens (b

94

95

96
97

Na masora parva da Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), no mesmo trecho bíblico, consta uma adição a tal nota
do Códice L, que, aparentemente, está incompleta: t
$ wkd p"sw $xnt' lkw b
$ (“a expressão verbal ˚bAH
à y√ wÃ [hebr.
wəyāšāḇû, eles se instalarão][com o acento disjuntivo de cantilação zaqef gadol] consta em duas passagens da
Bíblia Hebraica e sempre a mesma locução verbal aparece com os acentos disjuntivos de cantilação ’atna' e
silluq”). O Códice A não possui anotação massorética para tal caso na passagem bíblica mencionada.
Esse termo aparece inúmeras vezes na massorá do Códice L, cf. Mq 5.3 (mp); Sl 119.65 (mp) etc. O Códice L
˝ oxƒn¸t'
e (aram. ’eṯǝnāḥâ) para o acento em estudo e tal grafia, com seu acento
registra a nomenclatura h
correspondente, é encontrada em uma listagem no fólio 488a, que contém nomes de acentos de cantilação, cf.
L, fól. 488a, p. 987. Tal grafia é encontrada, igualmente, na recensão do tratado Diqduqê ha-$e‘amim, que se
encontra no Códice L, cf. L, fól. 480a, p. 971. Em diversas fontes, existem, ainda, as seguintes ortografias: x¬n¯t'a
(aram.’aṯnaḥ), x¬n¯t'e (aram.’eṯnaḥ) e hoxnƒ ¸ta' (aram.’aṯnāḥâ), cf. Francisco, 2005b, p. 191 e 198.
Cf. Sokoloff, 2002a, p. 81. No hebraico moderno consta a acepção própria da massorá, cf. Even-Shoshan,
2003, p. 135; Alcalay, 1986, col. 178 e Berezin, 1995, p. 37.
Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; MGK, p. zy
(p. 17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C Ez, p. 10; C XII, p. 30; Yeivin,
1980, p. 85; idem, 2003, p. 74; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 79; Scott, 1995, p. 38; Römer e
Macchi, 1994, p. 14; Gesenius, 1980, p. 59 e 61; Joüon e Muraoka, 1993, p. 64 e 66; Seow, 1995, p. 65;
Weingreen, 1959, p. 21; Kelley, 1998, p. 36; Hollenberg e Budde, 1991, p. 32; Kerr, 1980, p. 93; Ross,
2005, p. 569-570; Auvray, 1997, p. 19 e Francisco, 2005b, p. 121.
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Bíblia Hebraica e sempre (lkw) com o acento disjuntivo de cantilação ’atna' (nO t') (...)”.
Observação: nessa nota, o item lexical 'Gt
o x
¯ n¬ t
¯ '
e (aram. ’eṯnaḥtā’) é abreviado como Ont'.
Comentário:
à y√ wÃ (hebr.
A anotação da masora parva do Códice L informa que a locução verbal ˚bAH

wəyāšāḇû, e se instalarão) (com o acento disjuntivo de cantilação zaqef gadol) aparece em duas

passagens da Bíblia Hebraica: Am 9.14 e Mq 5.3. Porém, existe mais uma ocorrência da mesma
com o acento disjuntivo de cantilação ’atna': ˚˝bH
A y√ wÃ (hebr. wəyāšāḇû, e se instalarão, cf. Is
65.21).98 A discussão está relacionada com as ocorrências de tal expressão verbal com o acento
disjuntivo de cantilação zaqef gadol. É possível que a anotação do Códice L esteja incompleta,
pois não faz referência sobre essa forma verbal com os acentos disjuntivos de cantilação ’atna'
e silluq, como seria de se esperar. A BHS apresenta correções à anotação, em sua masora parva
$ wkd p"sw x
$ nt' lkw b
$ (“a expressão verbal ˚bAH
à √ywÃ [hebr.
na passagem bíblica de Miquéias 5.3: t

wəyāšāḇû, e se instalarão] consta em duas passagens da Bíblia Hebraica e a mesma forma verbal

ocorre sempre com os acentos disjuntivos de cantilação ’atna' e silluq”).
O termo massorético 'Got¯x¬n¯te' (aram. ’eṯnaḥtā’) (também denominado como x¬n¯ta'
[aram. ’aṯnaḥ], entre outras designações), em dicionários de aramaico possui duas acepções: 1.
pausa e 2. o acento disjuntivo de cantilação ’atna'. Porém, quando a definição própria da
massorá é registrada nos dicionários, estes trazem alguma observação sobre o fato. Sokoloff
(2002a) cita dois exemplos de aplicação do termo em questão com o significado específico de
acento de cantilação massorético e os exemplos são baseados nas anotações do Códice
Sassoon 507 (S5 ou S).99 A mesma situação é também percebida em Even-Shoshan (2003),
em Alcalay (1986) e em Berezin (1995) que registram a acepção tipicamente massorética, mas
no hebraico moderno.100 Tal dado demonstra que somente a massorá emprega tal unidade
terminológica para indicar vocábulos e locuções bíblicas com o referido acento.
Segundo Wickes (1970), o item terminológico massorético 'Got¯x¬n¯te' (aram. ’eṯnaḥtā’) é
uma derivação da raiz verbal xnt (aram. tnḥ, colocar, assentar), forma secundária da raiz xwn
(aram. nwḥ, dar descanso, suavizar, acalmar, colocar, assentar), ambas na construção verbal
Cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra y, § 632, p. 742 e Even-Shoshan, 1997, p. 502.
Os exemplos dados pelo autor têm por base a masora parva do Códice Sassoon 507 (S5), em Gênesis 13.6 e
16.4 e na masora magna do mesmo manuscrito massorético, em Gênesis 27.42 e em Deuteronômio 4.33, cf.
Sokoloff, 2001a, p. 81.
100 Cf. Even-Shoshan, 2003, p. 135; Alcalay, 1986, col. 178 e Berezin, 1995, p. 37.
98
99

95

afel.101 O mesmo estudioso fornece, ainda, a seguinte definição do nome do acento
massorético em discussão: “uma motivação para descansar”.102 A função de tal acento é
indicar uma pausa na leitura do verso bíblico, além de assinalar o término da primeira parte
do versículo bíblico (a parte “a” do verso bíblico). O desenho gráfico do acento, tanto em
códices massoréticos quanto em edições impressas da Bíblia Hebraica, é formado por um
“v” invertido para baixo, sendo colocado na parte inferior da palavra ou expressão e sempre
na sílaba tônica ( ° ) (ex.: '°G”t¯x¬n¯te').103
o x
¯ n¬ t
¯ '
e (aram. ’eṯnaḥtā’), utilizada com muita freqüência nas
A unidade terminológica 'Gt

notas massoréticas, revela uma situação de estreitamento, pois indica, especificamente e
unicamente, um determinado acento de cantilação desenvolvido pela tradição massorética
ocidental. O mesmo termo em análise apresenta também características monossemêmicas.104

§ 13
hyrbX ylvb
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Jó 32.3.

masora magna.

Jó 32.3.

hﬂrx
A VwyAvr
„ t~H
e l
»û H
¸ b
i ˚
˚'¸cm
A -'◊l reH'
· lav ÙKp'
a

tSúlSbw

hyrbX ylvbl (...)

:o:hyrbX

106

ylvbl Vwyvr

Encolerizou-se igualmente contra

seus três amigos, por não
terem achado resposta e por terem

105

:bÙCy'
i -te' ˚vyiHr
Ë yC¬ w¬ h∆nv
· m
a

reconhecido que Deus era culpado.

Cf. Jastrow, 2005, p. 886 e 1681; Sokoloff, 2002a, p. 344 e idem, 2002b, p. 736 e 1217.
Cf. Wickes, 1970, p. 14 (primeira parte) e p. 16 (segunda parte).
103 Cf. Wickes, 1970, p. 14 (primeira parte) e p. 16 (segunda parte); Yeivin, 1980, p. 179 e idem, 2003, p. 149.
104 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
105 O trecho bÙCyi'-te' ˚vyiHËrC¬yw¬ (hebr. wayyaršî‘û ’eṯ-’îîôḇ, e condenaram Jó) constitui uma situação de correção feita por
escribas judeus em um período anterior à redação do Talmude (séc. III-VI). Tal fenômeno textual da Bíblia
Hebraica é denominado como £yÊr¯pwO s „ynFwqG Git (hebr. tiqqûnê sôp̄ǝrîm, correções dos escribas), sendo 18 casos no total,
segundo fontes massoréticas ou 13, de acordo com fontes talmúdicas. O texto primitivo em questão, antes das
correções dos escribas, teria a seguinte redação: £yih»lÈ'oh-te' ˚vyiHËrC¬yw¬ (hebr. wayyaršî‘û ’eṯ-hā’ĕlōhîm, e condenaram
Deus). As correções dos escribas eram de cunho teológico ou eram relacionadas a expressões ofensivas ou
negativas a Deus, cf. McCarthy, 1976, p. 263; idem, 1981, p. 115-116; Yeivin, 1980, p. 50-51; idem, 2003, p. 50;
Roberts, 1951, p. 35 n. 1; Deist, 1981, p. 60; Würthwein, 1995, p. 17-18; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 3839; Tov, 2001, p. 65; Weil, 1976, p. 717 e Francisco, 2005b, p. 225-226. Tanto a BHK quanto a BHS assinalam tal
caso em seus aparatos de variantes textuais: Tiq soph pro £yih»lÈ'oh (uma correção dos escribas foi proposta em vez
de £yih»lÈ'oh [hebr. hā’ĕlōhîm, Deus]), cf. BHK, p. 1140 (primeiro bloco) e BHS, p. 1260. A edição de Snaith possui a
101
102
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Expressão massorética em destaque: hoyr
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ).107
Significado da expressão em dicionários de hebraico: senhores de Tiberíades.108
Significado da expressão na massorá: senhores de Tiberíades (grupo de massoretas de
Tiberíades).109
„ teH»l
û H
¸ b
i ˚ (hebr. ûḇišlōšeṯ rē‘āyw, contra seus três amigos).
Expressão bíblica em destaque: VwyAvr

Significado da nota massorética: “para os senhores de Tiberíades (hyrbX ylvb) a expressão
VwyAvr
„ teHl
ú» H
¸ b
i ˚ (hebr. ûḇišlōšeṯ rē‘āyw, contra seus três amigos) (Vwyvr tSúlSbw) encontra-se

acentuada com o acento conjuntivo de cantilação merkhá e com o acento disjuntivo de
cantilação zarqá (os acentos estão na própria locução: ú e V )”. Observação: o sintagma
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ) é repetido duas vezes na mesma anotação.
massorético hoyr

Comentário:
„ teHú»lH
¸ b
i ˚
A nota massorética está informando que a expressão bíblica em Jó 32.3, VwyAvr

(hebr. ûḇišlōšeṯ rē‘āyw, contra seus três amigos), possui dois tipos de acentos: o acento conjuntivo
de cantilação merkhá ( ú ) e o acento disjuntivo de cantilação zarqá ( V ), de acordo com a tradição
massorética dos “senhores de Tiberíades”. No texto do Códice L, a primeira parte da locução
possui o acento conjuntivo de cantilação muna', em vez do acento merkhá, sendo da seguinte
forma: teHû»l¸Hib˚ (hebr. ûḇišlōšeṯ, contra três). Essa anotação revela a existência de divergências na
acentuação da expressão bíblica em destaque entre determinados grupos massoréticos.110
seguinte observação no rodapé da página: £yrpws §wqyt v. 3. b"l (o capítulo 32, versículo 3 é um [caso] de correção
dos escribas), cf. Snaith, 1958, p. 1130. A edição de Ginsburg possui a seguinte observação sobre o caso em
» È'oh = §yGÊdah yw'r hyh £yrpws §wqt v. 3 (“o versículo 3
destaque na mesma passagem bíblica: bwtkh hnykS 'l' £yihl
[do capítulo 32 do livro de Jó] foi um caso apropriado de correção dos escribas desta expressão = £yih»l'È oh [hebr.
hā’ĕlōhîm, Deus], mas o nome da divindade estava escrito”), Ginsburg, 1894, p. 1504. Listas contendo as 18
correções dos escribas são encontradas no tratado ’Okhlah we-’Okhlah, na masora finalis e em Ginsburg, cf.
Frensdorff, 1864, § 168, p. 113, idem, 1968, p. 369 e Ginsburg, 1971, vol. 2, letra t, § 204, § 205, § 206, p. 710.
106 O Códice A não possui anotação massorética para tal caso nessa passagem bíblica.
107 Tal locução massorética consta em duas passagens na massorá do Códice L, cf. Jó 32.3 (mm) e Pv 3.12 (mm).
108 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 127; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 143; Clines, 1995, p. 237;
Gesenius, 1962, p. 106; Fürst, 1867, p. 222; Tregelles, 1952, p. 130; Robinson, 1882, p. 146; Alonso Schökel,
1997, p. 110; Kirst et alii, 1989, p. 30 e Jastrow, 2005, p. 182 e 519. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p.
192 e 633; Alcalay, 1986, col. 263 e 851 e Berezin, 1995, p. 56 e 256. No hebraico bíblico não consta o
topônimo hoyËrba yiX (hebr. ṭîḇaryâ, Tiberíades), mas somente o substantivo masculino na forma construta plural
yElœvGab (hebr. ba‘ălê, senhores de). Sobre registros do topônimo Tiberíades em fontes talmúdicas e em outros
escritos judaicos, cf. nota 82, deste capítulo.
109 Cf. Yeivin, 1980, p. 137-138; idem, 2003, p. 114; Weil, 1972, p. 98; Dotan, 1988, p. 40; Díaz Esteban, 1968, p.
63 e 65; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 17 e Francisco, 2005b, p. 256.
110 Cf. Weil, 2001, § 3539, p. 385. Na masora magna do Códice L, na mesma passagem bíblica, há, ainda, indicações
sobre divergências entre outras fontes massoréticas: 1. Códice Maḥzora’ Rabba’: VwyAv„r teHl
â» ¸Hb
i ˚ (hebr. ûḇišlōšeṯ
rē‘āyw, contra seus três amigos) (a locução possui os acentos ’azlá e zarqá); 2. o rabino Pinḥas, chefe da Yeshivá:
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O sintagma massorético hoyr
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ) aparece em duas passagens da
masora magna do Códice L: Jó 32.3 e Pv 3.12. Tal expressão possui as mesmas características
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ,
neológicas da locução da massorá discutida anteriormente hoyr

homens de Tiberíades, cf. § 10). A situação da locução, agora em análise, pode ser classificada
como um outro exemplo de sinédoque na massorá, conforme dicutido no caso da expressão
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ, homens de Tiberíades). Além desse fato ligüístico,
massorética hoyr
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ) apresenta características monossemêmicas.111
o sintagma hoyr

§ 14
§yrbg
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

2Samuel 13.32.

masora parva.

2Samuel 13.32.

-yix'
· hAvm
~¸ H
i -§eb
– bﬂdn√ Ùy §avyC¬ w¬

yr$bgb $h tk $b

112

Ionadab, filho de Shimeá, irmão
de David, tomou a palavra e disse:

y«nd
O '
· ram'◊y-la' rem'◊yC w¬ d«wd
ﬂ

“Que meu senhor não diga que

™elm
Ge ah-y≈nb
–¸ £yÊrv
A nFÃ h
a -lAk
– tE'

mataram todos os jovens, os filhos

tEm Ù–db
a l
¸ §Ùn¸m'
a -yik
– ˚tyimh
E

do rei. Não. Somente Amnon foi

hAtyÃ h
A £ÙlAHb
¸ a' yip
K -lav-yik
–

morto. Isso estava nos lábios de

tE' ÙtOnF v
a £ÙCym
i hAm˚W

Absalão desde que sua irmã,

:ÙtOx'
· rAmt
GA

Tamar, foi violentada. (...)”

¸ g¬F (aram. gaḇrîn).113
Termo massorético em destaque: §yÊrb

(hebr. ûḇišlōšeṯ rē‘āyw, contra seus três amigos) (a expressão possui os acentos muna' e zarqá). Esta
última acentuação está de acordo com aquela registrada nos códices L e A e também nas edições de Ginsburg
(1894), de Snaith (1958), de Breuer (1998), de Koren (1996) e Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525). As edições
baseadas no Códice L (BHK, BHS e Biblia Hebraica Leningradensia [BHL]) são também fiéis à sua fonte.
111 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
112 O Códice A possui uma anotação mais sucinta em sua masora parva, na mesma passagem bíblica: h
$ tk $b (“o
nome hAvm
¸ H
i [hebr. šim‘â, Shimeá] ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica escrito com a letra hê”). Na masora
magna desse manuscrito, constam as duas referências bíblicas: 2Sm 13.3, 32.
113 Essa unidade terminológica consta em duas passagens na massorá do Códice L, cf. 2Sm 8.3 (mm) e 13.32 (mp).
VwyAv„r teHl
û» ¸Hb
i ˚
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Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. homens, varões; 2. pessoas; 3. maridos.114
Significado do termo na massorá: nomes próprios de homem (nomes próprios
masculinos).115
¸ H
i (hebr. šim‘â, Shimeá).
Expressão bíblica em destaque: hAvm

Significado da nota massorética: “o nome hAvm
¸ iH (hebr. šim‘â, Shimeá) ocorre duas vezes (b
$ )
$ ), como nomes próprios
na Bíblia Hebraica, sendo escrito (tk) com a letra hê (h

masculinos (yr$bgb)”. Observação: nessa anotação, o termo §yÊrb
¸ g¬F (aram. gaḇrîn) é
abreviado como yr$bg, tendo o ponto acima da segunda letra (o caractere bêt [b]).
Comentário:
¸ H
i (hebr. šim‘â, Shimeá),
Na Bíblia Hebraica, existem duas acepções para a forma hAvm

sendo escrito com a consoante hê (h): 1. denominação masculina (Shiméa) e 2. uma forma
verbal imperativa (“escuta, ouve”). A forma verbal aparece algumas vezes nos livros de Salmos
e de Jó: Sl 17.1; 39.13; 50.7; 61.2; 84.9; 102.2; 119.149; 130.2; Jó 32.10 e 34.16.116 As duas
¸ iH (hebr. šim‘â, Shimeá), como nome próprio masculino, sendo grafado com
ocorrências de hAvm

a letra hê (h), aparecem em 2Samuel 13.3, 32. No livro de 1Crônicas constam, ainda, mais cinco
¸ H
i ,
ocorrências do mesmo nome próprio masculino, mas grafado com a letra ’alef (') (hebr. 'Avm

šim‘ā’, Shimeá): 1Cr 2.13; 3.5; 6.15, 24 e 20.7.117
¸ g¬F (aram. gaḇrîn) denota, sempre, “nomes
Na massorá, a lexia terminológica §yÊrb

próprios de homem”, isto é, “nomes próprios masculinos”. Uma formulação completa de tal
unidade terminológica encontra-se na masora magna do Códice L, em Números 10.24:
§yÊrb
¸ g¬F d
ËG §ohm
o H
¸ (aram. šǝmāhān dǝgaḇrîn) e tal locução massorética possui o significado de “nomes

de homens” (isto é, nomes próprios masculinos).
O caso em análise pode ser classificado como estreitamento, pois, a unidade lexical
¸ g¬F (aram. gaḇrîn) tem seu sentido restringido para indicar, na massorá,
massorética §yÊrb
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1086; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1841; Gesenius, 1962, p.
899; Fürst, 1867, p. 261; Tregelles, 1952, p. 156; Robinson, 1882, p. 177; Jastrow, 2005, p. 208-209; Sokoloff,
2002a, p. 119-120; idem, 2002b, p. 258-259; Melamed, 2001, p. 96; idem, 2005, p. 116; Harris, Archer Jr. e
Waltke, 1998, p. 1675; Kirst et alii, 1989, p. 279 e Mitchel, 2002, p. 107. Hebraico moderno: Even-Shoshan,
2003, p. 230; Alcalay, 1986, col. 317 e Berezin, 1995, p. 65.
115 Cf. BHK, p. XLIX ; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII ; BHQ Dt, p. XXVII; Yeivin, 1980, p. 86;
idem, 2003, p. 75; Frensdorff, 1968, p. 3; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 89; Hyvernat, 1904, p. 529
e Francisco, 2005b, p. 124.
116 Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra S, § 765, p. 642 e Even-Shoshan, 1997, p. 1180.
117 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 1181.
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especificamente “nomes próprios masculinos”. Além de tal característica neológica semântica, o
item

lexicográfico

massorético

§yÊrb
¸ g¬F

(aram.

gaḇrîn)

pode

ser

classificado

como

monossemêmico.118

§ 15
'rbwg
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Juízes 3.15.

masora magna.

Juízes 3.15.

h√whÃy-le' lE'r
ﬂ W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚q·vzÃ yC« w¬

Os filhos de Israel clamaram ao

v
a yiHÙm £ehl
A h√whÃy £’qyC√ w¬

SENHOR e o SENHOR suscitou-

-§eb
–

'ﬂrgF≈ -§eb
– d˚hE'-te'

119

ÙnyimyÃ -d¬y rEX
L '
i Hyi' y«nyimyÃ h
a

t
$ k yh hryvbw 'lqtm
120

:o:'

'rbwg

Ùd√yb
–¸ lE'r
ﬂ W
¸ y« -y≈nb
¸ ˚x¸lH
¸ yC« w¬

lhes um salvador, Ehud, filho

de Guerá, benjaminita, que era
canhoto. Por seu intermédio, os
filhos de Israel enviaram um

:bA'Ùm ™elm
e §ÙlÃgv
e l
¸ hAxnÃ m
i

tributo a Eglon, rei Moab (sic).

¸ wF gF (aram. gûḇǝrā’).121
Termo massorético em destaque: 'ﬂrb

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. homem; 2. marido; 3. pessoa; 4. alguém.122
Significado na massorá: nome próprio de homem (nome próprio masculino).123
– d˚hE' (hebr. ’ēhûḏ ben-gērā’, Ehud, filho de Guerá).
Expressão bíblica em destaque: 'ﬂrgF≈ -§eb

Significado da nota massorética: “o nome 'ﬂr≈Fg (hebr. gērā’, Guerá), como medida de
peso (óbolo) ('lqtm) e como nome de animal de pasto (animal ruminante) (hryvbw)
é escrito ($tk) com a letra hê (yh); como nome próprio masculino ('rbwg), é escrito
com o caractere ’alef (')”. Observação: a unidade terminológica massorética 'ﬂr¸bFwFg
(aram. gûḇǝrā’) é escrita por extenso: 'rbwg.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Falta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no Códice L.
120 O Códice A não possui nenhuma nota massorética para tal caso nessa passagem bíblica.
121 Essa unidade terminológica consta apenas em uma passagem na massorá do Códice L, cf. Jz 3.15 (mm).
122 Cf. Jastrow, 2005, p. 217; Sokoloff, 2002a, p. 119-120 e idem, 2002b, p. 258-259.
123 Cf. Hyvernat, 1904, p. 529.
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Comentário:
A nota massorética da masora magna do Códice L informa que o nome 'ﬂrgF≈ (hebr.
gērā’, Guerá), escrito com a letra ’alef (') denota nome próprio de homem (nome próprio

masculino); porém, o mesmo, sendo escrito com o caractere hê (h) (hebr. hﬂrgF≈ , gērâ), é
substantivo e significa duas realidades distintas: 1. animal de pasto (animal ruminante) e 2. uma
pequena medida de peso (o óbolo).124
¸ wF gF (aram. gûḇǝrā’), em dicionários de aramaico, denota “homem,
O substantivo 'ﬂrb

marido, pessoa, alguém”. No uso massorético, a citada unidade léxica significa “nome próprio
de homem”, isto é, “nome próprio masculino”. É uma situação semelhante à unidade
¸ g¬F (aram. gaḇrîn, cf. § 14), a qual denota
terminológica massorética estudada anteriormente §yÊrb

“nomes próprios de homem” ou “nomes próprios masculinos”. O caso da unidade léxica
massorética 'ﬂr¸bFwgF (aram. gûḇǝrā’) pode ser classificado como mais uma situação de
estreitamento, pois, na massorá, o termo indica, especificamente, algum “nome próprio
masculino”. Além disso, o mesmo item lexical possui características monossemêmicas.125
Em dois trechos da masora parva do Códice L, é possível encontrar duas notas
¸ wF gF (aram. gûḇǝrā’). As duas anotações do Códice L
contendo unidades lexicais sinônimas de 'ﬂrb

possuem uma redação mais extensa, além de serem completas: rabgFÃ £FwH (aram. šûm gǝḇar, cf.
ﬂ b
¯ gF¬ £FwH (aram. šûm gaḇrā’, cf. 1Cr 27.26). Ambas as expressões significam
1Cr 25.28) e (')r

“nome próprio de homem” ou “nome próprio masculino”.

Cf. Weil, 2001, p. § 1405, p. 167. A formulação da nota na masora magna do Códice L é um tanto prolixa. Na
masora finalis, há uma anotação um pouco mais clara: #h bytk 'lqtmw 'ryvbd #' bytk 'rbgd (“o nome 'ﬂr≈gF
[hebr. gērā’, Guerá], como nome próprio masculino, é escrito com o caractere ’alef, como nome de animal de
pasto (animal ruminante) e como medida de peso (óbolo) é escrito com a letra hê”), cf. Frensdorff, 1968, p.
276. Ginsburg também fornece uma anotação similar, mas com variações na terminologia e no sistema de
abreviaturas dos termos da massorá: •l' #ytk #yrbgd §hmS 'h bytk 'ryvbw 'ylqtm (...) §whnmysw 'nSylb #d 'ﬂr≈Fg (“o
nome 'ﬂrgF≈ [hebr. gērā’, Guerá], aparece quatro vezes na Bíblia Hebraica nesta forma e suas referências bíblicas
são [...]; como medida de peso [óbolo] e como nome de animal de pasto [animal ruminante] é escrito com o
caractere hê, como nomes próprios de homem é escrito com a letra ’alef”). Ginsburg fornece apenas quatro
referências para a forma 'ﬂrgF≈ (hebr. gērā’, Guerá): Gn 46.21; Êx 30.13; Lv 11.4 e Jz 3.15, cf. Ginsburg, 1971, vol.
1, letra g, § 214, p. 213. Como nome próprio masculino, 'ﬂrgF≈ (hebr. gērā’, Guerá), sendo escrito com a letra ’alef,
é encontrado nos seguintes trechos bíblicos: Gn 46.21; Jz 3.15; 2Sm 16.5; 19.17, 19; 1Rs 2.8; 1Cr 8.3, 5 e 7.
Como animal ruminante, o vocábulo hﬂrgF≈ (hebr. gērā’, Guerá), escrito com a letra hê, consta nas seguintes
passagens bíblicas: Lv 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.26, Dt 14.6, 14.7 e 14.8. Como medida de peso (óbolo),
nos seguintes passos bíblicos: Êx 30.13, Lv 27.25, Nm 3.47, 18.16 e Ez 45.12, cf. Even-Shoshan, 1997, p. 243.
O óbolo equivale à vigésima parte do siclo (c. 0,6g), cf. TEB, p. 2467.
125 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 16
lglg
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Neemias 13.5.

masora magna.

Neemias 13.5.

£AHwÃ hAlÙdÃg hAk
– H
¸ l
i Ùl WavyC¬ w¬
-te' £y«nt
¸ nO £Öyn« p
A l
¸ ~ ˚yAh
ö

e havia preparado para ele uma
126(...)

lglgw hlgv £vX dxb wO yO

grande sala onde depositavam,

antes, as oferendas, o incenso, os

£yilk
–E h
a wÃ h√nÙb¸l
G h
a hAxnÃ m
Gi h
a

utensílios, o dízimo do trigo, do vinho

HÙryit
G h
a §√gd
–ﬂ h
a raWv
¸ m
a ˚

novo e do azeite, o que estava destinado

£«yC w« l
¸ h
a t¬wc
¸ m
i rAhc
¸ yC« ahwÃ

aos levitas, aos cantores e aos porteiros,

£yÊrv
· H
KO h
a wÃ £yÊrr
Ë H
O m
¸ ahwÃ

da mesma forma que a parte reservada

:£y«nh
· k
–O h
a tam˚r¸t˚

em tributo para os sacerdotes.

Termo massorético em destaque: l¬Fgl
¸ gF¬ (hebr. galgal).127
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. roda; 2. roda de irrigação; 3. globo, esfera
celeste; 4. globo ocular; 5. restolho; 6. roldana; 7. cilindro; 8. redemoinho de vento.128
Significado to termo na massorá: o acento conjuntivo de cantilação galgal.129
A l
¸ wF yoh (hebr. depositavam, antes).
Expressão bíblica em destaque: £y«np

Significado da nota massorética: “16 vezes (wO yO ) o acento disjuntivo de cantilação ‘agalá
(hlgv) e o acento conjuntivo de cantilação galgal (lglgw) aparecem juntos (£vX dxb)”.
¸ gF¬ (hebr. galgal) é escrito por extenso: lglg.130
Observação: o termo massorético l¬gF l
O Códice A não possui mais o texto bíblico do livro de Esdras-Neemias, devido ao seu atual estado fragmentário.
Esse termo aparece apenas uma única vez na massorá do Códice L, cf. Ne 13.5 (mm). O mesmo manuscrito
registra, ainda, outra nomenclatura para tal acento: lƒgF l
¸ «gF (aram. gilgāl, roda), cf. L, fól. 480b, p. 972.
128 Cf. Jastrow, 2005, p. 245; Sokoloff, 2002a, p. 129; idem, 2002b, p. 285; Melamed, 2001, p. 101 e idem, 2005, p.
123. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 253; Alcalay, 1986, col. 350 e Berezin, 1995, p. 73.
129 Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p. XXXI-XXXII;
Wickes, 1970, p. 12 e 22 (primeira parte) e p. 11 e 26 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1455 e 1457;
Yeivin, 1980, p. 167, 212, 264 e 271; idem, 2003, p. 177 e 197; Revell, 1992c, p. 595-596; Gesenius, 1980, p.
61-62; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66; Kerr, 1980, p. 93; Ross, 2005, p. 570-571; Scott, 1995, p. 31, 34 e
52 e Francisco, 2005b, p. 193, 194 e 198.
130 Ginsburg fornece outra redação para essa anotação massorética: (...) #mysw hÖrp ynrqw wjmwy §b xry #vXb w#y (“16
vezes o acento disjuntivo de cantilação ‘agalá e o acento conjuntivo de cantilação galgal aparecem juntos”), cf.
Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 140, p. 627. Observação: os acentos galgal e ‘agalá possuem nomes alternativos
nesta anotação: 1. galgal: OwmOwy §eGb ﬁxr
„ yo (hebr. yārēaḥ ben yômô, lua de um dia); 2. ‘agalá: h‡rp
Ko -y≈nr
Ë —q (hebr. qarnê-pārâ,
126
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Comentário:
Segundo a anotação da massorá, o acento disjuntivo de cantilação ‘agalá ( π ) e o
acento conjuntivo de cantilação galgal ( ö ) aparecem 16 vezes juntos nos 21 livros bíblicos
compostos em forma de prosa.131 Essa rara combinação de acentos massoréticos é observada e
comentada por alguns estudiosos da massorá e de hebraico bíblico.132
¸ gF¬ , galgal) e seu cognato aramaico ('olgFÕ l
¸ gF¬ ,
O nome do acento galgal em hebraico (l¬gF l

galgǝlā’) significam, basicamente, “roda, cilindro, globo”. Tal nomenclatura é, possivelmente,

uma das mais antigas dadas a tal acento, possuindo relação com o formato gráfico do mesmo.
Porém, nas edições atuais da Bíblia Hebraica o formato é composto por linhas retas,
¸ gF¬ ). Nos
semelhante à letra “v” ( ö ), sendo colocado sob a palavra ou expressão (ex.: lögF¬ l

manuscritos massoréticos medievais, o nome possui coerência, pois a figura é mais
arredondada, além de ter uma forma semicircular, similar a uma “lua nova” ( ̮ ).133
O caso em estudo pode ser classificado como estreitamento, pois o termo massorético
l¬gF l
¸ gF¬ (hebr. galgal) é usado, especificamente e unicamente, para indicar um determinado acento de

cantilação e não algum objeto arredondado, como a roda, o cilindro, o globo ou algo semelhante.
Como o item lexicográfico da massorá indica, somente e unicamente, o acento de cantilação
galgal, pode ser classificado como monossemêmico.134

chifres de vaca). A masora finalis também possui a mesma nota, mas há um nome alternativo para o acento
‘agalá: lglgw lwdg rzp £vXb £yqwsp w"y (“16 versículos com os acentos ‘agalá e galgal”), cf. Frensdorff, 1968, p.
357. Observação: o acento ‘agalá é denominado aqui de lOwdƒFg r≈zpKo (hebr. pāzēr gāḏôl, grande chicotada).
131 Cf. Weil, 2001, § 3998, p. 434; BHQ Ed-Ne, p. 38* e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 140, p. 627.
132 Cf. Wickes, 1970, p. 26 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1455; Yeivin, 1980, p. 212; idem, 2003, p. 177;
Joüon e Muraoka, 1993, p. 65 e Gesenius, 1980, p. 60.
133 Os estudiosos comentam o antigo formato do acento galgal nos códices massoréticos e a nova forma do
mesmo nas edições impressas da Bíblia Hebraica. Os eruditos comentam que o antigo formato era
arredondado, tendo uma forma semicircular, assemelhando-se ao de uma “lua nova”, cf. Dotan, 1972b, col.
1455 e Wickes, 1970, p. 22 (primeira parte) e p. 26 (segunda parte). Tal acento de cantilação possui outros
nomes que fazem referências à sua antiga figura arredondada: wO mOwy §eGb ﬁx„roy (hebr. yārēaḥ ben yômô, lua de um dia)
ou OwmOwy §eGb xﬁrey (hebr. yeraḥ ben yômô, lua de um dia) e §apwO ' (hebr. ’ôp̄an, roda), cf. Koren, 1996, p. 20; Wickes,
1970, p. 22 (primeira parte) e p. 26 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1455; Yeivin, 1980, p. 212; idem, 2003,
p. 177 e Francisco, 2005b, p. 193, 194 e 198.
134 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 17
'yvg
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Esdras 7.28.

masora magna.

Esdras 7.28.

y≈np
¸ l
i desx
e -hA~LXh
i yalvA wÃ

dsx hoXiΩh ylvw yltpn §b

Diante do rei, dos conselheiros e de

o:v
$ gb

todos os mais altos ministros do rei,

135

y„rW
A -lAkl
¸ ˚ wyAcv
· ÙyÃw ™elm
Ge h
a

em

y«n'
· w¬ £yÊrb
–O gF« h
a ™elm
Ge a h

sua

fidelidade,

ele

se

inclinou sobre mim; então,

yahl
» '
È h√whÃy-d¬y–¸k yit
G q
Ÿ z∑¬ x
a t
¸ h
i

consolidado – pois a mão do

lE'r
ﬂ W
¸ yC« im hAcb
–¸ q
Ÿ '
e w√ yalv
A

SENHOR, meu Deus, estava sobre

:yim
G v
i tÙl·vl
a £yiH'ﬂr

mim - , reuni alguns chefes de
Israel para partir comigo.

Termo massorético em destaque: 'ƒyv¸ gF¬ (aram. ga‘yā’).136
Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. mugido; 2. soluço; 3. gemido.137
Significado do termo na massorá: o acento secundário de cantilação ga‘ya.138
i (hebr. hiṭṭâ, se inclinou).
Expressão bíblica em destaque: hALXh

Significado da nota massorética: “para Ben Naftali (yltpn §b) a locução desx
e -hoXh
Ωi yalv
A wÃ
(hebr. wǝ‘ālay hiṭṭâ ḥeseḏ, fidelidade, ele se inclinou sobre mim) (dsx hoXh
Ωi ylvw) possui o
acento secundário de cantilação ga‘ya ($vgb)”. Observação: a unidade léxica da massorá
'ƒyv
¸ gF¬ (aram. ga‘ǝyā’) é abreviada como $vg.

Comentário:
A anotação massorética na masora magna do Códice L informa que a expressão verbal
hAX
L h
i (hebr. hiṭṭâ, se inclinou), no texto de Esdras 7.28, possui o acento de cantilação ga‘ya ( Ω ),
O Códice A, por estar atualmente em estado fragmentário, não possui mais o texto do livro de Esdras-Neemias.
O Códice L registra outra nomenclatura para tal acento: hƒyv¸ y≈gF (aram. gê‘yâ), cf. L, fól. 480b, p. 972.
137 Cf. Jastrow, 2005, p. 261 e Sokoloff, 2002a, p. 134. Os dicionários de hebraico moderno trazem a acepção
massorética, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 272; Alcalay, 1986, col. 375 e Berezin, 1995, p. 79.
138 Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV; BHQ Mg, p. XCV, XCIX e C; BHQ Ed-Ne, p. XXVII, XXXI e XXXII; BHQ Dt, p.
XXVII, XXXI e XXXII; MGK, p. zy (p. 17); Dotan, 1972b, col. 1450; Yeivin, 1980, p. 86 e 241; idem, 2003, p. 75 e
210; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 90; Scott, 1995, p. 38 e 52; Römer e Macchi, 1994, p. 15; Frensdorff,
1968, p. 3; Hyvernat, 1904, p. 530 e Francisco, 2005b, p. 124 e 198.
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de acordo com a tradição de acentuação da família Ben Naftali. Segundo a tradição da família
Ben Asher, a mesma expressão não possui tal acento massorético, possuindo o sinal maqqef
unido à mesma ( - ), sendo da seguinte forma: -hAX
L h
i (hebr. hiṭṭâ-, se inclinou). Esta última
forma é aquela que se encontra no texto do Códice L.139 O formato do acento secundário ga‘ya
é similar a uma pequena barra em posição vertical ( Ω ), sendo colocada sob a palavra ou
expressão, geralmente antes da principal sílaba tônica (ex.: 'ƒyv¡¸ gF¬ ).140
A unidade léxica 'ƒyv¸ gF¬ (aram. ga‘yā’) possui, sempre na massorá, o sentido do acento
secundário de cantilação ga‘ya, não possuindo outros significados possíveis. Esse acento não
possui valor melódico e sua função é indicar uma diminuição do tom da voz na leitura do
trecho da Bíblia Hebraica.141 Este caso pode ser classificado como estreitamento, sendo uma
das formas possíveis de neologismo semântico. A restrição se dá por causa do uso específico
da unidade léxica denotando um determinado acento de cantilação, dentro do uso massorético.
Tal acento indica uma forma de leitura do texto bíblico em tom baixo que, segundo a ótica
massorética, faz lembrar, metaforicamente, um mugido, um gemido ou um soluço. Esse caso
apresenta também monossememia.142

Este caso possui uma breve explicação na Biblia Hebraica Quinta (BHQ), na seção de comentários sobre a
masora magna do Códice L no livro de Esdras, informando que a tradição Ben Naftali lê a locução
massorética hALXΩih (hebr. hiṭṭâ, se inclinou) com o acento ga‘ya, na passagem de Esdras 7.28, cf. BHQ Ed-Ne,
p. 30*. A forma -hALXih (hebr. hiṭṭâ-, se inclinou) pode ser verificada em diversas edições da Bíblia Hebraica: a
BHK, a BHS, a BHQ e a BHL, que reproduzem o Códice L, possuem a mesma forma. As edições de Snaith
(1958), de Ginsburg (1894), de Breuer (1998) e de Koren (1996), que são baseadas em outras fontes
massoréticas, possuem também a mesma forma. O tratado massorético Sefer ha-&illufim não registra em suas
listas tal diferença entre as tradições Ben Asher e Ben Naftali. Contudo, há uma variação entre ambas as
famílias de massoretas sobre a acentuação da expressão wyAc·vÙyÃw (hebr. wǝyô‘ăṣāyw, e seus conselheiros), que
consta na mesma passagem de Esdras 7.28. De acordo com tal obra, a tradição Ben Asher adota o acento
ga‘ya na mesma locução: wyAc·vÙyÃïw (hebr. wǝyô‘ăṣāyw, e seus conselheiros). Todavia, a tradição Ben Naftali não
adota tal acento no caso em análise, cf. Lipschütz, 1962, p. 56.
140 Cf. Yeivin, 1980, p. 241 e idem, 2003, p. 210.
141 Nas fontes sobre a massorá, tal acento possui uma variedade de grafias: hƒy¯vgF¬ (hebr. ga‘yâ), hƒy¯vÊygF (hebr. gî‘yâ),
hƒy¯vgF≈ (hebr. gē‘yâ), hƒyœvgF≈ (hebr. gē‘ăyâ) e hƒyivgFÕ (hebr. gǝ‘îâ). Tal acento de cantilação é o mesmo que o acento
conhecido atualmente como meteg (hebr. getem, meṯeḡ, freio). Esta última nomenclatura aparece, normalmente, nas
obras dedicadas à gramática do hebraico bíblico, porém, nas anotações massoréticas, tal nome nunca foi
registrado. O nome meteg apareceu pela primeira vez no tratado massorético ‘Eyn ha-Qore’, de Jecutiel ben Judá,
o Vocalizador (c. séc. XII) e Elias Levita conhece e utiliza essa mesma nomenclatura em sua obra Massoreth haMassoreth (Venezia, 1538), cf. Yeivin, 1980, p. 241; idem, 2003, p. 210; Dotan, 1972b, col. 1450; Gesenius, 1980,
p. 64; Joüon e Muraoka, 1993, p. 60 n. 2; Revell, 1992c, p. 594-595 e Francisco, 2005b, p. 198.
142 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 18
l'qzxyd rwbd
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 21.2.

masora magna.

Gênesis 21.2.

£Ahr
ﬂ b
¸ '
a l
¸ hﬂrW
A delt
GE w¬ raht
Ga w¬

Ela engravidou, deu um filho a

-reH'
· dEvÙGml
a wy√nq
ÿ zÃ l
i §Eb
–

Abraão na sua velhice, no tempo

O ~ reb
– d
–Ê
:£yihl
» '
È Ù&t'

(...) [S
$ ylb] p
$ rX
$ wtw' rwbyd

que Deus lhe havia dito.

ﭏqzxyd rwbyd lkw
143:o:§whtwkd

e yGd
Ê rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr dîḥezqē’l).144
Expressão massorética em destaque: l'EqzÕ x

Significado da expressão em dicionários de hebraico: fala de Ezequiel.145
Significado da expressão na massorá: referência a formas da raiz verbal rbd (hebr. dbr, piel:
falar) junto com determinados pronomes que são vocalizados com o sinal diacrítico
rafê, em passagens do livro de Ezequiel.146
– d
–Ê (hebr. dibber ’ōṯô, lhe havia dito).
Expressão bíblica em destaque: Ù&t'O reb

Significado da nota massorética: “a forma Ù&t'O reb
– d
–Ê (hebr. dibber ’ōṯô, lhe havia dito)
$ ) com o sinal diacrítico rafê (p
$ r)
(wtw' rwbyd) aparece na Bíblia Hebraica nove vezes (X
$ ylb]) (...) e sempre (lkw) junto a formas da raiz verbal rbd (hebr. dbr,
nesta forma ([S

piel: falar) no livro de Ezequiel (ﭏqzxyd rwbyd) constam formas similares (§whtwkd)”.
A anotação da masora magna do Códice L, na passagem bíblica mencionada, não é legível o suficiente. A nota
está registrada na parte inferior do fólio 11a e algumas palavras bíblicas aludidas na anotação e termos
massoréticos estão quase apagados, cf. L, fól. 11a, p. 33. A unidade léxica da massorá em forma abreviada S
$ ylb
$ ylb] por não estar nítida e foi reconstituída, neste trabalho, de
(nesta forma) é colocada entre colchetes [S
acordo com a Massorah Gedolah, cf. Weil 2001, § 136, p. 17. O Códice A não possui mais o texto bíblico do
livro de Gênesis, por estar atualmente em estado fragmentário.
144 Esse sintagma consta em uma única passagem da massorá do Códice L, cf. Gn 21.2 (mm).
145 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 306; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 406; Clines, 2001, p. 199;
Gesenius, 1962, p. 297; Fürst, 1867, p. 562; Tregelles, 1952, p. 345; Robinson, 1882, p. 394-395; Alonso Schökel,
1997, p. 748; Kirst et alii, 1989, p. 88 e Jastrow, 2005, p. 294 e 574. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p.
290; Alcalay, 1986, col. 397 e 924 e Berezin, 1995, p. 86 e 408. O cognato aramaico do vocábulo hebraico rFwbG ÊGd
(dibbûr) é 'ﬂrwF GbyGÊd (dîbbûrā’), possuindo a mesma acepção de seu equivalente hebraico, cf. Jastrow, 2005, p. 295;
Sokoloff, 2002a, p. 144; idem, 2002b, p. 326; Melamed, 2001, p. 109 e idem, 2005, p. 132.
146 Expressão não relacionada nas listagens de termos massoréticos.
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Observação: a expressão l'EqzÕ x
e yGd
Ê rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr dîḥezqē’l) possui a seguinte grafia
na masora magna do Códice L, em Gênesis 21.2: ﭏqzxyd rwbyd (os dois últimos
caracteres hebraicos da última expressão, ’alef ['] e lamed [l], estão aglutinados,
possuindo a forma gráfica especial ﭏ: ﭏqzxyd); além disso, a primeira lexia é grafada
com a letra yod (y): rwbyd.
Comentário:
A observação na masora magna em Gênesis 21.2 do Códice L informa que em nove
passagens do texto bíblico hebraico formas da raiz verbal rbd (hebr. dbr, piel: falar) aparecem
junto a pronomes demonstrativos, tais como yit
& '
O (hebr. ’ōṯî, a mim), Ù&t'
O (hebr. ’ōṯô, lhe), ™ot
& '
O
(hebr. ’ōṯāḵ, a ti), ™ot
& wO ' (hebr. ’ôṯāḵ, a ti), £ot
& '
O (hebr. ’ōṯām, a eles) e £ot
& wO ' (hebr. ’ôṯām, a eles),
todos possuindo o sinal diacrítico rafê ( & ). Tais construções encontram-se nos seguintes
trechos bíblicos: Gn 21.2; Nm 26.3; 1Rs 22.24; Jr 1.16; 4.12; 5.5; 12.1; 35.2 e 2Cr 18.23.147
No livro de Ezequiel, tais tipos de locuções são muito comuns, aparecendo em vários
trechos: Ez 2.1; 3.22, 24, 27; 14.4; 22.14; 40.4 etc.148 Algumas formas que aparecem no texto
bíblico hebraico são as seguintes: Ù&t'O reb
– d
–Ê (hebr. dibber ’ōṯô, lhe havia dito, cf. Gn 21.2),
£ot
& '
O (...) rEb
G d
ﬁ yÕ w¬ (hebr. wayǝḏabbēr [...] ’ōṯām, e disse-lhes, cf. Nm 26.3), ™ot
& wO ' (...) rEb
G d
ﬁ yÕ w¬ (hebr.

wayǝḏabbēr [...] ’ôṯāḵ, e disse a ti, cf. Ez 40.4) etc.

A expressão massorética, que aparece na masora magna em Gênesis 21.2 no Códice
L, representa mais uma situação de estreitameno, além de apresentar características
tipicamente monossemêmicas.149 O fato indica que a expressão da massorá se refere, de
modo específico, a formas da raiz verbal rbd (hebr. dbr, piel: falar) associadas a diversos
formatos de pronomes em várias passagens bíblicas, inclusive, no livro de Ezequiel. O caso
do sintagma l'EqÕzexyGÊd rFwGbGÊd (hebr. dibbûr dîḥezqē’l) é semelhante ao caso da expressão
heHOm rFwGbGÊd (hebr. dibbûr mōšeh, cf. § 19), pois ambos podem ser classificados como

estreitamento semântico, dentro da prática dos massoretas.

Cf. Weil 2001, § 136, p. 17; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra d, § 30, p. 222; Fernández Tejero, 2004, p. 128 e EvenShoshan, 1997, p. 137-139.
148 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 137-139.
149 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 19
hSm rwbd
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 16.34.

masora parva.

Êxodo 16.34.

-le'~ h√whÃy~ h√Fwic reH'· k
–a
y≈np
¸ l
i §Orh
· '
a ˚hExy«nF yC¬ w¬ heHm
O

$' $m $b

hSm rwbyd lkw l
$

150hSmw

§rh' twdlt hl'w

Aarão o pôs, qual reserva, diante
do Documento, conforme o SENHOR ordenara

:tÂrm
A H
¸ m
i l
¸ tÁdv
E h
A

a Moisés.

O rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr mōšeh).151
Expressão massorética em destaque: heHm

Significado da expressão em dicionários de hebraico: fala a Moisés.152
Significado da expressão na massorá: referência a todo trecho bíblico onde a locução
heHm
O -le' hƒwhÃy rGb
E d
ﬁ yÕ w¬ (hebr. wayǝḏabbēr yhwh ’el-mōšeh, e disse o SENHOR a Moisés) ou

expressão similar aparece no texto bíblico hebraico.153
O -le' h√whÃy h√wF c
i (hebr. ṣiwwâ yhwh ’el-mōšeh, ordenou o
Expressão bíblica em destaque: heHm

SENHOR a Moisés).
O -le' h√whÃy h√wF c
i (hebr. ṣiwwâ yhwh ’el-mōšeh,
Significado da nota massorética: “a locução heHm

ordenou o SENHOR a Moisés) é um hapax legomenon (l
$ ) e todas (lkw) as demais
ocorrências da expressão heHm
O -le' hƒwhÃy rGb
E d
ﬁ yÕ w¬ (hebr. wayǝḏabbēr yhwh ’el-mōšeh, e disse o
SENHOR a Moisés) (hSm rwbyd) são parecidas entre si, com a exceção de um caso
$ b
$ ), que é a passagem onde consta a frase heHm
O ˚ §Orh
· '
a tOd¸lÙGt hel
G '
E wÃ (hebr. wǝ’ēlleh
('$ m

tôlǝḏōṯ

’ahărōn

ûmōšeh,

e estas são as gerações de Aarão e de Moisés)

(hSmw §rh' twdlt hl'w) (em Números 3.1)”. Observação: a expressão massorética
O texto bíblico do livro de Êxodo não consta mais no Códice A.
Esse sintagma consta apenas em uma passagem na massorá do Códice L, cf. Êx 16.34 (mp).
152 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 602; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 642; Clines, 2001, p. 510;
Gesenius, 1962, p. 466; Fürst, 1867, p. 875; Tregelles, 1952, p. 514; Robinson, 1882, p. 623; Jastrow, 2005,
p. 294 e 849; Alonso Schökel, 1997, p. 763; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 883; Kirst et alii, 1989, p.
144 e Mitchel, 2002, p. 42. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 290; Alcalay, 1986, col. 397 e 1517 e
Berezin, 1995, p. 86 e 408. Sobre a forma e o significado do cognato aramaico da unidade léxica hebraica
rFwGbGÊd (dibbûr), cf. nota 145 deste capítulo. Em dicionários de aramaico consta o nome masculino heHm (mšeh),
cf. Jastrow, 2005, p. 849; Sokoloff, 2002a, p. 333 e idem, 2002b, p. 712.
153 Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 93; Scott, 1995, p. 39 e Francisco, 2005b, p. 124.
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heHm
O rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr mōšeh) é escrita por extenso: hSm rwbyd; além disso, o primeiro

termo é grafado com o caractere yod (y): rwbyd.
Comentário:
A nota da masora parva do Códice L possui uma observação sobre a locução
heHm
O -le' h√whÃy h√wF c
i (hebr. ṣiwwâ yhwh ’el-mōšeh, ordenou o SENHOR a Moisés) no texto bíblico

hebraico. O significado da anotação é a seguinte: na passagem de Êxodo 16.34, a expressão
heHm
O -le' h√whÃy h√wF c
i (hebr. ṣiwwâ yhwh ’el-mōšeh, ordenou o SENHOR a Moisés) é única na Bíblia

Hebraica, somente aparecendo neste trecho bíblico. Essa frase contém a preposição separável
-le' (hebr. ’el-, para, a, em direção a), ao invés da partícula de objeto direto -te' (hebr. ’eṯ-,

partícula não traduzível), como se poderia esperar. Todas as demais ocorrências dessa mesma
frase contêm a partícula de objeto direto (-te', hebr. eṯ-), sendo, então, redigidas da seguinte
forma: heHm
O -te' h√whÃy h√wF c
i (hebr. ṣiwwâ yhwh ’eṯ-mōšeh, ordenou o SENHOR a Moisés). Somente
existe uma exceção para este caso: na passagem de Números 3.1, encontra-se a seguinte
GÊ (hebr. dibber yhwh ’eṯ-mōšeh, falou o SENHOR a Moisés). Os termos
redação: heHOm-te' h√whÃy rGebd
O ˚ §Orh
· '
a tOdl
¸ ÙGt hel
G '
E wÃ (hebr. wǝ’ēlleh tôlǝḏōṯ ’ahărōn
hebraicos do final da nota massorética heHm

ûmōšeh, e estas são as gerações de Aarão e de Moisés) são uma referência ao texto de Números

3.1 e tal frase está no início desta passagem bíblica.154
G d
ÊG (hebr. dibbûr mōšeh) é uma referência específica a uma
O sintagma massorético heHOm rFwb

determinada frase que aparece com muita freqüência na Bíblia Hebraica que é
heHOm-le' hƒwhÃy rGb
E d
ﬁ yÕ w¬ (hebr. wayǝḏabbēr yhwh ’el-mōšeh, e disse o SENHOR a Moisés) ou a expressões

similares a esta, tais como: rOm'Gl
E heHm
O -le' hƒwhÃy rGb
E d
ﬁ yÕ w¬ (hebr. wayǝḏabbēr yhwh ’el-mōšeh lē’mōr, e
disse o SENHOR a Moisés dizendo [...]), §Orh
· '
a -le'wÕ heHm
O -le' hƒwhÃy rGb
E d
ﬁ yÕ w¬ (hebr. wayǝḏabbēr yhwh ’eli (hebr. ṣiwwâ yhwh
mōšeh wǝ’el-’ahărōn, e disse o SENHOR a Moisés e a Aarão), heHOm-te' h√whÃy h√wF c

’eṯ-mōšeh, ordenou o SENHOR a Moisés) e heHm
O -le' h√whÃy h√wF c
i (hebr. ṣiwwâ yhwh ’el-mōšeh, ordenou

o SENHOR a Moisés).155 O objetivo da observação massorética é sobre os vários tipos de redação
de tais frases similares em diversas passagens da Bíblia Hebraica, numa tentativa de se evitar
possíveis confusões de transcrição textual das mesmas nos manuscritos massoréticos.

154
155

Cf. Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 93.
Cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra d, § 66 e § 67, p. 224; ibidem, 1971, vol. 2, letra c, § 83, p. 511 e EvenShoshan, 1997, p. 250 e 980.
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O caso em análise representa estreitamento, pois a elocução da massorá somente se
refere às diversas frases bíblicas citadas no parágrafo anterior e não a qualquer fala ou discurso
dirigidos a Moisés. A locução massorética heHm
O rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr mōšeh), por causa de seu
significado único e específico nas anotações da massorá, pode ser classificada como
monossemêmica.156

§ 20
§ygwz
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Isaías 44.8.

masora magna.

Isaías 44.8.

˚hËrt
Gi -la'wÃ ˚d·xp
¸ t
Gi -la'

Não tremais, não tenhais medo!

ßyit
G v
¸ m
a H
¸ ih zA'm
E '◊lh
·

Acaso não to fiz ouvir e não to

yﬂdv
E ~ £et
G '
a wÃ 157 yiGtd
Ë gF¬ h
i wÃ
§yE'wÃ yﬁdv
A l
¸ b
–a m
i –ﬁhÙlÈ' H≈yh
·

hyymdq nO ynyvb gO §m
158(...)

§ygwz d
$

$'w bsn 'l

:yit
G v
¸ d
ﬂ y√ -lab
– r˚c

anunciei há muito tempo? Não

sois minhas testemunhas
disso? Há algum deus fora de
mim? Seguramente, não existe
nenhum Rochedo, do qual eu não
tivesse conhecimento!

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Ester 5.1.

masora magna.

Ester 5.1.

Hab
– l
¸ t
Gi w¬ yiHyilH
K¸ ah £ÙCyb
–a yihyÃ w¬

Ao fim de três dias, eis o que

dOmv
· t
Ga w¬ t˚k¸lam rEt
G s
¸ '
e

aconteceu. Ester pôs suas vestes

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
No manuscrito completo de Isaías encontrado em 1947 na primeira caverna de Ḥirbet Qumran (identificado
como 1QIsa), a expressão £eGt'a Ãw (hebr. wǝ’attem, e vós) apresenta uma situação de variação ortográfica, sendo
escrita do seguinte modo: hmt'w (hebr. w’tmh), cf. HUBP Is, p. Xcq (p. 199) (segundo bloco).
158 O Códice A não possui anotação na masora magna para a locução yﬂdEv £eGt'
a Ãw (hebr. wǝ’attem ‘ēḏāy, sois minhas
testemunhas), em Isaías 44.8. Entretanto, existe uma nota na masora parva desse manuscrito para tal expressão,
na mesma passagem bíblica: b$ (“a expressão ocorre duas vezes na Bíblia Hebraica”). Na masora parva do
Códice L, consta uma forma abreviada de sua própria nota que está na masora magna: §ygwz $d (“quatro grupos
de locuções”). Os dois manuscritos do Texto Massorético possuem observações diferentes sobre o mesmo
caso em Isaías 44.8 e as anotações de ambos estão corretas.
156
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tyimy«np
K¸ h
a ™elm
Ge ah-tyEb
– racx
· b
–a

reais e postou-se no pátio interno do

™elm
Ge ahwÃ ™elm
Ge ah tyEb
– xaknO

palácio, defronte do palácio. O rei

Ùt˚k¸lm
a 'Es
– k
–i -lav bEHÙy

estava sentado no seu trono real,

xaknO t˚k¸lm
Ga h
a ~ tyEbb
–¸

tybb dx §ydxym b
$ b
$ §$m

:t«yb
–A h
a xatp
Ke

159(...)

§ygwz h
$

§whnmysw tyb dxw

no palácio real, diante da porta
de entrada.

Termo massorético em destaque: §y«gwO z (aram. zôḡîn).160
Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. pares, duplas; 2. grupos, conjuntos,
times; 3. esposos; 4. tesouras.161
Significados do termo na massorá: 1. pares; 2. grupos, conjuntos.162
Expressões bíblicas em destaque: Isaías 44.8: yﬂdvE £et
G '
a wÃ (hebr. wǝ’attem ‘ēḏāy, sois minhas
testemunhas); Ester 5.1: t˚k¸lm
Ga h
a tyEbb
–¸ (hebr. bǝḇêṯ ham-malḵûṯ, no palácio real).
Significados das notas massoréticas:
$ ) grupos (§ygwz) contendo três expressões (gO §m) em um determinado
Isaías 44.8: “quatro (d

contexto bíblico (nO ynyvb), sendo que a primeira locução (hyymdq) não é conectada
(bsn 'l) à conjunção waw ($'w)”.
$ ) pares (§ygwz) contendo duas expressões (b
$ b
$ §$m) especiais (§ydxym): uma
Ester 5.1: “cinco (h
–¸ (hebr. bǝḇêṯ, lit. em uma casa, em um palácio) (tybb) e outra (dxw) é tyEb
G
(dx) é tyEbb

(hebr. bǝêṯ, casa, palácio) (tyb) e suas referências bíblicas são (§whnmysw) (...)”.
Em ambas as passagens, a unidade léxica §y«gwO z (aram. zôḡîn) é escrita por extenso: §ygwz.
Comentário:
Isaías 44.8: a nota da masora magna do Códice L, no trecho bíblico selecionado, é
dedicada a determinados grupos de palavras ou expressões bíblicas que possuem alguma
característica textual em comum. A anotação faz referência a quatro grupos contendo três
vezes a mesma locução em três passagens da Bíblia Hebraica, sendo que na primeira
O Códice A não possui mais o texto do livro de Ester.
Essa unidade terminológica é registrada muitas vezes no Códice L, cf. Is 44.8 (mp e mm), Et 5.1 (mp e mm) etc.
161 Cf. Jastrow, 2005, p. 384; Sokoloff, 2002a, p. 173; idem, 2002b, p. 400; Melamed, 2001, p. 132 e idem, 2005, p.
159. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 479; Alcalay, 1986, col. 655 e Berezin, 1995, p. 207.
162 Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; MGK, p. zy (p.
17); Díaz Esteban, 1975, p. LXXXII; Frensdorff, 1968, p. 4; Yeivin, 1980, p. 89; idem, 2003, p. 77; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 102; Scott, 1995, p. 39; Römer e Macchi, 1994, p. 15; Hyvernat, 1904, p. 535;
Ginsburg, 1968, p. 211 e Francisco, 2005b, p. 126.
159
160

111

ocorrência de cada uma das expressões não há a conjunção waw prefixada. Abaixo, há um
esquema sobre o que se está relatando.163
ßyix'
A ™˚m√y-yik
G (hebr. kî-yāmûḵ ’āḥîḵā, se teu irmão tiver dívidas) (cf. Lv 25.25).
ßyix'
A ™˚m√y-yikÃw (hebr. wǝḵî-yāmûḵ ’āḥîḵā, e se teu irmão tiver dívidas) (cf. Lv 25.35).
ßyix'
A ™˚m√y-yikÃw (hebr. wǝḵî-yāmûḵ ’āḥîḵā, e se teu irmão tiver dívidas) (cf. Lv 25.39).
Hyi' tÙ'Em-HEH (hebr. šēš-mē’ôṯ ’îš, seiscentos homens) (cf. Jz 18.11).
Hyi' tÙ'Em-HEHÃw (hebr. wǝšēš-mē’ôṯ ’îš, e seiscentos homens) (cf. Jz 18.16).
Hyi'h
o tÙ'Em-HEHwÃ (hebr. wǝšēš-mē’ôṯ ’îš, e seiscentos homens) (cf. Jz 18.17).
yﬂdv
E £et
G '
a (hebr. ’attem ‘ēḏāy, sois minhas testemunhas) (cf. Is 43.10).
yﬂdv
E £et
G '
a wÃ (hebr. wǝ’attem ‘ēḏāy, e sois minhas testemunhas) (cf. Is 43.12).
yﬂdv
E £et
G '
a wÃ (hebr. wǝ’attem ‘ēḏāy, e sois minhas testemunhas) (cf. Is 44.8).
™At
G '
i £yib
– r
ﬁ £yiGmv
a (hebr. ‘ammîm rabbîm ’ittāḵ, numerosos povos estarão contigo) (cf. Ez 38.6).
™AtÙ' £yib
– r
ﬁ £yim
G v
a wÃ (hebr. wǝ‘ammîm rabbîm ’ôṯāḵ, e numerosos povos que estarão contigo) (cf. Ez 38.9).
™At
G '
i £yib
– r
ﬁ £yim
G v
a wÃ (hebr. wǝ‘ammîm rabbîm ’ittāḵ, e numerosos povos estarão contigo) (cf. Ez 38.15).

Ester 5.1: a nota da masora magna do Códice L informa que na Bíblia Hebraica há
G (hebr. bǝêṯ,
cinco pares de expressões especiais contendo o vocábulo em estado construto tyEb

casa do), sendo que na primeira ocorrência de cada par, tal palavra contém a preposição
–¸ (hebr. bǝḇêṯ, lit. em uma casa do); na segunda
inseparável ¸Gb (hebr. bǝ, em, no, na): tyEbb
G (hebr. bǝêṯ, casa do).
ocorrência de cada par, o mesmo vocábulo não possui tal preposição: tyEb

A seguir, consta um esquema sobre essa explicação.164

Cf. Weil, 2001, § 2373, p. 269; Frensdorff, 1864, § 239, p. 134; idem, 1968, p. 341 e Ginsburg, 1971, vol.
1, letra w, § 86, p. 413.
164 Cf. BHQ Mg, p. 48*; Weil, 2001, § 3761, p. 408; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra b , § 248, p. 179 e
Frensdorff, 1968, p. 340.
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rOwb
G h
a tyEbb
–¸ (hebr. bǝḇêṯ hab-bôr, na prisão) (cf. Êx 12.29).
rOwb
G h
a tyEb
G (hebr. bêṯ hab-bôr, prisão) (cf. Jr 37.16).
tyiHp
¸ x
o h
a tyEbb
–¸ (hebr. bǝḇêṯ haḥ-ḥāp̄šîṯ, em uma casa afastada) (cf. 2Rs 15.5).
tyiHp
¸ x
o h
a tyEb
G (hebr. bêṯ haḥ-ḥāp̄šîṯ, casa afastada) (cf. 2Cr 26.21).
voHr
ﬂ tyEbb
–¸ (hebr. bǝḇêṯ rāšā‘, sobre a casa do mau) (cf. Pv 3.33).
voHr
ﬂ tyEb
G (hebr. bêṯ rāšā‘, casa do mau) (cf. Mq 6.10).
leb'
E tyEbb
–¸ (hebr. bǝḇêṯ ’ēḇel, na casa do luto) (cf. Ec 7.4).
leb'
E tyEb
G (hebr. ḇêṯ ’ēḇel, casa do luto) (cf. Ec 7.2).
t˚k¸lm
Ga h
a tyEbb
–¸ (hebr. bǝḇêṯ ham-malḵûṯ, no palácio real) (cf. Et 5.1).
t˚k¸lm
Ga h
a tyEb
G (hebr. bêṯ ham-malḵûṯ, palácio real) (cf. Et 1.9).

A unidade lexical massorética de origem aramaica §y«gwO z (zôḡîn) possui na massorá os
seguintes significados: 1. pares e 2. grupos ou conjuntos. Tal termo é muito utilizado em
diversas listagens do tratado massorético ’Okhlah we-’Okhlah e também nas anotações de
inúmeros códices massoréticos.165 Na massorá, tal unidade terminológica é usada,
especificamente, para indicar pares ou grupos de expressões ou palavras bíblicas com
características textuais comuns entre si, principalmente em termos morfológicos. Pode-se
considerar que essa ocorrência revela tanto uma situação de estreitamento quanto de
polissememia.166

Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; MGK, p. zy
(p. 17); Díaz Esteban, 1975, p. LXXXII; Frensdorff, 1968, p. 4; Yeivin, 1980, p. 89; idem, 2003, p. 77;
Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 102; Scott, 1995, p. 39; Römer e Macchi, 1994, p. 15; Hyvernat, 1904,
p. 535; Ginsburg, 1968, p. 211 e Francisco, 2005b, p. 126.
166 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
165
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§ 21
'pqz
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 32.13.

masora parva.

Deuteronômio 32.13.

¶Â~rA'
Å yEtw›mb
–A -lav ˚hÅb
E k
–i r
Ë y¬

p
$ qz $dOy

167

Fá-lo cavalgar os outeiros da terra,
para que se nutra dos furtos dos

yﬂdW
A tOb˚n¸t
G lak'◊yC w¬

campos: fá-lo sugar o mel das fendas

vals
–e m
i Habd
Ë ˚h‘qn« yC≈ w¬

da pedra; dá-lhe o azeite amadurecido

:r˚c Hyiml
¸ x
a Em §emH
e wÃ

sobre o granito dos rochedos,

Ÿ zƒ (aram. zoqp̄ā’).168
Termo massorético em destaque: 'opq

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. forca, patíbulo; 2. cateto; 3. estaca;
4. o acento disjuntivo de cantilação zaqef.169
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação zaqef.170
Expressão bíblica em destaque: ¶Âr'ÅA (hebr. ’āreṣ, terra).

O Códice A possui, em sua masora parva, uma anotação sucinta sobre o vocábulo bíblico em destaque: $dOy
(“o vocábulo ¶ÂrAÅ' [hebr. ’āreṣ, terra] aparece 14 vezes na Bíblia Hebraica”). Ambos os manuscritos
massoréticos possuem notas semelhantes sobre esse caso na masora magna, mas com algum grau de
variação nas abreviaturas: 1. Códice L: (...) §whnmysw §ycmq $dOy ¶r'; 2. Códice A: (...) §Owhnmysw $cmq $dy ¶r'.
Ambas as anotações significam: “o vocábulo ¶ÂrA' (hebr. ’āreṣ, terra) aparece 14 vezes na Bíblia Hebraica com
o acento disjuntivo de cantilação zaqef e suas referências bíblicas são (...)”.
168 Esse item massorético consta em várias passagens do Códice L, cf. Dt 32.13 (mp), 1Rs 12.23 (mp), Is 53.7 (mp),
Ne 7.16 (mp) etc. O Códice L registra duas grafias em algumas passagens de seu texto. Na recensão do tratado
Diqduqê ha-$e‘amim constam as seguintes ortografias: 'opŸqzƒ (aram. zoqp̄ā’) e •eqzƒ (hebr. zāqep̄). Na listagem sobre
nomes de acentos de cantilação consta a seguinte: 'opqŸ ƒz (aram. zoqp̄ā’), cf. L, fól. 480b e 488a, p. 972 e 987.
169 Cf. Sokoloff, 2002a, p. 181; idem, 2002b, p. 418. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 505; Alcalay,
1986, p. 688 e Berezin, 1995, p. 215. Sokoloff registra, também, a seguinte forma: •yqz (aram. zqyp), indicando o
acento zaqef, cf. Sokoloff, 2002a, p. 181. Sokoloff e Melamed registram a seguinte grafia: 'opyiqzÕ (aram. zǝqîp̄ā’),
cf. Sokoloff, 2002b, p. 418 e Melamed, 2001, p. 136 e idem, 2005, p. 164. Basicamente, tal vocábulo aramaico
denota “forca, patíbulo, cruz ou estaca” (instrumento de pena capital).
170 Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV e Tabula Accentuum; BHQ Mg, p. XCV e XCIX; BHQ Ed-Ne, p. XXVII e XXXI;
BHQ Dt, p. XXVII e XXXI; MGK, p. zy (p. 17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C
Ez, p. 10; C XII, p. 30; Koren, 1996, p. 20; Frensdorff, 1968, p. 4; Wickes, 1970, p. 10 e 18 (segunda parte);
Yeivin, 1980, p. 90, 167 e 181; idem, 2003, p. 77 e 151; Dotan, 1972b, col. 1454; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 103; Scott, 1995, p. 39 e 53; Römer e Macchi, 1994, p. 15; Hyvernat, 1904, p. 536; Gesenius, 1980, p.
60; Joüon e Muraoka, 1993, p. 64; Herzog, 1972, col. 1104; Revell, 1992c, p. 595; Seow, 1995, p. 65; Kerr,
1980, p. 93; Ross, 2005, p. 569-570 e Francisco, 2005b, p. 126, 192 e 198.
167
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Significado da nota massorética: “o vocábulo ¶Âr'ÅA (hebr. ’āreṣ, terra) aparece 14 vezes (d
$ yO )
na Bíblia Hebraica com o acento disjuntivo de cantilação zaqef qatan ($pqz)”.
Ÿ zƒ (aram. zoqp̄ā’) é abreviado como $pqz.
Observação: o termo massorético 'opq

Comentário:
O vocábulo ¶Âr'AÅ (hebr. ’āreṣ, terra), com o acento de cantilação zaqef qatan ( Å ), ocorre
14 vezes no texto bíblico hebraico, segundo a anotação da masora magna do Códice L, no
trecho de Deuteronômio 32.13. As 14 referências bíblicas são as seguintes: Dt 32.13; Is 14.9;
14.21; 33.9; 44.23; 49.13; 51.13, 16; 52.10; Jr 9.18; 16.19; 31.8; Zc 12.1 e Sl 44.4.171
O acento zaqef qatan assinala uma pausa na leitura do texto bíblico e quando
determinadas palavras bíblicas possuem tal acentuação, sofre alguma alteração em sua estrutura
fonética. Quando tal fato ocorre, diz-se que a palavra está “em pausa”.172 A palavra “terra”,
sem alteração fonética e sem estar “em pausa”, é da seguinte forma: ¶Âr'e (hebr. ’ereṣ).
No dicionário de aramaico judaico palestino, que engloba textos talmúdicos e outros,
consta a acepção de acento massorético de cantilação para a unidade léxica zoqefá (ou •Eqzƒ , hebr.
zāqēp̄, zaqef) (Sokoloff, 2002a). O mesmo acontece com os dicionários de hebraico moderno que

já registram a definição que é própria da massorá. Os dicionários bíblicos e talmúdicos, mesmo
que não tenham o apontamento da forma substantivada, registram a raiz verbal de onde surgiu
tal termo agora em estudo. A raiz verbal e suas definições são as seguintes: 1. no hebraico
bíblico: •qz (zqp, qal: erguer, levantar, endireitar-se, aprumar); 2. aramaico bíblico: •qz (zqp, peal:
suspender, pendurar, erguer); 3. hebraico rabínico: •qz (zqp, qal: erguer, levantar, juntar, colocar
junto) e 4. aramaico rabínico: •qz (zqp, peal: estar ereto, suspender, pendurar).173
Pode-se considerar o caso como uma situação de estreitamento, além de possuir
feições monossemêmicas.174 Na massorá, a unidade lexical 'opq
Ÿ zƒ (aram. zoqp̄ā’) (ou •Eqzƒ , hebr.
zāqēp̄, zaqef) indica um dos sinais disjuntivos de acentuação do texto da Bíblia Hebraica,
Cf. Weil, 2001, § 1234, p. 148; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 1097, p. 107; Seijas de los Ríos-Zarzosa,
2002, p. 156 e Even-Shoshan, 1997, p. 113.
172 Cf. Gesenius, 1980, p. 96-98; Joüon e Muraoka, 1993, p. 106-108; Seow, 1995, p. 67-68; Lambdin, 2003, p.
244-245; Kelley, 1998, p. 36-37; Hollenberg e Budde, 1991, p. 33-34 e Ross, 2005, p. 163-164.
173 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 279 e 1091; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 279; idem,
2000, p. 1867; Clines, 1996, p. 133; Gesenius, 1962, p. 204-205; Fürst, 1867, p. 402-403; Tregelles, 1952,
p. 252; Robinson, 1882, p. 286; Alonso Schökel, 1997, p. 197; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 405 e
1688; Kirst et alii, 1989, p. 61 e 284; Mitchel, 2002, p. 117; Jastrow, 2005, p. 409-410; Sokoloff, 2002a, p.
181; idem, 2002b, p. 419; Melamed, 2001, p. 137 e idem, 2005, p. 164. Hebraico moderno: Even-Shoshan,
2003, p. 504; Alcalay, 1986, col. 687 e Berezin, 1995, p. 215.
174 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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possuindo dois formatos eretos ( Ø eà

) sendo colocados sobre a palavra ou expressão (ex.:

'Åp
o q
Ÿ zƒ e 'op
à q
Ÿ zƒ ). Tais acentos massoréticos são disjuntivos, sendo usados somente nos 21 livros

bíblicos compostos em forma de prosa. Ambos os acentos possuem as seguintes designações
nas obras dedicadas à acentuação massorética e nas gramáticas do hebraico bíblico: 175
1. §oXoq •Eqzƒ (hebr. zāqēp̄ qāṭān, pequeno cateto), §OwXoq •Eqzƒ (hebr. zāqēp̄ qāṭôn, pequeno cateto) ou
£ots
¸ •Eqzƒ (hebr. zāqēp̄ sǝṯān, vago cateto) (sinal gráfico:Å ).

2. lOwdƒgF •Eqzƒ (hebr. zāqēp̄ gāḏôl, grande cateto) (sinal gráfico:à ).

§ 22
'qrz
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 37.22.

masora parva.

Gênesis 37.22.

-la' §ê b
E ˚'Ër £ehl
E '
· rem'◊yC w¬
-le' ÙtO' ˚kyilH
¸ h
a £
Ç d
ﬂ~ -˚k¸p
K H
¸ Gi t

Para libertá-lo das mãos deles e
qrzl £d yO h
$

176

restituí-lo a seu pai, Rúben lhes
disse: “Não derrameis o sangue,

d√ywÃ rAb
– d
Ë m
Gi a b
– reH'
· h∆z∑ h
a rÙ–bh
a

jogai-o nesta cisterna no deserto, e

lyic
F h
a §avm
a l
¸ Ùb-˚x¸lH
¸ t
Gi -la'

não levanteis a mão contra ele”.

:wyib'
A -le' ÙbyiHh
· l
a £ﬂdyC√ m
i ÙtO'

Termo massorético em destaque: 'oqr
Ë z¬ (aram. zarqā’).177

Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV e Tabula Accentuum; BHQ Mg, p. XCV e XCIX; BHQ Ed-Ne, p. XXVII e XXXI;
BHQ Dt, p. XXVII e XXXI; MGK, p. zy (p. 17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C
Ez, p. 10; C XII, p. 30; Koren, 1996, p. 20; Frensdorff, 1968, p. 4; Wickes, 1970, p. 10 e 18 (segunda parte);
Yeivin, 1980, p. 90, 167 e 181; idem, 2003, p. 77 e 151; Dotan, 1972b, col. 1454; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 103; Scott, 1995, p. 39 e 53; Römer e Macchi, 1994, p. 15; Hyvernat, 1904, p. 536; Gesenius, 1980, p.
60; Joüon e Muraoka, 1993, p. 64; Herzog, 1972, col. 1104; Revell, 1992c, p. 595; Seow, 1995, p. 65; Kerr,
1980, p. 93; Ross, 2005, p. 569-570 e Francisco, 2005b, p. 126, 192 e 198.
176 Devido ao seu atual estado de conservação, que é fragmentário, o Códice A não possui mais o livro de Gênesis.
177 Este termo aparece apenas duas vezes na massorá do Códice L, cf. Gn 37.22 (mp) e Êx 4.10 (mp). O mesmo
manuscrito massorético registra outra grafia, além de um nome alternativo para tal acento de cantilação. Na
listagem sobre nomes de acentos massoréticos de cantilação consta a seguinte grafia: hoqËrƒz (aram. zorqâ). Na
recensão do tratado Diqduqê ha-$e‘amim é encontrado o seguinte nome alternativo: yÊrwO Fnac (hebr. ṣannôrî, em forma
i (hebr. ṣinnôr,
de gancho), cf. L, fól. 480b e 488a, p. 972 e 987. Além de tais denominações, existem mais duas: rOwFnc
gancho, anzol) e yÊrwO Fnic ou tyÊrwO Fnic (hebr. ṣinnôrî ou ṣinnôrîṯ, em forma de gancho, de anzol), cf. Wickes, 1970, p. 16
175
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Significado do termo em dicionários de aramaico: 1. esparramação, esparrame; 2.
arremesso; 3. o acento disjuntivo de cantilação zarqá.178
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação zarqá.179
Ç ﬂd (hebr. ḏām, sangue).
Expressão bíblica em destaque: £

Significado da nota massorética: “o vocábulo £
Ç d
ﬂ (hebr. ḏām, sangue) (£d) aparece 15 vezes
$ ) no texto bíblico hebraico com o acento disjuntivo de cantilação zarqá (qrzl)”.
(yO h

Obervação: a unidade terminológica massorética 'oqr
Ë ¬z (hebr. zarqā’) é redigida da
seguinte forma abreviada: qrz. No entanto, falta o ponto de abreviação sobre o último
caractere, pois seria esperada a seguinte forma: q
$ rz.
Comentário:
A anotação na masora parva do Códice L para o vocábulo £
Ç d
ﬂ (hebr. ḏām, sangue),
possuindo o acento disjuntivo de cantilação segoltá ( Ç ), em Gênesis 37.22, é problemática. A nota
massorética afirma que tal palavra consta em 15 passagens da Bíblia Hebraica, tendo o acento
disjuntivo de cantilação zarqá ( ê ). Todavia, o item lexicográfico bíblico possui o acento disjuntivo
de cantilação segoltá e, além disso, as 15 ocorrências não são confirmadas por concordâncias.180 Tal
anotação massorética do Códice L não é de fácil decifração. Na masora parva da BHS, na mesma
$ ymsd b
$ (“o vocábulo £ﬂd
G [hebr. dām, sangue]
passagem bíblica, consta a seguinte nota: 'qrzl k

aparece duas vezes no texto da Bíbla Hebraica conectado ao acento disjuntivo de cantilação
ﬂ (hebr. dām, sangue) com o referido
zarqá”). As duas passagens bíblicas onde consta o vocábulo £Gd

acento de cantilação são as seguintes: Gn 37.22 e Nm 35.25 (nesta última passagem bíblica a
palavra possui artigo definido: £
Ç d
Gﬂ h
a [hebr. had-dām, o sangue]).181 Aparentemente, a nota da massorá
do Códice L não é coerente, pois menciona o acento zarqá e não o acento segoltá.
(primeira parte) e p. 19 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454 e 1457; Yeivin, 1980, p. 205 e 269; idem, 2003, p.
171 e 195; Gesenius, 1980, p. 61; Joüon e Muraoka, 1993, p. 66; Scott, 1995, p. 33 e Francisco, 2005b, p. 192.
178 Cf. Sokoloff, 2002a, p. 182. No hebraico moderno consta a definição da massorá para o termo 'oqr
Ë z¬ (aram.
zarqā’), cf. Even-Shoshan, 2003, p. 510; Alcalay, 1986, col. 696 e Berezin, 1995, p. 217.
179 Cf. BHK, p. XLIX; BHS, p. LIV e Tabula Accentuum; BHQ Mg, p. XCV, XCIX e C; BHQ Ed-Ne, p. XXVII, XXXI e
XXXII; BHQ Dt, p. XXVII, XXXI e XXXII; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 10; C Ez, p. 10; Koren,
1996, p. 20; Frensdorff, 1968, p. 5; Wickes, 1970, p. 12 e 16 (primeira parte) e p. 10 e 19 (segunda parte);
Dotan, 1972b, col. 1454 e 1457; Yeivin, 1980, p. 205 e 269; idem, 2003, p. 171 e 195; Gesenius, 1980, p. 60-61;
Joüon e Muraoka, 1993, p. 64 e 66; Revell, 1992c, p. 595-596; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 104; Scott,
1995, p. 29 e 33; Römer e Macchi, 1994, p. 15; Hyvernat, 1904, p. 536; Herzog, 1972, col. 1104; Kerr, 1980, p.
93; Ross, 2005, p. 569-570 e Francisco, 2005b, p. 127, 192 e 193.
180 Mynatt explica que a cifra yO $h (“15”), na nota massorética em questão, está fora de lugar. Tal número refere-se à
locução dƒywÃ (hebr. wǝyāḏ, e mão), também em Gênesis 37.22, cf. Mynatt, 1994b, p. 84.
181 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 266-267.
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Yeivin (1980 e 2003) fornece uma explicação para tal situação, citando um caso similar,
mas em relação à locução verbal ¶Ç m
o ¤'w∆ (hebr. we’ĕmāṣ, e seja corajoso) na masora parva do
$ rzl ¢yms mq X
$ yO (“a locução verbal ¶
Ç m
o '
¤ w∆ [hebr. we’ĕmāṣ, e
Códice A, em Deuteronômio 31.7: q

seja corajoso] aparece 19 vezes na Bíblia Hebraica com o sinal vocálico qamets, sendo
conectada ao acento disjuntivo de cantilação zarqá”). Yeivin diz que, freqüentemente, os
massoretas se referiam ao acento segoltá chamando-o de zarqá, em vez de usarem o próprio
nome do acento. O mesmo estudioso diz, ainda, que a denominação segoltá ou segol nunca
aparece nas anotações massoréticas e que tal acento é sempre precedido pelo acento zarqá.182
De fato, nas três passagens bíblicas mencionadas acima ocorre o que foi explicado por Yeivin:
Ç d
ﬂ -˚k¸p
K H
¸ Git-la' §ê b
E ˚'Ër (...) (hebr. [...] rǝ’ûḇēn ’al-tišpǝḵû-ḏām, [...] Rúben: não
Gênesis 37.22: £

derrameis sangue).
Ç d
Gﬂ h
a l
˘ '
E gFO d
ê yC¬ m
i (...) (hebr. [...] mîîaḏ gō’ēl had-dām, [...] da mão do vingador o
Números 35.25: £

sangue]).
o '
¤ w∆ q
˘ z¬ x
· l
ç '
E r
ﬂ W
¸ y« -lAk (...) (hebr. [...] ḵol-îśrāēl ḥăzaq we’ĕmāṣ, [...] todo o
Deuteronômio 31.7: ¶Ç m

Israel: seja forte e seja corajoso).
Wickes (1970) e Yeivin (1980 e 2003) comentam que em determinados escritos
massoréticos, por causa da relação do acento segolttá com o acento zarqá, o primeiro é
Ë z¬ l
¸ •„dwO roh (hebr. hārôḏēp̄ lǝzarqā’, perseguidor do zarqá) ou como
denominado como 'oqr
'oqr
Ë zF¬ h
a bEqwO v (hebr. ‘ôqēḇ haz-zarqā’, seguidor do zarqá). Em relação ao seu desenho gráfico, o

acento possui um formato similar a um pequeno gancho ou anzol ( ê ), sendo colocado sobre a
palavra ou expressão (ex.: 'ê q
o r
Ë z¬ ).183
Ë z¬ (aram. zarqā’) é atestada somente por
A unidade lexicográfica massorética 'oqr

Sokoloff (2002a) em sua obra dedicada ao aramaico judaico palestino do período bizantino.
Ele define o referido termo como “acento de cantilação massorético” e tal definição reflete o
uso próprio da massorá.184 Os demais dicionários de aramaico consultados nesta pesquisa não
registram o termo. A mesma lexia massorética é um substantivo derivado da raiz verbal
aramaica qrz (zrq, peal: esparramar, espalhar, lançar, arremessar).185 Jastrow (2005) registra a
forma cognata hebraica hoqyÊrzÕ (zǝrîqâ) com o sentido de “arremesso, aspersão”, sendo um
Cf. Yeivin, 1980, p. 90 e 188 e idem, 2003, p. 77 e 156.
Cf. Wickes, 1970, p. 17 (segunda parte); Yeivin, 1980, p. 188 e idem, 2003, p. 156.
184 Cf. Sokoloff, 2002a, p. 182.
185 Cf. Jastrow, 2005, p. 415; Sokoloff, 2002a, p. 182; idem, 2002b, p. 422; Melamed, 2001, p. 137 e idem, 2005, p. 165.
182
183
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substantivo derivado da raiz verbal hebraica qrz (zrq, qal: esparramar, espalhar, lançar,
arremessar, jogar, atirar), no hebraico rabínico.186 No hebraico bíblico, a mesma raiz possui os
seguintes significados: qal: esparramar, salpicar, aspergir, espalhar, lançar, arremessar.187
Pode-se considerar o caso em análise como uma situação de estreitamento, além de ter
características monossemêmicas.188 Na massorá, a unidade lexical 'oqËr¬z (aram. zarqā’) denota
um específico acento de cantilação que alude à maneira de como deve ser feita a leitura de
determinados trechos bíblicos: de modo “arremessado”.189

§ 23
hyrbx
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 14.21.

masora magna.

Êxodo 14.21.

£√yC h
a -lav Ùd√y-te' heHm
O X≈yC w¬

Moisés estendeu a mão sobre o
mar. Com um forte vento leste a

x
ﬁ ˚r¸b
– £√yC h
a -te' h√whÃy ™el~ÙCy¬w

ˆy ¢lwyw l
$ m dxw s
$ x gO $d ¢lwyw

hAlyÃ l
Ga h
a -lAk
– h√z∑ v
a £yÊdq
“

¢lyw hnwrmS £t' ¢lyw £yh t'

soprar a noite toda, o SENHOR

(sic) §wrmS ¢lm l' £t'

repeliu o mar e o pôs a seco. As

hAbr
ﬂ x
A l
e £√yC h
a -te' £eWyC√ w¬

190(...)

:£«ym
GA h
a ˚vŸqb
–A yC« w¬

b
$ xw

águas se fenderam (...)

Expressão massorética em destaque: Ghy„rb
¯ x
a (aram. ḥaḇrêh).191

186

Cf. Jastrow, 2005, p. 414-415. Frensdorff e Hyvernat registram a unidade terminológica

hoq yÊrÕz

(hebr.

zǝrîqâ) em suas obras com o sentido de acento disjuntivo de cantilação zarqá, cf. Frensdorff, 1968, p. 5 e

Hyvernat, 1904, p. 536.
Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 284; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 283; Clines, 1996, p. 144;
Gesenius, 1962, p. 208; Robinson, 1882, p. 289; Tregelles, 1952, p. 255; Fürst, 1867, p. 407; Alonso Schökel,
1997, p. 200; Kirst et alii, 1989, p. 61; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 412 e Mitchel, 2002, p. 79.
188 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
189 Cf. Wickes, 1970, p. 19 (segunda parte).
190 Devido o seu estado de conservação, o Códice A não possui mais o texto do livro de Êxodo. Existe um
detalhe a ser comentado sobre a anotação do Códice L em sua masora magna em Êxodo 14.21: consta uma
inexatidão na referência massorética para 2Reis 25.20. Em vez de ser citado o topônimo lebb–A (hebr. bāḇel,
Babilônia), como consta do texto do referido verso bíblico, a nota traz §Owr¸mH
O (hebr. šōmǝrôn, Samaria). Essa
inexatidão foi corrigida por Weil na Massorah Gedolah, cf. Weil, 2001, § 468, p. 57.
191 Tal unidade léxica consta em inúmeras passagens da masora magna do Códice L, cf. Lm 3.38 (mm) etc.
187
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Significados da expressão em dicionários de aramaico: 1. seu companheiro, seu amigo; 2.
seu colega, seu camarada; 3. seu 'aver (estudante ou estudioso rabínico).192
Significado da expressão na massorá: seu paralelo, seu equivalente, seu análogo.193
Expressão bíblica em destaque: ™elÙCyw¬ (hebr. wayyôleḵ, e repeliu).
Significado da nota massorética: “a locução verbal ™elÙCyw¬ (hebr. wayyôleḵ, e repeliu) (¢lwyw)
$ ) na Bíblia Hebraica: três vezes (gO ) com escrita defectiva (s
$ x) e
aparece quatro vezes (d

uma vez (dxw) com escrita plena (l
$ m); £√yC h
a -te' h√whÃy ™elÙCyw¬ (hebr. wayyôleḵ yhwh ’eṯ-hayO £AtÙ' ™elyCO w¬
yām, e o SENHOR repeliu o mar, cf. Êx 14.21) (£yh t' ˆy ¢lwyw), h√nÙr¸mH

(hebr. wayyōleḵ ’ôṯām šōmǝrônâ, e os conduziu até Samaria, cf. 2Rs 6.19)
O ™elm
e -le' £At'
O ™elyCO w¬ (hebr. wayyōleḵ ’ōṯām ’el-meleḵ šōmǝrôn, e
(hnwrmS £t' ¢lyw), §Ùr¸mH

os conduziu ao rei de Samaria, cf. 2Rs 25.20) (§wrmS ¢lm l' £t' ¢lyw) (sic) e seu
$ xw) (é Jeremias 52.26) (...)”. Observação: nessa nota massorética, a
equivalente (b
¯ x
a (aram. ḥaḇrêh) é sintetizada como b
$ x.
unidade léxica Ghy„rb

Comentário:
Segundo a anotação da masora magna do Códice L em Êxodo 14.21, a expressão
verbal ™elÙCy¬w (hebr. wayyôleḵ, e repeliu) aparece quatro vezes no texto bíblico hebraico. Tal
nota contém as quatro referências de localização: Êx 14.21; 2Rs 6.19 e 25.20. A quarta
ocorrência, encontrada em Jeremias 52.26, é referida como um “equivalente” (Ghy„r¯bax, aram.
ḥaḇrêh) da passagem de 2Reis 25.20,194 pois ambos os versículos são quase idênticos em

termos textuais, como se pode constatar a seguir:

Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1092; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1868-1869; Gesenius,
1962, p. 905; Robinson, 1882, p. 294; Tregelles, 1952, p. 259; Fürst, 1867, p. 415; Jastrow, 2005, p. 422;
Sokoloff, 2002a, p. 185; idem, 2002b, p. 428-429; Melamed, 2001, p. 139; idem, 2005, p. 167; Kirst et alii,
1989, p. 284; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1689 e Mitchel, 2002, p. 112. O equivalente hebraico
para a expressão aramaica Ghy„r¯bax (ḥaḇrêh) é a locução OwrEb·x (ḥăḇērô), possuindo as mesmas acepções, cf.
Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 288; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 288; Clines, 1996, p. 155;
Alonso Schökel, 1997, p. 202-203; Kirst et alii, 1989, p. 23; Gesenius, 1962, p. 212; Robinson, 1882, p.
293; Tregelles, 1952, p. 259; Fürst, 1867, p. 415; Jastrow, 2005, p. 421; Melamed, 2001, p. 139; idem,
2005, p. 167. Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 420 e Mitchel, 2002, p. 100. Hebraico moderno: EvenShoshan, 2003, p. 518; Alcalay, col. 707 e Berezin, 1995, p. 221.
193 Cf. BHK, p. XLIX; BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; C Js-Jz, p. 10; C Sm, p.
10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 30; Frensdorff, 1864, p. XIII; idem, 1968, p.
5; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXII; Yeivin, 1980, p. 90; idem, 2003, p. 77; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998,
p. 105 e Hyvernat, 1904, p. 536.
194 Cf. Weil, 2001, § 468, p. 57; Breuer, 1992, p. 323 e Even-Shoshan, 1997, p. 302.
192
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2Reis 25.20: (...) lebb
–A ™elm
e -lav £At'
O ™elyCO ¬w (hebr. wayyōleḵ ’ōṯām ‘al-meleḵ bāḇel [...], e os conduziu
ao rei da Babilônia [...]).
–A ™elm
e -le' £AtwO ' ™elyCO w¬ (hebr. wayyōleḵ ’ôṯām ’el-meleḵ bāḇel [...], e os
Jeremias 52.26: (...) lebb

conduziu ao rei de Babilônia [...]).
A elocução massorética de origem aramaica h
G y„rb
¯ x
a (aram. ḥaḇrêh) e seu cognato
hebraico wO rEbx
· (ḥăḇērô) aparecem com muita freqüência na masora magna de manuscritos
massoréticos. Tais expressões são usadas nas referências bíblicas na masora magna, tendo
como função indicar que uma determinada passagem bíblica é equivalente, isto é, idêntica ou
muito semelhante, a outra citada imediatamente antes. Por exemplo, no caso de 2Reis 25.20 e
Jeremias 52.26, ambos os versículos são praticamente idênticos em termos textuais e são
citados um após o outro nas anotações da masora magna do Códice L, em Êxodo 14.21. Para
não haver repetição de dois versos bíblicos, que são textualmente semelhantes, a massorá cita
por completo o primeiro caso e diz que o segundo é “o equivalente” do anterior. Um detalhe a
¯ ax (aram. ḥaḇrêh) ou
ser observado, ainda, é que a referência bíblica, identificada como Ghy„rb

como OwrEb·x (hebr. ḥăḇērô) (“seu equivalente”), deveria ser subentendida pelo massoreta, pelo
escriba ou pelo leitor.
A situação comentada acima indica que a unidade léxica massorética é utilizada de
modo restritivo, constituindo, assim, um caso de estreitamento. Como o termo possui um
único significado na massorá, pode ser classificado como monossemêmico.195 O item lexical
h
G y„rb
¯ x
a (aram. ḥaḇrêh), que possui o significado concreto de “seu companheiro, seu amigo, seu

colega, seu camarada, seu 'aver (estudante ou estudioso rabínico)”, na massorá, indica,
especificamente, uma relação de evidente semelhança textual entre dois versos bíblicos,
quando citados um após o outro na masora magna dos códices massoréticos.

195

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 24
'Xqyn dx
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Crônicas 24.13.

masora magna.

1Crônicas 24.13.

&upá

rAWv
A hAHl
» H
¸ hAKpx
u l
¸
:rAWv
A hAvb
–A r
Ë '
a bA'b
¸ H
e y∆ l
¸ ~

yrqtm 'wS hl ¢ymsd dwy lk
£wy¸l b'bS∆yl
¸ §wgk

o

décimo

terceiro,

Ieshebab o décimo quarto,

'Xqyn dxb

lwk ghnmh hz lv d¬yl
¸ £yqƒyl
¸
196

:o:'rqmh

Expressão massorética em destaque: 'Xqyn dax (aram. ḥaḏ nyqṭ’).197
Significado da expressão em dicionários de aramaico: um ponto.198
Significado da expressão na massorá: o sinal vocálico hireq.199
¸ H
e y∆ ¸l (hebr. lǝyešeḇ’āḇ, a Ieshebab).
Expressão bíblica em destaque: bA'b

Significado da nota massorética: “toda (lk) letra yod (dwy) que é conectada (¢ymsd) à letra
lamed (l) com o sinal diacrítico shewá ('wSh), o shewá é lido (yrqtm) como se fosse um
¸ H
e y∆ l
¸ (hebr.
ponto ('Xqyn dxb) (isto é, o sinal vocálico hireq), por exemplo (§wgk): bA'b

lǝyešeḇ’āḇ, a Ieshebab) (b'bS∆yl
¸ ), £Owy¸l (hebr. lǝyôm, ao dia) (£wy¸l), £yiqyƒ l
¸ (hebr. lǝyāqîm, a

Iaqim) (£yqƒy¸l) e d¬yl
¸ (hebr. lǝyāḏ, à mão) (d¬yl
¸ ). Sobre isso (hz lv), o costume (ghnmh) é
de toda (lwk) a Bíblia Hebraica ('rqmh)”. Observação: a expressão massorética
'Xqyn dax (aram. ḥaḏ nyqṭ’) é escrita por completo: 'Xqyn dx.
O Códice A não possui anotação massorética para esse caso. Um detalhe a ser comentado no registro da
anotação na masora magna do Códice L é em relação ao quarto e ao quinto termos (a consoante lamed e o sinal
diacrítico shewá). Tais termos massoréticos são registrados do seguinte modo: 'wS hl.
197 Tal locução massorética aparece uma única vez na massorá do Códice L, cf. 1Cr 24.13 (mm).
198 Cf. Jastrow, 2005, p. 425; Sokoloff, 2002a, p. 187; idem, 2002b, p. 430; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1079;
Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1869; Melamed, 2001, p. 139; idem, 2005, p. 167; Kirst et alii, 1989, p.
284; Gesenius, 1962, p. 284; Robinson, 1882, p. 296; Tregelles, 1952, p. 261; Fürst, 1867, p. 418 e Mitchel,
1996, p. 108. Observação: as referências bibliográficas referem-se apenas ao numeral de gênero masculino dax
(ḥaḏ), todavia, o termo 'Xqyn (nyqṭ’) não é atestado em dicionários de aramaico usados nesta pesquisa.
199 Expressão não registrada nas listagens das obras ou dos manuais dedicados à massorá. O Códice L possui no
fólio 488a uma pequena lista com os nomes dos sinais vocálicos e consta em tal listagem a denominação que é
comum nas gramáticas de hebraico para o sinal vocálico hireq: qrix (ḥirq), cf. L, fól. 488a, p. 987. Observação:
falta a vocalização na letra r (r) do citado termo.
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Comentário:
A anotação da masora magna do Códice L, na passagem de 1Crônicas 24.13 para a
expressão bíblica bA'¸beH∆y¸l (hebr. lǝyešeḇ’āḇ, a Ieshebab), é de difícil decifração. Possivelmente,
a nota está relacionada com um tipo especial de pronúncia do sinal diacrítico shewá quando é
encontrado antes da letra yod (y). Yeivin (1980 e 2003) comenta que nesta situação, o sinal
shewá ( Õ ) é pronunciado como se fosse o sinal vocálico hireq ( « ), mas de modo muito
curto.200 A masora magna do Códice L lista quatro casos em que este tipo de pronúncia da
referida sinalização diacrítica é verificado: d¬y¸l (hebr. lǝyāḏ, à mão, cf. 1Cr 18.17), £yiqƒy¸l (hebr.
lǝyāqîm, a Iaqim, cf. 1Cr 24.12), bA'¸beH∆y¸l (hebr. lǝyešeḇ’āḇ, a Ieshebab, cf. 1Cr 24.13) e £Owy¸l

(hebr. lǝyôm, ao dia, cf. 2Cr 24.11).201 Inclusive, Yeivin cita o caso de £yiqƒy¸l (hebr. lǝyāqîm, a
Iaqim), em 1Crônicas 24.12, como um exemplo de tal situação.
O sintagma massorético 'Xqyn dax (aram. ḥaḏ nyqṭ’) não é atestado em dicionários de
aramaico e nem nas listagens de termos massoréticos. Uma forma mais próxima ao termo de
origem aramaica 'Xqyn (aram. nyqṭ’) é registrada no dicionário de Sokoloff (2002a) dedicado ao
aramaico judaico palestino do período bizantino: yXwqn (nqwṭy) (a forma plural atestada é §yyXwqn
[nqwṭyyn]). Tal termo aramaico é definido como ponto (de vocalização), sendo citado na forma
plural na masora magna do Códice S5, em Levítico 11.5 e na masora magna do Códice A, em
Jó 41.26.202 Existe, ainda, mais uma ocorrência da mesma unidade lexical na forma plural na
masora parva do Códice A, em Isaías 8.2.
A locução massorética em estudo, em termos de neologia semântica, possui uma
característica de estreitamento, pois, na massorá do Códice L, possui apenas um único
significado, denotando, especificamente, o sinal vocálico hireq, o qual é constituído de apenas

Cf. Yeivin, 1980, p. 282 e idem, 2003, p. 236.
Cf. Weil, 2001, § 4114, p. 446.
202 Cf. Sokoloff, 2002a, p. 360. Na masora magna do Códice S5, em Levítico 11.5, a unidade léxica é citada na
forma plural: <§yy>Xwqn y<t>rtb dqntm hrg ybgd lk (“em todos os casos relacionados ao vocábulo hﬂrg≈F [hebr.
gērâ, animal de pasto] vocaliza-se com dois pontos [isto é, com o sinal vocálico tserê]”). Na masora magna do
Códice A, na passagem de Jó 41.26, existe a seguinte anotação com o mesmo termo na forma plural:
§yyXwqn §ytrtb Srgd t' lkw ...§yyXwqn tltb •qm t' lk (“toda partícula de objeto direto tE' [hebr. ’ēṯ] com o sinal
maqqef é com três pontos [isto é, com o sinal vocálico segol]... e toda partícula de objeto direto que está com o
acento disjuntivo de cantilação geresh é com dois pontos [isto é, com o sinal vocálico tserê]”). Na masora parva
do Códice A, em Isaías 8.2, consta a seguinte nota com a mesma unidade terminológica: X
$ wqn tltb $Xb zO (“sete
vezes com este acento de cantilação e com três pontos [isto é, com o sinal vocálico segol”).
200
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um ponto ( « ) e tendo como valor fonêmico um “i” breve. Em relação ao seu campo de
significados, o mesmo pode ser classificado como monossemêmico.203

§ 25
hSmwx
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Levítico 7.9.

masora parva.

Levítico 7.9.

hep'
A t
GE reH'
· hAxnÃ m
i -lAkwÃ

h~W
A v
· n¬ -lAkwÃ r˚Fnt
Ga b
–a

Toda oferenda que foi cozida ao
204

$b $m $b $twkd

$Smwx lkw x
$

preparada na frigideira ou na

§Ehk
–O l
a tabx
· m
a -lavwÃ teHx
e r
Ë m
Ga b
a

assadeira, cabe ao sacerdote que a

:h∆yh
¸ t
i Ùl h
– t
A '
O byÊrq
Ÿ m
Ga h
a

Texto da BHQ:
Ester 3.1.
lﬁd
– gF« hel
G '
E h
A £yÊrb
A d
–Ë h
a rax'
a

205

§Amh
A -te' HÙr≈wH
¸ x
a '
· ™elm
Ge h
a
˚hE'W
K¸ n¬ yÃ w¬ y«gg√ '
· h
A 'Atd
ﬂ m
G¸ h
a -§eb
–

forno, assim como toda oferenda

apresentou.

Anotação na

Tradução da TEB:

masora magna.

Ester 3.1.

ylSmw bw'yw £ylht lk

Depois desses acontecimentos, o rei

hSmwxw

Xerxes elevou a uma alta posição

:o:qwspb £ynS

Haman, filho de Hamedata, um

lbh Sy l'yndw
206

agaguita; ele o elevou e o fez ocupar

-lAk
– lavm
E Ù'¸sk
–i -te' £eWyC√ w¬

um posto acima de todos os

:ÙGt'
i reH'
· £yÊrW
KA h
a

ministros que estavam com ele.

¯ wF x (aram. ḥûmǝšâ).207
Termo massorético em destaque: hoHm

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. um quinto; 2. um dos cinco livros
do Pentateuco; 3. um dos cinco livros dos Salmos; 4. as Meguillot.208

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O texto bíblico do livro de Levítico não consta mais no Códice A.
205 Não há expressão ou palavra bíblica em destaque no texto do Códice L.
206 O texto bíblico do livro de Ester não consta mais no Códice A.
207 Esse termo aparece três vezes em duas passagens na massorá do Códice L, cf. Lv 7.9 (mp e mm) e Et 3.1 (mm).
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Significados do termo na massorá: 1. o Pentateuco, a Torá; 2. as Meguillot.209
Expressões bíblicas em destaque: Levítico 7.9: hAWv· n¬ (hebr. na‘ăśâ, feita, preparada); Ester
3.1: não há expressão bíblica em destaque.
Significados das notas massoréticas:
$ ) na
Levítico 7.9: “a elocução verbal hAWv· n¬ (hebr. na‘ăśâ, feita, preparada) aparece oito vezes (x

Bíblia Hebraica e sempre (lkw) nas Meguillot ($Smwx) há uma forma semelhante a esta
$ wkd), com a exceção de dois casos (b
$ m
$ b
$ )”. Observação: o item lexicográfico
(t
¯ wF x (aram. ḥûmǝšâ) é abreviado como $Smwx nessa anotação.
massorético hoHm

Ester 3.1: “todo (lk) os Salmos (£ylht), e Jó (bw'yw), e Provérbios (ylSmw) e Pentateuco
e (hebr.
(hSmwxw) e Daniel (l'yndw); os vocábulos H≈y (hebr. yēš, há, existe) (Sy) e lebh

heḇel, vacuidade, nulidade) (lbh) aparecem duas vezes (£ynS) neste versículo bíblico

(qwspb)”. Observação: o item lexicográfico massorético hoHm
¯ wF x (aram. ḥûmǝšâ) é escrito
por extenso e possuindo ortografia comum: hSmwx.
Comentário:
Levítico 7.9: segundo as informações da masora magna do Códice L, que complementa a
anotação da masora parva, em Levítico 7.9, a expressão verbal hAWv· n¬ (hebr. na‘ăśâ, feita,
preparada) é encontrada em oito passagens bíblicas: Lv 7.9; Jz 16.11; 1Rs 10.20; 2Rs 23.22, 23;
2Cr 9.19; 35.18 e 19. Tal forma verbal aparece com freqüência no texto das Meguillot (12 vezes no
total) com a exceção de dois casos, onde possui a seguinte feição formológica: heWv· n¬ (hebr.
na‘ăśeh, feita, preparada) (cf. Ct 1.11 e 8.8).210 A forma verbal hAWv
· n¬ (hebr. na‘ăśâ, feita, preparada)

constitui a terceira pessoa masculina do singular, no tempo perfeito, na construção nifal da raiz

Cf. Jastrow, 2005, p. 436; Sokoloff, 2002a, p. 191; idem, 2002b, p. 441; Melamed, 2001, p. 141 e idem, 2005, p.
o ux (ḥummāš) com a acapção de “Pentateuco”, cf.
170. No hebraico moderno, consta o cognato hebraico HGm
Even-Shoshan, 2003, p. 579; Alcalay, 1986, col. 789 e Berezin, 1995, p. 240. Tanto Jastrow quanto Sokoloff
registram uma grafia diferente para o termo massorético em análise (o termo é grafado com a letra ’alef [']):
'oH¯mFwx (aram. ḥûmǝšā’), cf. Jastrow, 2005, p. 436 e Sokoloff, 2002b, p. 441. Sokoloff registra, ainda, outra grafia,
mas sem vocalização: Smwx (aram. ḥwmš), cf. Sokoloff, 2002a, p. 191.
209 Cf. BHK, p. XLIX ; BHS, p. LIV ; BHQ Mg, p. XCVI ; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII ; BHQ Dt, p. XXVII ;
Frensdorff, 1968, p. 5; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 106; Scott, 1995, p. 40; Hyvernat, 1904, p.
537 e Francisco, 2005b, p. 127.
210 Cf. Weil, 2001, § 692, p. 84; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra v, § 873, p. 424-425; Breuer, 1992, p. 452; Azcárraga
Servert, 2004, p. 41 e Even-Shoshan, 1997, p. 923-925.
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verbal hSv (hebr.

‘śh,

fazer, preparar). A forma heW·vn¬ (hebr. na‘ăśeh, feita, preparada) constitui o

particípio passivo da mesma raiz verbal, além de ser da mesma construção.211
Ester 3.1: a formulação da anotação do Códice L na masora magna é confusa e não é
possível saber a qual palavra ou expressão de Ester 3.1 a observação está se referindo. Existe
um comentário a respeito dessa nota massorética na BHQ, na seção de tradução e comentários
sobre a massorá. O comentário afirma que a nota está fora de lugar e, além disso, são, na
verdade, duas anotações distintas: a primeira nota parece ser um fragmento de alguma outra
glosa massorética e a segunda observação é independente e deve pertencer à passagem de
e (hebr. heḇel, vacuidade,
Eclesiastes 8.14, na qual as palavras H≈y (hebr. yēš, há, existe) e lebh

nulidade) aparecem duas vezes no mesmo versículo.212
¯ Fwx (aram. ḥûmǝšâ) aparece somente em duas
A unidade lexical massorética hoHm

passagens da massorá do Códice L: Lv 7.9 (na masora parva e na masora magna) e Et 3.1 (na
masora magna). Nos dicionários de língua aramaica, tal termo possui vários significados,
porém, na massorá, o mesmo denota dois blocos de livros bíblicos: 1. o Pentateuco (a Torá) e
2. as Meguillot. Na passagem de Levítico 7.9, a unidade terminológica denota as Meguillot e no
trecho de Ester 3.1, indica o Pentateuco.213
A unidade léxica em análise demonstra ser um caso de estreitamento, pois, na massorá,
possui apenas dois sentidos possíveis, como foi dito anteriormente. Como o item possui dois

Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 795; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 889-890; Gesenius,
1962, p. 622; Fürst, 1867, p. 1099; Tregelles, 1952, p. 657; Robinson, 1882, p. 821; Alonso Schökel, 1997,
p. 518-519; Kirst et alii, 1989, p. 189 e Jastrow, 2005, p. 1125.
212 Cf. BHQ Mg, p. 47*.
213 Cf. BHQ Mg, p. 47* e Weil, 2001, § 692, p. 84. Weil adota complementações ao termo massorético na Massorah
$ mwx” (“as cinco Meguillot”), cf. Weil, 2001, § 692, p. 84. Possivelmente, Weil entendeu que o
Gedolah: “[twlygmh] S
termo S
$ mwx indicaria o numeral cinco em aramaico ('oH¯mwF x, ḥûmǝšā’) e não uma referência específica ao bloco todo
das Meguillot e, assim, ele concluiu que a anotação massorética precisaria de uma complementação. Tal ótica é
revelada, igualmente, na definição para a mesma locução massorética encontrada na lista denominada Index
Siglorum Masorae Parvae na BHS: “twlygmh Smwx - Lv 7,9, quinque Megilloth, i.e. Ru, Cant, Qoh, Thr, Est” (“na
passagem de Levítico 7.9, [a expressão indica] as cinco Meguillot, isto é, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes,
Lamentações e Ester”), cf. BHS, p. LIV. Segundo a definição encontrada em outras fontes, o termo aramaico
'oH¯mwF x (ḥûmǝšā’) ou seu cognato hebraico HGomFwx (ḥûmmāš) pode indicar, simplesmente, as Meguillot. Sobre tal uso,
Sokoloff cita uma nota na masora magna do Códice S5 na mesma passagem de Levítico 7.9, onde se verifica tal
utilização: #twkd hSmwx lkw (“e sempre nas Meguillot há uma forma semelhante a esta [...]”), cf. Sokoloff, 2002a, p.
191. Ginsburg também confirma tal uso em uma de suas listas: “#b"mb #wkd hSmwx lkw” (“e sempre nas Meguillot há
uma forma semelhante a esta, com a exceção de dois casos”), cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra v, § 873, p. 425. A
masora magna em Ester 3.1 do Códice L, onde a unidade terminológica massorética hSmwx ocorre pela segunda
vez, é completamente omitida na Massorah Gedolah. Breuer observa que o termo massorético hSmwx, na masora
magna de Levítico 7.9 no Códice L, corresponde ao bloco das Meguillot: “Smwx (= tlygm Smx)” (“o termo HGomwF x
[hebr. ḥûmmāš] corresponde ao bloco das Meguillot”), cf. Breuer, 1992, p. 452 n. 4.
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significados na massorá, pode ser classificado como polissemêmico.214 Um detalhe importante
para ser observado é que somente Sokoloff (2002a), em sua obra dedicada ao aramaico judaico
palestino do período bizantino, registra a acepção de Meguillot para a unidade léxica de
procedência aramaica hoH¯mwF x (ḥûmǝšâ). Tal uso é constatado na masora parva do Códice S5, na
passagem de Levítico 7.9.215

§ 26
rsx
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 26.32.

masora magna.

Gênesis 26.32.

˚'ObyC√ w¬ '˚hah £ÙCyb
–a yihyÃ w¬
¸ y« y„db
¸ v
a
-lav Ùl ˚d«gF yC¬~ w¬ qAxc

Ora, nesse mesmo dia, os servos de
216(...)

$sx d
$ wdgyw

Isaac

vieram

trazer-lhe

notícias do poço que estavam

˚rApx
A reH'
· rE'b
–¸ h
a tÙdO'

cavando. Disseram-lhe: ‘Encontra-

:£«ym
A ˚n'Acm
A Ùl ˚r¸m'◊yC w¬

mos água’.

Termo massorético em destaque: rEsAx (hebr. ḥāsēr).217
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. carente, privado de; 2. menos,
defectivo, incompleto, escasso, deficiente; 3. escrever de maneira defectiva.218
Significado do termo na massorá: escrita defectiva (scriptio defectiva [lat. escrita defectiva])219
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
Cf. Sokoloff, 2002a, p. 191.
216 O texto bíblico do livro de Gênesis não consta mais nas partes remanescentes do Códice A.
217 Esse termo aparece com muita freqüência na massorá do Códice L, cf. Gn 22.18 (mp); Êx 8.19 (mm); Dt 2.23
(mp e mm); 1Rs 2.21 (mp e mm); Jr 32.9 (mm); Ez 11.2 (mp e mm); Lm 1.13 (mp e mm); Ne 3.37 (mm) etc.
218 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 341; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 338; Clines, 1996, p. 284285; Alonso Schökel, 1997, p. 237; Kirst et alii, 1989, p. 73; Gesenius, 1962, p. 248; Robinson, 1882, p. 332333; Tregelles, 1952, p. 295; Fürst, 1867, p. 470; Jastrow, 2005, p. 489; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 506
e Mitchel, 2002, p. 91. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 590; Alcalay, 1986, col. 801 e Berezin, 1995,
p. 244. O cognato aramaico do termo hebraico rEsAx (ḥāsēr) é o vocábulo ryiGsax (ḥassîr), possuindo os mesmos
significados, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1093; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1878; Kirst et
alii, 1989, p. 285; Gesenius, 1962, p. 907; Jastrow, 2005, p. 487; Sokoloff, 2002a, p. 210; idem, 2002b, p. 475;
Melamed, 2001, p. 150; idem, 2005, p. 181 e Mitchel, 2002, p. 117.
219 Cf. BHK, p. XLIX ; BHS, p. LIV; BHQ Mg, p. XCVI ; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII ; BHQ Dt, p. XXVIII ; MGK, p.
zy (p. 17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 30;
214
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Expressão bíblica em destaque: ˚digF yaF wa (hebr. wayyagiḏû, e informaram).
Significado da nota massorética: “a locução verbal ˚digF yaF wa (hebr. wayyagiḏû, e informaram) (wdgyw)
$ x) na Bíblia Hebraica”. Observação: o
aparece quatro vezes ($d) com grafia defectiva (s

termo massorético rEsx
A (hebr. ḥāsēr) é abreviado como s
$ x nessa anotação.
Comentário:
A observação massorética fornece a informação quantitativa sobre as ocorrências
da expressão verbal ˚diFgFayaw (hebr. wayyagiḏû, e informaram) com escrita defectiva no texto da
Bíblia Hebraica, isto é, sem o caractere yod (y). As quatro passagens bíblicas fornecidas pela
masora magna do Códice L, na passagem bíblica de Gênesis 26.32, para a elocução verbal
em destaque, são as seguintes: Gn 26.32; 45.26; 2Rs 7.15 e 18.37.220 A forma do mesmo
verbo, mas com escrita plena ocorre da seguinte maneira: ˚dyiFgFayaw (hebr. wayyagîḏû), isto é,
com a presença da letra yod (y).
Escrita defectiva ou scriptio defectiva (lat. escrita defectiva) é quando a palavra ou
expressão hebraica ou aramaica é escrita sem as consoantes vocálicas, conhecidas como matres
lectionis (lat. “mães” de leitura ou “auxiliares” da leitura) e também como ho'yÊrq
G¸ h
a tOwm
G '
i (hebr.
’immôṯ haq-qǝrî’â, lit. “mães” da leitura ou “auxiliares” da leitura): ’alef ('), hê (h), waw (w) e yod (y).

As letras ’alef e hê são usadas para representarem a classe de fonemas vocálicos “a”, em final de
vocábulo; a letra waw é usada para representar os fonemas vocálicos “o” e “u” e o caractere yod
é empregado para os fonemas vocálicos “i” e “e”.221
A (ḥāsēr) denota, especificamente e
O termo massorético de origem hebraica rEsx

unicamente, uma palavra ou expressão bíblica escrita de maneira defectiva, isto é, sem o
emprego de uma das quatro letras matres lectionis. Este caso é oposto ao termo massorético 'Elm
A
E H
¸ (aram. šǝlēmā’, cf. § 80), ambos analisados neste
(hebr. mālē’, cf. § 43) e também ao item 'oml

capítulo. Devido a tal função restritiva na massorá, a unidade léxica, agora em apreciação, pode

Frensdorff, 1864, p. XIII; idem, 1968, p. 5; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXII; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 107-108; Yeivin, 1980, p. 92; idem, 2003, p. 78-79; Dotan, 1972b, col. 1421-1422; Scott, 1995, p.
40; Römer e Macchi, 1994, p. 16; Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Hyvernat, 1904, p.
539; Ginsburg, 1968, p. 145 e Francisco, 2005b, p. 127.
220 Cf. Weil, 2001, § 195, p. 24; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra n, § 81, p. 273; Breuer, 1992, p. 157 e EvenShoshan, 1997, p. 738.
221 Cf. Andersen e Forbes, 1986, p. 1; Dotan, 1972b, col. 1421; Joüon e Muraoka, 1993, p. 46; Gesenius, 1980, p.
44 n. 1; Weingreen, 1959, p. 6-7; Seow, 1995, p. 7-8; Kelley, 1998, p. 430; Lambdin, 2003, p. 27; Auvray, 1997,
p. 13; Kerr, 1980, p. 8; Ross, 2005, p. 37; Hollenberg e Budde, 1991, p. 8 e Francisco, 2005b, p. 519.
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ser considerada como um caso de estreitamento. Em relação ao seu campo semântico, a
unidade lexical massorética rEsAx (ḥāsēr) pode ser classificada como monossemêmica.222

§ 27
£vX
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 17.12.

masora parva.

Deuteronômio 17.12.

§Ùd√zb
¸ heWv
· y¬ -reH'
· Hyi'h
A wÃ

Mas o homem que tiver agido com

§Ehk
–O h
a -le' v
ﬁ m
O ¸H yit
G l
¸ b
i l
¸

presunção, sem escutar o sacerdote
v
$ Xb l
$

223

-te' £AH t~Âr AòH ¸l dEmv
O h
A

que lá estiver oficiando em
honra do SENHOR, teu Deus, e

-le' Ù' ßyehl
» È' h√whÃy

sem escutar o juiz, este morrerá.

'˚hah Hyi'h
A tEm˚ XEpH
KO h
a

Extirparás o mal de Israel.

:lE'r
ﬂ W
¸ yC« m
i vﬂrh
A t
GA r
Ë v
a b
i ˚

a (hebr. ṭa‘am).224
Termo massorético em destaque: £avX

Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. sentimento; 2. senso, sentido; 3.
discernimento, entendimento; 4. sabor, gosto, paladar; 5. razão, causa; 6. base; 7.
entonação; 8. sinal de cantilação.225
Significado do termo na massorá: acento massorético de cantilação.226
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A não possui mais este trecho do livro de Deuteronômio, por causa de sua fragmentação. Seu texto
inicia-se com a última palavra de Deuteronômio 28.17.
224 Este termo aparece em muitas passagens da massorá do Códice L, cf. Dt 17.12 (mp); list. mas. Pent.; Js 22.3
(mp); Sl 98.1 (mp e mm); Rt 1.9 (mp); Ct 5.14 (mp); Lm 2.18 (mp); Ed 2.59 (mp); Ne 3.33 (mp e mm) etc.
225 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 381; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 377; Clines, 1996, p. 372;
Gesenius, 1962, p. 278; Robinson, 1882, p. 367; Tregelles, 1952, p. 323; Fürst, 1867, p. 524; Jastrow, 2005, p. 543;
Alonso Schökel, 1997, p. 260; Kirst et alii, 1989, p. 83 e Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 816. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 655-656; Alcalay, 1986, col. 879-880 e Berezin, 1995, p. 262. O equivalente
aramaico do termo hebraico £avX
a (ṭa‘am) são as unidades léxicas £EvX
¸ (ṭǝ‘ēm), £avX
¸ (ṭǝ‘am) e 'om·vX
a (ṭa‘ămā’),
possuindo as mesmas acepções, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1094; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000,
p. 1885; Gesenius, 1962, p. 908; Jastrow, 2005, p. 543; Sokoloff, 2002a, p. 228; idem, 2002b, p. 510; Melamed,
2001, p. 161; idem, 2005, p. 192 e Kirst et alii, 1989, p. 286.
226 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p. 17);
C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 30; Díaz Esteban, 1975, p.
LXXXII; Yeivin, 1980, p. 92; idem, 2003, p. 79; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 109; Scott, 1995, p. 41;
222
223
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Expressão bíblica em destaque: tÂrAòH¸l (hebr. lǝšāreṯ, oficiando).
Significado da nota massorética: “a expressão verbal tÂrAòH¸l (hebr. lǝšāreṯ, oficiando) é
um hapax legomenon ($l), possuindo este acento de cantilação (com o acento
conjuntivo de cantilação ma'pakh) ($vXb)”. Observação: o acento conjuntivo de
cantilação ma'pakh já está na própria expressão e a unidade léxica massorética £avaX
(hebr. ṭa‘am) possui a seguinte abreviação: $vX.
Comentário:
A anotação massorética fornece a informação de que a locução verbal tÂrAòH¸l (hebr.
lǝšāreṯ, oficiando) aparece uma única vez no texto bíblico hebraico (em Deuteronômio

17.12) com o acento conjuntivo de cantilação ma'pakh ( ò ). Essa mesma forma verbal
aparece em outras 17 passagens da Bíblia Hebraica, mas possuindo outros acentos
massoréticos de cantilação.227
a (hebr. ṭa‘am), como seus cognatos aramaicos
A unidade lexical massorética £avX

também citados na massorá (£EvX
¸ [ṭǝ‘ēm], £avX
¸ [ṭǝ‘am] e 'omv
· X
a [ṭa‘ămā’]), ao contrário da gama de
sentidos encontrados em dicionários de hebraico, possui nas anotações massoréticas somente
uma única significação: acento massorético de cantilação. Devido a tal característica neológica,
esse termo da massorá revela estreitamento e em relação ao seu campo restrito de significados,
pode ser classificado como monossemêmico.228
O dicionário de aramaico judaico palestino da época bizantina, usado nesta pesquisa,
apresenta a acepção tipicamente massorética, além de outras acepções (Sokoloff, 2002a).
Dicionários de hebraico moderno, usados neste estudo, que registram vocábulos hebraicos de
épocas mais recentes, igualmente anotam a definição própria da massorá (Even-Shoshan, 2003;
Alcalay, 1986 e Berezin, 1995).229

Römer e Macchi, 1994, p. 16; Revell, 1992c, p. 594; Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71;
Dotan, 1972b, col. 1422; Hyvernat, 1904, p. 539 e Francisco, 2005b, p. 129.
227 Cf. Seijas de los Ríos-Zarzosa, 2002, p. 93 e Even-Shoshan, 1997, p. 1211.
228 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
229 Cf. Sokoloff, 2002a, p. 228; Even-Shoshan, 2003, p. 655-656; Alcalay, 1986, col. 880 e Berezin, 1995,
p. 262. Sokoloff apresenta exemplos de aplicação da unidade terminológica £a va X (hebr. ṭa‘am) com o
sentido específico de acento massorético de cantilação, citando algumas anotações colhidas da masora
magna e da masora parva do Códice S 5: as anotações e as passagens bíblicas são as seguintes:
#mvXb §yymdd §yl' (“essas [palavras] que são similares com seus acentos de cantilação”, cf. Gn 24.40 e
34.21, mm) e lvlm #vXb #h (“[a palavra] aparece cinco vezes na Bíblia Hebraica com acento prepositivo
[paroxítono]”, cf. Gn 25.17 e Lv 17.10, mp), cf. Sokoloff, 2002a, p. 228.
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§ 28
lk
Tradução.

Listagem massorética referente
ao Pentateuco.
230

Oz $s $q hvbSw £ySSw h'm hrwth yrds

Todos os sedarim [seções de leitura] do

lk

Pentateuco são cento e sessenta e sete: 167.
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Jeremias 23.23.

masora parva.

Jeremias 23.23.

-£u'nÃ y«n'
A bOrq
–“ m
i yEhl
» '
È h
a
:qOxr
ﬂ~ m
E yEhl
» '
È '◊lwÃ h√whÃy

Acaso, sou apenas o Deus do que
231

t
$ wk yrw'

lkw s
$ xh
$

está perto – oráculo do SENHOR –
não sou também o Deus dos

longínquos?
Termo massorético em destaque: lOGk (hebr. kōl).232
Significados do termo em dicionários de hebraico e de aramaico: 1. tudo, todo, todos; 2.
totalidade, integridade, íntegro, inteiro, cabal; 3. cada, cada um, cada qual, qualquer.233

Cf. L, fól. 120b, p. 252. O Códice A não possui listagens massoréticas após o término do Pentateuco.
O Códice A possui outra anotação para a mesma expressão bíblica na masora parva, na passagem de Jeremias
23.23: sx wO (“a expressão qOx‡rEm [hebr. mērāḥōq, de longe] aparece seis vezes com escrita defectiva na Bíblia
Hebraica”). O Códice L possui complementação em sua masora magna, na passagem de 1Samuel 26.13 e o
Códice A possui uma notação similar em sua masora magna, mas no passo do Salmo 38.12, para a expressão
bíblica em destaque: 1. Códice L: §whtwkd $tyrw' lkw (...) §yrysx $h (“a expressão aparece cinco vezes com escrita
defectiva na Bíblia Hebraica [...] e sempre no Pentateuco consta a mesma grafia”); 2. Códice A:
§whtwkd 'tyrw' lkw (...) sx $h (“a expressão aparece cinco vezes com escrita defectiva na Bíblia Hebraica [...] e
sempre no Pentateuco consta a mesma grafia”). Nesse caso, o Códice A possui uma contradição entre sua
observação na masora parva em Jeremias 23.23 e entre a observação na masora magna no Salmo 38.12.
232 Tal unidade lexical aparece com muita freqüência na massorá do Códice L, cf. Dt 12.9 (mm), Ed 2.22 (mp) etc.
233 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 481; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 474-475; Clines, 1998, p.
394; Gesenius, 1962, p. 344-345; Robinson, 1882, p. 465-466; Tregelles, 1952, p. 396-397; Fürst, 1867, p. 655656; Jastrow, 2005, p. 638; Alonso Schökel, 1997, p. 313; Kirst et alii, 1989, p. 101; Harris, Archer Jr. e Waltke,
1998, p. 985 e Mitchel, 2002, p. 91. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 760; Alcalay, 1986, col. 1019 e
Berezin, 1995, p. 295. Os cognatos aramaicos para a unidade lexical hebraica lOkG (kōl) são as seguintes: lOwkG (kôl),
lok
G (kol) e 'GolwF k
G (kûllā’), possuindo as mesmas acepções, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1097; Koehler,
Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1898; Gesenius, 1962, p. 910; Jastrow, 2005, p. 620; Sokoloff, 2002a, p. 247258; idem, 2002b, p. 559-560; Melamed, 2001, p. 174; idem, 2005, p. 208; Kirst et alii, 1989, p. 288; Harris,
Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1701 e Mitchel, 2002, p. 117.
230
231
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Significados do termo na massorá: 1. todo, todos; 2. cada; 3. sempre.234
‡ m
E (hebr. mērāḥōq, de longe).
Expressão bíblica em destaque: Jeremias 23.23: qOxr

Significados das notas massoréticas:
Listagem massorética referente ao Pentateuco: “todos (lk) os sedarim [seções de leitura] do
(yrds) Pentateuco (hrwth) são cento e sessenta e sete (hvbSw £ySSw h'm): 167 (zO s
$ q
$ )”.
Jeremias 23.23: “a expressão qOx‡rEm (hebr. mērāḥōq, de longe) aparece cinco vezes ($h) com
escrita defectiva ($sx) na Bíblia Hebraica e sempre (lkw) no Pentateuco (yrw')
consta a mesma ($twk) grafia”.
Observação: em ambas as notas, o termo lOk
G (hebr. kōl) é grafado por extenso: lk.
Comentário:
Listagem massorética referente ao Pentateuco: o Códice L possui várias listagens sobre
somatórios encontradas após o término do Pentateuco, do fólio 120a ao fólio 121a. São dois
fólios e meio dedicados a somatórios entre outras informações textuais: uma listagem dos
sedarim (seções de leitura), soma dos sedarim, soma dos versículos de cada parashá e uma
listagem do sinal paseq no Pentateuco. No fólio 120b, consta a soma dos sedarim do Pentateuco.
De acordo com tal nota massorética do Códice L, a soma total é de 167 sedarim.
Jeremias 23.23: a nota do Códice L na masora parva em Jeremias 23.23 observa que a
‡ Em (hebr. mērāḥōq, de longe) aparece com escrita defectiva em cinco passagens bíblicas
locução qOxr

e sempre a mesma expressão aparece no Pentateuco com a mesma ortografia (com grafia
defectiva). Segundo a masora magna do Códice L, encontrada em 1Samuel 26.13, as cinco
passagens são as seguintes: 1Sm 26.13; Is 25.1; 57.9; Jr 23.23 e Sl 38.12.235 Confirmando a
anotação da masora magna do Códice L, tal locução é encontrada sempre com escrita defectiva
em sete passagens do Pentateuco: Gn 22.4; 37.18; Êx 2.4; 20.16, 18; 24.1 e Dt 28.49.236
O item léxico massorético lOk
G (hebr. kōl) apresenta uma extensão, em termos
semânticos, em relação aos significados registrados nos dicionários consultados nessa pesquisa.
A diferença está no fato de que a acepção de “sempre” ser única e peculiar na massorá.
Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p. 17);
C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Díaz Esteban, 1975, p.
LXXXII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 117-118; Yeivin, 1980, p. 94-95; idem, 2003, p. 80; Römer e
Macchi, 1994, p. 16; Scott, 1995, p. 41; Dotan, 1972b, col. 1422 e Francisco, p. 2005b, p. 130.
235 Cf. C Jr, 118; Weil, 2001, § 1681, p. 197; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra r , § 305b, p. 575 e EvenShoshan, 1997, p. 1071.
236 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 1071.
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Determinados glossários dedicados à terminologia massorética consultados para esta pesquisa
registram a peculiar acepção de “sempre” à lexia que está sendo analisada, definindo-a também
como um advérbio temporal, dentro do uso massorético.237 Os sentidos de “todo, cada”, ainda
permanecem, porém, na massorá, a mesma unidade terminológica denota também o advérbio
G (hebr.
“sempre”. Em relação ao seu campo de significação na massorá, a unidade lexical lOk

kōl) pode ser classificada como polissemêmica.238

§ 29
§wSmSd ywtpk
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 42.24.

masora parva.

Gênesis 42.24.

bAHyC√ w¬ ¨
¸ b
¸ yC≈ w¬ £ehyElv
· m
E bOs
– yC« w¬

Então José afastou-se deles para

x—q
– yC« w¬ £ehl
E '
· rEb
– d
ﬁ yÃ w¬ £ehl
E '
·

chorar, e em seguida voltou a eles e

rOs'
~È yC∆ w¬ §Ùv¸mH
i -te' £At
G '
i m
E

239

t
$ wkd

$wmSd ywtpk lkw l
$

:£ehy≈nyEvl
¸ ÙtO'

lhes falou. Ele tomou entre eles
Simeão e o fez amarrar sob os
olhos deles.

i ËGd y≈wt
¸ p
o k
G¸ (aram. kǝp̄āṯwê dǝšimšôn).240
Expressão massorética em destaque: §OwH¸mH

Significado da expressão em dicionários de aramaico: amarras de Sansão.241
Significado da expressão na massorá: referência à perícope sobre “as amarras de Sansão”,
em Juízes 15.10, 12 e 13.242
Expressão bíblica em destaque: rOs'∆yC w¬ (hebr. wayye’sōr, fez amarrar).
Cf. Yeivin, 1980, p. 95; idem, 2003, p. 80; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 117-118 e Francisco, p. 2005b,
p. 130. Tanto Kelley, Mynatt e Crawford (1998) quanto Yeivin (1980) usam o advérbio inglês always como uma
das definições cabíveis para a lexia terminológica massorética lOkG (hebr. kōl), cf. Yeivin, 1980, p. 95 e Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 117-118. Yeivin (2003), em sua introdução composta em hebraico sobre a
massorá, utiliza o advérbio hebraico dyimt
Go (tāmîḏ, sempre, constantemente, continuamente) como uma das
definições possíveis para o referido termo dentro do uso massorético, cf. Yeivin, 2003, p. 80.
238 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
239 O Códice A não possui mais o livro bíblico de Gênesis.
240 Essa expressão é registrada uma única vez na massorá do Códice L, cf. Gn 42.24 (mp).
241 Cf. Jastrow, 2005, p. 663 e 1603 e Sokoloff, 2002a, p. 268.
242 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 120; Scott, 1995, p. 42; Römer e Macchi,
1994, p. 16 e Francisco, 2005b, p. 130.
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Significado da nota massorética: “a locução verbal rOs'È yC∆ w¬ (hebr. wayyĕ’sōr, fez amarrar) é um
$ ) no Pentateuco e sempre (lkw) na perícope das “amarras de Sansão”
hapax legomenon (l
$ wkd)”. Observação: o sintagma
(w$ mSd ywtpk) constam formas verbais similares (t
i d
ËG y≈wt
¸ p
o k
G¸
(aram. kǝp̄āṯwê dǝšimšôn) possui a seguinte abreviatura:
massorético §OwH¸mH
w$ mSd ywtpk. Todavia, a segunda parte da expressão possui um padrão de abreviação
$ Sd ou S
$ mSd.243
inusitado, pois poderia ter uma das seguintes formas possíveis: m

Comentário:
A anotação da masora parva do Códice L, no trecho de Gênesis 42.24, informa que a
locução verbal rOs'È yC∆ w¬ (hebr. wayyĕ’sōr, fez amarrar) aparece uma única vez no Pentateuco
(apesar de não haver na anotação nenhuma referência a este bloco de texto da Bíblia Hebraica),
sendo vocalizada com o sinal vocálico 'a%ef-segol ( Œ ), sob a letra ’alef ('). Formas verbais
similares são registradas na perícope sobre a tentativa de aprisionamento de Sansão pelos
homens de Judá para entregá-lo aos filisteus, em Juízes 15.10, 12 e 13: rOwsÈ'el (hebr. le’ĕsôr, para
o '
È l
e (hebr. le’ĕsārḵā, para te amarrar, cf. Jz 15.12) e ßËrs
o '
È n∆ (hebr.
amarrar, cf. Jz 15.10), ßËrs

ne’ĕsārḵā, podermos te amarrar, cf. Jz 15.13). Estas expressões, vocalizadas com o mesmo sinal

vocálico, são formas da raiz verbal rs' [hebr. ’sr, atar, prender], na construção qal.244
i d
ËG y≈wt
¸ p
o k
G¸ (aram. kǝp̄āṯwê dǝšimšôn) indica, especificamente
A expressão massorética §OwH¸mH

e unicamente, um determinado trecho do texto bíblico hebraico, no qual é narrada a tentativa
de aprisionamento (amarração) de Sansão por homens de Judá para entregá-lo aos filisteus, na
passagem de Juízes 15.10-13. Pode-se classificar tal locução como um caso de estreitamento,
devida a sua especificidade dentro do contexto da massorá. O sintagma massorético, aqui em
análise, possui apenas um único significado, podendo ser classificado como monossemêmico.245

Na masora parva do Códice N° 1 da Universidade Complutense de Madri (M1), na passagem de Gênesis
42.24, consta a seguinte forma para a expressão massorética em destaque: §wSmSd 'typk (“amarração de
Sansão”), cf. Férnandez Tejero, 2004, p. 297. O Códice S5 apresenta a seguinte forma para a mesma expressão
massorética, na mesma passagem bíblica: §wSmSd ywtpk (“amarras de Sansão”), cf. Sokoloff, 2002a, p. 268. Nos
dois códices massoréticos mencionados a locução em questão é redigida por extenso e refere-se, como no caso
do Códice L, à passagem bíblica de Juízes 15.10-13.
244 Cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 1020, p. 103; idem, vol. 4, § 1020, p. 121 e Even-Shoshan, 1997, p. 99.
245 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 30
£ybwtk
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Ester 1.20.

masora magna.

Ester 1.20.

-reH'
· ™elm
Ge h
a £√gt
¸ p
Ki vamH
¸ n« wÃ

E o decreto promulgado pelo rei

yik
– Ùt˚k¸lm
a -lAkb
–¸ heWv
· y¬

repercutirá por todo o reino – que é

£yiHnF√ h
a -~ lAkwÃ 'yih hAb
– r
ﬁ
lÙd√gF m
i l
¸ §ehyEl¸vb
a l
¸ r“qyÃ ˚n¸t
G y«

(...) h
$ nmysw Og £ySnh lkw
:o:b
$ wtkb $' $'ybnb $' $rwtb '$

246

:§AX“q-davÃw

bem grande! Então todas as

mulheres cercarão com atenções
os

seus

maridos,

do

mais

importante ao mais humilde.

G (hebr. kǝṯûḇîm).247
Termo massorético em destaque: £yibwF t¸k

Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. escritos, registrados; 2. versos
bíblicos, passagens do texto bíblico; 3. as Escrituras Sagradas; 4. os Escritos, os
Hagiógrafos.248
Significado do termo na massorá: os Escritos, os Hagiógrafos.249
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as mulheres).
Expressão bíblica em destaque: £yiHnF√ h
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as
Significado da nota massorética: “a expressão £yiHnF√ h

mulheres) (£ySnh lkw) aparece três vezes (gO ) na Bíblia Hebraica e suas referências
O nmysw) (...): uma vez ('
$ ) no Pentateuco (r
$ wtb), uma vez ('
$ ) nos Profetas
bíblicas são (h
O Códice A não possui mais o texto do livro de Ester.
Este termo da massorá consta em inúmeras passagens do Códice L, cf. Jr 6.13 (mm); 2Cr 2.17 (mp); Ec 3.6
(mp); Et 1.14 (mp), 20 (mm); 4.12 (mp); list. mas. Escr. etc.
248 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 507; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 504; Clines, 1998, p. 471;
Alonso Schökel, 1997, p. 328; Kirst et alii, 1989, p. 106; Gesenius, 1962, p. 367; Robinson, 1882, p. 495;
Tregelles, 1952, p. 419 e Fürst, 1867, p. 707. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 804; Alcalay, col.
1076 e Berezin, 1995, p. 308. Os cognatos aramaicos para o termo hebraico £yibwF t¸kG (kǝṯûḇîm) são as seguintes:
§yibyitk
G¸ (kǝṯîḇîn), 'ƒFyabFwt¯Gk (kǝṯûḇayyā’), 'ƒFyb
a yitk
G¯ (kǝṯîḇayyā’) e yEbyitG¸k (kǝṯîḇê), possuindo os mesmos significados, cf.
Jastrow, 2005, p. 680; Sokoloff, 2002a, p. 272; idem, 2002b, p. 609-610; Melamed, 2001, p. 185 e idem, 2005, p.
221. Tais formas aramaicas aparecem também nas anotações massoréticas. Jastrow registra, ainda, uma forma
do referido termo que é pertencente ao hebraico rabínico: §yibwF t¸kG (kǝṯûḇîn), cf. Jastrow, 2005, p. 680.
249 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p. 17);
C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Frensdorff, 1968, p. 6;
Díaz Esteban, 1975, p. LXXXII; Yeivin, 1980, p. 96; idem, 2003, p. 80; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 122;
Scott, 1995, p. 42; Römer e Macchi, 1994, p. 16; Dotan, 1972b, col. 1422; Hyvernat, 1904, p. 542; Ginsburg,
1968, p. 246 e Francisco, 2005b, p. 131.
246
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($'ybnb) e uma vez ($') nos Escritos (b
$ wtkb)”. Observação: o termo massorético £yibwF t¸k
G
(hebr. kǝṯûḇîm) é resumido como $bwtk.
Comentário:
A expressão bíblica £yiHnF√ ah-lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as mulheres), encontrada
no texto de Ester 1.20, aparece, segundo a informação da masora magna do Códice L, em três
passagens da Bíblia Hebraica: Êx 35.26; Jr 44.15 e Et 1.20.250
G (hebr. kǝṯûḇîm)
Na massorá dos códices bíblicos hebraicos, a unidade léxica £yibwF t¸k

denota, unicamente e especificamente, o terceiro grande bloco de livros da Bíblia Hebraica,
conhecido como “Escritos” ou “Hagiógrafos”, o qual compreende as seguintes obras, segundo
a ordem seqüencial encontrada no Códice L, no Códice A e também em outros códices
massoréticos medievais: 1Crônicas, 2Crônicas, Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos
Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel e Esdras-Neemias.251
A unidade lexical massorética em estudo, em termos de neologia semântica, possui uma
característica restritiva, isto é, estreitamento, pois, na massorá, possui apenas um único
significado, denotando o bloco dos Escritos. Em relação ao seu campo de significados
possíveis, o mesmo pode ser classificado como monossemêmico.252

§ 31
bytk
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Samuel 22.2.

masora parva.

1Samuel 22.2.

Hyi'-lAk
– wyAl'
E ˚c¸b
– q
— t
¸ yC« w¬

Então se reuniram em volta dele

Ùl-reH'
· Hyi'-lAkwÃ qÙcAm

todas as pessoas em dificuldade,

~ nO
Hepn∆ -ram Hyi'-lAkwÃ 'eH

253

'
$

t
$ kw s
$ x gO

todos os endividados, todos os

Cf. BHQ Mg, p. 47*; Weil, 2001, § 625, p. 75 e Even-Shoshan, 1997, p. 124.
Cf. Yeivin, 1980, p. 39; idem, 2003, p. 37; Dotan, 1972b, col. 1406; Ginsburg, 1966, p. 1; Dukan, 2006, p. 15 e
Francisco, 2005b, p. 171, 174, 175, 176 e 513.
252 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
253 O Códice L possui uma complementação sobre esse caso em sua masora magna, tendo alguns termos
massoréticos escritos por extenso: •l' §ybtk Og 'Sn (“a locução verbal 'eHOn [hebr. nōśe’, lit. endividado] é
escrita com a letra ’alef três vezes na Bíblia Hebraica”). A anotação fornece duas referências bíblicas: 1Sm
250
251
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˚y¸hyC« w¬ rAWl
¸ £ehyElv
· yihyÃ w¬

descontentes, e ele se tornou seu

:Hyi' tÙ'Em va–br
Ë '
a k
–¸ ÙGmv
i

chefe. Havia com ele cerca de
quatrocentos homens.

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Lamentações 5.21.

masora magna:

Lamentações 5.21.

ob˚H√nwÃ ßyel'
E

h√whÃy ˚nEbyiHh
·

254

:£Âdq
’ k
–¸ ˚nyEmy√ H„d
– x
a

t
$$ k hwhOy (...) $brvml

Faze-nos voltar a Ti, SENHOR, e

:o:t
$ k ynd' x
$ ndmlw

voltaremos; renova nossos dias como

255

nos tempos de antanho.

¯G (aram. kǝṯîḇ).256
Termo massorético em destaque: byitk

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. (o que está ou o que é) escrito; 2.
ortografia; 3. ketiv, versão escrita da Bíblia.257
Significados do termo na massorá: ketiv (o que está ou o que é) escrito no texto consonantal
hebraico.258
Expressões bíblicas em destaque: 1Samuel 22.2: 'eHnO (hebr. nōśe’, endividado); Lamentações
5.21: h√whÃy (hebr. yhwh, o SENHOR).
Significados das notas massoréticas:
1Samuel 22.2: “a locução verbal 'eHnO (hebr. nōśe’, endividado) aparece três vezes (Og) na Bíblia
Hebraica com escrita defectiva (s
$ x), e sendo escrita (t
$ kw) com a letra ’alef ('
$ )”.

22.2 e Is 24.2. Todavia, omite a referência a Neemias 5.7. O Códice A possui a seguinte nota em sua masora
parva em 1Samuel 22.2 para a mesma elocução verbal: $' tk $b (“a locução verbal 'eHOn [hebr. nōśe’,
endividado] é escrita com a letra ’alef duas vezes na Bíblia Hebraica”). Em sua masora magna, o referido
manuscrito fornece as duas referências bíblicas: 1Sm 22.2 e Is 24.2. A observação da massorá deste último
códice ignora a ocorrência registrada em Neemias 5.7.
254 Falta o circellus sobre o tetragrama h√whÃy (hebr. yhwh, o SENHOR) no texto do Códice L.
255 O Códice A não possui mais o texto do livro de Lamentações.
256 Este termo massorético consta em inúmeras passagens do Códice L, cf. Dt 6.16 (mp); 16.9 (mp); 32.2 (mp); Jz
8.18 (mp); 1Sm 22.2 (mp e mm); Jó 10.17 (mm); Rt 1.6 (mp); Lm 5.21 (mm) etc.
257 Cf. Jastrow, 2005, p. 680; Melamed, 2001, p. 185 e idem, 2005, p. 221. Hebraico moderno: Even-Shoshan,
2003, p. 804; Alcalay, 1986, col. 1076-1077 e Berezin, 1995, p. 308.
258 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p. 17);
C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 10; C Rs, p. 10; C Is, p. 10; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Ginsburg, 1894, p. IV;
idem, 1966, p. 183-184; idem, 1968, p. 180; Frensdorff, 1968, p. 6; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXII; Yeivin, 1980,
p. 95; idem, 2003, p. 80; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 121; Scott, 1995, p. 42; Römer e Macchi, 1994, p.
16; Gesenius, 1980, p. 66; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Weingreen, 1959, p. 22; Dotan, 1972b, col. 1419; Tov,
2001, p. 58; Hyvernat, 1904, p. 543 e Francisco, 2005b, p. 131.
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Lamentações 5.21: “para os massoretas ocidentais (b
$ rvml) (...) o tetragrama (hwhOy) é o ketiv
$ k) e para os massoretas orientais (x
$ ndmlw) o título divino Senhor (ynd') é o ketiv
(t
$ k)”. Observação: em ambas as passagens da massorá do Códice L, o termo
(t
¯G (aram. kǝṯîḇ) é sintetizado como $tk.
massorético byitk

Comentário:
1Samuel 22.2: a locução verbal 'eHnO (hebr. nōśe’, endividado) aparece em três passagens
da Bíblia Hebraica, possuindo escrita defectiva (sem o caractere waw [w]), e sendo escrita com a
letra ’alef ('). Tal nota massorética do Códice L possui complemento na masora magna, na qual
constam apenas duas referências bíblicas onde se verifica tal peculiaridade textual: 1Sm 22.2 e
Is 24.2. Porém, a terceira referência, que é Neemias 5.7, é omitida.259 A expressão verbal em
discussão pode ter outra ortografia, possuindo escrita plena (com o caractere waw [w]) e sendo
composta com a letra hê (h): heHwO n (hebr. nôśeh).
Lamentações 5.21: existe uma divergência textual entre a tradição massorética ocidental
e a tradição massorética oriental no trecho de Lamentações 5.21, na questão se o tetragrama (o
nome divino) deveria ser o ketiv (texto que é escrito) ou se um dos títulos divinos substitutos
deveria ser o ketiv (texto que é escrito). Para os massoretas ocidentais (Tiberíades e Palestina),
no mesmo texto bíblico mencionado, o tetragrama h√whÃy (hebr. yhwh, o SENHOR) deveria ser o
O '
‹ ,
ketiv, enquanto para os massoretas orientais (Babilônia) o título divino Senhor (hebr. yƒnd

’ădōnāy, Senhor) deveria ser o ketiv.260
¯G (aram. kǝṯîḇ) significa: “(o que está) escrito, redigido,
A unidade terminológica byitk

gravado”, sendo o particípio passivo masculino singular da raiz verbal btk (aram. ktb, escrever,
gravar, redigir), na construção peal.261 Essa unidade terminológica massorética, também
denominada de scriptum (lat. o que está escrito), tornou-se um termo técnico especial usado com
Cf. Weil, 2001, § 1651, p. 194; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra n, § 420, p. 290 e Even-Shoshan, 1997, p. 785.
Cf. BHQ Mg, p. 46*; Weil, 2001, § 3740, p. 405 e Francisco, 2005b, p. 242. O caso de Lamentações 5.21 é
mencionado na listagem que se encontra no Códice L sobre as diferenças textuais entre os massoretas ocidentais e
os massoretas orientais, cf. L, fól. 468b, p. 948. A Segunda Bíblia Rabínica possui também o mesmo registro em
sua lista de divergências textuais entre ambos os ramos de massoretas, cf. Segunda Bíblia Rabínica, 1524-1525,
vol. 4, fól. 293b. Ginsburg também registra o mesmo caso, cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 635, p. 598. A
BHK confirma a situação de ketiv na passagem bíblica citada: KOr ynd' (“o ketiv para os massoretas orientais é o
título divino yƒnOd‹' [hebr.’ădōnāy, Senhor]”), cf. BHK, p. 1241 (segundo bloco).
261 Cf. Dotan, 1972b, col. 1419; Yeivin, 1980, p. 52; idem, 2003, p. 51; Gesenius, 1980, p. 66; Joüon e Muraoka,
1993, p. 71; Weil, 1976, p. 716; Morrow, 1992, p. 25; Levias, 1916b, p. 368; Kristianpoller, 1942a, p. 400;
Weingreen, 1982, p. 15; Ognibeni, 1989, p. 1; Rosenthal, 1983, p. 12; Greenspahn, 2003, p. 42; Jastrow, 2005,
p. 680; Sokoloff, 2002a, p. 271-272; idem, 2002b, p. 607; Araújo, 2005, p. 107 e Francisco, 2005b, p. 178 e 516.
259
260
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freqüência na literatura dedicada especificamente à crítica textual da Bíblia Hebraica ou à gramática
do hebraico bíblico. O ketiv é uma categoria especial de palavras ou locuções que são escritas de
maneira peculiar no texto consonantal da Bíblia Hebraica, sendo oposto ao qerê (cf. § 73).262
¯G (aram. kǝṯîḇ), na masora parva em 1Samuel 22.2 e na
A unidade terminológica byitk

masora magna em Lamentações 5.21, reflete duas situações textuais: 1. no texto de 1Samuel
22.2 o termo indica uma questão simples de ortografia e 2. no texto de Lamentações 5.21,
existe uma questão especial de escrita relacionada ao nome divino. No segundo caso, para os
massoretas ocidentais o ketiv é o tetragrama h√whÃy (hebr. yhwh, o SENHOR) e para os massoretas
O '
‹ , ’ădōnāy, Senhor).
orientais o ketiv é o título divino Senhor (hebr. yƒnd

A unidade lexical massorética, aqui em estudo, em termos de neologia semântica,
possui uma característica de estreitamento na massorá, possuindo um significado básico: o
ketiv, o texto da Bíblia Hebraica que deve ser escrito de modo especial ou, como em outros
casos, uma escrita ortográfica peculiar de alguma palavra ou expressão no texto bíblico
hebraico. Em relação ao seu campo de significados possíveis, o mesmo pode ser classificado
como monossemêmico.263

A unidade terminológica byit¯Gk (aram. kǝṯîḇ) é transcrita de diversas formas na literatura dedicada à crítica textual
do texto bíblico hebraico: Ketīb, Ketib, Kethib, Kethiv, Ketiv, Kĕtîb, Ketiv, Ketib, Kthibh, Kethîbh, Ktiv, ketib,
ketiv, kethib, ketîb, ketib, kethibh, kĕtîb etc. Normalmente, as edições acadêmicas da Bíblia Hebraica adotam
alguma dessas convenções em seus aparatos de variantes textuais, cf. BHK, p. XL; BHS, p. XLIX; BHQ Mg, p.
LXXVIII e LXXXII; BHQ Ed-Ne, p. X e XIV; BHQ Dt, p. X e XIV; HUBP Is, p. XXXII; HUBP Jr, p. XXVI; HUBP
Ez, p. XXVII; C Js-Jz, p. 8; C Sm, p. 8; C Rs, p. 8; C Is, p. 8; C Jr, p. 8; C Ez, p. 8; C XII, p. 28; Ginsburg, 1894,
p. IV; Dotan, 1972b, col. 1419; Yeivin, 1980, p. 52; idem, 2003, p. 51; Ognibeni, 1989, p. 1; Wonneberger, 1990,
p. 9, 22 e 65; Vasholz, 1983, p. 4; Scott, 1995, p. 53 e 86; Römer e Macchi, 1994, p. 60; De Benoit e Nicole,
1989, p. 8; Tov, 2001, p. 58; Würthwein, 1995, p. 16 e 234; Brotzman, 1994, p. 54 e 104; Weingreen, 1982, p.
15; McCarter Jr., 1986, p. 77; Roberts, 1951, p. 69; idem, 1962, p. 585; Deist, 1981, p. 54; Ginsburg, 1966, p.
183; Gordis, 1971, p. 2; Andersen e Forbes, 1986, p. 28; Gesenius, 1980, p. 66; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71;
Weingreen, 1959, p. 22; Weil, 1976, p. 716; Morrow, 1992, p. 25; Levias, 1916b, p. 368; Kristianpoller, 1942a,
p. 400; Orlinsky, 1940, p. 30; idem, 1960, p. 185; Rubinstein, 1959, p. 127 n. 1; Gray e Gilmor, 1963, p. 979;
Thompson, 1976, p. 886 e Francisco, 2005b, p. 75, 178 e 516.
263 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
262

139

§ 32
hymrgl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 94.14.

masora parva.

Salmo 94.14.

h√whÃy HOX
L y« -'◊l | y~k
òiG

$mrgl X
$ b'
$ yO

264

Pois o SENHOR não abandona
o seu povo, não abandona sua

:bOzv
· y¬ '◊l ÙtAl·xn¬ wÃ ÙGmv
a

herança:

Termo massorético em destaque: h
G yEmr
Ë g¬ ¸l (aram. lǝḡarmêh).265
Significado do termo em dicionários de aramaico: à sua causa, ao seu motivo.266
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação legarmêh.267
Expressão bíblica em destaque: '◊l | yGk
òi (hebr. kî lō’, portanto não).
òi (hebr. kî lō’, portanto
Significado da nota massorética: “11 vezes ('$ yO ) a expressão '◊l | yGk
$ rgl)”. Observação: o termo
não) possui o acento disjuntivo de cantilação ($Xb) legarmê (m

massorético h
G yEmr
Ë g¬ l
¸ (aram. lǝḡarmêh) possui a seguinte abreviatura: $mrgl.
Comentário:
A anotação da masora parva do Códice L comenta que, em 11 passagens bíblicas, a
locução '◊l | yGk
òi (hebr. kî lō’, portanto não) possui o acento disjuntivo de cantilação me'upakh
legarmê (hebr./aram. h
G yEmr
Ë ¬gl
¸ ™op
K wF h¸m, mǝhûpāḵ lǝḡarmêh, lit invertido à sua causa): Sl 5.5; 16.10;

264

O Códice A possui em sua masora parva a seguinte anotação: vXb '»y (“11 vezes a expressão '◊l | yGiòk [hebr. kî
lō’, portanto não] possui este acento disjuntivo de cantilação”). A masora parva da BHS possui uma nota

diferente, além de apresentar uma redação mais longa para este caso: £yrps $SlSb p"r $vXb $'Oy (“11 vezes a
expressão '◊l | yGiòk [hebr. kî lō’, portanto não] possui este acento disjuntivo de cantilação no início de
versículo bíblico nos três livros poéticos [Salmos, Jó e Provérbios]”).
265 Essa unidade terminológica massorética aparece em várias passagens do Códice L, cf. Is 36.2 (mp); Sl
94.14 (mp); Jó 5.6 (mp); Ne 8.7 (mp) etc.
266 Cf. Jastrow, 2005, p. 270; Sokoloff, 2002a, p. 136; idem, 2002b, p. 302; Melamed, 2001, p. 107 e idem, 2005, p.
129. No hebraico moderno o nome denota, particularmente, o acento disjuntivo de cantilação legarmê, cf. EvenShoshan, 2003, p. 822; Alcalay, 1986, col. 1100 e Berezin, 1995, p 314.
267 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV e Tabula Accentuum; BHQ Mg, p. XCVI, XCIX e C; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII, XXXI e XXXII;
BHQ Dt, p. XXVIII, XXXI e XXXII; Wickes, 1970, p. 12 e 18 (primeira parte) e p. 11 e 22 (segunda parte); Dotan,
1972b, col. 1455 e 1457; Yeivin, 1980, p. 97, 167, 213, 264 e 271; idem, 2003, p. 81, 178 e 197; Revell, 1992c, p.
595-596; Gesenius, 1980, p. 60 e 62; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66; Scott, 1995, p. 30, 34 e 53; Römer e
Macchi, 1994, p. 16; Ross, 2005, p. 569 e 571 e Francisco, 2005, p. 131, 192 e 193.
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32.4; 51.18; 94.14; 96.5; Pv 1.9; 23.7; 24.20; Jó 5.6 e 20.20.268 Tal acentuação, própria dos livros
bíblicos poéticos (Salmos, Jó e Provérbios), é a junção dos seguintes acentos de cantilação: o
G y` Emr
Ë g¬ l
¸ ).269 O acento
acento conjuntivo de cantilação me'upakh ( ò ) e o sinal paseq ( | ) (ex.: | h

de cantilação me'upakh legarmê é usado quando não possui nenhum acento subordinado,
aparecendo em palavras ou expressões curtas, tendo a função de pausa.270
A segunda parte do nome do acento de cantilação me'upakh legarmê é formado pelo
vocábulo 'omﬂrFÃg (aram. gǝrāmā’, causa, motivo), prefixado com a preposição de direção -¸l
(aram. lǝ-, para, a, em direção a) e com o sufixo pronominal de terceira pessoa singular
masculina GhEy- (aram. -êh, seu, dele), formando a denominação GhyEmËr¬g¸l (aram. lǝḡarmêh, lit. à
sua causa, ao seu motivo). Wickes (1970) diz que tal nome aramaico tem seu equivalente
hebraico OwH¸p¬n¸l (lǝnap̄šô, sozinho). Em relação ao significado do nome do acento de
cantilação em questão, Wickes (1970), Dotan (1972b) e Joüon/Muraoka (1993) interpretamno como “por si próprio” ou “independente”.271 Tal nome indica o fato deste acento
massorético não possuir nenhum acento conjuntivo subordinado.
Na massorá, a unidade léxica h
G yEmËrg¬ l
¸ (aram. lǝḡarmêh) denota, especificamente e
particularmente, um dos acentos disjuntivos de cantilação usados no texto da Bíblia Hebraica,
tendo o significado de “por si próprio” ou “independente”. Por causa das características acima
G yEmr
Ë g¬ l
¸ (aram. lǝḡarmêh) pode ser classificada como
descritas e comentadas, a denominação h

estreitamento, além de ser enquadrada como monossemêmica.272

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra k, § 126, p. 29 e Even-Shoshan, 1997, p. 531-532.
Cf. Wickes, 1970, p. 18 (primeira parte); Dotan, 1972b, col. 1457; Yeivin, 1980, p. 271; idem, 2003, p. 197;
Scott, 1995, p. 34 e Francisco, 2005, p. 193.
270 Cf. Wickes, 1970, p. 18 (primeira parte); Yeivin, 1980, p. 272; idem, 2003, p. 197; Scott, 1995, p. 34 e
Francisco, 2005, p. 197.
271 Cf. Wickes, 1970, p. 18 (primeira parte), p. 22 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1455 e Joüon e
Muraoka, 1993, p. 65.
272 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
268
269
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§ 33
'nSyl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 14.20.

masora parva.

Êxodo 14.20.

£«yr
ﬁ c
¸ m
i h≈nx
· m
a §yEb
– '◊byC√ w¬

(...)

yihyÃ w¬ lE'r
ﬂ W
¸ y« h≈nx
· m
a §yEb˚

acampamento dos egípcios e o

~ yC√ w¬ ™eHOxh
a wÃ §√nv
A h
e
-te' re'

$Syl r
$ tb b
$

273

h∆z bﬁrq
“ -'◊lwÃ hAlyÃ GAlh
a

inserindo-se

entre

o

acampamento de Israel. Havia a
nuvem, mas também havia trevas;
então ela iluminou a noite. E

:hAlyÃ Al
G h
a -lAk
– h∆z-le'

não se aproximaram um do outro
durante a noite inteira.

Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Reis 22.24.

masora parva.

1Reis 22.24.

h√nv
· n¬ k
–¸ -§eb ˚h√yC ÷qd
Ë c
i H¬gF yC« w¬

Sedecias,

Kenaaná,

aproximou-se, esbofeteou Miqué-

h√whÃy-ﬁx˚r rabv
A h∆z-yE' rem'◊yC w¬

ias e perguntou: “Por onde o
rkz S
$ ylb l
$ mX
$

274

espírito do SENHOR saiu de mim
para te falar?”

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Esdras 3.7.

masora parva.

Esdras 3.7.

£yibc
¸ x
O l
a •esk
e -˚n¸t
G yC« w¬

(...) deram dinheiro aos canteiros e
aos carpinteiros, bem como víveres,

het
G H
¸ m
i ˚ lAk'
· m
a ˚ £yiHr
ﬂ x
A l
e wÃ
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de

yixl
Ge ah-lav ˚hÃyk
A yim-te' hek
– yC¬ w¬

– d
ﬁ l
¸ yit
G '
i m
E
:™AtÙ~ ' rEb

273

filho

O Códice A não possui mais o texto do livro de Êxodo, por estar atualmente em estado fragmentário.
O Códice A possui uma anotação simplificada em sua masora parva sobre o mesmo caso: lm X
$ (“a partícula de
objeto direto com sufixo pronominal de segunda pessoa feminina singular ™AtÙ' [hebr. ’ôṯāḵ, te] aparece nove
vezes com escrita plena na Bíblia Hebraica”).
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£yÊrc
FO l
a wÃ

£y«nd
O c
Fi~ l
a §emH
e w√

275

S
$ ylb s
$ xh
$
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bebida e azeite aos sidônios e
tírios, para que fizessem vir por mar

-§im £y«zr
ﬂ '
· yEcv
· 'yibh
A l
¸

madeira de cedro do Líbano até Jafa,

§Ùy¸Hr
Ê k
–¸ 'Ùp√y £√y-le' §ÙnAbl
G¸ h
a

conforme a autorização que lhes fora

:£ehyElv
· sﬁrp
KA -™elm
e HÂrÙ–k

dada pelo rei da Pérsia, Ciro.

oK yil (aram. lîššānā’).277
Termo massorético em destaque: 'ƒnH

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. língua, idioma, linguagem, fala; 2.
palavras, expressão, frase; 3. versão; 4. península, cabo; 5. lingote.278
Significados do termo na massorá: 1. língua, linguagem; 2. significado, sentido; 3. forma,
forma similar; 4. gênero.279
Expressões bíblicas em destaque: Êxodo 14.20: re'yAF wa (hebr. wayyā’er, lit. e iluminou); 1Reis
22.24: ™AtÙ' (hebr. ’ôṯāḵ, te); Esdras 3.7: £y«nd
O c
Fi l
a (hebr. laṣṣiḏōnîm, aos sidônios).

A locução £y«nOdFicl
a (hebr. laṣṣiḏōnîm, aos sidônios), na passagem de Esdras 3.7, é registrada dessa maneira na
BHK, na BHS, na BHQ e na BHL, porém, no próprio Códice L, é possível constatar a presença da letra yod,
F al (hebr. laṣṣîḏōnîm, aos sidônios). No referido códice, a
sendo a grafia da expressão da seguinte forma: £y«nOdyic
letra yod está parcialmente rasurada (a parte superior da letra ainda é claramente visível) e, segundo a crítica
textual dedicada à Bíblia Hebraica, tal fato indica a primeira redação da locução no próprio manuscrito. Nos
aparatos críticos da BHK e da BHQ constam as seguintes informações: 1. BHK: L* MSS #dycl (“a expressão
£y«nd
O yiFcl
a [hebr. laṣṣîḏōnîm, aos sidônios] está assim no Códice L [primeira redação] e também em outros
manuscritos massoréticos medievais”), cf. BHK, p. 1288 (primeiro bloco); 2. BHQ: £
â y«nOdy¡ c
Fi al ML* (“a expressão
£y«nd
O yiFcl
a [hebr. laṣṣîḏōnîm, aos sidônios] está assim no Códice L [primeira redação]”), cf. BHQ Ed-Ne, p. 12. A
correção da referida locução foi feita para que a mesma refletisse a anotação da masora parva que diz que a
ortografia deveria ser defectiva (sem a letra yod) e não plena (com a letra yod). A ortografia defectiva é também
encontrada no Códice Sassoon 1057 (S1) e no Códice Additional 1753 (Y), cf. BHQ Ed-Ne, p. 41*. A BHS não
possui observação para esse caso em seu aparato crítico. As edições de Ginsburg (1894), Snaith (1958), Koren
(1996), Breuer (1998) e Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525) possuem a locução com grafia defectiva.
276 O Códice A não possui mais o livro de Esdras-Neemias, por estar atualmente em estado fragmentário.
277 Tal unidade léxica é registrada com freqüência na massorá do Códice L, cf. Is 66.21 (mm), Ez 11.2 (mm) etc.
278 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1099; Kirst et alii, 1989, p. 290; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1706;
Sokoloff, 2002a, p. 282-283; idem, 2002b, p. 627-628; Jastrow, 2005, p. 710; Koehler, Baumgartner e Stamm,
2000, p. 1909; Gesenius, 1962, p. 912; Melamed, 2001, p. 205 e idem, 2005, p. 246. Hebraico moderno: EvenShoshan, 2003, p. 855; Alcalay, 1986, p. 1146 e Berezin, 1995, p. 325. O cognato hebraico da unidade léxical
aramaica 'ƒnH
oK yil (lîššānā’) é a unidade terminológica §OwHol (lāšôn), que possui as mesmas acepções, cf. Brown,
Driver e Briggs, 1996, p. 546; Alonso-Schökel, 1997, p. 348; Kirst et alii, 1989, p. 112; Harris, Archer Jr. e
Waltke, 1998, p. 797; Jastrow, 2005, p. 720; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 536; Clines, 1998, p. 576577; Gesenius, 1962, p. 391; Robinson, 1882, p. 527-528; Fürst, 1867, p. 754-755; Tregelles, 1952, p. 442-443 e
Mitchel, 2002, p. 57. Tanto a forma aramaica quanto a hebraica aparecem na massorá.
279 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p. 17);
C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Frensdorff, 1864, p.
XII; idem, 1968, p. 6-7; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 126-127; Dotan,
1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 97-99; idem, 2003, p. 81; Scott, 1995, p. 42-43; Römer e Macchi, 1994, p. 17;
Hyvernat, 1904, p. 545-456; Ginsburg, 1968, p. 239-240 e Francisco, 2005b, p. 131-132.
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Significados das notas massoréticas:
Êxodo 14.20: “a expressão verbal re'yAF wa (hebr. wayyā’er, lit. e iluminou) aparece duas vezes (b
$ ) na
Bíblia Hebraica com dois ($rtb) significados ($Syl)”.
1Reis 22.24: “a partícula de objeto direto com sufixo pronominal de segunda pessoa feminina
$ ) com escrita plena (l
$ m) na Bíblia
singular ™AtÙ' (hebr. ’ôṯāḵ, te) aparece nove vezes (X
$ ylb)”.
Hebraica, mas como gênero masculino (rkz S
O c
Fi l
a (hebr. laṣṣiḏōnîm, aos sidônios) aparece cinco vezes (h
$ ) com
Esdras 3.7: “a locução £y«nd

escrita defectiva (s
$ x) na Bíblia Hebraica nesta forma (S
$ ylb)”.
oK yil (aram.
Observação: nas três anotações da massorá, a unidade léxica massorética 'ƒnH

lîššānā’) possui o mesmo padrão de abreviatura: S
$ yl.

Comentário:
Êxodo 14.20: a expressão verbal re'FAywa (hebr. wayyā’er), que aparece em Êxodo 14.20, é
uma forma do wayyiqtol da raiz verbal rw' (hebr. ’wr, qal: brilhar, luzir, resplandecer; nifal: ser
iluminado; hifil: alumiar, iluminar), na construção hifil, significando “e iluminou”. Essa
mesma locução verbal aparece outra vez no texto bíblico hebraico, desta vez no Salmo
118.27, possuindo o sentido de “e que ele ilumine”.280
1Reis 22.24: a partícula de objeto direto com sufixo pronominal de segunda pessoa
feminina singular ™AtÙ' (hebr. ’ôṯāḵ, te) aparece nove vezes com escrita plena no texto bíblico
hebraico, mas como gênero masculino, isto é, devendo ser interpretada como sendo a partícula
de objeto direto com sufixo pronominal de segunda pessoa masculina singular ß¸tÙ' (hebr.
’ôṯḵā, te). Tal particularidade textual consta nas seguintes passagens bíblicas: Jz 13.15; 1Rs

20.25; 22.24; Jr 19.10; Ez 2.6; 3.22; 21.34; 38.9 e 40.4.281
O c
Fi l
a (hebr. laṣṣiḏōnîm, aos sidônios) aparece cinco vezes com
Esdras 3.7: a locução £y«nd

escrita defectiva na Bíblia Hebraica, na mesma forma que consta em Esdras 3.7, isto é, sem as
Cf. Weil, 2001, § 466, p. 56; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 210, p. 32; Frensdorff, 1968, p. 6; Breuer, 1992, p.
323 e Even-Shoshan, 1997, p. 27. Os manuscritos de Paris e de Halle do tratado massorético ’Okhlah we’Okhlah listam outros casos de palavras que ocorrem duas vezes no texto bíblico com dois significados
distintos. As obras listam dezenas de casos em ordem alfabética e fornecem a seguinte nota: 1. manuscrito de
Paris: #mysw §ynSyl §yrt §whywrtw #b #b §m b"' (“uma lista alfabética de palavras que ocorrem duas vezes na Bíblia
Hebraica com dois significados e suas referências bíblicas são [...]”), cf. Frensdorff, 1864, § 59, p. 62-65; 2.
manuscrito de Halle: §ynSyl §yrt §whywrtw b$ b$ §m b$ '$ (“uma lista alfabética de palavras que ocorrem duas vezes na
Bíblia Hebraica com dois significados”), cf. Díaz Esteban, 1975, § 60, p. 103-106.
281 Cf. Weil, 2001, § 2565, p. 288; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 1425, p. 136; Frensdorff, 1968, p. 226 e EvenShoshan, 1997, p. 140.
280
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letras yod (y) e waw (w), como as seguintes: £y«nd
O c
i (hebr. ṣiḏōnîm, sidônios, cf. Jz 18.7), £y«nd
O c
Fi k
Ga
O c
i (hebr. ṣiḏōnîm, sidônios, cf. 1Rs
(hebr. kaṣṣiḏōnîm, como os sidônios, cf. 1Rs 5.20), £y«nd
O c
i (hebr. ṣiḏōnîn, sidônios, cf. 1Rs 11.33) e £y«nd
O c
Fi l
a (hebr. laṣṣiḏōnîm, aos sidônios, cf.
11.5), §y«nd

Ed 3.7).282 A questão está no tipo de ortografia defectiva (sem os caracteres yod e waw) da
expressão que consta em Esdras 3.7 nas passagens bíblicas aludidas.
Os dicionários de aramaico, basicamente, fornecem os significados de “língua,
oK yil (aram. lîššānā’). A
linguagem, fala, expressão”, entre outras acepções, para o termo 'ƒnH

massorá atribui para o mesmo termo um campo semântico um tanto diferente em relação ao
dos citados dicionários. As acepções de “forma, forma similar, significado e gênero” são
únicos, e somente encontram-se nas anotações massoréticas. Tal fato indica uma extensão em
relação aos significados originais da unidade léxica massorética em estudo. Além da extensão
semântica, o item lexicográfico em análise possui características polissemêmicas, pois existem
mais de uma acepção dentro das anotações massoréticas.283 Em algumas notas, o item léxico
'ƒnH
oK yil (aram. lîššānā’) pode significar “língua ou linguagem”, enquanto em outras, denota

“forma, forma similar”, “sentido, significado” e, ainda, em determinadas observações, pode
significar “gênero” (masculino ou feminino).284

Cf. BHQ Ed-Ne, p. 28*; Weil, 2001, § 3891, p. 423; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra c, § 129, p. 514 e EvenShoshan, 1997, p. 984.
283 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 91-92.
284 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p. 17);
C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Frensdorff, 1864, p.
XII; idem, 1968, p. 6-7; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 126-127; Dotan,
1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 97-99; idem, 2003, p. 81; Scott, 1995, p. 42-43; Römer e Macchi, 1994, p. 17;
Hyvernat, 1904, p. 545-456; Ginsburg, 1968, p. 239-240 e Francisco, 2005b, p. 131-132.
282
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§ 34
tyl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 27.20.

masora parva.

Gênesis 27.20.
l
$

286

Ùn¸b
– -°le' qAxc
¸ y« rem'◊yC w¬

285

Isaac respondeu a seu filho:
“Como achaste depressa, meu

y«nb
–¸ '◊cm
¸ l
i t
GA r
Ë h
a m
i h∆z∑ -ham

filho!” “É que o SENHOR, teu

h√whÃy hﬂrq
Ÿ h
i yik
– rem'◊yC w¬

Deus, mandou-a a meu encontro”.

:y√np
A l
¸ ßyehl
» '
È

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 14.5.

masora parva.

Deuteronômio 14.5.

Ù–q'
~a wÃ r˚m¸xy¬ wÃ yibc
¸ ˚ l√yC '
a

l
$

287

o cervo, a gazela, o gamo, o

cabrito montês, o antílope, o

:remz√ w√ Ù'¸t˚ §OHyÊdwÃ

órix e a cabra selvagem.

Termo massorético em destaque: tyEl (aram. lêṯ).288
Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. não há, não existe, não tem; 2. não
é; 3. nada; 4. não; 5. nenhum.289
Significado do termo na massorá: hapax legomenon.290

No Códice L, no texto de Gênesis 27.20, o sinal circellus encontra-se colocado, excepcionalmente, sob a letra
lamed (l), na locução Ùn¸Gb-le' (hebr. ’el-bǝnô, a seu filho).
286 O Códice A não possui mais o texto do livro de Gênesis.
287 O Códice A não possui mais o texto do livro de Deuteronômio anterior ao capítulo 28, versículo 17.
288 Esse item massorético aparece com muita freqüência no Códice L, principalmente na masora parva, cf. Êx 15.8
(mm); 32.10 (mm); Lv 1.17 (mm); Dt 21.12 (mp e mm); 1Cr 1.27 (mm); Ct 5.2 (mp); Ec 12.11 (mp) etc.
289 Cf. Jastrow, 2005, p. 710; Sokoloff, 2002a, p. 283; idem, 2002b, p. 628-629; Melamed, 2001, p. 195 e idem,
2005, p. 233. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 841; Alcalay, 1986, col. 1127 e Berezin, 1995, p. 320.
290 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. zy (p.
17); C Js-Jz, p. 10; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Ginsburg,
1894, p. IV; idem, 1968, p. 245; Frensdorff, 1864, p. XIII; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 124 e 127; Yeivin, 1980, p. 96-97; idem, 2003, p. 80-81; Dotan, 1972b, col. 1422; Römer
e Macchi, 1994, p. 16; Scott, 1995, p. 42; Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Hyvernat,
1904, p. 545 e Francisco, 2005b, p. 131.
285
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Expressões bíblicas em destaque: Gênesis 27.20: Ùn¸b
G -le' (hebr. ’el-bǝnô, a seu filho);
G '
a (hebr. ’aqqô, cabrito montês).
Deuteronômio 14.5: wO q

Significados das notas massoréticas:
G -le' (hebr. ’el-bǝnô, a seu filho) é um caso de hapax legomenon (l
$ )”.
Gênesis 27.20: “a locução Ùn¸b

Deuteronômio 14.5: “o vocábulo wO q
G '
a (hebr. ’aqqô, cabrito montês) é um caso de hapax
$ )”.
legomenon (l

Observação: em ambas as ocorrências, a unidade lexical massorética tyEl (aram. lêṯ)
possui a seguinte abreviatura padrão: $l.
Comentário:
G -le' (hebr. ’el-bǝnô, a seu filho) aparece uma única vez na
Gênesis 27.20: a locução Ùn¸b

Bíblia Hebraica, sendo registrada na passagem de Gênesis 27.20.291
Deuteronômio 14.5: o vocábulo OwGqa' (hebr. ’aqqô, cabrito montês) é um outro caso
de hapax legomenon no texto bíblico hebraico, sendo registrado unicamente no trecho de
Deuteronômio 14.5.292
Os casos em destaque são denominados como hapax legomenon pela crítica textual
dedicada à Bíblia Hebraica e são, igualmente, apontados pelas notas massoréticas do Códice L,
indicando tal situação textual. A expressão Ùn¸b
G -le' (hebr. ’el-bǝnô, a seu filho), em Gênesis
27.20, é única, apesar de que existem outras formas envolvendo, por exemplo, a locução
Ùn¸b
G (hebr. bǝnô, seu filho) junto com outros componentes gramaticais, conjunções ou
G -lav (hebr. ‘al-bǝnô, sobre seu filho, cf. Ml 3.17), Ùn¸bwF (hebr. ûḇǝnô, e seu filho, cf.
preposições: Ùn¸b

1Cr 8.30), Ùn¸b
G -te'wÃ (hebr. wǝ’eṯ-bǝnô, e o seu filho, cf. Jr 27.7) etc.293 Já a ocorrência do vocábulo
wO q
G '
a (hebr. ’aqqô, cabrito montês), em Deuteronômio 14.5, demonstra que o mesmo é

realmente único na Bíblia Hebraica, não possuindo outras formas similares, seja com
preposições, conjunções, artigos definidos, partículas gramaticais etc. Segundo as definições de
Greenspahn (1980), a primeira situação é enquadrada na classificação de hápax parcial (forma
ortográfica ou gramatical única, mas que possui outras formas similares) e a segunda de hápax
absoluto (palavra ou expressão realmente única, sem outras formas iguais ou similares).294
Cf. Fernández Tejero, 2004, p. 179 e Even-Shoshan, 1997, p. 185.
Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 104.
293 ibidem, 1997, p. 185.
294 Cf. Greenspahn, 1980, p. 9.
291
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Hapax legomenon (gr. παξ λεγóµενον, hápax legómenon, contado ou dito uma só vez) é
uma locução técnica utilizada na crítica textual para indicar alguma palavra ou expressão que
aparece uma única vez em uma determinada obra literária. A forma plural de tal expressão é
hapax legomena (gr. παξ λεγóµενα, hápax legómena, contados ou ditos uma só vez). Na Bíblia
$ , que é a inicial
Hebraica, tal situação textual é assinalada na massorá por meio da abreviatura l

dos termos aramaicos tyEl (lêṯ), t«yal (laîṯ) e 'otyEl (lêṯā).295 Tais lexias terminológicas de
procedência aramaica são formadas do seguinte modo: a aglutinação de duas palavras
aramaicas, o advérbio de negação 'ol (lā’, não) e a partícula de existência tyi' (’îṯ, existe, há,
tem, é), formando a locução tyi' 'ol (lā’ ’îṯ, não há, não existe, não tem, não é).296 O vocábulo
ﬂ yixyÃ (yǝḥîḏā’î, único, o que aparece uma única
hebraico correspondente para hapax legomenon é yi'd

vez). Geralmente, o termo massorético, aqui analisado, aparece com muita freqüência na
masora parva dos códices medievais da Bíblia Hebraica.
Tal unidade terminológica de origem aramaica passou por uma alteração semântica.
Nos dicionários de aramaico, tal unidade léxica significa “não há, não existe, não tem, não é,
nada, não, nenhum”. Na massorá, o mesmo termo denota, especificamente e unicamente, uma
palavra ou locução única (absolutamente única ou parcialmente única) no texto da Bíblia
Hebraica. Em relação ao seu núcleo semântico original que indica algo inexistente, o termo da
massorá pode ser classificado como estreitamento. Como o termo analisado possui apenas um
único significado nas anotações massoréticas, o mesmo pode ser classificado como
monossemêmico.297

Cf. BHK, p. XLIII; BHS, p. LII e LXIII; Weil, 1968, p. XXI; Tov, 2001, p. 73; Würthwein, 1995, p. 28;
Wonneberger, 1990, p. 48 e 66; Brotzman, 1994, p. 101-102; Dotan, 1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 96;
idem, 2003, p. 80; Frensdorff, 1864, p. XIII; idem, 1968, p. 7; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Revell, 1992a,
p. 592; Hyvernat, 1904, p. 545; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 127; Ginsburg, 1968, p. 245;
Greenspahn, 1980, p. 8-9; Scott, 1995, p. 42; Römer e Macchi, 1994, p. 46; De Benoit e Nicole, 1989, p. 4;
Williams Jr., 1969, p. 7 e Francisco, 2005b, p. 34 e 514.
296 Cf. Weil, 1968, p. XXI; Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 124 e 127; Ginsburg, 1968, p. 245; Jastrow, 2005, p. 710; Sokoloff, 2002a, p. 283; idem, 2002b, p.
628 e Greenspahn, 2003, p. 55.
297 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 35
tymr' §wSl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Levítico 1.14.

masora magna.

Levítico 1.14.

ÙnAb
– r
Ë q
“ hAlv
O •ÙvAh-§im £i'wÃ

Sendo um holocausto de ave o que

£yÊrt
GO h
a -§im byÊrq
Ÿ h
i wÃ h√whyal

se quer apresentar ao SENHOR,

–¸ -~ §im Ù'
h√nÙCyh
a y≈nb
:ÙnAb
– r
Ë q
“ -te'

(...) §whnmysw $d ynb §mw ynb §m
ynb §m

m
$ r' §wSl lkw
298

:o:ynb §mw

então se traz um presente tomado
dentre

as

rolinhas

ou

os

pombos.

Expressão massorética em destaque: tyimr
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ).299
Significado da expressão em dicionários de hebraico: língua aramaica.300
Significado da expressão na massorá: aramaico bíblico.301
–¸ -§im (hebr. min-bǝnê, dos filhos do).
Expressão bíblica em destaque: y≈nb
–¸ -§im (hebr. min-bǝnê, dos filhos do)
Significado da nota massorética: “as expressões y≈nb

(ynb §m) e y≈nb
–¸ -§imwF (hebr. ûmin-bǝnê, e dos filhos do) (ynb §mw) aparecem quatro vezes (d
$ )
na Bíblia Hebraica e suas referências bíblicas são (§whnmysw) (...); e sempre (lkw) no
$ r' §wSl) constam as expressões y≈nb
–¸ -§im (hebr. min-bǝnê, dos filhos
aramaico bíblico (m

do) (ynb §m) e y≈nb
–¸ -§imwF (hebr. ûmin-bǝnê, e dos filhos do) (ynb §mw)”. Observação: a locução
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ) é abreviada como m
$ r' §wSl.
massorética tyimr
O texto do livro de Levítico não existe mais no Códice A.
Tal locução massorética aparece, ao todo, em cinco passagens na massorá do Códice L, cf. Lv 1.14 (mm); Js
6.26 (mp); 2Rs 20.3 (mm); 1Cr 11.31 (mp) e Et 8.16 (mm).
300 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 74 e 546; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 89; idem, 1995, p.
536; Clines, 1993, p. 383; idem, 1998, p. 576-577; Gesenius, 1962, p. 67 e 391; Fürst, 1867, p. 754 e 755;
Tregelles, 1952, p. 80, 442 e 443; Robinson, 1882, p. 88, 527 e 528; Alonso Schökel, 1997, p. 77 e 348; Kirst
et alii, 1989, p. 18 e 112; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 797; Jastrow, 2005, p. 123 e 720; Melamed,
2001, p. 57 e 205 e idem, 2005, p. 68 e 246 e Mitchel, 2002, p. 57. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003,
p. 125 e 855; Alcalay, 1986, col. 163 e 1146 e Berezin, 1995, p. 33 e 325.
301 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; Yeivin, 1980, p. 85; idem, 2003, p. 74; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 78 e 126;
Scott, 1995, p. 43 e Francisco, 2005b, p. 132. Vários estudiosos especificam que a locução massorética tyim‡r'‹ §OwHol
(hebr. lāšôn ’ărāmîṯ) ou apenas a unidade terminológica tyim‡r‹' (hebr.’ărāmîṯ) referem-se, especificamente, aos livros
bíblicos de Esdras e Daniel, os quais possuem seções compostas originalmente em aramaico, cf. Yeivin, 1980, p.
85; idem, 2003, p. 74; Hyvernat, 1904, p. 527 e Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 78.
298
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Comentário:
As locuções y≈nb
–¸ -§im (hebr. min-bǝnê, dos filhos do) e y≈nb
–¸ -§imwF (hebr. ûmin-bǝnê, e dos filhos
do) aparecem quatro vezes no texto bíblico hebraico: Lv 1.14; 14.30; Jz 10.11 e Jl 1.12.302 Tais
expressões são típicas de textos bíblicos aramaicos, aparecendo com freqüência. A informação
massorética é relacionada à quantidade de vezes que tais expressões raras aparecem no texto
bíblico hebraico, sem a letra nun assimilada (normalmente, as locuções seriam das seguintes
formas: y≈nb
–¸ m
i [hebr. mibbǝnê, dos filhos do] e y≈nb
–¸ m
i wF [hebr. ûmibbǝnê, e dos filhos do]).303
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ) indica, unicamente e
Na massorá, a locução tyimr

especificamente, os trechos bíblicos compostos originalmente em aramaico (Ed 4.8-6.18; 7.1226; Dn 2.4b-7.28; Jr 10.11 e Gn 31.47aβ) e não outros textos escritos em língua aramaica. Esse
‡ '
‹ (hebr.’ărāmîṯ, cf. § 11),
sintagma é sinônimo dos itens terminológicos massoréticos tyimr
£yÊd
G W
¯ ak
G -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm, cf. § 36), £FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm, cf. § 38, segunda
Ì t
Ga (hebr. targûm, cf. § 88).304 A expressão massorética reflete estreitamento, em
acepção) e £FwgF r

termos de neologia semântica, além de ter feição tipicamente monossemêmica.305

§ 36
£ydSk §wSl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Daniel 3.5.

masora magna.

Daniel 3.5.

l“q §˚v¸mH
¸ t
i -yÊ–d '√nd
–ﬂ v
i b
–¸

No momento em que ouvirdes o

sÙr¸ty—q 'Aty÷qÙr¸Hm
a '√nr
Ë q
—

som da trombeta, da flauta, da

h√ynÃ p
KO m
¸ ˚s §yÊrt
GE nÃ s
a p
K¸ 'Akb
–¸ s
a

cítara, da harpa, do alaúde, da
cornamusa e do todo gênero de

§˚l¸p
K t
Gi 'ﬂrm
A zÃ y≈nzÃ lOkwÃ

instrumentos, vos prostrareis e

Cf. Weil, 2001, § 665, p. 80; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra m, § 531, p. 232; Ognibeni, 1995b, § 167, p. 340;
Breuer, 1992, p. 435; Azcárraga Servert, 2004, p. 6 e Even-Shoshan, 1997, p. 676-677.
303 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 188.
304 Hyvernat comenta que na literatura judaica medieval a locução tyim‡r‹' §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ) designa,
normalmente, a língua aramaica, cf. Hyvernat, 1903, p. 535.
305 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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yÊd
– 'Abh
· d
–ﬁ £elecl
¸ §˚dÃgF s
¸ t
i wÃ

‘ h
·
:'Ak
– l
¸ m
a rac
F n∆ d
Ë ak˚bÃn £y~q

adorareis a estátua de ouro que o
£yqh

£ydSk §wSl lwk (...)

306(...)

rei Nabucodonosor ergueu.

dwy $tk tmyqh £yqhmw

G W
¯ k
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm).307
Expressão massorética em destaque: £yÊd

Significado da expressão em dicionários de hebraico: língua dos caldeus.308
Significado da expressão na massorá: aramaico bíblico.309
· (aram. hăqên, ergueu).
Expressão bíblica em destaque: £y‘qh

Significado da nota massorética: “(...) sempre (lwk) no aramaico bíblico (£ydSk §wSl) as
expressões verbais £y‘q·h (aram. hăqêm, ergueu) (£yqh), £yEqoh¸mFw (aram. ûmǝhāqêm, e
ergue) (£yqhmw) e Got¸my‘q·h (aram. hăqêmtā, ergueste) (tmyqh) são escritas ($tk) com a
letra yod (dwy) (...)”. Observação: a expressão £yÊGd¯WaGk-§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm) é
composta por extenso: £ydSk §wSl.
Comentário:
As locuções verbais aramaicas £y‘qh
· (aram. hăqêm, ergueu), £yEqh
o m
¸ wF (aram. ûmǝhāqêm, e
ergue) e t
Go m
¸ y‘qh
· (aram. hăqêmtā, ergueste) são escritas com a letra yod (y) nas seções aramaicas do
·
livro de Daniel. Tais expressões aparecem nas seguintes passagens do citado livro bíblico: £y‘qh

(aram. hăqêm, ergueu, cf. Dn 3.2, 3, 5 e 7), £yEqh
o m
¸ wF (aram. ûmǝhāqêm, e ergue, cf. Dn 2.21) e
t
Go m
¸ y‘qh
· (aram. hăqêmtā, ergueste, cf. Dn 3.12 e 18).310

O livro de Daniel não existe mais nas partes remanescentes do Códice A.
Tal locução massorética aparece uma única vez na massorá do Códice L, cf. Dn 3.5 (mm).
308 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 505 e 546; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 502 e 536; Clines,
1998, p. 468, 576 e 577; Gesenius, 1962, p. 366 e 391; Fürst, 1867, p. 704, 754 e 755; Tregelles, 1952, p. 418,
442 e 443; Robinson, 1882, p. 493, 527 e 528; Alonso Schökel, 1997, p. 348 e 755; Kirst et alii, 1989, p. 106 e
112; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 797; Jastrow, 2005, p. 675 e 720 e Mitchel, 2002, p. 57. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 125 e 800; Alcalay, 1986, col. 1070 e 1146 e Berezin, 1995, p. 307 e 325.
309 Unidade terminológica não relacionada nas listagens de termos massoréticos.
310 Cf. Weil, 2001, § 3806, p. 412 e Even-Shoshan, 1997, p. 1013. Ginsburg apresenta uma anotação similar a do
Códice L sobre o caso presente no livro de Daniel: §whmnysw tymr' §wSlb d"wy §yrty §whtwk tyl §yl' (“estas são
expressões verbais que não possuem semelhantes, sendo adicionadas com a letra yod no aramaico bíblico e suas
referências bíblicas são [...]”). As referências bíblicas aludidas pela anotação são praticamente as mesmas que as
registradas pela masora magna do Códice L, cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra q, § 151 e § 152, p. 534. Uma
observação: esta nota possui a locução massorética tyim‡r'‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ, língua aramaica) em vez da
expressão £yÊGdW
¯ Gak-§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm, língua dos caldeus) que é registrada na masora magna do Códice L,
em Daniel 3.5. Ambas as locuções possuem o sentido específico de aramaico bíblico, segundo a peculiar
utilização dos massoretas.
306
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A locução £yÊd
G W
¯ k
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm) significa, literalmente, “língua dos caldeus”,
isto é, a “língua aramaica”, de acordo com os dicionários de hebraico usados nesta pesquisa.
Porém, na massorá, tal elocução denota, unicamente e especificamente, as seções aramaicas da
Bíblia Hebraica (Ed 4.8-6.18; 7.12-26; Dn 2.4b-7.28; Jr 10.11 e Gn 31.47aβ), sendo sinônima
‡ '
‹ (hebr.’ărāmîṯ, cf. § 11), tyim‡r‹' §OwHol (hebr. lāšôn
dos itens terminológicos massoréticos tyimr

’ărāmîṯ, cf. § 35) e £FwgF r
Ì t
Ga (hebr. targûm, cf. § 88). A locução terminológica massorética, agora em
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm, cf. § 38).311 O sintagma
análise, é parcialmente sinônima de £FwgF r

massorético £yÊd
G W
¯ k
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm) demonstra estreitamento, além de o mesmo
possuir características propriamente monossemêmicas.312

§ 37
Sdq §wSl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

2Samuel 24.10.

masora parva.

2Samuel 24.10.

§Ek-y„rx
· '
a ÙtO' d«wd
–ﬂ -bEl ™¬yC w¬
rem'◊yC w¬ < £Avh
A -te' ra~pAs

David sentiu o seu coração bater,
Sdq S
$ lb l
$

313

depois de ter recenseado o
povo. David disse ao SENHOR:

dO'm
¸ yit'AXx
A h√whÃy-le' d«wd
–ﬂ

“Foi grave o pecado que eu cometi!

h√whÃy hAt
G v
a wÃ yityiWv
A reH'
·

Agora, SENHOR, digna-te passar

ßËd
– b
¸ v
a §Owv
· -te' '√n-rebv
· h
a

por sobre a falta do teu povo, porque

:dO'm
¸ yit
G l
¸ k
–a s
¸ n« yik
–

me comportei como um louco”.

Hyvernat comenta que no hebraico rabínico a locução £yÊGdW
¯ k
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm) designa, especificamente, as porções aramaicas do livro de Daniel, cf. Hyvernat, 1903, p. 535 n. 2.
312 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
313 O Códice A possui a seguinte anotação na mesma passagem bíblica: tymr' l
$ kw l
$ (“a expressão verbal rapAs
[hebr. sāp̄ar, de ter recenseado] é um hapax legomenon no hebraico bíblico e sempre no aramaico bíblico [...]”). A
anotação do Códice A está incompleta e deveria conter a seguinte unidade terminológica massorética após o
termo tymr': htwkd (“que é a mesma”). A formulação e o sentido completo da nota da massorá do referido
códice seriam a seguinte: <htwkd> tymr' $lkw $l (“a expressão verbal rapAs [hebr. sāp̄ar, de ter recenseado] é um
hapax legomenon no hebraico bíblico e sempre no aramaico bíblico [consta a mesma] locução verbal”).
311
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Expressão massorética em destaque: HÂdq
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš).314
Significados da expressão em dicionários de hebraico: 1. hebraico, língua hebraica; 2.
língua de sacralidade, língua de santidade.315
Significado da expressão na massorá: hebraico bíblico.316
Expressão bíblica em destaque: rapAs (hebr. sāp̄ar, de ter recenseado).
Significado da nota massorética: “a expressão verbal rapAs (hebr. sāp̄ar, de ter recenseado) é
$ ) no hebraico bíblico (Sdq S
$ lb)”. Observação: o sintagma
um hapax legomenon (l
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš) é sintetizado como Sdq S
$ l.
massorético HÂdq

Comentário:
A (hebr. sāp̄ar, de ter recenseado) consta somente em uma passagem
A locução verbal raps

do texto bíblico hebraico, em 2Samuel 24.10, constituindo, assim, um caso de hapax legomenon.
Todavia, tal dado da massorá não considera a outra ocorrência, em Levítico 15.13, dessa mesma
A wÕ (hebr. wǝsāp̄ ar, e contou). No
expressão verbal, tendo a conjunção waw (Õw, wǝ, e, mas): raps
o (aram. sāp̄ ar, de ter
aramaico bíblico, em Esdras 7.12 e 7.21, encontra-se a expressão verbal raps

contado) que é cognata da locução que se encontra em 2Samuel 24.10.317 A nota massorética do
Códice A, na mesma passagem bíblica, alude a tal situação textual no aramaico bíblico.
A locução HÂdq
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš), na massorá, refere-se sempre e especificamente
ao texto bíblico hebraico, sendo um caso oposto às unidades terminológicas massoréticas que
denotam o texto bíblico aramaico: tyimr
‡ '
‹ (hebr.’ărāmîṯ, cf. § 11), tyimr
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ,
cf. § 35), £yÊd
G W
¯ k
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm, cf. § 36), £FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm, cf. § 38,
Ì t
Ga (hebr. targûm, cf. § 88). Nos dicionários de hebraico moderno, é
segunda acepção) e £FwgF r

registrada a seguinte forma para a locução em análise da massorá: HÂdq
GO h
a -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-haqTal locução massorética aparece três vezes na massorá do Códice L, cf. 2Sm 24.10 (mp), 1Cr 21.11 (mp) e Sl
61.8 (mp). Na masora parva do Códice A, na passagem do Salmo 61.8, consta o correspondente aramaico da
expressão massorética HÂdqO -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš): 'oHËdwF q §KH
o l
e (leššān qûḏǝšā’), possuindo o sentido específico de
hebraico bíblico.
315 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 546 e 871; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 536; idem,
1996, p. 1076; Clines, 1998, p. 576-577; Gesenius, 1962, p. 391 e 704; Fürst, 1867, p. 754, 755 e 1223;
Tregelles, 1952, p. 442, 443 e 725; Robinson, 1882, p. 527, 528 e 915; Alonso Schökel, 1997, p. 348 e
572; Kirst et alii, 1989, p. 112 e 212; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 797 e 1320; Jastrow, 2005, p.
720 e 1324 e Mitchel, 2002, p. 47 e 57. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 855, 856 e 1631;
Alcalay, 1986, col. 1146 e 2240 e Berezin, 1995, p. 325 e 565.
316 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; Yeivin, 1980, p. 113;
idem, 2003, p. 89; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 127 e 175; Scott, 1995, p. 43 e Francisco, 2005b, p. 133.
317 Cf. C Sm, p. 305; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra s, § 162, p. 336; Ortega Monasterio, 1995, p. 37 e EvenShoshan, 1997, p. 813-814.
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qōḏeš). Em tais obras, tal expressão é definida como “língua sagrada, hebraico” (Even-Shoshan

2003, Alcalay, 1986 e Berezin, 1995).318
Semelhantemente aos termos massoréticos mencionados que denotam o aramaico
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš) demonstra estreitamento, além de a mesma
bíblico, a expressão HÂdq

possuir características monossemêmicas.319

§ 38
£wgrt §wSl
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Crônicas 6.59.

masora magna.

1Crônicas 6.59.

$b $b §m hyrqb §ynyv $d

(...) da tribo de Aser, Mashal e

(...) '
$ b
$ sn 'l nO ynyt '
$ bysn m
$ dq

seus terrenos, Abdon e seus

lAHm
A -te' rEH'A hEX
L m
Ga m
i ˚

320

§Ù–db
¸ v
a -te'wÃ h
o yeHr
ﬂ gÃ m
i -te'wÃ
:AhyeHr
ﬂ Ãgim-te'Ãw

§whl §mys

£wgrt §wSlbw

terrenos,

321

:o:'ys' yrxnl l'Sw yrq

Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Daniel 2.10.

masora parva.

Daniel 2.10.

'Ak
– l
¸ m
a -£ﬂdq
› '
E yﬂd
– W
¸ k
a Ùn·v

Os caldeus responderam e disseram

-lav H√n'
· yatyi'-'Al §yÊrm
¸ '
A wÃ

em presença do rei: “Não há um

'Ak
– l
¸ m
a tal
G m
i yÊd
– 'At
G H
¸ b
–e y¬

homem no mundo que possa

Cf. Even-Shoshan, 2003, p. 856; Alcalay, 1986, col. 1147 e Berezin, 1995, p. 325. Hyvernat observa que o
hebraico rabínico reserva a expressão HÂdOq-§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš) para indicar, especificamente, o
hebraico bíblico, oposto ao hebraico rabínico que é denominado de £yimok‹x-§OwH¸l (hebr. lǝšôn-ḥăḵāmîm,
língua dos sábios), cf. Hyvernat, 1903, p. 534.
319 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
320 Falta o circellus sobre o nome bíblico no texto do Códice L.
321 Tanto a Massorah Gedolah quanto a BHS não registram a anotação encontrada em 1Crônicas 6.59. A Massorah
Gedolah possui uma anotação similar, mas na passagem de Gênesis 44.29, cf. Weil, 2001, § 331, p. 40. Todavia,
nesta nota não consta a referência mnemônica aramaica, agora em estudo. A BHS omite a anotação referente a
1Crônicas 6.59 em sua masora parva, apenas possuindo uma nota diferente: s$ xw $l (“a palavra é um hapax legomenon
com escrita defectiva”). A BHK, por outro lado, possui a observação massorética original do Códice L em sua
masora parva, que possui a seguinte redação: '$ qpm 'l Onytw $' q$pm $mdq b$ $b §m §ygwz $d (“quatro grupos contendo
duas expressões em que a primeira delas a letra ’alef é pronunciada e a segunda delas a letra ’alef não é
pronunciada”).
318
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gO rt S
$ lb l
$

lEbq
› -lAk
– h√yw√ x
· h
a l
¸ lak
~ ˚y

322

expor o assunto do rei! Porque
nenhum rei, por grande e poderoso

Xyil
G H
a wÃ bﬁr ™elm
e -lAk
– yÊd
–

que seja, jamais pediu coisa

-lAkl
¸ lE'H
¸ 'Al h√nd
Ë k
i hAl
G m
i

semelhante

:yﬂd
– W
¸ k
a wÃ •aH'
A wÃ £OX
L r
Ë x
a

a

nenhum

mago,

feiticeiro nem caldeu”.

Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm).323
Expressão massorética em destaque: £FwgF r

Significado da expressão em dicionários de hebraico: língua do targum.324
Significados da expressão na massorá: 1. aramaico bíblico; 2. língua aramaica.325
A -te' (hebr. ’eṯ-māšāl, Mashal); Daniel
Expressões bíblicas em destaque: 1Crônicas 6.59: lAHm

2.10: lak˚y (aram. yûḵal, que possa).
Significados das notas massoréticas:
1Crônicas 6.59: “quatro ($d) passagens bíblicas (§ynyv) na Bíblia Hebraica (hyrqb) onde a mesma
$ b
$ §m): a primeira (m
$ dq) delas é grafada (bysn) com a letra
expressão ocorre duas vezes (b
$ sn 'l) com a letra ’alef ('
$ ) (...); e na língua
’alef ('$ ) e a segunda (nO ynyt) não é grafada (b

aramaica (£wgrt §wSlbw) consta uma referência mnemônica aramaica delas (§whl §mys)
¸ '
a yﬁrx
¸ n¬ l
¸ lE'H
¸ wF yÊrq
e (aram. qerî ûšǝēl lǝnaḥray
(dos quatro blocos de passagens bíblicas): 'ƒys

’asyā’, um acidente e solicite Naḥrai, o médico) ('ys' yrxnl l'Sw yrq)”. Observação: o

sintagma massorético £FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm) é redigido por extenso: £wgrt §wSl.
Daniel 2.10: “a expressão verbal lak˚y (aram. yûḵal, que possa) é um hapax legomenon (l
$ ) no
aramaico bíblico (gO rt S
$ lb)”. Observação: a locução massorética £FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr.
lǝšôn-targûm) é abreviada como Ogrt $Sl.

Comentário:
1Crônicas 6.59: a nota massorética do Códice L, na passagem de 1Crônicas 6.59, indica
que existem na Bíblia Hebraica quatro grupos contendo duas vezes a mesma locução. Em cada
O livro de Daniel não existe mais no Códice A.
Tal expressão aparece somente duas vezes na massorá do Códice L, cf. 1Cr 6.59 (mm) e Dn 2.10 (mp).
324 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 546; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 536; Clines, 1998, p. 576577; Gesenius, 1962, p. 391; Fürst, 1867, p. 754-755; Tregelles, 1952, p. 442-443; Robinson, 1882, p. 527528; Alonso Schökel, 1997, p. 348; Kirst et alii, 1989, p. 112; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 797;
Jastrow, 2005, p. 720 e 1695 e Mitchel, 2002, p. 57. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2005, p. 855 e 2037;
Alcalay, 1986, col. 1146 e 2843 e Berezin, 1995, p. 325 e 677.
325 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; Yeivin, 1980, p. 119; idem, 2003, p. 92; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 192;
Scott, 1995, p. 43 e Francisco, 2005b, p. 133.
322
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um dos quatro grupos, a primeira ocorrência da expressão é grafada com a letra ’alef (') e a
segunda delas não é grafada com a mencionada letra hebraica. Abaixo, há um esquema sobre o
que se está relatando.326
(...) §ÙsA' ˚hA'r
ﬂ q
Ÿ ˚ (hebr. ûqǝrā’āhû ’āsôn, e se lhe acontecesse dano) (cf. Gn 42.38).
(...) §ÙsA' ˚hﬂrq
“ wÃ (hebr. wǝqārāhû ’āsôn, e se lhe acontecesse dano) (cf. Gn 44.29).
(...) lA'H
¸ im-te' (hebr. ’eṯ-miš’āl, Misheal) (cf. Js 21.30).
(...) lAHm
A -te' (hebr. ’eṯ-māšāl, Mashal) (cf. 1Cr 6.59).
(...) yitr
O '
E b
–¸ h
a yﬁrx
¸ n¬ (hebr. naḥray hab-bǝ’ērōṯî, Naḥrai, o beerotita) (cf. 2Sm 23.37).
(...) yitr
O b
–E h
a yﬁrx
¸ n¬ (hebr. naḥray hab-bērōṯî, Naḥrai, o beerotita) (cf. 1Cr 11.39).
(...) ˚'¸p
K r
ﬁ yÃ w¬ (hebr. wayǝrapp’û, e pretendem remediar) (cf. Jr 6.14).
(...) ˚Kpr
ﬁ yÃ w¬ (hebr. wayǝrappû, e pretendem remediar) (cf. Jr 8.11).
A masora magna do Códice L, na citada passagem bíblica, complementa a anotação
com uma frase mnemônica redigida em aramaico, na qual cada locução faz referência às
expressões dos quatro blocos onde consta o detalhe ortográfico. A referência mnemônica
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm), tendo a seguinte formulação:
aramaica é precedida pela locução £FwgF r
'ƒys
¸ '
a yﬁrx
¸ n¬ ¸l lE'H
¸ wF yÊrq
e (aram. qerî ûšǝēl lǝnaḥray ’asyā’, um acidente e solicite Naḥrai, o médico).

Abaixo, há um esquema com a correspondência entre cada uma das expressões da frase
mnemônica aramaica com cada uma das expressões bíblicas.
yÊrq
e (aram. qerî, um acidente)

alusão a

§ÙsA' ˚hA'r
ﬂ q
Ÿ ˚

(hebr. ûqǝrā’āhû ’āsôn, e se lhe

acontecesse dano) (cf. Gn 42.38).
§ÙsA' ˚hﬂrq
“ wÃ

(hebr. wǝqārāhû ’āsôn, e se lhe

acontecesse dano) (cf. Gn 44.29).

326

Cf. Weil, 2001, § 331, p. 40; Frensdorff, 1864, § 200, p. 123; idem, 1968, p. 339; Ognibeni, 1995b, § 154, p. 331
e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 16c, p. 11.
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lE'¸HwF (aram. ûšǝēl, e solicite)

alusão a

lA'H
¸ m
i (hebr. miš’āl, Misheal) (cf. Js 21.30).
lAHm
A (hebr. māšāl, Mashal) (cf. 1Cr 6.59).

yﬁrx
¸ n¬ ¸l (aram. lǝnaḥray, Naḥrai)

alusão a

yitr
O '
E b
–¸ ah yﬁrx
¸ n¬ (hebr. naḥray hab-bǝ’ērōṯî, Naḥrai, o

beerotita) (cf. 2Sm 23.37).
yitr
O b
–E ah yﬁrx
¸ n¬ (hebr. naḥray hab-bērōṯî, Naḥrai, o

beerotita) (cf. 1Cr 11.39).
'ƒys
¸ '
a (aram.’asyā’, o médico)

alusão a

˚'¸p
K r
ﬁ yÃ w¬ (hebr. wayǝrapp’û, e pretendem remediar)

(cf. Jr 6.14).
˚Kpr
ﬁ yÃ w¬ (hebr. wayǝrappû, e pretendem remediar) (cf.

Jr 8.11).
e (aram. qerî, um acidente) é uma alusão às locuções §ÙsA' ˚hA'r
ﬂ q
Ÿ ˚ (hebr.
A expressão yÊrq

ûqǝrā’āhû ’āsôn, e se lhe acontecesse dano), em Gênesis 42.38 e §ÙsA' ˚hﬂrq
“ wÃ (hebr. wǝqārāhû ’āsôn, e

se lhe acontecesse dano), em Gênesis 44.29. A relação está entre a elocução aramaica yÊrq
e (qerî)
ﬂ q
Ÿ ˚ (hebr. ûqǝrā’āhû) e ˚hﬂrq
“ wÃ (hebr. wǝqārāhû) que
que significa “um acidente” com as formas ˚hA'r

são formas da raiz verbal hrq (hebr. qrh) que significa, na construção qal, “suceder, acontecer,
ocorrer, resultar”, junto com o vocábulo §ÙsA' (hebr.’āsôn) que significa “dano, acidente”.
¸ wF (aram. ûšǝēl, e solicite) é uma alusão aos topônimos lA'H
¸ m
i (hebr.
A locução verbal lE'H

miš’āl, Misheal), em Josué 21.30 e lAHm
A
(hebr. māšāl, Mashal), em 1Crônicas 6.59.

Possivelmente, a lógica desta referência está no fato de a locução verbal aramaica possuir três
letras iguais aos topônimos hebraicos em discussão (l'H) ou, talvez, a alusão se refira à
homofonia entre a expressão verbal aramaica e os dois nomes topônimos hebraicos.
¸ n¬ l
¸ (aram. lǝnaḥray, Naḥrai) é uma referência às expressões yitr
O '
E b
–¸ h
a yﬁrx
¸ n¬
A elocução yﬁrx
O b
–E h
a yﬁrx
¸ n¬ (hebr. naḥray hab(hebr. naḥray hab-bǝ’ērōṯî, Naḥrai, o beerotita), em 2Samuel 23.37 e yitr

bērōṯî, Naḥrai, o beerotita), em 1Crônicas 11.39. O nome próprio masculino yﬁrx
¸ n¬ (naḥray,

Naḥrai) é o mesmo tanto na frase mnemônica aramaica quanto nas duas passagens bíblicas.
¸ '
a (aram.’asyā’, o médico) é uma alusão às locuções ˚'¸p
K r
ﬁ yÃ w¬ (hebr. wayǝrapp’û, e
A locução 'ƒys
ﬁ yÃ w¬ (hebr. wayǝrappû, e pretendem remediar), em
pretendem remediar), em Jeremias 6.14 e ˚Kpr
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Jeremias 8.11. A relação desta última referência está no fato de que a expressão aramaica 'ƒys
¸ '
a
(’asyā’) significar “o médico” e as elocuções em Jeremias 6.14 e 8.11 serem formas da raiz verbal
'pr (hebr. rp’) que significa “curar, sanar, tratar, remediar”, na construção qal.

Segundo os especialistas em massorá, a referência mnemônica massorética composta
em aramaico não é uma mera tradução das referências bíblicas hebraicas referidas pela masora
magna dos códices massoréticos. Tal recurso, desenvolvido e utilizado pelos massoretas, é
composto por expressões ou vocábulos aramaicos que, por sua vez, aludem a expressões
bíblicas citadas nas anotações da masora magna. Normalmente, cada expressão ou vocábulo
aramaico mnemônico se refere a uma expressão ou palavra bíblica hebraica de uma
determinada nota massorética. Existem, ao todo, 38 frases mnemônicas redigidas em aramaico
na masora magna do Códice L. A intensão de tal uso é ser um recurso de memorização de
determinadas peculiaridades textuais encontradas na Bíblia Hebraica.327
Daniel 2.10: a expressão verbal lak˚y (aram. yûḵal, que possa) é um caso de hapax
legomenon no texto bíblico aramaico, somente sendo registrada no trecho de Daniel 2.10. A
forma verbal hebraica é exatamente a mesma da forma aramaica, em termos morfológicos e
fonéticos: lak˚y (hebr. yûḵal, que possa). Tal expressão verbal aparece inúmeras vezes no texto
bíblico hebraico (mais de 30 vezes), inclusive, na seção hebraica do livro bíblico de Daniel (Dn
10.17).328 A elocução verbal lak˚y (aram. yûḵal, que possa) constitui a terceira pessoa masculina
singular do tempo imperfeito, da raiz verbal lky (hebr. ykl, poder, conseguir, ter resultado), na
construção qal. A forma cognata aramaica constitui a terceira pessoa masculina singular do
tempo imperfeito da raiz verbal lky (aram. ykl, poder, ser capaz), na construção peil,
aparecendo uma única vez, como informado acima.329
O sintagma massorético £FwFgÌraGt-§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm), que significa literalmente
“língua do targum” ou “língua da tradução (aramaica)”, não se refere a algum vocábulo ou
expressão de alguma tradução aramaica clássica da Bíblia Hebraica (Targum de Ônquelos,
Targum de Jônatas ben Uziel etc.), mas é utilizada na massorá para indicar, especificamente,
duas situações: 1. a língua aramaica e 2. textos da Bíblia Hebraica compostos, originalmente,
Cf. Dotan, 1972b, col. 1425; Yeivin, 1980, p. 76; idem, 2003, p. 67 e Marcus, 1999, parágrafo 1.
Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 467.
329 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 407 e 1095; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 410; idem, 2000, p.
1891; Clines, 1998, p. 211; Alonso Schökel, 1997, p. 277; Kirst et alii, 1989, p. 89 e 287; Jastrow, 2005, p. 577;
Gesenius, 1962, p. 299 e 909; Robinson, 1882, p. 398-399; Tregelles, 1952, p. 348; Fürst, 1867, p. 567-568;
Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 616 e Mitchel, 2002, p. 53.
327
328
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em aramaico (Ed 4.8-6.18; 7.12-26; Dn 2.4b-7.28; Jr 10.11 e Gn 31.47aβ), isto é, o aramaico
bíblico. A segunda acepção dessa locução massorética é sinônima dos itens terminológicos
massoréticos tyimr
‡ '
‹ (hebr.’ărāmîṯ, cf. § 11), tyimr
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ, cf. § 35), £yÊd
G W
¯ k
Ga -§OwH¯l
(hebr. lǝšôn-kaśdîm, cf. § 36) e £FwgF r
Ì t
Ga (hebr. targûm, cf. § 88). A primeira acepção denota,
simplesmente, a língua aramaica, mas tendo conexão com a referência mnemônica massorética
redigida em aramaico, em 1Crônicas 6.59.330
Das 38 anotações mnemônicas aramaicas encontradas na masora magna do Códice L, a
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm) é registrada apenas na passagem de 1Crônicas 6.59.
expressão £FwgF r

Nas referências mnemônicas aramaicas do Códice L transcritas por Weil na Massorah Gedolah, a
locução é sempre colocada entre colchetes: [£wgrt §wSlb]. Essa prática indica que tal sintagma
não consta na maioria das anotações mnemônicas aramaicas encontradas na masora magna do
Códice L, porém, Weil a adicionou em sua obra.331
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšônUm dado importante a ser comentado, ainda, é que a locução £FwgF r

targûm) não é registrada em dicionários de hebraico consultados nesta pesquisa, apenas sendo

encontrada nas listagens dedicadas à terminologia massorética tiberiense. A primeira acepção,
com o sentido de língua aramaica, é usada na massorá em conexão às referências mnemônicas
redigidas em aramaico, porém, não constituindo, de modo especial, algum tipo de neologismo,
apesar da expressão não ser encontrada nas obras lexicográficas dedicadas ao hebraico.332 O
segundo significado da expressão massorética demonstra estreitamento, indicando, de modo
específico, o aramaico bíblico. A expressão possui um significado polissemêmico na massorá,
por causa de sua significação dupla.333

Hyvernat comenta que no hebraico rabínico, originalmente, a locução £FwgF r
Ì Gat-§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm) designa,
especificamente, a língua do Targum de Ônquelos, cf. Hyvernat, 1903, p. 535 n. 2.
331 Cf. Weil, 2001, § 669, p. 81, § 794, p. 96, § 878, p. 107, § 1097, p. 134, § 1444, p. 171, § 1483, p. 175 etc.
332 Benjamin de Tudela (séc. XII), em sua obra Viagens de Benjamin (ou Livro das Viagens), usou a expressão £FwgF ÌrGat-§OwH¯l
(hebr. lǝšôn-targûm) para se referir à língua usada por habitantes de origem síria de uma localidade próxima ao
mosteiro grego ortodoxo de Santa Catarina, no monte Sinai, no Egito. Tal língua, descrita como £FwgF ÌrGat-§OwH¯l (hebr.
lǝšôn-targûm) por Tudela e usada pelos habitantes sírios, era o aramaico, cf. Bacher, 1916, p. 71.
333 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
330
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§ 39
'kr'm
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Neemias 6.18.

masora parva.

Neemias 6.18.

yElv
· b
–a hﬂd˚hyib
– £yib
– r
ﬁ -yik
–

É que muita gente em Judá estava

'˚h §Atx
A -yik
– Ùl hAv˚b¸H

ligada a ele por juramento, pois ele

§√nx
A Ùhy«w xﬁr'
A -§eb h√ynÃ k
a H
¸ l
i

era o genro de Shekaniá, filho de
Ara', e seu filho Ieho'anan havia

£Al
G H
u m
¸ -tab
– -te' x—ql
A Ùn¸b
–

ú–e
:h√yk
¸ r
Â b
–e §~b

334

v
$ Xb

$kr'm wO

desposado a filha de Meshulâm,

filho de Berekiá.

ﬂ '
‹ m
a (aram. ma’ărāḵā’).335
Termo massorético em destaque: 'okr

Significado do termo em dicionários de aramaico: alongador, prolongador.336
Significado do termo na massorá: o acento conjuntivo de cantilação merkhá.337
Expressão bíblica em destaque: §eb
ú– (hebr. ben, filho de).
Significado da nota massorética: “a locução §eb
ú– (hebr. ben, filho de) consta seis vezes (wO ) na Bíblia
$ r'm)”. Observação: a
Hebraica com o acento conjuntivo de cantilação (v$ Xb) merkhá (k

unidade léxica massorética 'okr
ﬂ '
‹ m
a (aram. ma’ărāḵā’) é abreviada como k
$ r'm.

O Códice A não possui mais o texto do livro de Esdras-Neemias. A masora parva da BHS possui uma
anotação com redação distinta: v$ Xb wO (“a locução §ebú– [hebr. ben, filho de] consta seis vezes na Bíblia Hebraica
com este acento conjuntivo de cantilação [com o acento merkhá]”).
335 O termo massorético 'okr
ﬂ '
‹ am (aram. ma’ărāḵā’) aparece apenas uma única vez na massorá do Códice L, cf. Ne
6.18 (mp). A forma cognata ™yÊr'‹ am (hebr. ma’ărîḵ) consta nas seguintes passagens: 1Cr 2.5 (mm); Sl 118.17 (mp)
e Sl 124.1, 2 (mm). Nos fólios 480b e 488a do Códice L, mais duas grafias são registradas: a primeira delas na
Ë '
o ¸m (aram. mǝ’orḵâ); e a segunda delas aparece em uma listagem com
recensão do tratado Diqduqê ha-$e‘amim: hokr
nomes de acentos de cantilação: ™ıyÊr'o ¸m (aram. mǝ’ārîḵ), cf. L, fól. 480b, p. 972 e 488a, p. 987.
336 Cf. Jastrow, 2005, p. 119; Sokoloff, 2002a, p. 75 e idem, 2002b, p. 168. No hebraico moderno, consta a
definição própria da massorá, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 867; Alcalay, 1986, col. 1164 e Berezin, 1995, p. 331.
337 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV e Tabula Accentuum; BHQ Mg, p. XCVI, XCIX e C; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII, XXXI
e XXXII; BHQ Dt, p. XXVIII, XXXI e XXXII; Koren, 1996, p. 20; Wickes, 1970, p. 12 e 19 (primeira parte) e
p. 11 e 24 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1455 e 1457; Yeivin, 1980, p. 99, 167, 177 e 264; idem,
2003, p. 82 e 148; Frensdorff, 1968, p. 7; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 130; Revell, 1992c, p. 595596; Herzog, 1972, col. 1104; Gesenius, 1980, p. 61-62; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66; Hyvernat, 1905,
p. 204; Scott, 1995, p. 31, 34, 43 e 54; Römer e Macchi, 1994, p. 17; Kerr, 1980, p. 93; Ross, 2005, p. 570571 e Francisco, 2005, p. 133, 134, 192 e 194.
334
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Comentário:
Segundo a anotação da masora parva do Códice L, no texto de Neemias 6.18, a locução
§eb
ú– (hebr. ben, filho de) é registrada seis vezes no texto bíblico hebraico, tendo o acento

conjuntivo de cantilação merkhá: Lv 1.5; 24.10; Is 8.2; 1Cr 9.21; Et 2.5 e Ne 6.18.338 Tal caso
ú– (hebr. ben, filho de), que não possui o
indica que na passagem de Neemias 6.18 a expressão §eb

sinal maqqef ( - ), unindo-a ao nome próprio masculino h√yk
¸ r
Â b
–e (hebr. bereḵyâ, Berekiá), é
acentuada com o acento conjuntivo de cantilação merkhá.
ﬂ '
‹ m
a (aram. ma’ărāḵā’) é o particípio ativo da raiz
A unidade terminológica massorética 'okr

verbal ¢r' (aram. ’rk, prolongar, alongar, encompridar, estender), na construção afel, sendo
a
traduzido como “alongador, prolongador”.339 Seu correspondente hebraico é o termo ™yÊr'‹ m

(ma’ărîḵ), sendo particípio da raiz verbal ¢r' (hebr. ’rk, alongar, esticar, prolongar, estender), na
construção hifil, tendo o mesmo significado.340 A forma hebraica é uma das mais conhecidas
pelos estudiosos, aparecendo com freqüência nas obras dedicadas aos acentos de cantilação
massoréticos e nas gramáticas de hebraico bíblico. Outras duas formas mencionadas com
Ì Em (aram. mērḵa’) ou 'okr
Ì yEm (aram. mêrḵa’), que são, igualmente,
constância nas fontes são 'okr

particípios ativos da raiz ¢r' (aram. ’rk), na construção afel. Tal acento conjuntivo de
cantilação tem a função de prolongar a melodia da leitura do texto da Bíblia Hebraica. O
a (hebr. ma’ărîḵ) consta duas vezes no texto da Bíblia Hebraica, nas passagens de
vocábulo ™yÊr'‹ m

Eclesiastes 7.15 e 8.12.341
O sinal gráfico é colocado na parte inferior da palavra ou expressão, possuindo o
o r
ﬂ '
‹ m
a ). Em algumas passagens da massorá, o acento merkhá é
seguinte formato: ú (ex.: 'úk

identificado com o acento secundário ga‘ya, também chamado de meteg (cf. § 17).342 Dotan
(1972b) afirma que o formato gráfico de ambos (merkhá [ ú ]; ga‘ya [ ï ]) é muito similar em

Cf. Weil, 2001, § 3746, p. 406; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra b, § 334, p. 184 e Even-Shoshan, 1997, p. 183-184.
Cf. Jastrow, 2005, p. 119; Sokoloff, 2002a, p. 75; idem, 2002b, p. 168; Melamed, 2001, p. 57 e idem, 2005, p. 67.
340 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 73; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p. 88; Clines, 1993, p. 378;
Gesenius, 1962, p. 66; Robinson, 1882, p. 87; Tregelles, 1952, p. 79; Fürst, 1867, p. 149; Alonso Schökel, 1997, p.
76; Kirst et alii, 1989, p. 18; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 120 e Mitchel, 2002, p. 79. No hebraico rabínico,
a raiz verbal ¢r' (hebr. ’rk), na construção hifil, possui as mesmas acepções, cf. Jastrow, 2005, p. 121.
341 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 110; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 73; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, p.
88; Clines, 1993, p. 379; Jastrow, 2005, p. 121; Alonso Schökel, 1997, p. 76; Kirst et alii, 1989, p. 18; Gesenius,
1962, p. 66; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 120 e Mitchel, 2002, p. 79.
342 Cf. Frensdorff, 1968, p. 7; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 130; Gesenius, 1980, p. 64; Hyvernat, 1905, p.
204; Scott, 1995, p. 43; Römer e Macchi, 1994, p. 17; Kerr, 1980, p. 94 e Francisco, 2005, p. 133-134.
338
339

161

antigos manuscritos massoréticos e tal situação acabou causando confusão de identificação
entre esses dois acentos.343
ﬂ ‹'am (aram. ma’ărāḵā’) demonstra uma situação
A unidade terminológica massorética 'okr

de estreitamento, significando, unicamente e particularmente, um determinado acento de
cantilação massorético. O mesmo termo da massorá pode ser classificado, igualmente, como
monossemêmico.344 O nome do acento, que significa “alongador, prolongador”, possui um
sentido metafórico relacionado ao ato de prolongar ou alongar algo, indicando o modo de como
a leitura do trecho bíblico deve ser feita (de modo alongado, prolongado, esticado).

§ 40
hlgm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Ezequiel 40.21.

masora magna.

Ezequiel 40.21.

hAHl
» H
¸ ˚ ÙKpm
i h~H
A Ùl¸H wo't
A wÃ

hlgm lkw (...) l
$ m wO yO hSwlS
345

:§whtwkd

h√yh
A wAm
G l
a '
E wÃ wAlyE'wÃ ÙKpm
i

Suas câmaras – três de um lado e
três do outro -, bem como suas
pilastras e seu vestíbulo, tinham as

§ÙH'Êrh
A ravH
Ka ah tﬁd
– m
i k
–¸

mesmas dimensões que as da

baxr
O wÃ Ù–kr
Ë '
A hAGm'
a £yiH
K m
i x
·

primeira porta; seu comprimento:

:hAm
G '
a b
–A £yÊrW
¸ evwÃ HEmx
A

cinqüenta côvados; largura: vinte e
cinco côvados.

Cf. Dotan, 1972b, col. 1455.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
345 O Códice A possui uma anotação semelhante em sua masora parva na mesma passagem bíblica do livro de
Ezequiel: $twkd hlgm lkw lm Owy (“o vocábulo hAHÙl¸H [hebr. šǝlôšâ, três] aparece 16 vezes na Bíblia Hebraica com
escrita plena e sempre no livro de Ester consta a mesma grafia”). Não há complemento em sua masora magna.
Na edição crítica do livro de Ezequiel baseada no Códice A produzida pelo Hebrew University Bible Project
(HUBP) esta anotação encontra-se colocada entre colchetes angulares, indicando uma reconstrução:
<$twkd hlgm lkw lm Owy>, cf. HUBP Ez, p. dpq (p. 184). Entretanto, na edição fac-símile editada por GoshenGottstein (Jerusalem, 1976) do referido manuscrito a nota massorética está legível, além de estar completa, cf.
A, fól. 184b, p. xsS (p. 368).
343
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Termo massorético em destaque: hol
G g« m
¸ (hebr. mǝḡillâ).346
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. rolo; 2. livro; 3. volume; 4. parte de
um livro; 5. rolo de pergaminho; 6. o livro de Ester; 7. o tratado talmúdico Meguillá.347
Significado do termo na massorá: o livro de Ester.348
Vocábulo bíblico em destaque: hAHÙl¸H (hebr. šǝlôšâ, três).
Significado da nota massorética: “o vocábulo hAHÙl¸H (hebr. šǝlôšâ, três) (hSwlS) aparece 16
$ m) (...) e sempre (lkw) no livro de Ester
vezes (wO yO ) na Bíblia Hebraica com escrita plena (l
G g« m
¸
(hlgm) consta a mesma (§whtwkd) grafia”. Observação: a unidade lexical massorética hol

(hebr. mǝḡillâ) é escrita por extenso: hlgm.
Comentário:
O vocábulo bíblico hAHÙl¸H (hebr. šǝlôšâ, três) com escrita plena, sendo grafado com 'olemwaw [wO ], é registrado em 16 passagens bíblicas: Js 15.14; 2Sm 14.27; Ez 40.21; 48.31; 1Cr 2.3;
11.12, 15, 20 (duas vezes), 21 (duas vezes), 24; 12.40; 23.23; 2Cr 4.4 e 20.25. No livro bíblico
de Ester, a mesma unidade lexical bíblica, com o mesmo tipo de grafia, é registrada em várias
passagens (sete ao todo): Et 3.12; 3.13; 8.9, 12; 9.1, 17 e 18.349
A unidade léxica massorética em análise, ao contrário das acepções dadas pelos dicionários
de hebraico, indica, unicamente e especificamente, o livro bíblico de Ester, o qual faz parte do
bloco dos Escritos ou Hagiógrafos. Tal termo da massorá demonstra estreitamento, além de
possuir significado monossemêmico.350
Esse termo consta em várias passagens da massorá do Códice L, cf. 1Rs 22.37 (mp); Is 25.7 (mp); 38.1 (mp);
Ez 40.21 (mp e mm); 48.1 (mm); 1Cr 11.20 (mp); Rt 2.8 (mm); Et 6.9 (mm) etc. Em vários trechos da massorá
do Códice L, encontram-se as seguintes indicações ao livro de Ester:
rEGt¯s'
e (hebr. estēr), cf. Êx 15.11 (mm).
hoGlg« ¸m (hebr. mǝḡillâ), cf. Is 25.7 (mp); 38.1 (mp) e Ez 48.1 (mm).
tGl
a g« m
¯ (hebr. mǝḡillaṯ), cf. 1Rs 22.37 (mp).
rEGt¯s'
e -tGalg« ¯m (hebr. mǝḡillaṯ-’estēr), cf. 1Cr 11.20 (mp); Rt 2.8 (mm) e Et 6.9 (mm).
347 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 166 e 1086; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 545; idem,
2000, p. 1911; Clines, 2001, p. 134; Alonso Schökel, 1997, p. 354; Kirst et alii, 1989, p. 115 e 290; Harris,
Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 271 e 1676; Mitchel, 2002, p. 88 e 118; Gesenius, 1962, p. 397 e 913;
Robinson, 1882, p. 535; Tregelles, 1952, p. 448; Fürst, 1867, p. 768; Jastrow, 2005, p. 729; Sokoloff,
2002b, p. 641. O correspondente aramaico do vocábulo hebraico hoGl«g¸m (mǝḡillâ) é 'ot¸Gly«g¸m (mǝḡîllṯā’),
possuindo as mesmas acepções, cf. Melamed, 2001, p. 215 e idem, 2005, p. 257. Hebraico moderno:
Even-Shoshan, 2003, p. 880; Alcalay, col. 1184 e Berezin, 1995, p. 336.
348 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; Yeivin, 1980, p. 99;
idem, 2003, p. 82; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 132; Scott, 1995, p. 43; Römer e Macchi, 1994, p. 17;
Hyvernat, 1905, p. 205 e Francisco, 2005b, p. 134.
349 Cf. C Ez, p. 194; Weil, 2001, § 2959, p. 328; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra S, § 473, p. 615; Fernández Tejero,
1995, p. 268 e Even-Shoshan, 1997, p. 1159.
350 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 41
y'xndm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 8.4.

masora magna.

Salmo 8.4.

x
$ ndml

Quando vejo teus céus, obra de

:o:$h $tk $rvml

teus dedos, a lua e as estrelas que

yEW·vam ßyemH
A he'r
Ë '
e -yik
–

$wy t
$ k (...) ySvm

£yibk
A ÙkÃw x
ﬁ r
„ y√ ßyetv
O b
–¸ c
¸ '
e

352

351

fixaste,

:hAt
G nÃ n√ Ù–k reH'
·

A nÕ d
Ë m
a (aram. maḏnǝḥā’ê).353
Termo massorético em destaque: yE'x

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. orientais; 2. sábios da massorá e
gramáticos residentes na Babilônia; 3. nome da escola massorética babilônica.354

Falta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no Códice L. O Códice A registra a expressão da seguinte
maneira: hEWv‹ am (hebr. ma‘ăśēh, obra de). Tal forma reflete a tradição massorética ocidental, segundo a anotação
da masora magna do Códice L, no Salmo 8.4. No próprio Códice A, a escrita da locução, aparentemente,
passou por correções feitas por outro escriba, pois a última letra da expressão, o caractere hê, possui um
aspecto distinto e um traço mais espesso em relação à caligrafia comum que se vê no manuscrito. Outro fato
que merece menção é em relação ao texto do Salmo 8.1 ao 10.14, no fólio 243a, do Códice A. Tal trecho está
em estado precário e várias passagens são praticamente ilegíveis, cf. A, fól. 243a, p. hpt (p. 485). A edição de
Breuer (1998), baseada no Códice A, registra a leitura que se vê no citado manuscrito massorético. Outras
edições também refletem a leitura de tradição ocidental: Ginsburg (1894), Snaith (1958), Koren (1996) e
Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525). No aparato crítico da edição de Ginsburg, consta a seguinte informação
a y'xndml ,y'brvml §k (“a expressão é escrita de
sobre o caso em questão no Salmo 8.4: r"tw v"t #rt §kw yEW‹vm
acordo com os massoretas ocidentais; de acordo com os massoretas orientais, a expressão é escrita como yEWv‹ am
[hebr. ma‘ăśê, obras de] e é assim no Targum, na Septuaginta e na Vulgata”), cf. Ginsburg, 1894, p. 1131. A
BHK e a BHS também possuem observações em seus aparatos de variantes textuais: 1. BHK: mlt MSS -hEW
(“muitos manuscritos massoréticos medievais possuem a leitura hEWv‹ am [hebr. ma‘ăśēh, obra de]”), cf. BHK, p.
981 (primeiro bloco); 2. BHS: Ñ mlt Mss ã hWvm (“fragmentos da Guenizá do Cairo, muitos manuscritos
massoréticos medievais e a Peshitta possuem a leitura hEWv‹ m
a [hebr. ma‘ăśēh, obra de]”), cf. BHS, p. 1092.
352 O Códice A não possui anotação massorética para esse caso.
353 Tal unidade terminológica massorética aparece 22 vezes na massorá do Códice L, cf. Sl 8.4 (mm) etc.
354 Hebraico moderno, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 893; Alcalay, 1986, col. 1206 e Berezin, 1995, p. 340.
A nÕ Êd¸m (mǝḏinḥā’ê). Na maior parte
Observação: nestes dicionários, o vocábulo possui a seguinte vocalização: yE'x
a (maddinḥā’ê)
dos dicionários de aramaico consultados para esta pesquisa, as formas yE'AxÕnËdam (maḏnǝḥā’ê) ou yE'AxÕnÊGdm
a
não são registradas, mas somente as seguintes formas aramaicas para o vocábulo “oriente ou leste”: x¬nËdm
(maḏnaḥ), x√nËdim (miḏnāḥ), 'oxÕnËdam (maḏnǝḥā’), 'oxÕnÊdÃm (mǝḏinḥā’), 'oxÕnyÊdm
Ã (mǝḏînḥā’), 'oxy«nËdam (maḏnîḥā’), 'oxnÃ yÊdm
o (māḏînḥā’)
e 'oxÃnyÊGdm
a (maddînḥā’), cf. Jastrow, 2005, p. 734; Sokoloff, 2002a, p. 292 e idem, 2002b, p. 643. Somente constam
formas singular e plural para o vocábulo “oriental”, sendo registradas no Targum Neophyti I: 1. singular:
yyxndm (mḏnḥyy), em Gênesis 15.19, Levítico 22.27 e Números 35.5; 2. plural: y'xnydm (mdynḥ’y), em Gênesis
15.19, cf. Sokoloff, 2002a, p. 292.
351
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Significado do termo na massorá: massoretas orientais (massoretas da Babilônia).355
Expressão bíblica em destaque: yEWv‹ am (hebr. ma‘ăśê, obras de).
$ ndml) a locução
Significado da nota massorética: “de acordo com os massoretas orientais (x
yEWv
‹ m
a (hebr. ma‘ăśê, obras de) (ySvm) é grafada (t
$ k) com a letra yod ($wy); de acordo com
$ vml) a expressão é grafada (t
$ k) com a letra hê (h
$ ) (hebr.
os massoretas ocidentais (r
hEWv
‹ m
a , ma‘ăśēh, obra de)”. Observação: a unidade léxica massorética yE'x
A nÕ d
Ë m
a (aram.

maḏnǝḥā’ê) é abreviada nessa anotação como x
$ ndm.

Comentário:
a (hebr. ma‘ăśê, obras de), na passagem do Salmo 8.4, constitui um
A expressão yEWv‹ m

caso de variante textual presente na Bíblia Hebraica. A masora magna do Códice L informa
que existe uma variação no registro de tal locução na passagem bíblica citada entre os
a (hebr. ma‘ăśê, obras de),
massoretas ocidentais e os massoretas orientais. A forma yEWv‹ m

registrada no texto do Códice L, pertence à tradição massorética oriental (tradição babilônica),
a (hebr. ma‘ăśēh, obra de) é própria da tradição massorética ocidental
enquanto a forma hEWv‹ m

(tradição tiberiense [grupo massorético localizado em Tiberíades] e tradição palestina [grupo
massorético localizado na Palestina]). A anotação massorética do Códice L observa a existência
de tal divergência entre os dois grandes ramos de massoretas.356
A nÕ d
Ë am (maḏnǝḥā’ê) designa na
A unidade terminológica massorética de origem aramaica yE'x

massorá, especificamente e unicamente, os massoretas da Babilônia, das localidades de
Nehardea, Sura e Pumbedita. O termo alude às escolas massoréticas localizadas a leste (aram.
'oxnÕ d
Ë m
a , maḏnǝḥā’, Oriente) da Palestina. Tal caso apresenta uma situação de sinédoque, pois o

processo que se verifica aqui, é que o item terminológico massorético se refere ao todo
(homens [pessoas em geral] do Oriente) em vez de se referir à parte (escribas judeus que se
Cf. BHK, p. L; BHS, p. LV; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII ; BHQ Dt, p. XXVIII ; C Js-Jz, p.
11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 133; Yeivin, 1980, p. 99; idem, 2003, p. 82; Römer e Macchi, 1994, p. 17; Scott,
1995, p. 43; Dotan, 1972b, col. 1423; Wonneberger, 1990, p. 32; Tov, 2001, p. 26; Hyvernat, 1904, p.
206 Ginsburg, 1968, p. 261 e Francisco, 2005b, p. 134.
356 Cf. Weil, 2001, § 3206, p. 354. O Códice L possui uma listagem com 246 variantes textuais entre os
massoretas orientais e os massoretas ocidentais, do fólio 466a ao fólio 468b, sendo todas relacionadas ao
texto consonantal da Bíblia Hebraica, cf. L, fól. 466a-468b, p. 943-948. Porém, o caso que se encontra no
Salmo 8.4 não está relacionado nessa listagem. No quarto e último tomo da Segunda Bíblia Rabínica existe
uma lista similar nos fólios 293a e 293b, mas, igualmente à listagem do Códice L, tal variante textual não é
mencionada, cf. Segunda Bíblia Rabínica, 1524-1525, vol. 4, fól. 293a-293b. Ginsburg, por outro lado,
registra a referida variante em sua compilação massorética, cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 630, p. 596.
355
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dedicavam à massorá na Babilônia). O termo massorético, do modo como é registrado no
Códice L, apresenta um teor mais amplo que seu conteúdo usual, englobando a todas as
pessoas de uma determinada região geográfica, ao invés de se referir a um grupo específico de
indivíduos que se dedicava à atividade massorética de tradição babilônica. Em relação ao seu
campo de significado na massorá, o item léxico yE'x
A nÕ d
Ë m
a (maḏnǝḥā’ê) pode ser classificado como
a r
Ë v
‹ m
a (aram.
monossemêmico.357 Este caso é similar ao da unidade lexical massorética yE'b

ma‘ărḇa’ê, cf. § 48) que é analisada neste capítulo, pois ambas denotam, especificamente, os dois

grandes ramos da atividade massorética: os ramos oriental e ocidental.

§ 42
'bwr 'rwzxm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Provérbios 3.12.

masora magna.

Provérbios 3.12.

h
˘ w√ hÃy b
˘ h
a '
È y∆ r
˘ H
e '
· tú'
e yòk
–i 358
:hïc
e r
Ë y« §Eb
ú– -te' bÆ'
A k
¸ ˚ä x
ﬁ yÚ k
i Ùy

râS' t
˘ '
e yòk
i

hbwr hrwzxmb

lvbl o xykwy hûwhy bûh'y
hûwhy bûh'y rZS' tú'
e yòk
i hyrbX

pois o SENHOR corrige a
quem ele ama, como um pai ao
filho muito amado.

rZS' te'
ú yòk
i rS' §b ∙ xykwy
359

:o: xykwy hûwhy bûh'y

o wO r '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’ rôbā’).360
Expressão massorética em destaque: 'Gb

Significado da expressão em dicionários de aramaico: grande ciclo, grande rotação.361
Significado da expressão na massorá: o Códice Maḥzora’ Rabba’.362

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Falta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no Códice L.
359 O Códice A não possui anotação em sua massorá em Provérbios 3.12 para tal caso.
360 Essa expressão massorética consta em cinco passagens do Códice L, cf. Is 36.4 (mm); 1Cr 2.5 (mm); Sl
109.16 (mm); Jó 32.3 (mm) e Pv 3.12 (mm).
361 Cf. Jastrow, 2005, p. 758 e 1455; Sokoloff, 2002a, p. 299 e 511; idem, 2002b, p. 655 e 1061.
362 Cf. Dotan, 1972b, col. 1423; idem, 1990, p. 39; Yeivin, 1980, p. 138; idem, 2003, p. 114; Ginsburg, 1966, p.
435-436; idem, 1968, p. 259; Broydé, 1916, p. 180 e Francisco, 2005b, p. 280.
357
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Expressão bíblica em destaque: x
ﬁ yÚ k
i Ùy h
˘ w√ hÃy b
˘ h
a '
È y∆ r
˘ H
e '
· tú'
e yòk
–i (hebr. kî ’eṯ ’ăšer ye’ĕhaḇ yhwh
yôḵîaḥ, pois o SENHOR corrige a quem ele ama,).

Significado da nota massorética: “no Códice Maḥzora’ Rabba’ (hbwr hrwzxmb) o sintagma
bíblico possui os seguintes acentos conjuntivos de cantilação: x
ﬁ yikÙy h
˘ w√ hÃy bûah'
È y∆ reH
â '
· t
˘ '
e yik
ò–
˘ '
e yòk
i
(hebr. kî ’eṯ ’ăšer ye’ĕhaḇ yhwh yôḵîaḥ, pois o SENHOR corrige a quem ele ama) (râS' t
xykwy hûwhy bûh'y); para os senhores de Tiberíades (hyrbX lvbl) a locução bíblica possui

os seguintes acentos conjuntivos de cantilação: x
ﬁ yikÙy h
˘ w√ hÃy b
˘ h
a '
È y∆ r
˘ H
e '
· tú'
e yòk
–i (hebr. kî ’eṯ
’ăšer

ye’ĕhaḇ

yhwh

yôḵîaḥ,

pois

o

SENHOR

corrige

a

quem

ele

ama) (xykwy hûwhy bûh'y rZS' tú'e yòk
i ); (para) Ben Asher (rS' §b) a expressão bíblica possui
ﬁ yikÙy h
˘ w√ hÃy b
˘ h
a '
È y∆ r
˘ H
e '
· tú'
e yòk
–i (hebr. kî ’eṯ
os seguintes acentos conjuntivos de cantilação: x

’ăšer

ye’ĕhaḇ

yhwh

yôḵîaḥ,

pois

o

SENHOR

corrige

a

quem

ele

ama)

(xykwy hûwhy bûh'y rZS' te'ú yòk
i )”. Observação: o item léxico massorético 'Gb
o wO r '‡rwO z¯xm
a
(aram. maḥzôrā’ rôbbā’) é escrito por extenso, entretando, ambos os termos são grafados
com o caractere hê (h): hbwr hrwzxm.363
Comentário:
A anotação na masora magna do Códice L, em Provérbios 3.12, fornece informações
sobre divergências entre os massoretas em relação ao padrão de acentuação da frase bíblica em
destaque. O quadro que consta na nota massorética é o seguinte:
Códice Maḥzora’ Rabba’: hûwhy bûh'y râS' t
˘ '
e yòk
i .
acentos conjuntivos de cantilação: ma'pakh, muna', ’azlá, muna' e muna'.
Senhores de Tiberíades: hûwhy bûh'y rZS' tú'e yòk
i .
acentos conjuntivos de cantilação: ma'pakh, merkhá, muna', muna' e muna'.
Ben Asher: hûwhy bûh'y rZS' tú' yòk.
acentos conjuntivos de cantilação: ma'pakh, merkhá, muna', muna' e muna'.
Determinadas edições da Bíblia Hebraica baseadas no Códice L possuem a seguinte
acentuação para o mesmo trecho bíblico:
363

Cf. Weil, 2001, § 3575, p. 389.
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BHK, BHS e BHL: hûwhy bûh'y rZS' tú' yòk.
acentos conjuntivos de cantilação: ma'pakh, merkhá, muna', muna' e muna'.
Tais edições refletem as tradições massoréticas de Ben Asher e dos senhores de
Tiberíades, discordando, superficialmente, da tradição registrada no Códice Maḥzora’ Rabba’.
O Códice A possui, igualmente, a mesma acentuação do Códice L. As demais edições da Bíblia
Hebraica possuem pequenas variações na acentuação do citado trecho bíblico.364
Segundo os especialistas em massorá, o Códice Maḥzora’ Rabba’ é um manuscrito
massorético arquétipo surgido antes do século X, sendo mencionado em obras e códices
o r
ﬁ '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’ rabbā’) ou como 'Gb
o wO r '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’
massoréticos como 'Gb

rôbā’). Ambos os nomes significam, literalmente, “Grande Ciclo ou Grande Ma'azor”.365

Nos dicionários de aramaico consultados nesta pesquisa, a expressão indica,
simplesmente, algum grande ciclo ou alguma grande rotação. Na massorá, a expressão
'GobOwr '‡rOwz¯xam (aram. maḥzôrā’ rôbā’) é um nome e refere-se, especificamente e unicamente, a

um determinado manuscrito massorético modelo da época medieval que servia de base para
outras fontes massoréticas, além de conter determinadas divergências de vocalização e de
acentuação.366 O Códice L menciona-o em três tipos de situação: 1. confirmação de
ortografia (em Is 36.4), 2. divergência de acentuação (em Sl 109.16, em Jó 32.3 e em Pv 3.12)
Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525): hûwhy bûh'y rZS' tõ' yòk (acentos ma'pakh, %ar'á, muna', muna' e muna').
Ginsburg (1894): hûwhy bûh'Ωy rZS' tú' yòk (acentos ma'pakh, merkhá, muna', ga‘ya, muna' e muna').
Snaith (1958): hûwhy bûh'Ωy rZS' tõ' yòk (acentos ma'pakh, %ar'á, muna', ga‘ya, muna' e muna').
Koren (1996): hûwhy bûh'Ωy rZS' tú' yòk (acentos ma'pakh, merkhá, muna', ga‘ya, muna' e muna').
Breuer (1998): hûwhy bûh'Ωy rZS' tú' yòk (acentos ma'pakh, merkhá, muna', ga‘ya, muna' e muna').
365 O Códice Maḥzora’ Rabba’ continha, provavelmente, leituras bíblicas que eram lidas nos serviços das
sinagogas e nas festas religiosas judaicas. Segundo Ginsburg, tal obra continha traços do sistema de
vocalização e de acentuação de Ben Naftali. É mencionado em vários códices massoréticos, entre eles o
Códice S5, além de ser referido no Massoreth ha-Massoreth (1538), cf. Ginsburg, 1966, p. 435-436; idem, 1968,
p. 259; Dotan, 1972b, col. 1423; idem, 1990, p. 39; Yeivin, 1980, p. 138; idem, 2003, p. 114; Broydé, 1916, p.
180 e Francisco, 2005b, p. 280. O mesmo códice é também citado em uma listagem na compilação
massorética de Ginsburg, cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 660, p. 611.
366 Segundo os eruditos da área de Bíblia Hebraica, alguns termos de origem hebraica e árabe passaram a ser
utilizados pelos judeus no período medieval para indicar algum códice massorético bíblico. Alguns termos
refletem neologismo semântico enquanto outros refletem neologismo sintático e aparecem, normalmente, em
colofões dos códices. As unidades terminológicas são as seguintes: 1. hebraicos: rOwz‹xam (maḥăzôr, lit. livro de
preces judaico), repsE (sēp̄er, livro), retkGe (keṯer, lit. coroa) e '‡rq¯ im (miqrā’, lit. leitura); 2. árabes: •Axc
¯ im (miṣḥāp̄,
códice), rGt
o ¸pﬁGd (dap̄tār, livro) e •yixoW (śāḥîp̄, livro). Estes últimos termos, que constituem neologismos sintáticos
por meio de processo de empréstimo para a língua hebraica, possuem a seguinte significação original em árabe:
mutshāf (códice), daftār (livro) e suhuf (lit. folheto), cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 26, 27, 42 e 43;
Lebedev, 1998, p. XXVI; Dotan, 1972b, col. 1416; Dukan, 2006, p. 63-65; Loewinger e Kupfer, 1972, col. 903;
Minkoff, 1991, p. 24; Goshen-Gottstein, 1960, p. 30; Ben-Zvi, 1960, p. 1, 7 e 8; Gamble, 1992, p. 1067-1068;
Williams, 1962, p. 656; Levias, 1916b, p. 365; Broydé, 1916, p. 178 e 180 e Francisco, 2005b, p. 272-273.
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e 3. confirmação de acentuação (em 1Cr 2.5).367 A nome massorético do mencionado códice
demonstra uma situação de estreitamento, pois é usado para indicar um determinado
documento massorético medieval de peculiar estima. Em relação ao seu campo de
significado na massorá, tal unidade lexical pode ser classificada como monossemêmica.368

§ 43
'lm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 28.12.

masora parva.

Êxodo 28.12.

lav £y«nb
A '
· h
A yEt
G H
¸ -te' t
GA m
¸ W
a wÃ

Porás as duas pedras nas correias

§Ork
–A z« y≈nb
¸ '
a dOp'
E h
A tOpt
¸ k
–i

do efod, essas pedras que são um

§Orh
· '
a 'AWn√ wÃ lE'r
ﬂ W
¸ y« y≈nb
¸ l
i

memorial em favor dos filhos de

h√whÃy y≈np
¸ l
i £A~tÙm¸H-te'

369

r
$ wtb

$lm b
$

:§Ork
–A z« l
¸ wyApt
E k
¸ yEt
G H
¸ -lav

Israel, e Aarão levará os seus

nomes diante do SENHOR, sobre
as duas correias, em memiorial.

Termo massorético em destaque: 'Elm
A (hebr. mālē’).370
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. cheio, pleno, repleto, completo,
enchido, cumulado, lotado; 2. adulto; 3. escrita plena.371

Cf. Weil, 2001, § 2342, p. 265, § 3389, p. 372, § 3539, p. 385, § 3575, p. 389 e § 4010, p. 435.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
369 O Códice A não possui mais o texto do livro de Êxodo.
370 Essa unidade léxica massorética é registrada em inúmeras passagens do Códice L, cf. Gn 17.2 (mp); 22.18 (mp);
Dt 13.10 (mp e mm); 1Sm 12.2 (mm); 2Sm 22.6 (mm); Ez 11.13 (mm); Sl 18.12 (mp) etc. Os cognatos
aramaicos do termo massorético de procedência hebraica 'ElAm (mālē’) são os seguintes: yElm
⁄ (mǝlê), yElom
(mālê), yilEm (mēlî) e §y√y¯lm
a (malyyān). Algumas dessas unidades léxicas aparecem na massorá do Códice L.
371 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 570-571; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 584; idem, 2000, p.
1915; Clines, 2001, p. 282; Gesenius, 1962, p. 424; Robinson, 1882, p. 569; Tregelles, 1952, p. 474; Fürst, 1867,
p. 812; Jastrow, 2005, p. 785 e 789; Sokoloff, 2002a, p. 309; idem, 2002b, p. 679; Melamed, 2001, p. 240; idem,
2005, p. 287; Alonso-Schökel, 1997, p. 376; Kirst et alii, 1989, p. 127 e Mitchel, 2002, p. 65. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 977; Alcalay, 1986, col. 1335 e Berezin, 1995, p. 367. O equivalente
aramaico do vocábulo hebraico 'Elm
A (mālē’) é a palavra yilm
¸ (məlî), cf. Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p.
1915; Gesenius, 1962, p. 424; Jastrow, 2005, p. 789; Sokoloff, 2002a, p. 309; idem, 2002b, p. 679; Melamed,
2001, p. 240; idem, 2005, p. 287; Kirst et alii, 1989, p. 127 e Mitchel, 2002, p. 65.
367
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Significado do termo na massorá: escrita plena.372
Expressão bíblica em destaque: £AtÙmÃH (hebr. šǝmôṯām, seus nomes).
Significado da nota massorética: “a expressão £AtÙmÃH (hebr. šǝmôṯām, seus nomes) aparece
duas vezes (b
$ ) com escrita plena (l
$ m) no Pentateuco (r
$ wtb)”. Observação: a unidade
A (hebr. mālē’) é abreviada como $lm.
lexical massorética 'Elm

Comentário:
De acordo com a masora parva do Códice L, a expressão bíblica £AtÙmÃH (hebr. šǝmôṯām,
seus nomes) com escrita plena, sendo grafada com 'olem-waw [Ow], aparece em duas passagens do
texto do Pentateuco: Êx 28.12 e Nm 13.4.373
Escrita plena ou scriptio plena (lat. escrita plena) é quando a palavra ou expressão
hebraica ou aramaica é escrita com as consoantes vocálicas, conhecidas como matres lectionis (lat.
G¸ h
a tOwm
G '
i (hebr. ’immôṯ haq-qǝrî’â, lit.
“mães” de leitura ou “auxiliares” da leitura) ou como ho'yÊrq

“mães” da leitura ou “auxiliares” da leitura): ’alef ('), hê (h), waw (w) e yod (y). As letras ’alef e hê
são usadas para representarem a classe de fonemas vocálicos “a”, em final de vocábulo; a letra
waw é usada para representar os fonemas vocálicos “o” e “u” e o caractere yod é empregado
para os fonemas vocálicos “i” e “e”.374
O termo massorético de procedência hebraica 'ElAm (mālē’) denota, especificamente e
unicamente, uma palavra ou expressão bíblica escrita de maneira plena ou completa, isto é,
com o emprego de uma das quatro letras matres lectionis. Este caso é oposto do termo
A (hebr. ḥāsēr, cf. § 26) e sinônimo do item 'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’, cf. § 80).
massorético rEsx

Devido a tal função restritiva na massorá, a unidade lexical, agora em análise, pode ser
considerada como um caso de estreitamento. Em relação ao seu campo semântico, a unidade
A (hebr. mālē’) pode ser classificada como monossemêmica.375
terminológica massorética 'Elm

Cf. BHK, p. LI; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. xy (p.
18); C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Díaz Esteban,
1975, p. LXXXIII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 138; Yeivin, 1980, p. 101; idem, 2003, p. 83; Scott, 1995,
p. 44; Römer e Macchi, 1994, p. 17; Dotan, 1972b, col. 1422; Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka, 1993, p.
71; Hyvernat, 1905, p. 208; Ginsburg, 1968, p. 145 e Francisco, 2005b, p. 135.
373 Cf. Weil, 2001, § 905, p. 111; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra S , § 640, p. 635; Breuer, 1992, p. 379 e
Even-Shoshan, 1997, p. 1165.
374 Cf. Andersen e Forbes, 1986, p. 1; Dotan, 1972b, col. 1421; Joüon e Muraoka, 1993, p. 46; Gesenius, 1980, p.
44 n. 1; Weingreen, 1959, p. 6-7; Seow, 1995, p. 7-8; Kelley, 1998, p. 430; Lambdin, 2003, p. 27; Auvray, 1997,
p. 13; Kerr, 1980, p. 8; Ross, 2005, p. 37; Hollenberg e Budde, 1991, p. 8 e Francisco, 2005b, p. 519.
375 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 44
hXmlm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 109.16.

masora magna.

Salmo 109.16.

tÙW·v rakz√ '◊l reH'
· §avy¬

Visto que ele não se preocupou em

§Ùy¸b'
e wÃ y«nv
A -Hyi' •Od
– r
Ë yC« w¬ desx
A

agir com lealdade, que perseguiu até

å l
E hE'
~â k
¸ n« wÃ
:tEtÙm¸l bAb

båbl hâ'knw hbwr hrwzxmb
hwhy ¢åynp rwâ' ttwml

a morte um pobre, um infeliz,

atingido no coração, (...)

:o:yt'nS twåkpht yâpw
:o:hXmlm h
$ ylv gO lpw

376

a l
¸G m
i (hebr. millmaṭṭâ).377
Termo massorético em destaque: hoLXm

Significado do termo em dicionários de hebraico: sob, por baixo.378
Significado do termo na massorá: sob, por baixo (acento massorético de cantilação
colocado na parte inferior da palavra).379
å l
E hE'
â k
¸ n« wÃ (hebr. wǝniḵ’ēh lēḇāḇ, atingido no coração).
Expressão bíblica em destaque: bAb

Significado da nota massorética: “no Códice Ma'zora’ Rabba’ (hbwr hrwzxmb), as
expressões tEtÙm¸l bAb
å l
E hE'
â k
¸ n« wÃ (hebr. wǝniḵ’ēh lēḇāḇ lǝmôṯēṯ, atingido no coração para
KA rÙâ' (hebr. ’ôr pāneyḵā yhwh, a luz da tua face,
morrer) (ttwml båbl hâ'knw), h√whÃy ßåyn∆ p

SENHOR!) (hwhy ¢åynp rwâ') e yit'≈nW
A tÙåkp
Ku h
¸ t
a yip
â ˚ (hebr. ûp̄î ṯahppuḵôṯ śānē’ṯî, odeio o
orgulho, a arrogância) (yt'nS twåkpht yâpw) possuem acentos massoréticos conjuntivos
de cantilação colocados na parte superior (os acentos estão sobre as próprias locuções
bíblicas citadas). E existe uma opinião massorética divergente (gO lpw) sobre esses casos

O Códice A possui uma nota diferente em sua masora parva nessa passagem bíblica para a expressão hE'¸kn« wÃ
(hebr. wǝniḵ’ēh, atingido): l
$ (“a expressão hE'k
¸ n« wÃ [hebr. wǝniḵ’ēh, atingido] é um hapax legomenon”).
377 Este termo massorético aparece uma única vez no Códice L, cf. Sl 109.16 (mm).
378 Cf. Even-Shoshan, 2003, p. 990; Alcalay, 1986, col. 1354 e Berezin, 1995, p. 371. Even-Shoshan e Alcalay
L aml
¸G im (hebr. millmaṭṭâ), outra escrita para o mesmo termo: §oX
L m
a l
¸G m
i (hebr. millmaṭṭân), cf.
registram, além da grafia hoX
Even-Shoshan, 2003, p. 990 e Alcalay, 1986, col. 1354.
379 Tal unidade léxica massorética não possui registro nas listagens de termos massoréticos, porém, a Massorah
Gedolah menciona-a em um de seus parágrafos, cf. Weil, 2001, § 3389, p. 372.
376
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(h
$ ylv), os quais possuem acentos massoréticos conjuntivos de cantilação colocados na
parte inferior (hXmlm)”. Observação: o termo massorético hoX
L m
a l
¸G m
i (hebr. millmaṭṭâ) é
grafado por extenso e com ortografia normativa: hXmlm.
Comentário:
A anotação da masora magna do Códice L, na passagem do Salmo 109.16, fornece
duas informações textuais: 1. no Códice Ma'zora’ Rabba’, as expressões bAåbEl hEâ'¸k«nÃw (hebr.
wǝniḵ’ēh lēḇāḇ, atingido no coração), no Salmo 109.16, ßåy∆nAKp rÙâ' (hebr. ’ôr pāneyḵā, a luz da tua

face, ...), no Salmo 4.7 e tÙåkuKp¸hat yiâp˚ (hebr. ûp̄î ṯahppuḵôṯ, o orgulho, a arrogância), em
Provérbios 8.13, possuem acentos massoréticos conjuntivos de cantilação colocados na parte
superior, sendo os seguintes: ’azlá ( = ) e ‘illuy ( P ); 2. existem opiniões massoréticas
divergentes sobre o uso de tais acentos nas expressões bíblicas mencionadas, as quais teriam
acentos conjuntivos de cantilação colocados na parte inferior das mesmas.380 Os acentos de
cantilação seriam os seguintes: tar'á ( Y ) e muna' ( û ).381
A anotação da massorá do Códice L, ao mencionar o Códice Ma'zora’ Rabba’, está
justificando a utilização dos acentos conjuntivos de cantilação ’azlá e ‘illuy nas elocuções
bíblicas em destaque, pois as mesmas são acentuadas exatamente assim em seu próprio texto.
As demais edições da Bíblia Hebraica, consultadas nesse estudo, também possuem os mesmos
acentos nas mesmas expressões.382 A anotação igualmente faz referência à existência de
opiniões massoréticas divergentes sobre a acentuação das frases bíblicas mencionadas.
L m
a l
¸G m
i (hebr. millmaṭṭâ) não é registrada nas listagens de
A unidade lexical massorética hoX

termos da massorá, apenas sendo registrada em um parágrafo da Massorah Gedolah e sendo
mencionada brevemente na obra Gesenius’ Hebrew Grammar, sendo interpretada como “abaixo”,

Cf. Weil, 2001, § 3389, p. 372 e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 660, p. 611.
Existe uma nota no aparato crítico da edição de Ginsburg no Salmo 109.16 sobre tal fato na expressão bíblica em
destaque: d"ydw b"yd ‚w"d ‚g"d ‚b"d §kw bZbl h˜'knw '"s (“em outros textos, a locução b‡bû El hõ'E ¸k«nwÃ [hebr. wǝniḵ’ēh lēḇāḇ,
atingido no coração] possui os acentos conjuntivos de cantilação tar'á e muna' e é assim na primeira edição inteira
da Bíblia Hebraica [Soncino, 1488], na segunda edição da Bíblia Hebraica [Nápoles, 1491-1493], na terceira edição
da Bíblia Hebraica [Bréscia, 1494], na Primeira Bíblia Rabínica, de Felix Pratensis [Veneza, 1516-1517] e na quarta
edição da Bíblia Hebraica, de Daniel Bomberg [Veneza, 1521]”), cf. Ginsburg, 1894, p. 1295.
382 Cf. BHK, BHS, BHL, Snaith, 1958; Breuer, 1998 e Koren, 1996. A edição de Ginsburg contém apenas uma
variante de acentuação na locução no Salmo 4.7: tÙZkpKu ¸hat yiâp˚ (hebr. ûp̄î ṯahpuḵôṯ, o orgulho, a arrogância). Tal
elocução possui os acentos conjuntivos de cantilação ’azlá e muna' e não os acentos ’azlá e ‘illuy, como nas demais
edições referidas do texto bíblico hebraico. A Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525) possui, igualmente, uma
variante de acentuação, mas desta vez na expressão no Salmo 109.16: bAåbl
E hõE'k
¸ «nÃw (hebr. wǝniḵ’ēh lēḇāḇ, atingido no
coração). Essa frase possui os acentos conjuntivos de cantilação tar'á e ‘illuy e não os acentos ’azlá e ‘illuy.
380
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mas tendo relação com o termo massorético vﬁrl
¸G im (aram. millra‘, de baixo).383 O termo, agora
em estudo, denota, especificamente e unicamente, o acento massorético de cantilação colocado
na parte inferior da palavra ou expressão bíblica hebraica ou aramaica. Devido a tal função
restritiva na massorá, a unidade lexical pode ser considerada como um caso de estreitamento.
Em relação ao seu campo semântico, essa unidade terminológica rara da massorá pode ser
classificada como monossemêmica.384

§ 45
lyvlm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 29.9.

masora magna.

Gênesis 29.9.

lExr
ﬂ wÃ £Am
G v
i rEb
– d
ﬁ m
¸ ˚Fnd
Â Ùv

Ele ainda falava com eles, quando

reH'
· §'◊c
F h
a -£iv hA'b
–A

Raquel chegou com as ovelhas que

:'wih hõv
A~ r
O yik
– h
A yib'
A l
¸

lvlm dxw vrlm b
$ gO hvr
385(...)

§whnmysw

pertenciam a seu pai, pois ela era

pastora.

¸G m
i (aram. mill‘êl).386
Termo massorético em destaque: lyEvl

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. de cima, desde cima; 2. acento na
penúltima sílaba (paroxítona).387
Significado do termo na massorá: de cima (indicação de que o acento de cantilação é
prepositivo [paroxítono]).388
Cf. Weil, 2001, § 3389, p. 372 e Gesenius, 1980, p. 67.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
385 O Códice A não possui mais o livro bíblico de Gênesis.
386 Esse termo massorético é registrado com muita freqüência no Códice L, cf. Gn 29.9 (mm); Js 2.3 (mp);
1Sm 17.33 (mp); Sl 27.13 (mp) etc.
387 Cf. Jastrow, 2005, p. 1069; Sokoloff, 2002a, p. 311 e idem, 2002b, p. 631. O hebraico moderno registra a
acepção massorética, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 991; Alcalay, 1986, col. 1355 e Berezin, 1995, p. 371.
388 Cf. BHK, p. LI ; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI ; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. xy
(p. 18); C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31;
Frensdorff, 1864, p. XIII; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Dotan, 1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 102;
idem, 2003, p. 83-84; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 139-140; Scott, 1995, p. 44; Römer e Macchi,
1994, p. 17; Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka, 1993, p. 62; Weingreen, 1959, p. 8; Hyvernat, 1905,
p. 210; Ginsburg, 1968, p. 204 e Francisco, 2005b, p. 135.
383
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Expressão bíblica em destaque: hõAvr
O (hebr. rō‘â, pastora).
O (hebr. rō‘â) (hvr) aparece três vezes
Significado da nota massorética: “a unidade léxica hAvr
$ ) com acento de cantilação pospositivo (oxítono)
(gO ) na Bíblia Hebraica: duas vezes (b

(vrlm) e uma (dxw) com acento de cantilação prepositivo (paroxítono) (lvlm) e suas
¸G m
i (aram.
referências bíblicas são (§whnmysw) (...)”. Observação: o termo massorético lyEvl

mill‘êl) é escrito sem o caractere yod (y): lvlm.

Comentário:
O (hebr. rō‘â) aparece três vezes no texto bíblico hebraico, duas vezes
O vocábulo hAvr

com acento de cantilação pospositivo (oxítono) e uma vez com acento de cantilação
prepositivo (paroxítono). A anotação da masora magna do Códice L fornece as três referências
bíblicas sobre tal detalhe textual: Gn 29.9; Is 24.19 e Pv 25.19.389 A unidade léxica bíblica em
O (hebr. rō‘â, pastora),
destaque com acento oxítono denota o substantivo feminino singular hõvA r

constando em Gênesis 29.9. A mesma unidade lexical bíblica, mas com acento paroxítono é o
infinitivo absoluto da raiz verbal vvr (hebr. r‘‘, quebrar, rebentar, triturar, destroçar), na
construção qal: hAvr
ıO (hebr. rō‘â, rebentar, quebrar), em Isaías 24.19 e hAvr
˜O (hebr. rō‘â, rebentar,
quebrar), em Provérbios 25.19.
¸G m
i (mill‘êl) é de origem aramaica, sendo formado por três
O termo massorético lyEvl

componentes morfológicos: §im + ¸l + lyEv. Literalmente, a unidade terminológica significa
“acentuado acima”.390 Na massorá, tal unidade lexical denota, unicamente e especificamente, o
acento de cantilação paroxítono, colocado na sílaba tônica da palavra ou da expressão. Tal lexia
¸G m
i (aram. millra‘, cf. § 46). Em relação ao seu campo
terminológica é antônima do item vﬁrl

semântico, o termo em estudo revela estreitamento, além de possuir características
monossemêmicas.391

Cf. Weil, 2001, § 205, p. 25; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra r, § 409, p 580; Breuer, 1992, p. 170; Fernández
Tejero, 2004, p. 192 e Even-Shoshan, 1997, p. 1068 e 1088.
390 Cf. Hyvernat, 1905, p. 210; Joüon e Muraoka, 1993, p. 62; Gesenius, 1980, p. 58 e Even-Shoshan, 2003, p. 991.
391 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 46
vrlm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Gênesis 29.9.

masora magna.

Gênesis 29.9.

lExr
ﬂ wÃ £Am
G v
i rEb
– d
ﬁ m
¸ ˚Fnd
Â Ùv

Ele ainda falava com eles, quando

reH'
· §'◊c
F h
a -£iv hA'b
–A

Raquel chegou com as ovelhas que

A~ r
O yik
– h
A yib'
A l
¸
:'wih hõv

lvlm dxw

vrlm b
$ gO hvr
392(...)

§whnmysw

pertenciam a seu pai, pois ela era

pastora.

¸G m
i (aram. millra‘).393
Termo massorético em destaque: vﬁrl

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. de baixo, desde baixo; 2. acento na
última sílaba (oxítona).394
Significado do termo na massorá: de baixo (indicação de que o acento de cantilação é
pospositivo [oxítono]).395
O (hebr. rō‘â, pastora).
Expressão bíblica em destaque: hõAvr
O (hebr. rō‘â) (hvr) aparece três vezes
Significado da nota massorética: “a unidade léxica hAvr

(gO ) na Bíblia Hebraica: duas vezes (b
$ ) com acento de cantilação pospositivo (oxítono)
(vrlm) e uma (dxw) com acento de cantilação prepositivo (paroxítono) (lvlm) e suas
¸G m
i
referências bíblicas são (§whnmysw) (...)”. Observação: o item léxico massorético vﬁrl

(aram. millra‘) é escrito por extenso: vrlm.

O Códice A não possui mais o livro de Gênesis.
Esse termo massorético é registrado com muita freqüência no Códice L, cf. Gn 29.9 (mm); Jz 4.18
(mm); 1Rs 21.5 (mp); Sl 27.13 (mp) etc.
394 Cf. Jastrow, 2005, p. 720 e Sokoloff, 2002b, p. 668. O hebraico moderno possui a acepção massorética, cf.
Even-Shoshan, 2003, p. 992; Alcalay, 1986, col. 1356 e Berezin, 1995, p. 371.
395 Cf. BHK, p. LI; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. xy (p.
18); C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Frensdorff,
1864, p. XIII; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Dotan, 1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 102; idem, 2003, p.
83-84; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 139-140; Scott, 1995, p. 44; Römer e Macchi, 1994, p. 17;
Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka, 1993, p. 62; Weingreen, 1959, p. 8; Hyvernat, 1905, p. 211;
Ginsburg, 1968, p. 204 e Francisco, 2005b, p. 135.
392
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Comentário:
Sobre a explicação do vocábulo bíblico hAvr
O (hebr. rō‘â), conferir o parágrafo anterior
sobre a nota massorética da masora magna do Códice L, em Gênesis 29.9, onde consta o
¸G m
i (aram. mill‘êl, cf. § 45).
termo massorético lyEvl
¸G m
i (millra‘) é de origem aramaica, sendo constituído por três
O termo massorético vﬁrl

componentes morfológicos: §im + ¸l + vﬁr'‹ . Literalmente significa “acentuado abaixo”.396 Na
massorá, essa unidade lexical denota de modo único e especifico o acento de cantilação
oxítono, colocado na sílaba tônica da palavra ou da expressão. Em relação ao seu campo
semântico, o termo em análise revela estreitamento, além de possuir características
¸G m
i (aram. mill‘êl,
monossemêmicas.397 Tal item é antônimo da unidade lexical massorética lyEvl

cf. § 45) já analisada, anteriormente, no parágrafo anterior.

§ 47
§ydqnm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Crônicas 15.1.

masora parva.

1Crônicas 15.1.

dy«wd
–ﬂ ryivb
–¸ £yit
G b
A Ùl-WavyC¬ w¬

David construiu para si casas, na

£yihl
» '
È h
A §Ùr·'l
a £ÙqAm §ekyC√ w¬

Cidade de David; fixou um lugar

~ yC∆ w¬
:leh'
O Ùl-X

398

£S-X∆yw tltb

§ydqnm b
$

para a arca de Deus e ergueu
para ela uma tenda.

oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn).399
Expressão massorética em destaque: §yÊdq

Cf. Hyvernat, 1905, p. 211; Joüon e Muraoka, 1993, p. 62; Gesenius, 1980, p. 58 e Even-Shoshan, 2003, p. 992.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
398 O Códice A não possui anotação massorética sobre tal caso.
399 A unidade terminológica massorética §yÊdGoq…n¸m (hebr. mǝnuqqāḏîn) encontra-se nas seguintes passagens da
massorá do Códice L, cf. 1Cr 15.1 (mp); 2Cr 9.24 (mm); 16.14 (mm); Sl 49.20 (mm); 71.22 (mm); 147.2
(mm) e Pv 15.23 (mm). Um detalhe a ser observado é sobre o fato que tal unidade léxica da massorá aparece
somente sete vezes e todas no bloco dos Escritos no Códice L.
396
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Significados da expressão em dicionários de hebraico: 1. vocalizado, pontuado com sinal
vocálico; 2. pontuado com os puncta extraordinaria.400
Significado da expressão na massorá: vocalizado, pontuado com sinal vocálico.401
Expressão bíblica em destaque: X∆Cy¬w (hebr. wayyeṭ, e ergueu).
Significado da nota massorética: “a locução verbal X∆yC w¬ (hebr. wayyeṭ, e ergueu) aparece duas
$ ) na Bíblia Hebraica, sendo vocalizada (§ydqnm) com o sinal vocálico segol
vezes (b

(tltb); a outra ocorrência é £oH-X∆yC w¬ (hebr. wayyeṭ šām, e ergueu lá) (£S-X∆yw)”.
Observação: a expressão §yÊdq
oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn) é composta por extenso: §ydqnm.
Comentário:
A observação massorética, na masora parva do Códice L, em 1Crônicas 15.1, informa
que a elocução verbal X∆yC w¬ (hebr. wayyeṭ, e ergueu) aparece somente em duas ocasiões no texto
da Bíblia Hebraica, tendo o sinal vocálico segol ( e ). A anotação faz alusão à outra ocorrência,
citando a expressão £oH-X∆yC w¬ (hebr. wayyeṭ šām, e ergueu lá), na qual consta também a elocução
X∆Cy¬w (hebr. wayyeṭ, e ergueu) com o sinal vocálico segol, sendo registrada em Gênesis 26.25. 402 A

outra forma da expressão verbal em destaque encontra-se com o sinal vocálico tserê ( E ): X≈yC w¬
(hebr. wayyēṭ, e ergueu). Tal forma verbal aparece no texto bíblico hebraico ao todo 22 vezes:
Gn 12.8; 35.21; 38.1, 16; 39.21; 49.15; Êx 8.12, 13; 9.23; 10.13, 22; 14.21, 27; Nm 20.21; Js
8.18; Jz 4.11; 9.3; 16.30; 2Sm 22.10; Is 5.25; Sl 18.10 e 40.2.403
oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn) é a forma da terceira pessoa plural
A unidade léxica massorética §yÊdq

da raiz verbal dqn (hebr. nqd, pontuar, picar), na construção pual, no tempo presente. Todavia, tal
forma verbal não é registrada nos dicionários de hebraico bíblico e nem rabínico. Entretanto, a
raiz verbal dessa elocução é registrada em textos redigidos em hebraico rabínico: dqn (hebr. nqd,
pual: pontuar, picar). São registradas algumas formas verbais, dentre as quais, a forma da primeira
G d
Ë q
— nƒ (hebr. nāqaḏtî, pontuei). Tal forma
pessoa do singular na construção qal, no tempo passado: yit

No dicionário de hebraico rabínico usado nesta pesquisa consta apenas a raiz verbal dqn (hebr. nqd), da qual
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn), cf. Jastrow, 2005, p. 931. Possivelmente, tal termo já
deriva o item léxico massorético §yÊdqoG …nm
existia na época de desenvolvimento do hebraico rabínico, porém, não foi registrado nos dicionários
disponíveis para esta pesquisa. A referida unidade terminológica é registrada em dicionários de hebraico
moderno, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 1012; Alcalay, 1986, col. 1383 e Berezin, 1995, p. 377.
401 Cf. BHK, p. L; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 142; Scott, 1995, p. 44; Römer e Macchi, 1994, p. 16 e Francisco, 2005b, p. 136.
402 Cf. BHS, p. 1488 e Even-Shoshan, 1997, p. 757.
403 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 757.
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é encontrada no tratado talmúdico tardio Avot d’Rabbi Natan, capítulo 34. Devido ao seu aspecto
morfológico, tendo o sufixo plural §yi - (hebr. -în), pertence ao hebraico rabínico.404 O uso dessa
última locução verbal hebraica está relacionada aos casos de expressões da Bíblia Hebraica que
possuem pontos extraordinários (os puncta extraordinaria). Além de tal acepção, existe o registro de
“se vocalizar, pontuar ou marcar com pontos diacríticos” para essa mesma raiz verbal.405 Os
dicionários de hebraico moderno registram a acepção massorética relacionada ao ato de se
vocalizar o texto consonantal hebraico para a mesma raiz verbal, além de registrarem,
o n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏ, vocalizado, pontuado com sinal
igualmente, o vocábulo masculino singular dGq

vocálico).406 Por outro lado, tanto Jastrow (2005) como Sokoloff (2002a) anotam, do mesmo
modo, a acepção massorética para a raiz verbal aramaica dqn (nqd).407
A locução massorética §yÊdGoq…n¸m (hebr. mǝnuqqāḏîn) possui apenas uma definição na
massorá: “vocalizado, pontuado com sinal vocálico”. Tal expressão é usada para indicar,
especificamente e unicamente, a vocalização de alguma palavra ou expressão do texto bíblico
hebraico, mas nunca é utilizada para se referir a algum caso de puncta extraordinaria. Devido a
tal característica neológica, essa locução da massorá revela estreitamento e em relação ao seu
campo restrito de significados, pode ser classificada como monossemêmica.408

§ 48
y'brvm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 8.4.

masora magna.

Salmo 8.4.

yEW·vam ßyemH
A he'r
Ë '
e -yik
–

409

£yibk
A ÙkÃw x
ﬁ r
„ y√ ßyetv
O b
–¸ c
¸ '
e

$wy t
$ k (...) ySvm x
$ ndml

Quando vejo teus céus, obra de

$rvml

teus dedos, a lua e as estrelas que

410

:o:$h t
$ k

fixaste,

:hAt
G nÃ n√ Ù–k reH'
·

Cf. Sáenz-Badillos, 1996, p. 191 e Kutscher, 1972c, col. 1599.
Cf. Jastrow, 2005, p. 931.
406 Cf. Even-Shoshan, 2003, p. 1012; Alcalay, 1986, col. 1383 e Berezin, 1995, p. 377.
407 Cf. Jastrow, 2005, p. 931 e Sokoloff, 2002a, p. 360.
408 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
409 Falta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no texto do Códice L. Sobre a grafia da mesma expressão
bíblica no referido códice massorético, cf. nota 351 neste capítulo.
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Termo massorético em destaque: yE'abr
Ë ‹vam (aram. ma‘ărḇa’ê).411
Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. ocidentais; 2. sábios da massorá
e gramáticos residentes na Palestina ou em Tiberíades; 3. nome da escola
massorética tiberiense.412
Significado do termo na massorá: massoretas ocidentais (massoretas da Palestina e de
Tiberíades).413
Expressão bíblica em destaque: yEWv‹ am (hebr. ma‘ăśê, obras de).
$ ndml) a locução
Significado da nota massorética: “de acordo com os massoretas orientais (x
yEWv
‹ m
a (hebr. ma‘ăśê, obras de) (ySvm) é grafada (t
$ k) com a letra yod ($wy); de acordo com
$ vml) a expressão é grafada (t
$ k) com a letra hê (h
$ ) (hebr.
os massoretas ocidentais (r
hEWv
‹ m
a , ma‘ăśēh, obra de)”. Observação: a unidade léxica massorética yE'b
a r
Ë v
‹ m
a (aram.

ma‘ărḇa’ê) é abreviada nessa anotação como $rvm.

Comentário:
A expressão yEWv‹ m
a (hebr. ma‘ăśê, obras de), na passagem do Salmo 8.4, constitui um caso
de variante textual presente na Bíblia Hebraica. A masora magna do Códice L informa que
existe uma variação no registro de tal locução na passagem bíblica citada entre os massoretas
ocidentais e os massoretas orientais. A forma yEWv‹ am (hebr. ma‘ăśê, obras de), registrada no texto
do Códice L, pertence à tradição massorética oriental (tradição babilônica), enquanto a forma
hEWv
‹ m
a (hebr. ma‘ăśēh, obra de) é própria da tradição massorética ocidental (tradição tiberiense

[grupo massorético localizado em Tiberíades] e tradição palestina [grupo massorético
O Códice A não possui anotação massorética para esse caso.
Este termo massorético é registrado 40 vezes na massorá do Códice L, cf. Sl 26.6 (mp); Pv 11.5 (mp); Rt
4.17 (mp); Ec 3.9 (mm); 8.2 (mm); Ed 9.6 (mm) etc.
412 Cf. Jastrow, 2005, p. 819; Sokoloff, 2002a, p. 323; idem, 2002b, p. 696-697. Os dicionários de aramaico
registram as seguintes formas para designarem “ocidente, oeste, a terra de Israel, Palestina, Magreb e noroeste
da África”: 'Ab‡rv‹ m
a (ma‘ărāḇā’), 'Ab‡rv
Ã m
a (ma‘rāḇā’) e brvm (m‘rḇ). Os mesmos dicionários registram as seguintes
a (aram. ma‘rǝḇā’â), yibﬂrv
‹ m
a
formas para designarem alguém de origem ocidental: ho'bAo Ëravam (aram. ma‘arḇā’â), ho'obA ËrvÃ m
(hebr. ma‘ărāḇî) e yybrvm (aram. m‘rḇyy), cf. Jastrow, 2005, p. 819; Sokoloff, 2002a, p. 323; idem, 2002b, p. 696697; Melamed, 2001, p. 256 e idem, 2005, p. 308. No hebraico moderno existem as seguintes formas para o
ﬂ v
‹ m
a (maʽărāḇî, ocidental) e 'Abr
‡ ‹ vm
a
vocábulo “ocidental” e para a palavra “ocidente, oeste ou terra de Israel”: yibr
(ma‘ărāḇā’, ocidente, oeste, terra de Israel), cf. Even-Shoshan, 2003, p. 1044; Alcalay, 1986, col. 1428 e Berezin,
1995, p. 386. As formas yybrvm (aram. m‘rḇyy, ocidentais) e brvm (aram. m‘rḇ, ocidente, oeste) são encontradas
no Targum Neophyti I, em Números 35.5 e em Deuteronômio 33.23, cf. Sokoloff, 2002a, p. 323.
413 Cf. BHK, p. LI; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; C Jr, p. 11; C Ez,
p. 11; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 143; Dotan, 1972b, col. 1423; Yeivin, 1980, p. 104; idem, 2003, p.
85; Römer e Macchi, 1994, p. 17; Scott, 1995, p. 44; Wonneberger, 1990, p. 32; Tov, 2001, p. 26; Hyvernat,
1905, p. 216 e Francisco, 2005b, p. 136.
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localizado na Palestina]). A anotação massorética do Códice L observa a existência de tal
divergência entre os dois grandes ramos de massoretas.414
a r
Ë v
‹ m
a (ma‘ărḇa’ê) assinala
A unidade terminológica massorética de procedência aramaica yE'b

nas anotações da massorá, especificamente, os massoretas de dois grandes grupos de tradição
ocidental: os de Tiberíades e os da Palestina. O termo alude à escolas massoréticas localizadas a
oeste (aram. 'Abr
‡ v
‹ m
a , ma‘ărāḇā’, Ocidente) da Babilônia. Tal caso apresenta uma situação de
sinédoque, pois o processo que se verifica aqui, é que o item terminológico massorético se refere
ao todo (homens [pessoas em geral] do Ocidente) em vez de se referir à parte (escribas judeus
que se dedicavam à massorá na Palestina e em Tiberíades). O termo massorético, do modo como
é registrado no Códice L, apresenta um conteúdo mais amplo que seu teor usual, englobando a
todas as pessoas de uma determinada região geográfica, ao invés de se referir a um grupo
específico de indivíduos que se dedicava à atividade massorética de tradições palestina e
tiberiense. Tal unidade léxica da massorá possui um único significado, podendo ser classificada
A nÕ d
Ë am (aram.
como monossemêmica.415 Este caso é similar ao do item léxico massorético yE'x

maḏnǝḥā’ê, massoretas orientais, cf. § 41).

§ 49
'rqm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Jó 38.13.

masora magna.

Jó 38.13.

¶Âr'
A h
A tÙpÃnk
a b
–¸ zOx'
È l
e
:h√nF m
Ge m
i

v
£yi AHr
Ë ˚r·vnF√ y« wÃ

416

para agarrar a terra pelas bordas e
(...) twywlt 'rqmb twytw' d
$

417

dela sacudir a gente má?

Cf. Weil, 2001, § 3206, p. 354. O Códice L possui uma listagem com 246 variantes textuais entre os
massoretas orientais e os massoretas ocidentais, do fólio 466a ao fólio 468b, cf. L, fól. 466a-468b, p. 943948. Porém, o caso que se encontra no Salmo 8.4 não está relacionado nessa listagem. A Segunda Bíblia
Rabínica também não registra tal variante textual em suas listas sobre divergências textuais entre os
massoretas orientais e ocidentais, cf. Segunda Bíblia Rabínica, 1524-1525, vol. 4, fól. 293a-293b. Ginsburg,
por outro lado, registra tal detalhe textual, cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 630, p. 596.
415 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
416 Falta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no texto do Códice L.
417 O Códice A possui uma nota similar em sua masora parva, no mesmo trecho bíblico: £ywlt twytw' d
$ (“quatro
letras suspensas [casos de litterae suspensae]”).
414
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Termo massorético em destaque: '‡rq
Ÿ m
i (hebr. miqrā’).418
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. leitura; 2. recitação; 3. assembléia
solene; 4. convocação; 5. pronúncia; 6. vocalização; 7. instrução primária; 8. ensino da
Bíblia; 9. verso bíblico; 10 as Escrituras.419
Significado do termo na massorá: a Bíblia Hebraica.420
v

‘î
Expressão bíblica em destaque: £yi H
o r
Ë (hebr. rǝšā m, gente má).

$ ) letras (twytw') suspensas (twywlt) na Bíblia
Significado da nota massorética: “quatro (d

Hebraica ('rqmb)”. Observação: a unidade lexical massorética '‡rq
Ÿ m
i (hebr. miqrā’) é
escrita por extenso: 'rqm.
Comentário:
Sobre o caso das litterae suspensae (lat. letras suspensas), conferir o comentário para o
termo massorético tOwy« wF lGt
¸ tOwyitwO ' (hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ, cf. § 4).
O item da massorá de origem hebraica '‡rq
Ÿ m
i (miqrā’) aparece raramente e somente em
três passagens do Códice L: em Jr 6.7 (na masora parva), em 1Cr 24.13 (na masora magna) e
em Jó 38. 13, 15 (na masora magna). A mesma unidade terminológica massorética aparece,
também, em outras passagens do Códice L: em uma listagem massorética no final dos Escritos
(fól. 464b) e nos colofões 1 (fól. 1a), 6 (fól. 479a), 7 (fól. 489b) e 8 (fól. 491a). Abaixo, há uma
transcrição e uma tradução do colofão 7 do Códice L, onde consta o termo em análise.
Colofão 7 do Códice L: 421

Tradução:

'rqmh hz lvb §hkh •swy §b ¢rwbm

Que Mevorakh ben José ha-Kohen, proprietário desta

Bíblia Hebraica, como relva floresça e que brilhe

:wcylvyw wxymSyw wnyv ry'yw wcycy bSvk

seu olho e que ele se regozije e se alegre. E que ele se

.£ydymltb wlwbg hbryw £ynbb hbry wtw'w

multiplique em filhos e que ele multiplique seu

hbwX hdym l[kb] £yqydch £v wdy hyhtw

Esta unidade léxica consta quatro vezes na massorá do CódiceL, cf. Jr 6.7 (mp); 1Cr 24.13 (mm); Jó 38. 13, 15
(mm) e list. mas. Escr.
419 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 896; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 629; Clines, 2001, p.
470-471; Alonso Schökel, 1997, p. 400; Kirst et alii, 1989, p. 139; Gesenius, 1962, p. 457; Robinson, 1882,
p. 611; Tregelles, 1952, p. 504; Fürst, 1867, p. 861; Jastrow, 2005, p. 832; Harris, Archer Jr. e Waltke,
1998, p. 1364-1365 e Mitchel, 2002, p. 86. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1086; Alcalay,
1986, col. 1484 e Berezin, 1995, p. 400.
420 Cf. Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 146; Hyvernat, 1905, p. 537; Gesenius, 1980, p. 67; Joüon e Muraoka,
1993, p. 71; Ginsburg, 1968, p. 234-235 e Francisco, 2005b, p. 136.
421 Cf. L, fól. 489b, p. 990 e Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 116 e 130.
418
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:§m' l'rSy lklw wl hnyb yrvS wl xtpyw

alcance em discípulos. E esteja sua mão com os justos
[em toda] boa medida e se abra para ele os portões do
entendimento, para ele e para todo Israel. Amém.

Ÿ m
i (hebr. miqrā’) indica, especificamente e unicamente,
A unidade lexical massorética '‡rq

na massorá, a Bíblia Hebraica, a qual corresponde ao Antigo Testamento das edições
protestantes. A Bíblia Hebraica possui os 24 livros bíblicos, sendo divididos em três grandes
blocos: Pentateuco, Profetas e Escritos e compostos originalmente em hebraico, salvo alguns
trechos escritos originalmente em aramaico. Tal item terminológico é sinônimo da unidade
Ë aq (aram. qaryā’, cf. § 74), a qual indica sempre a Bíblia Hebraica. Pode-se
léxica massorética '√yr
Ÿ m
i (hebr. miqrā’) revela um estreitamento, devido ao
considerar que o caso da unidade léxica '‡rq

seu significado restrito e específico. Além de tal característica, o termo em questão pode ser
classificado como monossemêmico.422

§ 50
'rzvw hSm
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Esdras 10.6.

masora parva.

Esdras 10.6.

tyEb
– y≈np
¸ l
Gi m
i 'ﬂrzÃ v
e £“qyC√ w¬

Esdras levantou-se de onde estava,

tak
– H
¸ l
i -le' ™elC≈yw¬ £yihl
» '
È h
A

de diante da Casa de Deus; foi em

™elyC≈ w¬ byiHy√ l
¸ '
e -§eb
– §√nx
A ÙhÃy

direção ao quarto de Ieho'anan,

e £AH
£«yam˚ lakA'-'◊l~ £exl

'rzvw hSm b
$

423

lEb
– '
a t
¸ m
i yik
– hAtH
A -'◊l

423

não comeu pão e não bebeu água,
pois estava em luto por causa da

:hAlÙFgh
a lavm
a -lav

422

filho de Eliashib; e lá chegado,

infidelidade dos deportados.

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A não possui mais o texto do livro de Esdras-Neemias.
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Expressão massorética em destaque: '‡rÕzevÕw heHOm (hebr. mōšeh wǝ‘ezrā’).424
Significado da expressão em dicionários de hebraico: Moisés e Esdras.425
e (hebr. leḥem lō’, pão não
Significado da expressão na massorá: referência à locução '◊l £exl

...) que consta em Êxodo 34.28 e em Esdras 10.6.426
Expressão bíblica em destaque: '◊l £exl
e (hebr. leḥem lō’, pão não ...).
Significado da nota massorética: “a expressão '◊l £exel (hebr. leḥem lō’, pão não ...)
aparece duas vezes na Bíblia Hebraica ($b): uma com Moisés e outra com Esdras
('rzvw hSm)”. Observação: a locução massorética '‡rÕzevÕw heHOm (hebr. mōšeh wǝ‘ezrā’)
é escrita por extenso: 'rzvw hSm.
Comentário:
e (hebr. leḥem lō’, pão não
A nota da masora parva do Códice L sobre a locução '◊l £exl

...), em Esdras 10.6, observa que a mesma aparece relacionada com Moisés (em Êxodo 34.28) e
com Esdras (em Esdras 10.6). A locução massorética '‡rzÕ ve wÕ heHOm (hebr. mōšeh wǝ‘ezrā’) se refere
a duas passagens bíblicas (Êxodo 34.28 e Esdras 10.6), nas quais aparece a expressão '◊l £exl
e
(hebr. leḥem lō’, pão não ...).427 Os trechos bíblicos onde constam os dois nomes em conexão
com a elocução em questão são dados a seguir.
e (...) heHm
O (...) (hebr. [...] mōšeh [...] leḥem lō’ ’āḵal [...], [...]
Êxodo 34.27, 28: (...) lak'A '◊l £exl

Moisés [...] pão não comeu [...]).
e £AH (...) 'ﬂrzÃ v
e (...) (hebr. [...]‘ezrā’ [...] šām leḥem lō’-’āḵal [...], [...]
Esdras 10.6: (...) lak'A -'◊l £exl

Esdras [...] ali pão não comeu [...]).
A expressão massorética '‡rÕzevÕw heHOm (hebr. mōšeh wǝ‘ezrā’), agora em estudo, não se
refere, propriamente, a duas pessoas ou personagens, mas se refere, especificamente e
unicamente, a duas passagens bíblicas, Êxodo 34.28 e Esdras 10.6, nas quais consta a locução
bíblica que foi acima comentada. A locução massorética demonstra estreitamento, devida a

Essa expressão ocorre apenas uma única vez na massorá do Códice L, cf. Ed 10.6 (mp).
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 602 e 740; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 642 e 812; Clines, 2001,
p. 510; Gesenius, 1962, p. 466 e 579; Robinson, 1882, p. 623 e 768; Tregelles, 1952, p. 514 e 619; Fürst, 1867, p.
875 e 1036; Jastrow, 2005, p. 849 e 1062; Alonso Schökel, 1997, p. 763 e 772; Kirst et alii, 1989, p. 144 e 177 e
Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 883. Hebraico moderno: Alcalay, 1986, col. 1517 e Berezin, 1995, p. 408.
426 Expressão não registrada nas listagens de termos massoréticos.
427 Cf. BHQ Ed-Ne, p. 20*; Breuer, 1992, p. 408 e Even-Shoshan, 1997, p. 57 e 596.
424
425
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sua especificidade, além de possuir características monossemêmicas, por causa de sua única
significação nas anotações da massorá.428

§ 51
§kSm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Juízes 7.5.

masora parva.

Juízes 7.5.

£«ym
GA h
a -le' £Avh
A -te' dÂrÙCyw¬

Então, Guideon fez o povo descer

§ÙvËdgF« -le' h√whÃy rem'◊yC w¬ <

para a beira da água, e o SENHOR

-§im ÙnÙH¸lb
–i q»ly√ -reH'
· lOk
–

que lamber a água com a língua

belk
–e h
a q»ly√ reH'
· k
–a £«ym
Ga h
a
-reH'
· lOkwÃ d
~ b
A l
¸ ÙtÙ' gyic
F t
Ga

disse a Guideon: “Todo o

429

w$kd $Sv r
$ tw

k
$ Sm lkw l
$

:tÙGtH
¸ l
i wyAk
– r
Ë b
–i -lav vﬁrk
¸ y«

como um cão, tu o porás à parte,
e, da mesma forma, todo aquele que
se puser de joelhos para beber”.

Termo massorético em destaque: §GokH
¸ m
i (hebr. miškān).430
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. tenda; 2. moradia; 3. tabernáculo.431
Significado do termo na massorá: referência à perícope sobre a construção da “morada” ou
“habitação” (santuário no deserto na época do Êxodo, também conhecido como
“tabernáculo”), em Êxodo, capítulos 25-31 e 36-40.432

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Na masora parva do Códice A, consta a seguinte nota para a mesma palavra, na mesma passagem bíblica:
twk rSv yrtw twmS hl'w lkw l
o$ (“a expressão é um hapax legomenon com o sinal vocálico qamets na Bíblia
Hebraica e sempre no livro de Êxodo e nos Doze Profetas consta a mesma grafia”). O Códice A menciona o
livro bíblico onde se encontra a expressão bíblica em questão, isto é, o livro de Êxodo (twmS hl'w). O Códice
L, por outro lado, especifica o trecho onde se encontra a locução bíblica em destaque, isto é, a perícope sobre a
construção do tabernáculo, em Êxodo, capítulos 25-31 e 36-40 (§kSm).
430 Tal termo massorético consta em uma única passagem da massorá do Códice L, cf. Jz 7.5 (mm).
431 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1015; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 646-647; Clines,
2001, p. 527-528; Alonso Schökel, 1997, p. 408; Kirst et alii, 1989, p. 145; Gesenius, 1962, p. 469;
Robinson, 1882, p. 627; Tregelles, 1952, p. 517; Fürst, 1867, p. 880; Jastrow, 2005, p. 855; Harris,
Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1561 e Mitchel, 2002, p. 55. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p.
1121; Alcalay, 1986, col. 1531 e Berezin, 1995, p. 412.
432 Unidade terminológica massorética normalmente não relacionada nas listagens dedicadas à terminologia
massorética. Apenas Frensdorff e Kelley, Mynatt e Crawford registram-a, cf. Frensdorff, 1968, p. 8 e Kelley,
428
429
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Expressão bíblica em destaque: dAbl
¸ (hebr. lǝḇāḏ, à parte).
¸ (hebr. lǝḇāḏ, à parte) é um hapax
Significado da nota massorética: “a expressão dAbl
$ ) e sempre (lkw) na perícope sobre a construção da “morada”
legomenon (l

(“tabernáculo”) (Êxodo, capítulos 25-31 e 36-40) (k
$ Sm) e nos Doze Profetas ($Sv $rtw)
o H
¸ m
i
consta a mesma (w$kd) grafia”. Observação: o item lexicográfico massorético §Gk
$ Sm.
(hebr. miškān) possui a seguinte sintetização nessa anotação: k

Comentário:
A anotação massorética assinala que a elocução dAb¸l (hebr. lǝḇāḏ, à parte) aparece
uma única vez, no texto da Bíblia Hebraica, em Juízes 7.5, com o sinal vocálico qamets ( o )
(mesmo que a nota massorética do Códice L não mencione o referido sinal de vocalização).
No trecho de Êxodo, capítulos 25-31 e 36-40 e no bloco dos Doze Profetas, encontra-se a
mesma grafia da locução bíblica em destaque. As referências bíblicas são as seguintes: 1. no
trecho de Êxodo, capítulos 25-31 e 36-40 (na perícope da construção da “morada”): Êx 26.9
(duas vezes), 36.16 (duas vezes) e 2. no bloco dos Doze Profetas: Zc 12.12 (cinco vezes),
12.13 (quatro vezes) e 12.14 (duas vezes).433
o H
¸ m
i (hebr. miškān)434 refere-se, unicamente e especifiA unidade lexical massorética §Gk

camente, a um determinado trecho do texto bíblico hebraico, encontrado em Êxodo, capítulos
25-31 e 36-40. Em tal texto, há o relato sobre a construção do tabernáculo, na época em que
os israelitas estavam no deserto do Sinai em sua viagem para Canaã, sendo guiados por Moisés.
Tal fato indica que o termo massorético, em estudo, releva uma situação de estreitamento
dentro da neologia semântica. Como possui apenas um único significado na massorá, pode ser
classificado como monossemêmico.435

Mynatt e Crawford, 1998, p. 147. Na masora parva da BHK e da BHS, o termo é registrado em Juízes 7.5,
contudo, o mesmo não é relacionado nos índices de termos massoréticos de ambas as edições.
433 Cf. Even-Shoshan 1997, p. 150; Ortega Monasterio, 1995, p. 22 e Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 147.
434 O cognato da unidade léxica §Gk
o H
¸ im (hebr. miškān) é o vocábulo 'ƒnk
¸G ¸Hm
a (aram. maškǝnā’). Este termo aramaico
também possui as mesmas acepções de seu equivalente hebraico, cf. Jastrow, 2005, p. 855; Sokoloff, 2002a, p.
334; idem, 2002b, p. 715; Melamed, 2001, p. 277 e idem, 2005, p. 333. Na massorá, o referido item massorético
indica o trecho de Êxodo 25-31 e 36-40, cf. Frensdorff, 1968, p. 8.
435 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 52
§ydqntm
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 147.2.

masora magna.

Salmo 147.2.

yExd
Ë n« h√whÃy £
Ê l
a H
A ˚rÃy h~n≈ Ù–b
:s≈nF k
a yÃ lE'r
ﬂ W
¸ y«

§k §ydqnm$d Og ynwb ynwbw hnwb

O SENHOR, que reconstruiu

hmlS y≈nwb wlspyw $hnmysw

Jerusalém, reunirá os deportados de

r'Sw £lSwry hnwb y≈nwbw

Israel.

h∆nwbh h∆nwb hnSyl
:o:$dqntm tltb

436

G¯ n¬ t
¸ m
i (hebr. miṯnaqqḏîn).437
Expressão massorética em destaque: §yÊdq

Significados da expressão em dicionários de hebraico: 1. vocaliza-se, pontua-se com sinal
vocálico; 2. pontua-se com os puncta extraordinaria.438
Significado da expressão na massorá: vocaliza-se, pontua-se com sinal vocálico.439
Expressão bíblica em destaque: h≈nÙ–b (hebr. bônēh, reconstruiu).
Significado da nota massorética: “as expressões verbais h≈nÙ–b (hebr. bônēh, reconstruiu)
– (hebr. bônê, os construtores
(hnwb), y≈nwO b˚ (hebr. ûḇônê, e os construtores de) (ynwbw), y≈nwO b

de) (ynwb) aparecem três vezes (gO ) na Bíblia Hebraica, que são vocalizadas (§ydqnm$d)
$ nmysw): y≈nb
O ˚ hOml
» H
¸ y≈nb
–O ˚l¸sp
¸ yC« w¬ (hebr. waîîp̄ sǝlû
assim (§k) e suas referências bíblicas são (h

bōnê šǝlōmō ûḇōnê [...], e talharam os construtores de Salomão e os construtores de [...])

(y≈nwbw hmlS y≈nwb wlspyw), £
Ê l
a H
A ˚rÃy h≈nÙ–b (hebr. bônê yǝrûšālaim, aquele que constroi
Jerusalém) (£lSwry hnwb); e o restante (r'Sw), sendo a forma (hnSyl) h∆nÙ–b (hebr. bôneh,

O Códice A, na mesma passagem bíblica, possui a seguinte nota em sua masora parva: $b (“a expressão h≈nÙ–b
[hebr. bônēh, reconstruiu] aparece duas vezes no texto bíblico hebraico”). Não existe complemento em sua
masora magna para esse caso.
437 Tal expressão massorética consta em apenas uma única passagem na massorá do Códice L, cf. Sl 147.2 (mm).
438 No dicionário de hebraico rabínico usado nesta pesquisa consta apenas a raiz verbal dqn (hebr. nqd), da qual
deriva o item léxico massorético §yÊdqG¯ n¬ ¸tim (hebr. miṯnaqqḏîn), cf. Jastrow, 2005, p. 931. Possivelmente, tal termo já
existia na época de desenvolvimento do hebraico rabínico, porém, não foi registrado nos dicionários
disponíveis para esta pesquisa. A referida unidade terminológica é registrada em dicionários de hebraico
moderno, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 1012; Alcalay, 1986, col. 1383 e Berezin, 1995, p. 377.
439 Tal locução massorética não consta em listagens de termos massoréticos.
436
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aquele que constroi) (h∆nwb) ou h∆nÙ–bh
a (hebr. hab-bôneh, aquele que é o construtor)
$ qntm) com o sinal vocálico segol (tltb)”. Observação: a
(h∆nwbh) que se vocaliza (d
G¯ n¬ t
¸ m
i (hebr. miṯnaqqḏîn) é reduzida como d
$ qntm.
unidade léxica massorética §yÊdq

Comentário:
A anotação da masora magna do Códice L fornece vários dados sobre a expressão
verbal h≈nÙ–b (hebr. bônēh, lit. aquele que constroi, construtor), no Salmo 147.2. Esta forma é o
particípio singular da raiz verbal hnb (hebr. bnh, construir, edificar, reconstruir), na construção
qal. Além dessa, há duas ocorrências similares no trecho de 1Reis 5.32: y≈nwO b˚ (hebr. ûḇônê, e os
construtores de) e y≈nwO b
– (hebr. bônê, os construtores de). Ambas as formas, encontradas em
1Reis 5.32, são particípios plurais da mesma raiz verbal. As três elocuções mencionadas são
vocalizadas com o sinal vocálico tserê ( E ).440 O restante das ocorrências dessas mesmas formas
verbais possui o sinal vocálico segol ( e ): h∆nÙ–b (hebr. bôneh, aquele que constroi) e h∆nÙ–bh
a (hebr.
hab-bôneh, aquele que é o construtor). Essas duas últimas são comuns no texto bíblico hebraico

e constam nas seguintes passagens: 1. h∆nÙ–b (hebr. bôneh, aquele que constroi, cf. Am 9.6) e 2.
h∆nÙ–bh
a (hebr. hab-bôneh, aquele que é o construtor, cf. Gn 4.17; 1Rs 6.12; Jr 22.13; Ez 13.10; Mq

3.10; Hb 2.12; 2Cr 2.3, 4, 8 e Ne 6.6).441
G¯ n¬ t
¸ m
i (hebr. miṯnaqqḏîn) é a forma da terceira pessoa
A unidade léxica massorética §yÊdq

plural da raiz verbal dqn (hebr. nqd, pontuar, picar), na construção hitpael, no tempo presente.
Devido ao seu aspecto morfológico, tendo o sufixo plural §yi - (hebr. -în), pertence ao hebraico
rabínico.442 Da mesma maneira que a locução verbal §yÊdq
oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn, cf. § 47), a forma
verbal em estudo, não é registrada nos dicionários de hebraico bíblico e nem rabínico. Todavia,
a raiz verbal dessa locução é registrada em textos redigidos em hebraico rabínico: dqn (hebr.
nqd, pontuar, picar).443 Sokoloff (2002a) fornece a forma verbal aramaica similar d‘q
G n¬ t
¸ m
i (aram.
miṯnaqqēḏ), que é calcada na raiz verbal dqn (nqd), sendo particípio singular, na construção

verbal itpaal, tendo o sentido de “vocalizado, pontuado com sinal vocálico”. Esta unidade

Cf. Weil, 2001, § 1899, p. 220; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra b, § 395, p. 189; Frensdorff, 1968, p. 35 e EvenShoshan, 1997, p. 191.
441 Cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra b, § 393, p. 189; Frensdorff, 1968, p. 35 e Even-Shoshan, 1997, p. 191.
442 Cf. Sáenz-Badillos, 1996, p. 191 e Kutscher, 1972, col. 1599.
443 Cf. Jastrow, 2005, p. 931.
440
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léxica massorética encontra-se na masora magna do Códice S5, na passagem de Levítico 11.5,
13.53 e Números 3.21.444
A locução massorética §yÊd¯Gq¬n¸tim (hebr. miṯnaqqḏîn) possui apenas uma definição na
massorá: “vocaliza-se, pontua-se com sinal vocálico”. Tal expressão, semelhantemente à
locução §yÊdGoq…n¸m (hebr. mǝnuqqāḏîn, cf. § 47) é usada para indicar, especificamente e
unicamente, a vocalização de alguma palavra ou expressão do texto bíblico hebraico. Devido
a tal característica neológica, tal locução da massorá revela estreitamento e em relação ao seu
campo restrito de significados, pode ser classificada como monossemêmica.445

§ 53
£y'ybn
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Ester 1.20.

masora magna.

Ester 1.20.

-reH'
· ™elm
Ge h
a £√gt
¸ p
Ki vamH
¸ n« wÃ

E o decreto promulgado pelo rei

yik
– Ùt˚k¸lm
a -lAkb
–¸ heWv
· y¬

repercutirá por todo o reino – que é

£yiHnF√ h
a -~ lAkwÃ 'yih hAb
– r
ﬁ
lÙd√gF m
i l
¸ §ehyEl¸vb
a l
¸ r“qyÃ ˚n¸t
G y«

(...) h
$ nmysw Og £ySnh lkw
446

:o:$bwtkb '
$

'
$ ybnb $' $rwtb '$

:§AX“q-davÃw

bem grande! Então todas as

mulheres cercarão com atenções
os

seus

maridos,

do

mais

importante ao mais humilde.

Termo massorético em destaque: £yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm).447
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. profetas; 2. porta-vozes; 3. oradores;
4. vates, videntes, agoureiros; 5. os Profetas.448
Cf. Sokoloff, 2002a, p. 360. A anotação massorética do Códice S5 que é citada por Sokoloff é a seguinte:
(“toda [palavra ou expressão] conectada ao sinal diacrítico shewá é assim
vocalizada”), cf. Sokoloff, 2002a, p. 360.
445 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
446 O Códice A não possui mais o texto do livro de Ester.
447 Este termo massorético é muito freqüente no Códice L, cf. Ez 45.3 (mp e mm); list. mas. Prof.; Et 1.20 (mm) etc.
448 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 611 e 1101; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 661-662; Clines,
2001, p. 587; Alonso Schökel, 1997, p. 416; Kirst et alii, 1989, p. 149; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 904
e 1711; Mitchel, 2002, p. 48 e 112; Gesenius, 1962, p. 480 e 915; Robinson, 1882, p. 641-642; Tregelles, 1952,
p. 528; Fürst, 1867, p. 897-898; Jastrow, 2005, p. 868; Sokoloff, 2002a, p. 339; idem, 2002b, p. 726; Melamed,
444

dqntm §k hwwSl ¢ymsd lk
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Significado do termo na massorá: os Profetas.449
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as mulheres).
Expressão bíblica em destaque: £yiHnF√ h
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as
Significado da nota massorética: “a expressão £yiHnF√ h

mulheres) (£ySnh lkw) aparece três vezes (gO ) na Bíblia Hebraica e suas referências
$ nmysw) (...): uma vez ('
$ ) no Pentateuco (r
$ wtb), uma vez ('
$ ) nos Profetas
bíblicas são (h

($'ybnb) e uma vez ('$ ) nos Escritos ($bwtkb)”. Observação: a unidade lexical massorética
£yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm) é resumida como '
$ ybn.

Comentário:
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as mulheres) encontrada no
A locução bíblica £yiHnF√ h

texto de Ester 1.20 aparece, segundo a informação da masora magna do Códice L, em três
passagens da Bíblia Hebraica: Êx 35.26; Jr 44.15 e Et 1.20.450
Na massorá, a unidade léxica £yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm) denota, unicamente e especificamente, o segundo grande bloco de livros da Bíblia Hebraica, conhecido como “Profetas”, o
qual compreende as seguintes obras: Josué, Juízes, 1Samuel, 2Samuel, 1Reis, 2Reis, Isaías,
Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque,
Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias.451
A unidade lexical massorética, em termos de neologia semântica, possui feições que
indicam estreitamento, pois, na massorá, tendo apenas um único significado, denotando o
bloco dos Profetas. Em relação ao seu campo de significados possíveis, o mesmo item pode
ser classificado como monossemêmico.452

2001, p. 291 e idem, 2005, p. 351. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1154-1155; Alcalay, 1986, col.
1572 e Berezin, 1995, p. 424. Os cognatos aramaicos possuem o mesmo campo semântico da unidade léxica
hebraica £yi'yibnÕ (nǝḇî’îm) e são os seguintes: yE'yibÕn (nǝḇî’ê), yFy≈ ibnÕ (nǝḇîîê), §yi'yibnÕ (nǝḇî’în) e 'ƒFya'yibnÕ (nǝḇî’ayyā’), cf.
Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1925; Kirst et alii, 1989, p. 292; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p.
1711; Mitchel, 2002, p. 112; Gesenius, 1962, p. 915; Jastrow, 2005, p. 868-869; Sokoloff, 2002a, p. 339; idem,
2002b, p. 726; Melamed, 2001, p. 291 e idem, 2005, p. 351.
449 Cf. BHK, p. LI ; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI ; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. xy
(p. 18); C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31;
Frensdorff, 1968, p. 13; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Yeivin, 1980, p. 105; idem, 2003, p. 85; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 151; Scott, 1995, p. 45; Römer e Macchi, 1994, p. 18; Dotan, 1972b, col.
1422; Ginsburg, 1968, p. 246 e Francisco, 2005b, p. 137-138.
450 Cf. BHQ Mg, p. 47*; Weil, 2001, § 625, p. 75 e Even-Shoshan, 1997, p. 124.
451 Cf. Yeivin, 1980, p. 39; idem, 2003, p. 37; Dotan, 1972b, col. 1406; Ginsburg, 1966, p. 1; Dukan, 2006, p. 15 e
Francisco, 2005b, p. 171, 173, 174, 175 e 524.
452 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 54
ytbr §wn
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Números 27.5.

masora parva.

Números 27.5.

b
$ r §wn l
$

§X
A p
KA~ H
¸ m
i -te' heHm
O b„rq
Ÿ yC¬ w¬

453

Moisés apresentou o caso delas
diante do SENHOR.

:h√whÃy y≈np
¸ l
i

oG r
ﬁ §Fwn (hebr. nûn rabbāṯî).454
Expressão massorética em destaque: yitb

Significado da expressão em dicionários de hebraico: letra nun grande.455
Significado da expressão na massorá: letra nun grande (caso de litterae majusculae).456
KA H
¸ m
i (hebr. mišpāṭān, caso delas).
Expressão bíblica em destaque: §AXp

Significado da nota massorética: “a expressão §AXp
KA H
¸ m
i (hebr. mišpāṭān, caso delas) é um hapax
$ ) e a letra nun sofit é grande (um caso de litterae majusculae) (b
$ r §wn)”.
legomenon (l
oG r
ﬁ §Fwn (hebr. nûn rabbāṯî) é abreviada como b
$ r §wn.
Observação: a expressão massorética yitb

Comentário:
A observação massorética informa que a expressão §AXAKp¸Him (hebr. mišpāṭān, caso
delas), na passagem de Números 27.5, é um hapax legomenon e a letra hebraica nun sofit (§)
possui um formato maior em relação às demais letras hebraicas. O fenômeno das letras em
um tamanho maior é denominado em latim como litterae majuscuale (letras maiúsculas) e em
hebraico como tOwlOwdÕFg tOwyitOw' (’ôṯîôṯ gəḏôlôṯ, lit. letras grandes) e os motivos são relacionados
a determinadas razões:457
O Códice A não possui mais o texto do livro de Números.
Tal unidade terminológica aparece uma única vez no Códice L, cf. Nm 27.5 (mp).
455 Cf. Jastrow, 2005, p. 888 e 1438. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1176 e 1742; Alcalay, 1986,
col. 1565 e 2398 e Berezin, 1995, p. 421 e 593.
456 Cf. BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; Yeivin, 1980, p. 116; idem,
2003, p. 90; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 152; Scott, 1995, p. 45 e Francisco, 2005b, p. 138.
457 Cf. Frensdorff, 1864, p. VI; Tov, 2001, p. 57-58; Ginsburg, 1968, p. 230 n. 138; Yeivin, 1980, p. 47-48; idem,
2003, p. 48; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 36-37; Roberts, 1951, p. 46; Joüon e Muraoka, 1993, p. 73;
Gesenius, 1980, p. 31; Dukan, 2006, p. 44; Trebolle Barrera, 1996, p. 318 e Francisco, 2005b, p. 220. O
Códice L possui uma listagem em ordem alfabética sobre as litterae majusculae no fólio 465b. O cabeçalho da
453
454
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1. Levítico 11.42: o caso é relacionado a questões estatísticas: a letra waw (w) do vocábulo §wO xFgƒ
(hebr. gāḥôn, ventre) assinala o meio exato do Pentateuco, de acordo com as letras.
2. Deuteronômio 6.4: o caso tem relação com motivos teológicos: a letra ‘ayin (v) da expressão
verbal vm
a H
¸ (hebr. šəma‘, ouça) e a letra dalet (d) do vocábulo dAx'
e (hebr. ’eḥāḏ, um) da
frase dAx'e h√whÃy ˚nyEhl
» '
È h√whÃy lE'r
ﬂ W
¸ y« vm
a ¸H (hebr. šəma‘ îśrā’ēl, yhwh ’ĕlōhênû, yhwh ’eḥāḏ,
ouça Israel, o SENHOR é nosso Deus, o SENHOR é um) apontam para o monoteísmo
ético judaico. As letras hebraicas destacadas dessa passagem bíblica formam, ainda, o
substantivo dEv (hebr. ‘ēḏ, testemunho).
3. Gênesis 1.1: o caso de letra inicial de um livro bíblico: a letra bêt (b) da locução tyiH'„rb
G¸ (hebr.

bərē’šîṯ, em princípio) é a primeira letra da primeira expressão do livro de Gênesis.
A razão da utilização de tal peculiaridade textual insólita na letra nun sofit (§) da locução
bíblica §X
o p
Ko ¸Him (hebr. mišpāṭān, caso delas), no texto de Números 27.5, é, atualmente, desconhecido
pelos estudiosos da área de Bíblia Hebraica.458
oG r
ﬁ §Fwn (hebr. nûn rabbāṯî) não é encontrada nos dicionários de
A expressão massorética yitb

hebraico bíblico ou em dicionários de hebraico rabínico, sendo registrada somente nos
glossários de termos da massorá. O caso, agora em análise, demonstra um estreitamento, pois a
locução se refere unicamente a um determinado uso da letra nun sofit, em tamanho especial, em
uma expressão do texto da Bíblia Hebraica. Tal sintagma massorético não se refere a qualquer
outra situação em alguma outra obra literária composta em caracteres hebraicos. Em relação ao
lista diz o seguinte: twlwdg twytw' §yl' (“estas são letras grandes”). São listadas 31 situações com tal detalhe
ortográfico e o caso de Números 27.5 é registrado da seguinte forma na mencionada lista:
O§XpSm $' $Sm brqyw O§, cf. L, fól. 465b, p. 942. Listas com as litterae majusculae são encontradas tanto no
manuscrito de Paris do tratado massorético ’Okhlah we-’Okhlah como também na coleção de notas
massoréticas coletadas por Ginsburg, cf. Frensdorff, 1864, § 83, p. 88 e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', §
227, p. 36 e ibidem, vol. 4, § 227, p. 40.
458 Cf. Tov, 2001, p. 58; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 36; Yeivin, 1980, p. 47; idem, 2003, p. 48; Scott,
1995, p. 4; Deist, 1981, p. 56-57; Kristianpoller, 1942a, p. 400 e Francisco, 2005b, p. 220. O hebraico não
possui letras maiúsculas ou minúsculas em sua escrita, mas somente caracteres sempre em tamanho único, cf.
Gesenius, 1980, p. 26; Joüon e Muraoka, 1993, p. 21-22; Seow, 1995, p. 1-2; Kelley, 1998, p. 17-19; Lambdin,
2003, p. 26-27; Auvray, 1997, p. 12; Hollenberg e Budde, 1991, p. 2-3; Ross, 2005, p. 23-25; Kerr, 1980, p. 2-3;
Mendes, 1981, p. 4 e Gusso, 2005, p. 21. O caso na letra nun grande em Números 27.5 é comentado no aparato
crítico da BHK e da BHS, indicando que tal detalhe faz parte da tradição do Texto Massorético: 1. BHK: sic M
(§ maj) (“segundo o Texto Massorético [a letra nun sofit é grande]”), cf. BHK, p. 242 (primeiro bloco); 2. BHS:
sic à (§ maj) (“segundo o Texto Massorético [a letra nun sofit é grande]”), cf. BHS, p. 264.
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seu campo de significados, o referido sintagma da massorá possui características
monossemêmicas.459

§ 55
§yryvz §ynwn
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Isaías 44.14.

masora parva.

Isaías 44.14.

h√zr
Ë t
Gi x—q
– yC« w¬ £y«zr
ﬂ '
· Ùl-tﬂrk
¸ l
i

para que se vendam cedros em sua

ravy√ -yEcv
· b
–a Ùl-¶em
G '
a yÃ w¬ §ÙGl'
a wÃ

honra. Abatem-se roble e carvalho,

~Â '
O vaX√n
:l„d
– g¬ yÃ £eHg∆ wÃ §r

§yryvz §ynwn gO

460

escolhem-se as mais robustas dentre
as árvores da floresta; planta-se um

pinho, mas é a chuva que o faz
crescer.
Expressão massorética em destaque: §yÊryEvzÃ §y«nwF n (hebr. nûnîn zǝ‘êrîn).461
Significado da expressão em dicionários de hebraico: letras nun pequenas.462
Significado da expressão na massorá: letras nun pequenas (caso de litterae minusculae).463
Â '
O (hebr.’ōren, pinho).
Vocábulo bíblico em destaque: §r

Significado da nota massorética: “um dos três casos (gO ) na Bíblia Hebraica de letras nun
pequenas (§yryvz §ynwn) (um caso de litterae minusculae)”. Observação: o sintagma
massorético §yÊryEvÃz §y«nFwn (hebr. nûnîn zǝ‘êrîn) é escrito por extenso, além de possuir
ortografia normativa.

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A possui uma anotação similar, porém um dos termos é abreviado: r
$ yvz §ynwn gO (“um dos três casos na
Bíblia Hebraica de letras nun pequenas [um caso de litterae minusculae]”).
461 Tal locução massorética consta em três passagens do Códice L, cf. Is 44.14 (mp); Jr 39.13 (mp) e Pv 16.28 (mp).
462 Cf. Jastrow, 2005, p. 407 e 888. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 500 e 1176; Alcalay, 1986, col.
681 1565 e Berezin, 1995, p. 214 e 421.
463 Cf. BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; Yeivin, 1980, p. 47; idem,
2003, p. 48; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 152; Scott, 1995, p. 45 e Francisco, 2005b, p. 138.
459
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Comentário:
Na Bíblia Hebraica, constam três situações onde a letra hebraica nun sofit é grafada em um
tamanho menor:464
§r
Â '
O

(hebr. ’ōren, pinho) (cf. Is 44.14).

§oGbzÕ H
a wF bÕnwF
§gƒF r
Ë n« wÃ

(hebr. ûnǝḇûšazbān, e Nebusazbã) (cf. Jr 39.13).

(hebr. wǝnirgān, e um murmurador) (cf. Pv 16.28).
O fenômeno das letras em dimensão menor é denominado em latim como litterae

a q
¯ tOwyitwO ' (’ôṯîôṯ qəṭannôṯ, letras
minusculae (letras minúsculas) e em hebraico como tOwnF X

pequenas).465 O propósito da utilização de tais caracteres é hoje desconhecido para os eruditos.
Tais letras em tamanho reduzido podem ser um tipo de observação que assinalaria correções
ao texto bíblico hebraico ou até seria um tipo de anotação sobre variantes na tradição textual
da Bíblia Hebraica.466
A locução §yÊryEvzÃ §y«nwF n (hebr. nûnîn zǝ‘êrîn) não é encontrada nos dicionários de hebraico
bíblico ou em dicionários de hebraico rabínico, sendo registrada somente nos glossários
dedicados aos termos da massorá. O caso, agora em apreciação, demonstra um estreitamento,
pois a expressão, em análise, se refere unicamente a um determinado uso da letra nun sofit, em
tamanho especial em três situações: em um substantivo, em um nome próprio masculino e em
um adjetivo. Tal sintagma massorético não se refere a qualquer outra situação em alguma outra
oG r
ﬁ §Fwn
obra literária composta em caracteres hebraicos. Tal caso é similar ao da expressão yitb
Cf. C Is, p. 158; Ginsburg, 1968, p. 231 n. 139; idem, 1971, vol. 4, § 229, p. 41; Yeivin, 1980, p. 48; idem, 2003,
p. 48; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 37 e Franc.isco, 2005b, p. 221.
465 Cf. Frensdorff, 1864, p. VI; Tov, 1992a, p. 397; idem, 2001, p. 57-58; Ginsburg, 1968, p. 231 n. 139; Yeivin, 1980,
p. 47-48; idem, 2003, p. 48; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 36-37; Roberts, 1951, p. 46; Joüon e Muraoka,
1993, p. 73; Gesenius, 1980, p. 31; Trebolle Barrera, 1996, p. 318; Dukan, 2006, p. 44 e Francisco, 2005, p. 220221. O Códice L possui uma listagem em ordem alfabética sobre as litterae minusculae nos fólios 465b-466a. O
cabeçalho da lista diz o seguinte: twnXq twytw' §yl'w (“e estas são letras pequenas”). São listadas 38 situações
com tal detalhe ortográfico e o caso de Isaías 44.14 é registrado da seguinte forma na mencionada lista:
£Sgw O§r' v
$ Xn O§, cf. L, fól. 465b-466a, p. 942-943. Listas com as litterae minusculae são encontradas tanto no
manuscrito de Paris do tratado massorético ’Okhlah we-’Okhlah como também na coleção de notas massoréticas
coletadas por Ginsburg, cf. Frensdorff, 1864, § 84, p. 89 e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 229, p. 37.
466 Cf. Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 36 e Francisco, 2005b, p. 223. O caso na letra nun sofit pequena em Isaías
44.14 é comentado no aparato crítico da BHK, indicando que tal detalhe textual consta em muitos códices
massoréticos: C L + mlt MSS § min (“o Códice C, o Códice L e muitos manuscritos hebraicos medievais possuem
a letra nun sofit pequena”), cf. BHK, p. 670 (primeiro bloco). O HUBP Is também possui observações em seu
aparato crítico sobre o caso de Isaías 44.14: 'ryvz §wnb $l :÷"î-ø (“na masora parva do Códice R consta a nota
'ryvz §wnb $l [hapax legomenon com a letra nun pequena]”); q
$ O§ :÷"î-ô (“na masora parva do Códice Petropolitano
Babilônico B3 [P] consta a anotação q$ O§ [a letra nun é para ser lida]”); b"'b ty'd #yryvz §ynwn #g §m dx #ryvz §wn :÷"î-î
§yryvz §wwt'd (“na masora magna da Segunda Bíblia Rabínica consta a seguinte anotação massorética:
§yryvz §wwt'd b"'b ty'd #yryvz §ynwn #g §m dx #ryvz §wn [“a letra nun pequena, um dos três casos de letra nun pequena
que consta em uma listagem alfabética de letras pequenas]”), cf. HUBP Is, p. 'r (p. 201) (quarto bloco).
464
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(hebr. nûn rabbāṯî, cf. § 54). Em relação ao seu campo de significados, a referida locução possui
características monossemêmicas.467

§ 56
twdqn
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Números 3.39.

masora parva.

Números 3.39.

reH'
· £«yC w« l
¸ h
a y„d˚q¸p
K -lAk
–

ÄO h
~Ä· '
Äa wÆÃ heHm
O d—qp
KA
yip
K -lav §Æ r

O efetivo total dos levitas que Moisés
468

r
$ wtb

d
$ wqn yO

e Aarão recensearam por clãs
segundo a ordem do SENHOR –

rAkz√ -lAk
– £Atx
O K¸ p H
¸ m
i l
¸ h√whÃy

todos os levitas de sexo masculino a

£«yn¬ H
¸ hAlv
¸ m
a w√ HÂdx
O -§eb
– m
i

partir de um mês – era de 22.000.

:•el'
A £yÊrW
¸ v
e wÃ

G q
ÿ nÕ (hebr. nǝquddôṯ).469
Termo massorético em destaque: tOwd

Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. pontos; 2. gotas, pingos; 3. pintas; 4.
os puncta extraordinaria.470
Significado do termo na massorá: os puncta extraordinaria.471
· '
a wÃ (hebr. wǝ’ahărōn, e Aarão).
Expressão bíblica em destaque: §Orh

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A não possui mais o texto do livro de Números.
469 Essa unidade léxica massorética encontra-se 13 vezes na masora parva do Códice L, cf. Gn 16.5; 18.9; 19.33;
33.4; 37.12; Nm 3.39; 9.10; 21.30; 2Sm 19.20; Is 44.9; Ez 41.20; 46.22 e Sl 27.13.
470 Cf. Jastrow, 2005, p. 908 e 931. Os dicionários de hebraico e de aramaico, consultados nesta pesquisa,
registram as seguintes grafias: dFwGqy«n (hebr. nîqquḏ), dFwGq«n (hebr. niqqûḏ) e hGﬂdFwqÕn (hebr. nǝqûddâ). Tais formas
no singular e pertencentes ao hebraico rabínico significam “ponto, gota, pingo, pinta e um dos casos de
puncta extraordinaria”, cf. Jastrow, 2005, p. 908 e 931. A forma yXwqn (aram. nqwṭy) (pl. §yyXwqn, aram.
nqwṭyyn), no aramaico judaico palestino, significa, especificamente, “sinal vocálico”, cf. Sokoloff, 2002a, p.
360. A grafia 'oGtËdFwqÕn (aram. nǝqûḏtā’) (pl. y„dFwqÕn, aram. nǝqûḏê), no aramaico judaico babilônico, denota
“ponto”, cf. Sokoloff, 2002b, p. 772. No hebraico moderno, é registrada a forma hGﬂduqÕn (hebr. nǝquddâ)
com os seguintes sentidos: “ponto, pingo, pausa, lugar, paragem, sítio, localidade e sinal vocálico”, cf.
Even-Shoshan, 2003, p. 1231; Alcalay, 1986, col. 1682 e Berezin, 1995, p. 459.
471 Cf. BHK, p. LI ; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI ; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. xy
(p. 18); Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII; Yeivin, 1968, col. 130; idem, 1980, p. 106-107; idem, 2003, p. 86;
Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 153; Scott, 1995, p. 45; Römer e Macchi, 1994, p. 18; Hyvernat, 1905,
p. 225 e Francisco, 2005b, p. 138.
467
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Significado da nota massorética: “existem 10 casos (yO ) de puncta extraordinaria (d
$ wqn) no
Pentateuco (r
$ wtb)”. Observação: o item terminológico tOwd
G q
ÿ nÕ (hebr. nǝquddôṯ) é
$ wqn.
abreviado como d

Comentário:
A anotação da masora parva do Códice L, em Números 3.39, para a elocução §Or·ha'Ãw
(hebr. wǝ’ahărōn, e Aarão) diz que este é uma das 10 ocorrências de puncta extraordinaria
(pontos extraordinários colocados sobre determinadas letras de algumas palavras ou
expressões do texto bíblico hebraico) no texto do Pentateuco. Abaixo, consta uma lista
completa de tais pormenores textuais.472
ßÆyn∆ yEb˚ (hebr. ûḇêneyḵā, e entre ti) (cf. Gn 16.5).
wÆ yÆ l
ÄA E '
Ä (hebr. ’ēlāyw, a ele) (cf. Gn 18.9).
h
G m
A ˚Æ q¸b˚ (hebr. ûḇəqûmāh, e no levantar dela) (cf. Gn 19.33).
wÆF h
Ä q
Ä‘ H
ÄKA yC«Æ ¬wÆ (hebr. waîîššāqēhû, e o beijou) (cf. Gn 33.4).
-Ät'
eÄ (hebr. ’eṯ-) (partícula de objeto direto) (cf. Gn 37.12).
§Æ r
ÄO · h
Ä '
Äa wÆÃ (hebr. wə’ahărōn, e Aarão) (cf. Nm 3.39).
h
Ä q
“ x
O r
Ë (hebr. rəḥōqâ, distante) (cf. Nm 9.10).
r
Ä H
e '
· (hebr. ’ăšer, que) (cf. Nm 21.30).
§ÆÙrAW
K v
i wÃ (hebr. wə‘iśśārôn, e uma décima parte) (cf. Nm 29.15).
wÆF nÆ yÆ nÆ≈ b
ÄA l
Ä¸ ˚Æ wÆF nÆ l
ÄA (hebr. lānû ûləḇānênû, a nós e aos nossos filhos) (cf. Dt 29.28).

472

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra n, § 521, p. 296, Frensdorff, 1864, § 96, p. 96; idem, 1968, p. 386; Díaz
Esteban, 1975, § 79, p. 132-133; Butin, 1969, p. 1; Talmon, 1969, p. III, IX-XVIII; Dotan, 1972b, col. 1407;

Yeivin, 1968a, col. 132; idem, 1980, p. 44-45; idem, 2003, p. 45; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 32;
Scott, 1995, p. 3; Roberts, 1951, p. 32; idem, 1962, p. 585; Deist, 1981, p. 59; Tov, 2001, p. 56; Würthwein,
1995, p. 16; Gesenius, 1980, p. 31; Ofer, 1995, p. 71 e Francisco, 2005b, p. 215-216. No Códice L, consta
uma listagem com todas as ocorrências dos puncta extraordinaria registradas na Bíblia Hebraica e o cabeçalho
da lista traz o seguinte texto: £ybwtkb dxw £y'ybnb hvbr'w hrwtb hrSv 'rqmb rS' twdqn hrSv Smx wly'
(“estes são os 15 casos de puncta extraordinaria que estão na Bíblia Hebraica: 10 no Pentateuco e quatro nos
Profetas e um nos Escritos”), cf. L, fól. 488a, p. 987. O Códice do Cairo 14 (C4 ou ml), que é um outro
manuscrito composto por Samuel ben Jacó, possui a mesma listagem em sua masora magna, na passagem de
Números 3.39, cf. Breuer, 1992, p. 552-553. O Códice M1 também possui uma listagem dos puncta
extraordinaria em sua masora magna, mas na passagem de Números 9.10, cf. Azcárraga Servert, 2001, p. 66.
Esse mesmo manuscrito massorético possui uma listagem completa das 15 ocorrências dos puncta
extraordinaria em um dos seus últimos fólios, cf. Martín Contreras, 2004, p. 79.

195

Além dos 10 casos de puncta extraordiaria presentes no Pentateuco, existem, ainda,
mais cinco ocorrências no restante da Bíblia Hebraica: quatro nos Profetas e um nos
Escritos. A seguir, há a lista.
'
Æ c
ÄA y√Æ (hebr. yāṣā’, saiu) (cf. 2Sm 19.20).
h
Ä m
ÄGo ÄEh (hebr. hēmmâ, eles) (cf. Is 44.9).
l
Ä k
ÄA yÆ h
ÄE h
Äa (hebr. hahêḵāl, o santuário) (cf. Ez 41.20).
t
Ä ÙÆ v
Ä c
ÄA q
ÄŸ h
Äu m
Ä¸ (hebr. məhuqṣā‘ôṯ, ângulos) (cf. Ez 46.22).
'
≥Ä l
„Ä≥ wF l
≥Ä (hebr. lûlē’, se não fosse) (cf. Sl 27.13).

Tal fenômeno textual peculiar do texto bíblico hebraico é conhecido pela denominação
G q
u nÃ (hebr. nǝquddôṯ, pontos), como
puncta extraordinaria (lat. pontos extraordinários), como tOwd
tOwdGq
o n… m
¯ tOwyitwO ' (hebr. ’ôṯîôṯ mǝnuqqāḏôṯ, letras pontuadas) ou como y„dwF qÕn (aram. nǝqûḏê, pontos).

Tanto os rolos da Torá usados na sinagoga quanto os manuscritos massoréticos e edições
impressas da Bíblia Hebraica apresentam todos os pontos em seus lugares tradicionais.473
Os estudiosos não estão de acordo sobre o motivo da existência de tais pontos
especiais e sua real função no texto bíblico hebraico. Alguns eruditos acreditam que,
provavelmente, conservam tradições textuais divergentes ou determinados aspectos
doutrinários. Para outros, tais pontos, possivelmente, assinalariam correções ao texto, pois essa
prática era muito comum na Antigüidade. O uso desse método pode ser visto, também, nos
Manuscritos do Mar Morto, nos quais as palavras ou letras que apresentavam algum tipo de
inconsistência são pontuadas em cima e em baixo.474
G q
ÿ nÕ (hebr. nǝquddôṯ) se
Na massorá do Códice L, a unidade terminológica massorética tOwd

refere, unicamente e exclusivamente, às 15 ocorrências dos puncta extraordinaria no texto bíblico

Cf. Frensdorff, 1864, p. VI; Butin, 1969, p. 1; Yeivin, 1968a, col. 132; idem, 1980, p. 44-45; idem, 2003, p.
45; Tov, 2001, p. 55-56; Weil, 1972, p. 32; Levias, 1916b, p. 368; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 3234; Würthwein, 1995, p. 16; Dotan, 1972b, col. 1407; Scott, 1995, p. 3; Roberts, 1951, p. 32; idem, 1962,
p. 585; Deist, 1981, p. 59; Ginsburg, 1966, p. 318-320; Revell, 1992e, p. 598; Joüon e Muraoka, 1993, p.
73; Gesenius, 1980, p. 31; Sellin e Fohrer, 1978, p. 758; Pisano, 2000, p. 47; Jastrow, 2005, p. 930;
Sokoloff, 2002a, p. 772 e Francisco, 2005b, p. 214.
474 Cf. Butin, 1969, p. 117; Talmon, 1969, p. XVIII-XX; Yeivin, 1968a, col. 132; idem, 1980, p. 45-46; idem, 2003, p.
45-46; Levias, 1916b, p. 368; Deist, 1981, p. 59; Pisano, 2000, p. 47 e Francisco, 2005b, p. 214-215.
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hebraico. De acordo com tal característica, pode ser classificada como monossemêmica, além
de possuir estreitamento, em termos de neologia semântica.475
O Códice L possui uma recensão do tratado massorético Diqduqê ha-$e‘amim, do fólio
479b ao 488a. No fólio 488a, do referido códice, existe uma listagem com sete nomes de sinais
G q
ÿ nÕ (hebr. nǝquddôṯ), mas
vocálicos usados na língua hebraica. Em tal lista, consta o termo tOwd

com o sentido específico de sinais vocálicos. O texto é transcrito a seguir (observação: a
transcrição do texto é diplomática).
Fólio 488a do Códice L: 476

Tradução:

twdqnh £S

Nome dos sinais vocálicos:
qamets, pata', tserê, segol, 'olem,

£elx
O lyegs y„rc
¸ hoxt
¸& p
Ko hocm
¸ q
o

shureq, 'ireq.

:qrix qÁrH
¸

No colofão 1 do Códice L, no fólio 1a, a mesma unidade terminológica é também
registrada e com o significado de sinais vocálicos. A seguir há a transcrição do texto.
Colofão 1 do Códice L: 477

Tradução:

rmgnw btkn £lS 'rqm rwzxmh hz

Este ma'azor da Bíblia Hebraica inteira foi escrito

hpy hgwmw twrswmbw twdwqnb

e terminado com sinais vocálicos e com notas
massoréticas e, cuidadosamente, corrigido na terra do

:£yrcm tnydmb

Egito.

Tanto no colofão 1 quanto na lista com os nomes de sete sinais vocálicos no Códice L,
G q
ÿ nÕ (nǝquddôṯ) possui o mesmo sentido: “sinais vocálicos ou
o termo de origem hebraica tOwd

sinais de vocalização”. Todavia, tal definição não consta nas anotações da masora parva, da
masora magna e nem das listagens massoréticas encontradas no final do Pentateuco, dos
Profetas e dos Escritos no Códice L. Nesta pesquisa, dedicada às ocorrências de neologismo
semântico na massorá tiberiense, a classificação de monossemêmico para a unidade lexical
massorética em análise tem por base, unicamente, o sentido que a mesma possui nas 13
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Cf. L, fól. 488a, p. 987.
477 Cf. L, fól. 1a, p. 13; Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 115 e 124; Dukan, 2006, p. 247; Ginsburg, 1966, p.
244 n. 1 e Francisco, 2005b, p. 467.
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anotações encontradas na masora parva do Códice L, denotando sempre os puncta
extraordinaria. A classificação adotada para esse caso exclui o significado constatado no colofão
1 e na referida lista do Códice L com os nomes de sete sinais vocálicos.

§ 57
§yrybs
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Números 13.22.

masora parva.

Números 13.22.

-dav '◊b
~ yC√ w¬ b∆gnF∆ b
a ˚l·vyC¬ w¬

£ybr §wSl $rbs x
$

478

Subiram

pelo

Négueb

e

chegaram até &ebron, onde

yaHH
E §amyix'
· £AHwÃ §Ùr¸bx
e

viviam A'iman, Sheshai e Talmai,

§Ùr¸bx
e wÃ q√nv
· h
A y„dyilÃy yaml
¸ t
a wÃ

descendentes

hAtnÃ b
¸ n« £y«nH
A vabH
e

dos

anaquitas.

-

&ebron havia sido fundada sete

:£«yr
ﬂ c
¸ m
i §avc
O y≈np
¸ l
i

anos antes de Tânis no Egito - .

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Neemias 3.20.

masora magna.

Neemias 3.20.

qy«zx
È h
e hﬂrx
È h
e wyﬂrx
· '
a

Depois dele trabalhou com ardor

ty«nH
E hﬂd
– m
i yab
– z¬ -§eb
– ™˚rAb
–

Baruk, filho de Zabai, em uma

xatp
Ke -d~v
a vﬁ ÙcŸqm
Gi h
a -§im

dv §yrqw dvw

§yrbys wO

479(...)

:lÙd√gF h
a §Ehk
–O h
a byiHy√ l
¸ '
e tyEb
–

Onmysw

segunda parte, desde o ângulo até
a entrada da casa de Eliashib, o
sumo sacerdote.

¸ (aram. sǝḇîrîn).480
Termo massorético em destaque: §yÊryibs

Significado do termo em dicionários de aramaico: supõe-se, cogita-se, acredita-se.481

O livro de Números não consta mais no Códice A.
O Códice A não possui mais o texto do livro de Esdras-Neemias.
480 Tal unidade léxica massorética é registrada, aproximadamente, 71 vezes no Códice L, cf. Nm 13.22 (mp) etc.
481 Cf. Jastrow, 2005, p. 951-952; Sokoloff, 2002a, p. 366 e idem, 2002b, p. 785.
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Significado do termo na massorá: sevirin.482
Expressões bíblicas em destaque: Números 13.22: '◊byC√ w¬ (hebr. wayyāḇō’, lit. e chegou);
Neemias 3.20: dav (hebr. ‘aḏ, até).
Significados das notas massoréticas:
Números 13.22: “oito casos (x
$ ) em que cogita-se (sevirin) ($rbs) que a expressão deveria ter a
¸ (aram.
forma plural (£ybr §wSl)”. Observação: a unidade léxica massorética §yÊryibs

sǝḇîrîn) é abreviada nesta anotação como $rbs. Um detalhe a ser observado em tal

abreviatura é a ausência da letra yod (y) após o caractere bêt (b).
Neemias 3.20: “seis casos (wO ) em que cogita-se (sevirin) (§yrbys) que a expressão deveria ser davwÕ
(hebr. wǝ‘aḏ, e até) (dvw), mas é lida (§yrqw) dav (hebr. ‘aḏ, até) (dv) e suas referências
bíblicas são (nO mysw) (...)”. Observação: o item terminológico massorético §yÊryib¸s (aram.
sǝḇîrîn) é transcrito nessa anotação como §yrbys. No referido termo, o caractere yod (y) é

colocado antes da letra bêt (b), revelando uma ortografia insólita.
Comentário:
Números 13.22: a observação massorética indica um problema textual de ordem gramatical
nessa passagem bíblica. Por causa do contexto do versículo bíblico, o termo massorético sevirin
indica que a expressão verbal em destaque deveria ter a forma plural (wF '◊byC√ w¬ [hebr. wayyāḇō’û, e
chegaram]) e não a forma singular ('◊byC√ w¬ [hebr. wayyāḇō’, e chegou]) como consta no próprio texto
bíblico hebraico.483 Esta situação, envolvendo as formas singular e plural de locuções pertencentes

Cf. BHK, p. LI; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; C Js-Jz, p. 11; C
Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; C XII, p. 31; Frensdorff, 1968, p. 9; Dotan, 1972b,
col. 1423; Yeivin, 1968, col. 135; idem, 1980, p. 107; idem, 2003, p. 86; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p.
156; Scott, 1995, p. 46; Römer e Macchi, 1994, p. 18; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Tov, 2001, p. 64;
Hyvernat, 1905, p. 225; Ginsburg, 1966, p. 187; idem, 1968, p. 225 e Francisco, 2005b, p. 139.
483 Há observações nos aparatos críticos das edições acadêmicas da Bíblia Hebraica sobre o caso verificado na
passagem de Números 13.22: 1. BHK: l c Seb 2 MSS Ä G S V TJ wF '◊bC√yw¬ (“ler conforme o sevirin, dois
manuscritos hebraicos medievais das edições de Kennicott [Oxford, 1776-1780], de De Rossi [Parma, 17841788] e de Ginsburg [Londres, 1908-1926], Pentateuco Samaritano, Peshitta, Vulgata e Targum Yerushalmi I
que leêm wF '◊bC√yw¬ [hebr. wayyāḇō’û, e chegaram]”), cf. BHK, p. 214 (segundo bloco); 2. BHS: l c Seb pc Mss Ä Vrs
pl (“ler conforme o sevirin, poucos manuscritos hebraicos medievais, Pentateuco Samaritano e versões bíblicas
clássicas que leêm a expressão verbal no plural”), cf. BHS, p. 235; 3. Ginsburg: yrqw bytk Fw'◊b√Cy¬w '"sb ‚Fw'◊b√Cy¬w rybs
r"tw s"t ‚v"t ‚y"t ‚S"x §kw (“o sevirin indica a expressão Fw'◊b√Cy¬w [hebr. wayyāḇō’û, e chegaram], em outros textos a
mesma expressão verbal é escrita e é lida e está assim no Pentateuco Samaritano, no Targum Yerushalmi I, na
Septuaginta, na Peshitta e na Vulgata”), cf. Ginsburg, 1894, p. 269. No rodapé da edição de Snaith, consta a
seguinte observação: w'byw §yrybs (“o sevirin indica a expressão wF '◊bC√yw¬ [hebr. wayyāḇō’û, e chegaram]”), cf. Snaith,
1958, p. 231. As antigas versões bíblicas adotam a forma verbal no plural que corresponde àquela indicada pela
observação sevirin na massorá.
482
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à raiz verbal 'wb (hebr. bw’, vir, entrar, chegar), na construção qal, é verificada em oito casos: Nm
13.22; 2Sm 3.22; Is 45.24; Jr 51.48; Ez 14.1; 20.38; 23.44 e 36.20.484 Nesta ocorrência, a leitura
cogitada (sevirin), teoricamente, deveria ser aceita, por causa da lógica do contexto do verso bíblico.
Neemias 3.20: há seis situações no texto bíblico hebraico em que se cogita que a preposição
dav (hebr. ‘aḏ, até) deveria conter a conjunção waw, devendo ter a seguinte redação: davwÕ (hebr. wǝ‘aḏ,

e até). Porém, a leitura correta é aquela que consta no próprio texto bíblico hebraico, isto é, a
preposição em destaque sem a conjunção waw. Tais casos, de acordo com as referências dadas pela
masora magna do Códice L, estão todos no livro de Neemias, sendo os seguintes: Ne 3.20; 3.24;
4.15; 8.3, 18 e 11.30.485 Nesta situação, a leitura cogitada (sevirin) deveria ser rejeitada, pois, pelo
contexto do verso bíblico, a conjunção waw é dispensável.
A unidade terminológica massorética §yÊryib¸s (aram. səḇîrîn) significa literalmente “são
supostos, são sugeridos, são cogitados”, sendo o particípio passivo masculino plural da raiz
verbal rbs (aram. sbr, supor, sugerir, ser de opinião de, cogitar), na construção peal.486 Essa
unidade léxica da massorá é relacionada a situações em que o texto bíblico hebraico apresenta,
normalmente, alguma forma gramaticalmente errônea ou inesperada, entre outros casos.487 O

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra b, § 119b, p. 170-171; Frensdorff, 1968, p. 370; Breuer, 1992, p. 591-592;
Azcárraga Servert, 2001, p. 90; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 158-157 e Even-Shoshan, 1997, p. 156.
485 Cf. BHQ Ed-Ne, p. 34*; Weil, 2001, § 3942, p. 429 e Even-Shoshan, 1997, p. 830-831.
486 Cf. Frensdorff, 1864, p. VI-VII; Yeivin, 1980, p. 62; idem, 2003, p. 58; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 156;
Dotan, 1972b, col. 1423; Levias, 1916b, p. 370; Pisano, 2000, p. 47; Revell, 1992a, p. 593; Wonneberger, 1990,
p. 23; Roberts, 1951, p. 36; Würthwein, 1995, p. 16; Vasholz, 1983, p. 8; Scott, 1995, p. 15; Römer e Macchi,
1994, p. 69; Tov, 2001, p. 64; Weingreen, 1982, p. 16; Ginsburg, 1966, p. 187; Jastrow, 2005, p. 951; Sokoloff,
2002a, p. 366; idem, 2002b, p. 784; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1104; Melamed, 2001, p. 315; idem, 2005,
p. 379 e Francisco, 2005b, p. 186, 231 e 528. Weingreen afirma que o particípio passivo da raiz verbal rbs
(aram. sbr), na construção peal, no hebraico rabínico tem o sentido de “ser de opinião de”, cf. Weingreen, 1982,
p. 16 n. 1. Na massorá babilônica, os termos equivalentes em função ao sevirin tiberiense são os seguintes: y≈zx
¯ ﬁd
G
(aram. daḥzê, que é ajeitado, que é ajustado, que é adequado) e §yiHbG¯ aGtH
¯ im (aram. mištabbšîn, estão enganados, estão
errados). A expressão y≈zx
¯ (aram. ḥǝzê) é o particípio passivo masculino singular da raiz verbal yzx (aram. ḥzy) ou
'zx (aram. ḥz’), na construção peal (para ser ajustado) e a locução §yiHb
G¯ GatH
¯ im (aram. mištabbšîn) é o particípio
passivo masculino plural da raiz verbal SbS (aram. šbš), na construção itpaal (enganar-se, errar), cf. Jastrow,
2005, p. 443 e 1518; Sokoloff, 2002b, p. 444-446 e 1106-1107; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1114; Yeivin,
1980, p. 62; idem, 2003, p. 58; Rubinstein, 1960, p. 199, 201 e 205; Dotan, 1972b, col. 1424; Weil, 1972, p. 55 e
¯ im (aram. mištabbšîn) aparece uma única vez no texto de Daniel
Francisco, 2005b, p. 231. A expressão verbal §yiHbG¯ aGtH
5.9, constituindo, assim, uma ocorrência de hapax legomenon anotada pela masora parva do Códice L. Nesta
passagem bíblica, a locução possui o sentido de “ficaram perplexos, ficaram confusos”. A mesma expressão
verbal aparece também no manuscrito de Paris do tratado ’Okhlah we-’Okhlah com a seguinte forma e acepção
massorética: §ySbtSmd (“que estão enganados, que estão errados”), cf. Frensdorff, 1864, § 274, p. 149.
487 Cf. Frensdorff, 1864, p. VI-VII; Yeivin, 1980, p. 62; idem, 2003, p. 58; Dotan, 1972b, col. 1423; Levias, 1916b,
p. 370; Revell, 1992a, p. 593; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 156-157; Ginsburg, 1966, p. 187; Tov, 2001,
p. 64; Weingreen, 1982, p. 16-17; Würthwein, 1995, p. 16; Roberts, 1951, p. 36; Sellin e Fohrer, 1978, p. 758;
Scott, 1995, p. 15; Wonneberger, 1990, p. 23 e Francisco, 2005b, p. 186, 231 e 528.
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item lexical sevirin tornou-se um termo técnico especial usado com freqüência na literatura
dedicada especificamente à crítica textual da Bíblia Hebraica ou à massorá.488
Os estudiosos estão divididos sobre a função do termo massorético sevirin e alguns
argumentam que as observações feitas pelos massoretas, por meio de tal unidade terminológica,
têm como objetivo apoiar a leitura tradicional que está no próprio texto bíblico e as formas
apresentadas pelo termo sevirin deveriam ser rejeitadas. Em apoio a esta perspectiva, Elias Levita
define a observação massorética sevirin como “opinião incorreta, imaginação, suposição, ilusão”.489
Alguns eruditos definem a item léxico massorético sevirin simplesmente como “conjectura”.490
Entretanto, outros estudiosos da área de crítica textual bíblica afirmam que o mesmo item
terminológico da massorá é uma emenda textual sugerida pelos próprios massoretas para alguma
palavra ou expressão excepcional ou gramaticalmente inusitada no texto bíblico hebraico, que
deveria ser substituída por outra forma comum ou esperada, mais adequada ao contexto.491
Existe, ainda, outro termo massorético tiberiense que, ocasionalmente, acompanha o item
¯ m
a (aram. maṭ‘aîn, estão errados). Esta unidade terminológica massorética é
sevirin que é a locução §«yva X

o particípio ativo masculino plural da raiz verbal yvX (aram. ṭ‘y) ou 'vX (aram. ṭ‘’), na construção
afel (errar, perder-se).492 Existe em alguns códices de tradição tiberiense as seguintes formulações
massoréticas: §yvXmw §yrybs (“cogita-se e erram)” ou §yrybs §yvXm (“erram [e] cogita-se”).493 Abaixo,
há um exemplo de anotação na masora magna do Códice L, na passagem de Números 33.8, onde
as unidades léxicas massoréticas sevirin e ma%‘ain aparecem juntas.

O item terminológico massorético §yÊryib¸s (aram. səḇîrîn) é transcrito de diversas maneiras na literatura dedicada
à crítica textual do texto bíblico hebraico: Seb, Sebir, Sebirin, sebir, seberin, sebîrîn, Sebîrîn, Sebirin, sĕbîr, sĕbîrîn,
sebirin, sevirin, sebhîrîn etc. Normalmente, as edições acadêmicas do texto bíblico hebraico adotam alguma dessas
convenções em seus aparatos de variantes textuais, cf. BHK, p. XLIII; BHS, p. LI; HUBP Is, p. XXXIII; HUBP
Jr, p. XXVII; C Js-Jz, p. 9; C Sm, p. 9; C Rs, p. 9; C Is, p. 9; C Jr, p. 9; C Ez, p. 9; C XII, p. 29; Yeivin, 1980, p.
62; idem, 2003, p. 58; Dotan, 1972b, col. 1423; Wonneberger, 1990, p. 23; Vasholz, 1983, p. 7; Scott, 1995, p.
15; Römer e Macchi, 1994, p. 69; De Benoit e Nicole, 1989, p. 11; Williams Jr., 1969, p. 13; Tov, 2001, p. 64;
Würthwein, 1995, p. 16; Weingreen, 1982, p. 16; Roberts, 1951, p. 36; idem, 1962, p. 585; Deist, 1981, p. 54;
Ginsburg, 1966, p. 187; Gordis, 1971, p. 26; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Weil, 1976, p. 721; Rubinstein,
1960, p. 198; Gray e Gilmor, 1963, p. 979; Thompson, 1976, p. 887 e Francisco, 2005b, p. 85.
489 Cf. Ginsburg, 1966, p. 195 e idem, 1968, p. 225-227.
490 Cf. Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Weil, 1976, p. 721; Gray e Gilmor, 1963, p. 979 e Thompson, 1976, p. 887.
491 Cf. Würthwein, 1995, p. 16; Wonneberger, 1990, p. 23; Roberts, 1951, p. 36; Weingreen, 1982, p. 16;
Sellin e Fohrer, 1978, p. 758 e Scott, 1995, p. 15.
492 Cf. Frensdorff, 1864, p. VI-VII; Rubinstein, 1960, p. 198; Yeivin, 1980, p. 62; idem, 2003, p. 58; Levias, 1916b, p.
370; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 135; Tov, 2001, p. 64; Ginsburg, 1966, p. 194; Dotan, 1972b, col. 1424;
Weil, 1972, p. 55; Hyvernat, 1905, p. 207; Jastrow, 2005, p. 542; Sokoloff, 2002a, p. 227 e idem, 2002b, p. 509.
493 Cf. Yeivin, 1980, p. 62; idem, 2003, p. 58; Tov, 2001, p. 64; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 156; Levias,
1916b, p. 370; Rubinstein, 1960, p. 198, 209 e 210; Roberts, 1951, p. 36; idem, 1962, p. 585 e Scott, 1995, p. 15.
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Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Números 33.8.

masora magna.

Números 33.8.

tOryixh
a y~ n≈ p
K¸ m
i ˚v¸syC« w¬

(...) ypm $rbs $vXm gO

Partidos de diante de PiHa'irot, alcançaram o deserto

£√yC h
a -™Ùt¸b ˚r¸bv
a yC¬ w¬

atravessando o mar e, depois de três

™Ârd
–Â ˚k¸lyC≈ w¬ hﬂrb
–A d
Ë m
Gi a h

dias de marcha no deserto de

rab
– d
Ë m
i b
–¸ £yimy√ teHl
» H
¸

Êtam, acamparam em Mará.

:hﬂrm
A b
–¸ ˚n·xyC¬ w¬ £At'
E

Termos massoréticos em destaque: §«yva X
¯ m
a (aram. maṭ‘aîn) e §yÊryib¸s (aram. səḇîrîn).
i (hebr. mippnê, de diante de).
Expressão bíblica em destaque: y≈nK¸pm

Significado e comentário da nota massorética:
A anotação traz a seguinte informação: “existem três casos em que cogita-se,
erradamente, que a forma deveria ser yKp
i im (hebr. mippî, ao ditado de) em vez de y≈np
K¸ m
i (hebr. mippnê,
de diante de)”. A nota massorética diz que cogita-se, de maneira errônea, que em três passagens
K¸ m
i (hebr. mippnê, de diante de) deveria ter a seguinte
do texto bíblico hebraico a expressão y≈np

forma: yKp
i im (hebr. mippî, ao ditado de). Tais casos encontram-se nas seguintes passagens bíblicas:
Nm 33.8; 2Sm 17.19 e Am 5.19.494 A frase bíblica em Números 33.8, que se cogita de maneira
errônea, teria a seguinte redação: “Partidos ao ditado de Pi-Haḥirot, (...)”. A locução massorética,
na passagem bíblica selecionada, adverte, claramente, contra a leitura cogitada.
Os estudiosos de Bíblia Hebraica estão em desacordo em relação ao real significado da
unidade terminológica massorética sevirin. Para alguns eruditos, o item da massorá é uma emenda
textual proposta pelos próprios massoretas para alguma palavra ou locução excepcional ou
inusitada, em termos gramaticais, que deveria ser substituída por outra forma comum ou esperada,
mais adequada ao contexto e à sintaxe do versículo bíblico. Segundo outros especialistas em Bíblia
Hebraica, o item léxico sevirin denota um apoio à leitura tradicional do texto bíblico hebraico,

494

Cf. Weil, 2001, § 1025, p. 126; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra p, § 141, p. 446; Frensdorff, 1968, p. 372; Azcárraga
Servert, 2001, p. 201 e Even-Shoshan, 1997, p. 693. Ginsburg apresenta a seguinte anotação massorética para a
situação vista na passagem de Números 33.8: (...) #hnmysw yKpi im #mvXymd #g y≈npK¸ im (“três casos em que erram que a
locução y≈npK¸ im [hebr. mippnê, de diante de] deveria ser yKpi im [hebr. mippî, ao ditado de] e suas referências bíblicas são
[...]”). As três referências bíblicas são as mesmas as do Códice L, cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra p, § 141, p. 446.
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mesmo que tal leitura seja, gramaticalmente, problemática.495 Percebe-se que a função do termo
em análise varia de acordo com o propósito da anotação da massorá: ou se é uma proposta de
leitura para ser aceita ou para ser rejeitada, dependendo da situação textual do verso bíblico.
¸ (aram. sǝḇîrîn), em termos de neologia semântica, constitui uma
A unidade léxica §yÊryibs

situação de estreitamento na massorá, possuindo o significado básico de “cogita-se” ou “leitura
cogitada”. Em relação ao seu campo de significados, a citada lexia terminológica massorética
pode ser classificada como monossemêmica.496

§ 58
'qwsp 'pws
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 26.14.

masora parva.

Deuteronômio 26.14.

˚Fnm
Ge m
i y«n'
O b
¸ yit
G l
¸ k
a '
A -'◊l

dela nada comi enquanto estava de

'EmX
A b
–¸ ˚Fnm
Ge m
i yit
G r
Ë v
a b
i -'◊lwÃ

luto, nada tirei quando estava

yit
G v
¸ m
a H
A tEml
¸ ˚Fnm
Ge m
i yit
G t
a n√ -'◊lwÃ

impuro, dela nada dei a um morto.

yityiWv
A yAhl
» È~' h√whÃy lÙq¸b
–

$ nt' lkw x
$o
qwsp pwsw x
497

:y«nt
A y«wF c
i reH'
· lOkk
–¸

b
$ m
$ b
$ t
$ wkd

Escutei a voz do SENHOR, meu

Deus, e procedi conforme tudo o
que ele me ordenou.

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Eclesiastes 5.9.

masora parva.

Eclesiastes 5.9.

•esk
–e vab
– W
¸ y« -'◊l •esk
–e bEh'
O

Quem ama o dinheiro nunca se

hA'˚b¸t '◊l §ÙmAhb
–e bEh'
O -yim˚

fartará de dinheiro, nem de

:lebh
A ~ h∆z-~ £¬gF

qwsp $pwsb d
O

498

rendimentos, quem ama o luxo.

Isso também é vaidade.

Cf. Yeivin, 1980, p. 62; idem, 2003, p. 58; Dotan, 1972b, col. 1423-1424; Tov, 2001, p. 64; Revell, 1992a, p.
593; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 156; Levias, 1916b, p. 370; Rubinstein, 1960, p. 198, 209 e 210;
Roberts, 1951, p. 36; idem, 1962, p. 585; Würthwein, 1995, p. 16; Wonneberger, 1990, p. 23; Weingreen,
1982, p. 16; De Benoit e Nicole, 1989, p. 11; Römer e Macchi, 1994, p. 69; Vasholz, 1983, p. 7; Sellin e
Fohrer, 1978, p. 758; Scott, 1995, p. 15 e Francisco, 2005b, p. 231-232.
496 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
497 O Códice A possui apenas o texto de Deuteronômio 28.17 em diante.
495
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Expressão massorética em destaque: 'oqwF s¸p
K 'opwO s (aram. sôp̄ā’ pǝsûqā’).499
Significado da expressão em dicionários de aramaico: final de versículo bíblico.500
Significados da expressão na massorá: 1. final de versículo bíblico (a segunda parte do
versículo bíblico [a parte “b”]); 2. o acento disjuntivo de cantilação silluq.501
» '
È (hebr. ’ĕlōhāy, meu Deus);
Expressões bíblicas em destaque: Deuteronômio 26.14: yAhl

Eclesiastes 5.9: lebh
e h∆z-£¬gF (hebr. gam-zeh heḇel, também isso é nulidade).
Significados das notas massoréticas:
» '
È (hebr. ’ĕlōhāy, meu Deus) consta em oito passagens
Deuteronômio 26.14: “a locução yAhl

bíblicas com o sinal vocálico qamets (x
o$ ) e sempre (lkw) essa mesma forma ($twkd)
$ nt') e silluq (qwsp pwsw), com
aparece com os acentos disjuntivos de cantilação ’atna' (x
$ m
$ b
$ )”. Observação: a expressão massorética 'oqwF s¸p
K 'opwO s
a exceção de dois casos (b

(aram. sôp̄ā’ pǝsûqā’) possui a seguinte abreviatura: qwsp pws. Uma peculiaridade a ser
observada é a ausência de pontos sobre as últimas letras de cada termo (os caracteres pê
[p] e qof [q]), que indicaria abreviação dessa locução massorética.
o h∆z-£Fg¬ (hebr. gam-zeh hāḇel, também isso é nulidade) consta
Eclesiastes 5.9: “a expressão lebh
$ ) no final de versículo bíblico (qwsp p
$ wsb)”. Observação: a locução
quatro vezes (d

massorética 'oqwF s¸p
K 'opwO s (aram. sôp̄ ā’ pǝsûqā’) possui a seguinte redução: qwsp p
$ ws. Uma
minúcia a ser observada é a falta do ponto sobre o último caractere (a letra qof [q]) da
segunda lexia massorética.

498
499

O Códice A não possui mais o texto do livro de Eclesiastes.
Tal sintagma ocorre inúmeras vezes na massorá do Códice L, tanto na masora parva quanto na masora magna,
cf. Êx 21.17 (mp); Nm 16.18 (mp); Dt 28.43 (mp); Ez 21.35 (mm); Ct 2.7 (mp); Ec 2.26 (mp); 5.9 (mp); Lm 2.6
(mp); Ed 2.59 (mp) etc. Além da forma 'oqFws¸Kp 'opOws (aram. sôp̄ā’ pǝsûqā’) existem, ainda, as seguintes formas na

massorá: qFwsoLp •Ows (hebr. sôp̄ pāsûq) e 'oqwF s¸pK •Ows (aram. sôp̄ pǝsûqā’).
Cf. Jastrow, 2005, p. 968 e 1193; Sokoloff, 2002a, p. 371 e 439; idem, 2002b, p. 795 e 916; Melamed, 2001, p.
318 e 348; idem, 2005, p. 382 e 419; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1104; Koehler, Baumgartner e Stamm,
2000, p. 1938; Kirst et alii, 1989, p. 294; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1715; Mitchel, 2002, p. 111;
Gesenius, 1962, p. 917; Robinson, 1882, p. 716; Tregelles, 1952, p. 581; Fürst, 1867, p. 973. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1273 e 1505; Alcalay, 1986, col. 1742 e 2066 e Berezin, 1995, p. 475 e 532.
Observação: os dicionários de aramaico bíblico somente registram o vocábulo •Ows (aram. sôp̄).
501 Cf BHK, p. LI; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; MGK, p. xy (p. 18);
C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; C XII, p. 31; Koren, 1996, p. 20-21;
Frensdorf, 1968, p. 18; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIII-LXXXIV; Yeivin, 1980, p. 107; idem, 2003, p. 86; Kelley,
Mynatt e Crawford, 1998, p. 161; Scott, 1995, p. 48; Römer e Macchi, 1994, p. 18; Hyvernat, 1905, p. 522;
Ginsburg, 1968, p. 255; Herzog, 1972, col. 1104 e Francisco, 2005b, p. 144.
500
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Comentário:
Deuteronômio 26.14: a nota massorética do Códice L assinala que o título divino
com sufixo pronominal de primeira pessoa do singular yAh»lÈ' (hebr. ’ĕlōhāy, meu Deus)
consta em oito passagens bíblicas, vocalizado com o sinal qamets ( ƒ ). As oito referências
bíblicas encontradas na masora magna do Códice L são as seguintes: Nm 22.18; Dt 18.16;
26.14; 1Rs 3.7; 17.20, 21; 2Cr 2.3 e Sl 35.24. Essa mesma forma, com o sinal vocálico
qamets, aparece sempre junto com os acentos disjuntivos de cantilação ’atna' e silluq, com a
exceção de dois casos: Sl 84.11 e 86.2, em que aparece na forma yah»lÈ' (hebr. ’ĕlōhay, meu
Deus), possuindo o sinal vocálico pata' ( a

).502 Tal questão está relacionada com a forma

da elocução bíblica em destaque, que em estado de pausa (quando a expressão aparece no
texto bíblico hebraico, possuindo o acento disjuntivo de cantilação ’atna' ou o acento
disjuntivo de cantilação silluq), possui o sinal vocálico qamets.
o h∆z-£Fg¬ (hebr. gam-zeh hāḇel, também isso é nulidade) aparece
Eclesiastes 5.9: a frase lebh

quatro vezes no final de versículo bíblico. A masora magna do Códice L fornece as quatro
referências bíblicas: Ec 2.19; 5.9; 7.6 e 8.10.503 A questão está relacionada com a freqüência de
tal frase no final de versículo bíblico no livro de Eclesiastes.
O sintagma massorético aramaico 'oqwF s¸Kp 'opOws (sôp̄ā’ pǝsûqā’), ou seu equivalente
hebraico qFwsoLp •Ows (sôp̄ pāsûq), indica dois usos: 1. a segunda parte do versículo bíblico (a
parte “b”), isto é, o trecho posterior ao acento disjuntivo de cantilação ’atna'; 2. o acento
disjuntivo de cantilação silluq, o qual é o último acento do versículo bíblico, indicando o
término do mesmo. A expressão massorética 'oqwF s¸Kp 'opOws (aram. sôp̄ ā’ pǝsûqā’), em
Deuteronômio 26.14, denota, especificamente, o acento de cantilação silluq e, em Eclesiastes
5.9, significa o segundo trecho (a parte “b”) do versículo bíblico.
K 'opwO s (aram. sôp̄ ā’ pǝsûqā’) e qFwsop
L •Ows
Atualmente, as unidades terminológicas 'oqwF s¸p

(hebr. sôp̄ pāsûq) indicam, mas não nas anotações da massorá, o sinal gráfico de término do
versículo bíblico, constituído, normalmente, por dois pontos em posição vertical ( : ). Nas
gramáticas de hebraico bíblico, o termo sempre denota tal sinalização gráfica. Hoje em dia, o

Cf. BHQ Dt, p. 44*; Weil, 2001, § 960, p. 119; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 678, p. 77; Seijas de los RíosZarzosa, 2002, p. 125 e Even-Shoshan, 1997, p. 73.
503 Cf. BHQ Mg, p. 41*; Weil, 2001, § 3703, p. 402 e Even-Shoshan, 1997, p. 239.
502
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nome específico para indicar o último acento de cantilação do versículo bíblico é silluq (hebr.
qFwl
G s
i , sillûq, interrupção) que possui a seguinte forma: Ω .504

A unidade lexical massorética 'oqFws¸Kp 'opOws (aram. sôp̄ā’ pǝsûqā’) (e seu equivalente
qFwsoLp •Ows, hebr. sôp̄ pāsûq), em termos de neologia semântica, pode ser classificada como

estreitamento, no uso da massorá, mas possuindo dois significados, que já foram
comentados acima. Em relação ao seu campo de significados admissíveis, a mesma expressão
pode ser classificada como polissemêmica.505

§ 59
'rdys
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 96.7.

masora magna.

Salmo 96.7.

tÙ~xp
K¸ H
¸ m
i h√whyal ˚bAh
:zOvw√ dÙbAk
– h√whyal ˚bAh £yim
G av

(...) §whnmysw $'yO twxpSm

Dai ao SENHOR, famílias dos

'rdys lkw o

povos, dai ao SENHOR glória e

yrbdd 'ytylt
506(...)

txpSm b
$ §m b
$ t
$ wkd y$myh

força;

Ë yis (aram. sîḏǝrā’).507
Termo massorético em destaque: '‡rd

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. ordem, seqüência; 2. fila, fileira; 3.
arranjo, arrumação; 4. sucessão; 5. ordem ou seção das Escrituras; 6. porção ou
perícope de leitura do Pentateuco; 7. ordem ou divisão da Mishná; 8. ordem das
orações; 9. pilha; 10. colunata; 11. livro; 12. classe.508

Cf. BHS (Tabula Accentuum); Koren, 1996, p. 20, 21, 24 e 25; Wickes, 1970, p. 13 (primeira parte) e p. 16
(segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454; Yeivin, 1980, p. 176; idem, 2003, p. 147; Gesenius, 1980, p. 59; Joüon
e Muraoka, 1993, p. 64; Weingreen, 1959, p. 20; Seow, 1995, p. 64; Ross, 2005, p. 569-570; Hollenberg e
Budde, 1991, p. 32; Kelley, 1998, p. 36 e 439; Kerr, 1980, p. 94 e Francisco, 2005b, p. 191 e 193.
505 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
506 O Códice A não possui anotação para tal caso em sua massorá.
507 Esse termo massorético é registrado em algumas passagens do Códice L, cf. Gn 32.4 (mp); Êx 6.2 (mp); Dt
29.9 (mp); Sl 96.7 (mm) etc. Geralmente, tal unidade lexical massorética aparece nas listagens no final do
Pentateuco, dos Profetas e dos Escritos do Códice L.
508 Cf. Jastrow, 2005, p. 959; Sokoloff, 2002a, p. 368; idem, 2002b, p. 799; Melamed, 2001, p. 317 e idem, 2005, p. 381.
504
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Significado do termo na massorá: seder (seção de leitura bíblica, segundo a tradição
judaica palestina).509
Expressão bíblica em destaque: tÙx¸p
K H
¸ m
i (hebr. mišpǝḥôṯ, famílias dos).
Significado da nota massorética: “a locução tÙx¸KpH
¸ m
i (hebr. mišpǝḥôṯ, famílias dos) (twxpSm)
consta em 11 passagens ('$ yO ) da Bíblia Hebraica e suas referências bíblicas são (§whnmysw)
(...); e sempre (lkw) no terceiro seder ('ytylt 'rdys) do livro das Crônicas (y$myh yrbdd)
$ §m b
$ ) que
é registrada uma forma similar ($twkd) a essa, com a exceção de dois casos (b
K H
¸ m
i (hebr. mišpǝḥôṯ, famílias dos) (txpSm) (...)”. Observação: o termo
é a forma tÙx¸p
Ë yis (aram. sîḏrā’) é composto por completo, além de possuir ortografia
massorético '‡rd

normativa: 'rdys.
Comentário:
Segundo a observação massorética do Códice L, no Salmo 96.7, a locução tÙx¸Kp¸Him
(hebr. mišpǝḥôṯ, famílias dos) consta em 11 passagens da Bíblia Hebraica: Gn 10.18; Nm 3.30;
3.35; 4.18, 24; 27.1; Ez 20.32; Zc 14.17; 1Cr 16.28 e Sl 96.7. No terceiro seder do livro das
Crônicas, que abrange de 1Crônicas 6.34 a 8.39, consta uma forma similar: taxaKp¸Him (hebr.
mišpaḥaṯ, família do, cf. 1Cr 6.39, 46, 55 e 56), salvo com duas exceções: tÙx¸Kp¸Him (hebr.
mišpǝḥôṯ, famílias dos, cf. 1Cr 6.51 e 7.5).510

A unidade terminológica massorética de procedência aramaica '‡rËdyis (sîḏǝrā’) e seu
equivalente hebraico rÂdEs (sēḏer) indicam uma divisão de leitura do texto da Bíblia Hebraica,
de acordo com a tradição judaica de origem palestina. Tal divisão engloba, aproximadamente,
de um capítulo e meio a dois, sendo adotada em todos os livros da Bíblia Hebraica,
totalizando 452 sedarim (£yÊr‡d¸s, hebr. sǝḏārîm; §yÊr‡d¸s ou y„rËdyis, aram. sǝḏārîn ou sîḏǝrê). No
início de cada seder, encontra-se um símbolo alocado à margem do texto: ás (a letra samekh [s],
que é a inicial dos termos '‡rËdyis [sîḏǝrā’] ou rÂdEs [sēḏer], com um adorno sobreescrito [ º ]).
Ocasionalmente, o Códice L coloca junto ao sinal do seder uma letra hebraica com valor
numérico, indicando sua seqüência (ex.: 1Cr 1.1: $'ás [início do primeiro seder do livro de
Crônicas], 1Cr 4.10: $bás [início do segundo seder do livro de Crônicas], 1Cr 6.34: Ogás [início do
Cf. BHK, p. LI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. xy (p. 18); Dotan,
1972b, col. 1406-1407; Yeivin, 1980, p. 39-40; idem, 2003, p. 38; Frensdorff, 1968, p. 9; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 155; Scott, 1995, p. 54; Hyvernat, 1905, p. 226 e Francisco, 2005b, p. 138 e 168.
510 Cf. Weil, 2001, § 3361, p. 369; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra m, § 846, p. 249 e Even-Shoshan, 1997, p. 722.
509
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terceiro seder do livro de Crônicas] etc.).511A anotação da masora magna no Salmo 96.7 faz
alusão ao terceiro seder do livro das Crônicas (aram. £yim√Fyah y„r¸bÊdGËd 'ƒyotyil¯Gt '‡rËdyis, aram. sîḏǝrā’
tǝlîṯāyā’ dǝḏiḇrê hay-yāmîm), que abrange de 1Crônicas 6.34 a 8.39.
Ë yis (aram. sîḏǝrā’) (ou seu equivalente hebraico rÂds
E ,
A unidade léxica da massorá '‡rd

hebr. sēḏer) denota, o oposto das várias definições encontradas nos dicionários de aramaico
usados nesta pesquisa, unicamente e especificamente, o seder, isto é, um bloco de leitura do
texto da Bíblia Hebraica. Tal característica indica tanto estreitamento como monossememia.512

§ 60
'nmys
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 20.17.

masora parva.

Deuteronômio 20.17.

yit
G x
i h
a £EmyÊrx
· Gat £„rx
· h
a -yik
–

514

s
$ wO p
$ k
$ m
$ t
$

$mys

'etita, o emorita, o cana-

y«z∑ r
Ê p
K¸ h
a wÃ y«nv
· n¬ k
–¸ h
a yÊrm
O '
È h
A wÃ
reH'
· k
–a

Com efeito, votarás ao interdito o

anita, o perizita, o 'ivita e o

yis˚bÃyh
a wÃ y«wF x
i h
a

513

iebusita, conforme o SENHOR,

:ßyeh»l'
È h√whÃy ßÃwF c
i

teu Deus, te ordenou,

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Lamentações 4.8.

masora magna.

Lamentações 4.8.

'◊l £ﬂr'
Û t
GA rÙx¸H
K m
i ™aH
~ x
A
£ﬂrÙv dapc
A tÙc˚xab
– ˚r¸k
– n«

§whnmysw d
$ ¢Sx

Seu aspecto, porém, tornou-se mais

:o:'rwxSd 'nkSm 'SmS

escuro que a fuligem; ninguém os

qyv'
515

reconhece nas ruas; a pele se lhes enruga

:¶Evk
A h√yh
A HEby√ £Amc
¸ v
a -lav

sobre os ossos, ressequida como o lenho.

Cf. Dukan, 2006, p. 8, 103, 104 e 106; Ginsburg, 1966, p. 33-34; Tov, 2001, p. 53; Yeivin, 1980, p. 39-40; idem,
2003, p. 38; Dotan, 1972b, col. 1406-1407; Würthwein, 1995, p. 20; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 155;
Brotzman, 1994, p. 48; Roberts, 1951, p. 39; Deist, 1981, p. 63 e 101 n. 48; Kristianpoller, 1942a, p. 400; Gray
e Gilmor, 1963, p. 974; Scott, 1995, p. 1-2 e Francisco, 2005b, p. 168-169.
512 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
513 Falta o circellus sobre os nomes bíblicos em destaque no texto do Códice L.
514 O Códice A não possui mais tal trecho do livro de Deuteronômio.
515 O Códice A não possui mais o texto do livro de Lamentações.
511
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Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Esdras 3.4.

masora magna.

Esdras 3.4.

tÙ–ks
–u h
a gax-te' ˚W·vyC¬ w¬

Depois celebraram a festa das
Tendas,

£Ùy¸b
– £Ùy talOvwÃ b˚tAk
– k
–a

Xap
K H
~¸ m
i k
–¸ rAp
K s
¸ m
i b
–¸

(...) m
$ ysw xtp h
$ XpSmk

516

:ÙmÙy¸b
– £Ùy-rabd
–Ë

como

está

escrito,

apresentando o holocausto dia após
dia segundo o número cotidiano

fixado pelo costume.

o yis (aram. sîmānā’).517
Termo massorético em destaque: 'ƒnm

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. sinal, signo, marca; 2. marca de
identificação; 3. nota, nota mnemônica; 4. cifra; 5. indício, presságio; 6. distintivo; 7.
santificação da lua nova.518
Significados do termo na massorá: 1. referência bíblica; 2. seqüência mnemônica; 3.
referência mnemônica aramaica.519
Expressões bíblicas em destaque: Deuteronômio 20.17: y«Fwixah y«∑zÊr¸KpahÃw y«n·v¬n¸–kah yÊrOmÈ'AhÃw yiGtixah
yis˚bÃyh
a wÃ (hebr. haḥittî wǝhā’ĕmōrî hak-kǝna‘ănî wǝhap-pǝrizzî haḥiwwî wǝhayǝḇûsî, o ḥetita, e o

emorita, o canaanita, e o perizita, o ḥivita e o iebusita); Lamentações 4.8: ™aHAx (hebr.
ḥāšaḵ, tornou-se escuro); Esdras 3.4: Xap
K H
¸ m
i k
–¸ (hebr. kǝmišpaṭ, como norma de).

Significados das notas massoréticas:
Deuteronômio 20.17: “a seqüência mnemônica ($mys) para os nomes dos seis povos cananeus
é a seguinte: $s Ow $p $k $m $t”. Observação: a unidade terminológica massorética 'ƒnomyis
(aram. sîmānā’) é sintetizada como $mys.
Lamentações 4.8: “a expressão verbal ™aHx
A (hebr. ḥāšaḵ, tornou-se escuro) (¢Sx) consta quatro
vezes ($d) na Bíblia Hebraica e suas referências mnemônicas aramaicas são (§whnmysw):

O Códice A não contém mais o texto do livro de Esdras-Neemias.
Esse termo é registrado muitas vezes na massorá do Códice L, cf. Nm 26.33 (mm); Dt 20.17 (mp); 32.29 (mm);
Js 9.1 (mp); Rt 4.7 (mm); Ct 1.4 (mm); Ec 2.18 (mm); Et 3.8 (mm); Ne 3.19 (mm); 8.3 (mm) etc. Na massorá
do Códice L, é registrada também a forma cognata hebraica §omyis (sîmān).
518 Cf. Jastrow, 2005, p. 981-982; Sokoloff, 2002a, p. 375; idem, 2002b, p. 805-806; Melamed, 2001, p. 320 e idem,
2005, p. 385. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1286; Alcalay, 1986, col. 1760 e Berezin, 1995, p. 478.
519 Cf. BHK, p. LI; BHS, p. LVI; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; MGK, p. xy (p.
18); C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; C XII, p. 31; Díaz Esteban,
1975, p. LXXXIII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 157-160; Yeivin, 1980, p. 108-109; idem, 2003, p. 86-87;
Hyvernat, 1905, p. 228; Jouön e Muraoka, 1993, p. 71; Gesenius, 1980, p. 67 e Francisco, 2005b, p. 139.
516
517
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'ﬂrwO x¸Hd
ÊG 'ƒnk
¸G H
¸ m
a 'oHm
¸ H
i qyiv'
o (aram. ’ā‘îq šimšā’ maškǝnā’ dišǝḥôrā’, afligiu o sol a tenda que
o yis
é escura) ('rwxSd 'nkSm 'SmS qyv')”. Observação: a unidade léxica massorética 'ƒnm

(aram. sîmānā’) possui sufixo pronominal de terceira pessoa masculina no plural:
§OwhÕnïo myis (aram. sîmānhôn), sendo escrita por extenso: §whnmys.

Esdras 3.4: “a locução Xap
K H
¸ m
i k
–¸ (hebr. kǝmišpaṭ, como norma de) (XpSmk) consta em cinco
passagens (h
$ ) da Bíblia Hebraica com o sinal vocálico pata' (xtp) e suas referências
bíblicas são (m
$ ysw) (...)”. Observação: o termo da massorá 'ƒnm
o yis (aram. sîmānā’) é
$ ys.
abreviado como m

Comentário:
Deuteronômio 20.17: a masora parva do Códice L, no referido texto bíblico, possui
uma anotação sobre a seqüência correta dos nomes de seis povos cananeus e a referência
$ wO p
$ k
$ m
$ t
$ . Cada caractere do alfabeto hebraico é
mnemônica é dada em forma de acrônimo: s

uma referência ao nome do povo que habitava Canaã. O texto abaixo mostra a
correspondência de cada letra hebraica com sua denominação gentílica. Observação: o
caractere de referência em cada nome é colocado em destaque.
letra:

nome do povo cananeu:

t
$

yt
Gi x
i ah (hebr. haḥittî, o ḥetita).

m
$

yÊrm
O 'È h
A wÃ (hebr. wǝhā’ĕmōrî, e o emorita).

k
$

y«nv
· n¬ k
–¸ h
a (hebr. hak-kǝna‘ănî, o canaanita).

p
$

y«z∑ r
Ê p
K¸ h
a wÃ (hebr. wǝhap-pǝrizzî, e o perizita).

wO

ywF« x
i h
a (hebr. haḥiwwî, o ḥivita).

s
$

ys
i ˚bÃyahwÃ (hebr. wǝhayǝḇûsî, e o iebusita).

Tal classe de nota massorética indica seqüência mnemônica, advertindo o leitor
ou escriba sobre a exata redação, em termos de seqüência e número, dos nomes dos
povos de Canaã em diversas passagens do texto bíblico hebraico. A observação
massorética era um alerta para que o escriba não adicionasse ou omitisse algum nome e,
além disso, fazê-lo obedecer à exata seqüência em que cada um aparece em cada
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passagem da Bíblia Hebraica sobre a relação dos povos cananeus. Tal recurso auxiliava a
memorização de seqüência e de número de determinadas expressões e nomes que
aparecem em várias passagens do texto bíblico hebraico.520
Lamentações 4.8: a anotação massorética observa que a expressão verbal ™aHx
A (hebr.
ḥāšaḵ, tornou-se escuro) consta em quatro passagens da Bíblia Hebraica: Is 5.30; 13.10; Jó 18.6

e Lm 4.8.521 A masora magna do Códice L, na citada passagem bíblica, complementa a
anotação com uma frase mnemônica redigida em aramaico, na qual cada locução faz referência
às quatro passagens bíblicas. A referência mnemônica possui a seguinte formulação:
'ﬂrwO x¸Hd
ÊG 'ƒnk
¸G H
¸ m
a 'oHm
¸ H
i qyiv'
o (aram. ’ā‘îq šimšā’ maškǝnā’ dišǝḥôrā’, afligiu o sol a tenda que é

escura). Abaixo, há um esquema com a correspondência entre cada uma das expressões da
frase mnemônica aramaica com cada uma das expressões bíblicas em hebraico.
qyiv'
o (aram. ’ā‘îq, afligiu)

alusão a

h
o yepyÊrv
œ b
Ga (hebr. ba‘ărîp̄eyhā, em nuvens espessas)

(cf. Is 5.30).
'oHm
¸ H
i (aram. šimšā’, o sol)

'ƒnk
¸G H
¸ m
a

alusão a

(aram. maškǝnā’, a alusão a

HemH
Ke h
a (hebr. haš-šemeš, o sol) (cf. Is 13.10).
wO l›h'
o b
¸G (hebr. bǝ’ohŏlô, em sua tenda) (cf. Jó 18.6).

tenda)
'ﬂrwO x¸Hd
ÊG (aram. dišǝḥôrā’, que

alusão a

™aHx
A (hebr. ḥāšaḵ, tornou-se escuro) (cf. Lm 4.8).

é escura)
o yepyÊrv
œ b
Ga (hebr.
A expressão qyiv'o (aram. ’ā‘îq, afligiu) é a alusão escolhida para a locução h

ba‘ărîp̄eyhā, em nuvens espessas), em Isaías 5.30. A relação, possivelmente, pode estar no fato

de que nuvens escuras causam uma impressão de aflição ou de angústia. Outra possibilidade é
que a expressão aramaica aludiria, possivelmente, à idéia de opressão e de amargura que está
presente no texto bíblico de Isaías 5.30.

Cf. Dotan, 1972b, col. 1424-1425; Yeivin, 1980, p. 69, 70 e 109; idem, 2003, p. 63 e 87; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 158-159; Marcus, 1999, parágrafo 6 e Francisco, 2005b, p. 139 n. 2.
521 Cf. BHQ Mg, p. 45*; Weil, 2001, § 1676, p. 197; Ognibeni, 1995b, § 271, p. 395; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x,
§ 437, p. 500; Frensdorff, 1968, p. 72 e Even-Shoshan, 1997, p. 405.
520
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A elocução 'oHm
¸ H
i (aram. šimšā’, o sol) alude à expressão HemKeHh
a (hebr. haš-šemeš, o sol),
em Isaías 13.10. Ambas as locuções são correspondentes e possuem o mesmo sentido.
¸G H
¸ m
a (aram. maškǝnā’, a tenda) faz alusão à expressão wO l›h'
o b
¸G (hebr. bǝ’ohŏlô,
A locução 'ƒnk

em sua tenda), na passagem de Jó 18.6.
A expressão 'ﬂrwO x¸Hd
ÊG (aram. dišǝḥôrā’, que é escura) é uma alusão à elocução verbal ™aHx
A
(hebr. ḥāšaḵ, tornou-se escuro), no texto de Lamentações 4.8.
Esdras 3.4: a masora magna do Códice L, no trecho de Esdras 3.4, informa que a
locução Xap
K H
¸ m
i k
–¸ (hebr. kǝmišpaṭ, como norma de), vocalizada com o sinal pata' ( a ), consta em
cinco passagens bíblicas: Êx 21.9; Jz 18.7; 2Rs 17.33; 2Cr 8.14 e Ed 3.4.522 A forma XaKp¸Him
K H
¸ m
i (hebr. mišpāṭ, norma).
(hebr. mišpaṭ, norma de) é o construto singular do vocábulo Xop

Alguns eruditos argumentam que o termo massorético de origem aramaica 'ƒnm
o yis
(sîmānā’) ou seu correlato hebraico §omyis (sîmān) podem ter relação com o vocábulo grego
σηµεον (sēmeîon), pois, tanto em aspectos fonéticos e de significação, todos os três termos

citados possuem aproximações lingüísticas.523 Confirmando tal ótica, os dicionários de grego
usados nesta pesquisa definem a palavra σηµεον (sēmeîon) como: 1. sinal, distintivo, marca; 2.
presságio, augúrio, prodígio; 3. pisada; 4. aviso; 5. selo; 6. bandeira; 7. prova.524
o yis (aram. sîmānā’) (também seu cognato §omyis
A unidade terminológica massorética 'ƒnm

[hebr. sîmān]) ocorre com muita freqüência na massorá, indicando três funções: 1. referência
bíblica (como no caso visto em Esdras 3.4), 2. seqüência mnemônica (como no caso de
Deuteronômio 20.17) e 3. referência mnemônica aramaica (como na situação vista em
Lamentações 4.8). Em cada uma das três ocorrências percebe-se estreitamento, em
comparação com os diversos significados registrados nos dicionários de aramaico consultados
nesta pesquisa. Como a unidade léxica possui três significados nas anotações massoréticas,
pode ser classificada como polissemêmica.525

Cf. BHQ Ed-Ne, p. 28*; Weil, 2001, § 514, p. 63; Ognibeni, 1995b, § 16 E, p. 116; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra
§ 862, p. 250; Frensdorff, 1968, p. 204 e Even-Shoshan, 1997, p. 724.
523 Cf. Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Gesenius, 1980, p. 67; Hyvernat, 1905, p. 228; Sokoloff, 2002a, p.
375 e idem, 2002b, p. 805.
524 Cf. Bailly, 2000, p. 1743; Pereira, 1998, p. 515 e Dicionários Acadêmicos, 2004, p. 668.
525 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
522
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§ 61
'rpys
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 7.3.

masora parva.

Deuteronômio 7.3.

ß¸t
G b
–i £Ab
– §Et
G x
a ¸ tt
i '◊lw~Ã

$pysb wO sp '$ r zO Oy

526

Não contratarás casamento com
eles, não darás tua filha a seus

ÙGtb
i ˚ Ùn¸bl
i §Et
G t
i -'◊l

filhos, e não tomarás suas filhas

:ß∆nb
¸ l
i x—q
– t
i -'◊l

para o teu filho,

Ÿ yis (aram. sîp̄ ǝrā’).527
Termo massorético em destaque: 'ﬂrp

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. livro; 2. livro bíblico; 3. documento;
4. carta, missiva; 5. tomo, volume; 6. rolo; 7. escritura; 8. registro, inscrição; 9. cobre.528
Significado do termo na massorá: livro bíblico.529
Expressão bíblica em destaque: '◊lwÃ (hebr. wǝlō’, e não).
Significado da nota massorética: “a conjunção waw junto com o advérbio de negação consta
17 vezes (zO yO ) no início de versículo (wO sp '$ r) neste livro (no livro de Deuteronômio)
(p
$ ysb)”. Observação: o termo massorético 'ﬂrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ ǝrā’) é abreviado como $pys.

O Códice A não possui mais tal trecho do livro de Deuteronômio. Ginsburg registra em sua coleção de
anotações massoréticas uma formulação diferente para este caso: rb '$ l #hytwkd £yqwspd hS'r hrwt hnSm lkw
'
$ lÕw z"y §m (“e sempre no livro de Deuteronômio, em início de versículos bíblicos, consta o advérbio de negação
'
$ l [hebr. lō’, não], com a exceção de 17 casos em que encontra-se a conjunção waw junto com o advérbio de
negação $'lÕw [hebr. wǝlō’, e não]”), cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra l, § 60, p. 121.
527 Tal termo consta em inúmeras passagens da massorá do Códice L, cf. Dt 4.40 (mp); 1Rs 15.29 (mm); 2Cr 18.9
(mp); Ec 2.26 (mm); Lm 3.31 (mp); Ed 6.9 (mm); Ne 4.8 (mp) etc.
528 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1104; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1939; Kirst et alii, 1989, p.
295; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1716; Mitchel, 2002, p. 111; Gesenius, 1962, p. 917; Robinson, 1882,
p. 732; Tregelles, 1952, p. 594; Fürst, 1867, p. 994; Jastrow, 2005, p. 1018; Sokoloff, 2002a, p. 387; idem,
2002b, p. 807-808; Melamed, 2001, p. 325 e idem, 2005, p. 391. O cognato do termo aramaico 'ﬂrpŸ yis (sîp̄ǝrā’) é
o vocábulo hebraico repsE (sēp̄er), possuindo as mesmas acepções, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 706;
Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 766-767; Clines, 2001, p. 282; Alonso Schökel, 1997, p. 471; Kirst et
alii, 1989, p. 170; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1056; Mitchel, 2002, p. 53; Gesenius, 1962, p. 551;
Robinson, 1882, p. 732; Tregelles, 1952, p. 594; Fürst, 1867, p. 993-994 e Jastrow, 2005, p. 1017. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1318; Alcalay, 1986, col. 1811 e Berezin, 1995, p. 486.
529 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; C Js-Jz, p. 11; C
Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 11; C Ez, p. 11; C XII, p. 31; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIV; Dotan,
1972b, col. 1422; Yeivin, 1980, p. 109; idem, 2003, p. 87; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 160; Scott, 1995,
p. 47; Römer e Macchi, 1994, p. 18; Hyvernat, 1905, p. 233; Ginsburg, 1968, p. 238 e Francisco, 2005b, p. 144.
526
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Comentário:
A masora parva do Códice L na passagem de Deuteronômio 7.3 informa que a locução
'◊lwÃ (hebr. wǝlō’, e não) é encontrada 17 vezes em início de versículo nesse mesmo livro bíblico.

A lista com as referidas passagens bíblicas consta na masora magna do Códice L, mas na
passagem de Deuteronômio 19.10: Dt 1.26; 2.30; 5.21; 7.3, 26; 13.18; 16.4, 22; 17.17; 19.10, 21;
23.6; 28.14; 29.3, 13; 30.13 e 34.10.530 O termo massorético 'ﬂrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ ǝrā’), que é
registrado em forma abreviada (p
$ ys) na passagem bíblica em destaque (Dt 7.3), refere-se, neste
caso, ao livro bíblico de Deuteronômio.
¸ [aram.
Na massorá, a unidade lexical 'ﬂrŸpyis (aram. sîp̄ǝrā’) (como seu sinônimo raps

sǝp̄ar]) quanto seu cognato reps
E [hebr. sēp̄er]) indica, unicamente e especificamente, algum livro

bíblico e não algum outro documento, carta, inscrição, registro etc. De acordo com tal
característica, a unidade terminológica da massorá pode ser classificada como monossemêmica,
além de possuir características que indicam estreitamento.531

§ 62
§yhgwm §yrpys
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Eclesiastes 9.15.

masora parva.

Eclesiastes 9.15.

£Akx
A ~ §Ek
– s
¸ m
i Hyi' h
– b
A 'Acm
A ˚

h
$ gwm p
$ ysbw $l

532

Vivia nela um homem pobre,

mas sábio,

ryivh
A -te' '˚h-Xal
G m
i ˚

que,

na

sua

sabedoria, salvou a cidade.

rakz√ '◊l £ﬂd'
A wÃ ÙtAmk
¸ x
A b
–¸
:'˚Ghh
a §Ek
– s
¸ m
Gi h
a Hyi'h
A -te'

Termo massorético em destaque: §yihgÃ ˚m §yÊrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrîn mûḡǝhîn).533

Cf. Weil, 2001, § 1165, p. 141; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra l, § 60, p. 121; Seijas de los Ríos-Zarzosa, 2002, p.
82-83 e Even-Shoshan, 1997, p. 579-580.
531 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
532 O Códice A não possui mais o texto do livro de Eclesiastes.
533 Tal expressão consta em três passagens da masora parva do Códice L, cf. Ec 7.23; 9.15 e Lm 2.18.
530
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Significado da expressão em dicionários de aramaico: livros corrigidos, livros revisados.534
Significado da expressão na massorá: códices massoréticos corrigidos.535
A §Gk
E s
⁄ m
i (hebr. miskēn ḥākhām, um pobre sábio).
Expressão bíblica em destaque: £Akx

Significado da nota massorética: “a locução £Akx
A §Gk
E s
⁄ m
i (hebr. miskēn ḥākhām, um pobre
$ ), sendo atestada nos códices massoréticos corrigidos
sábio) é um hapax legomenon (l
$ gwm p
$ ysbw)”. Observação: o sintagma massorético §yihgÃ ˚m §yÊrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ ǝrîn mûḡǝhîn)
(h

é abreviado como $hgwm $pys.
Comentário:
A nota da masora parva do Códice L em Eclesiastes 9.15 observa que a locução
£Akx
A §Gk
E s
⁄ m
i (hebr. miskēn ḥākhām, um pobre sábio) é um hapax legomenon e este dado é atestado

por determinados códices massoréticos corrigidos.536
A identificação exata de tal expressão massorética é atualmente motivo de estudos. A
forma original aramaica do sintagma sugere, possivelmente, que trata-se de um nome no plural,
$ gwm) indica, claramente, tal dado: §yihgÃ ˚m (mûḡǝhîn, corrigidos).
pois o último termo abreviado (h
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrîn mûḡǝhîn, códices
Portanto, a locução massorética completa seria §yihgÃ ˚m §yÊrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrê mûḡǝhê, códices massoréticos
massoréticos corrigidos) ou ainda yEhgÃ ˚m y„rp

corrigidos). Existem dois tipos de abreviaturas encontradas na masora parva do Códice L:
$hgwm $pys (cf. Ec 7.23 e 9.15) e gO wm p
$ ys (cf. Lm 2.18). A abreviatura encontrada em Eclesiastes

7.23 e 9.15 apóia a sugestão de que se trata de uma denominação no plural. Todavia, a
abreviatura encontrada em Lamentações 2.18 (Ogwm $pys) não deixa tão evidente tal parecer, pois
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrā’ mûḡâ, códice
se poderia deduzir um possível nome no singular: hƒg˚m 'ﬂrp

massorético corrigido). A questão, aqui discutida, está relacionada com alguns códices
massoréticos corrigidos meticulosamente, surgidos antes do século X, que serviam como
modelos ou eram determinados documentos seguros e aprovados para confecção de outros
manuscritos da Bíblia Hebraica, na época medieval.537

Cf. Berezin, 1995, p. 335.
Cf. BHK, p. L; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVI; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII; BHQ Dt, p. XXVIII; C Is, p. 11; C Jr,
p. 11; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 133-134; Yeivin, 1980, p. 99-100; idem, 2003, p. 82; Dotan, 1972b,
col. 1423; Scott, 1995, p. 48 e Francisco, 2005b, p. 144.
536 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 684.
537 Cf. Ginsburg, 1966, p. 429-431; Dotan, 1972b, col. 1423; idem, 1990, p. 39; Yeivin, 1980, p. 138-139; idem,
2003, p. 115; Broydé, 1916, p. 178 e Francisco, 2005b, p. 278-279. O mesmo códice é citado em uma longa
listagem na compilação massorética de Ginsburg, cf. Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 657, p. 607-611.
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Para Dotan (1972b e 1990) a expressão, por causa de suas abreviaturas, principalmente
aquelas encontradas na massorá do Códice L, se refere a vários manuscritos e não somente a
um. Yeivin (1980 e 2003), por outro lado, demonstra dúvida se se trata de um único
documento ou de vários. Ginsburg (1966), Broydé (1916) e Würthwein (1995) adotam a
denominação tradicional “Códice Muga” (hebr. hƒg˚m reps
E , sēp̄er mûḡâ), demonstrando aceitarem
a hipótese de que se trata de um único manuscrito massorético modelo. Os três mencionam,
ainda, uma outra denominação para o mesmo documento: “Muga” (hebr. hƒg˚m, mûḡâ). 538
É possível encontrar nas listagens dedicadas à terminologia massorética opiniões
diversas sobre a identificação da expressão em análise. Tal variedade de deduções demonstra
que atualmente a identificação definitiva do códice ou dos códices ainda não é totalmente
resolvida. As fontes listadas abaixo trazem formas, abreviaturas e definições.539
$ = hgwm rps (códice manuscrito corrigido).
BHK: Ogwm = hgwm, gO wm s

BHS: hgwm $pys = hgwm yrpys (códices manuscritos corrigidos).
BHQ: 'gwm rps, gO wm p
$ ys, gO wm (texto correto, texto corrigido).
C Is: gO wm = hgwm, Ogwm $ps = hgwm rps (Muga, Códice Muga).
$ s = hgwm rps (Muga, Códice Muga).
C Jr: Ogwm = hgwm, gO wm p
$ ys = hgwm rps (texto ou textos meticulosamente escritos ou corrigidos).
Yeivin (1980): gO wm, gO wm p

Yeivin (2003): Ogwm, hgwm = hgwm rps (um códice corrigido).
Kelley, Mynatt e Crawford: hgwm (um texto ou códice corrigido cuidadosamente).
$ ys = hgwm yrpys (códice[s] manuscrito[s] corrigido[s] ou meticulosamente escrito[s]).
Scott: hgwm p
$ ys = hgwm yrpys (códices corrigidos).
Francisco: hgwm p

Este autor tende a aceitar a hipótese, defendida por Dotan (1972b e 1990), de que o
nome se refere a vários códices massoréticos corrigidos meticulosamente, tendo por base o
tipo de abreviatura encontrada na masora parva do Códice L, em Eclesiastes 7.23 e 9.15.
Ÿ yis (aram. sîp̄ ǝrîn mûḡǝhîn) não se refere a qualquer tipo
A locução massorética §yihgÃ ˚m §yÊrp

de texto, bíblico ou não, mas se refere, exclusivamente e unicamente, a determinados
documentos massoréticos modelos, compostos de maneira meticulosa, no período medieval,
Cf. Dotan, 1972b, col. 1423; idem, 1990, p. 39; Yeivin, 1980, p. 138; idem, 2003, p. 115; Ginsburg, 1966, p. 429
e 431; Broydé, 1916, p. 178 e Würthwein, 1995, p. 38.
539 Cf. BHK, p. L ; BHS, p. LVII ; BHQ Mg, p. XCVI ; BHQ Ed-Ne, p. XXVIII ; BHQ Dt, p. XXVIII ; C Is, p.
11; C Jr, p. 11; Yeivin, 1980, p. 99; idem, 2003, p. 82; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 133; Scott,
1995, p. 48 e Francisco, 2005b, p. 144.
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servindo de arquétipos para outros manuscritos. Devido a tal fato, no contexto da massorá, a
expressão demonstra estreitamento, além de ter características monossemêmicas.540

§ 63
hlgv
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Neemias 13.5.

masora magna.

Neemias 13.5.

£AHwÃ hAlÙdÃg hAk
– H
¸ l
i Ùl WavyC¬ w¬
-te' £y«nt
¸ nO £Öyn« p
A l
¸ ~ ˚yAh
ö

e havia preparado para ele uma
541(...)

lglgw

hlgv £vX dxb wO yO

grande sala onde depositavam,

antes, as oferendas, o incenso, os

£yilk
–E h
a wÃ h√nÙb¸l
G h
a hAxnÃ m
Gi h
a

utensílios, o dízimo do trigo, do

HÙryit
G h
a §√gd
–ﬂ h
a raWv
¸ m
a ˚

vinho novo e do azeite, o que estava

£«yC w« l
¸ h
a t¬wc
¸ m
i rAhc
¸ yC« ahwÃ

destinado aos levitas, aos cantores e

£yÊrv
· H
KO h
a wÃ £yÊrr
Ë H
O m
¸ ahwÃ

aos porteiros, da mesma forma que

:£y«nh
· k
–O h
a tam˚r¸t˚

a parte reservada em tributo para
os sacerdotes.

Termo massorético em destaque: holgƒ vœ (hebr. ‘ăḡālâ).542
Significado do termo em dicionários de aramaico: carruagem, carroça, carro.543
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação ‘agalá.544
A l
¸ wF yoh (hebr. hāyû lǝp̄ ānîm, depositavam, antes).
Expressão bíblica em destaque: £y«np
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A não possui mais o livro de Esdras-Neemias, por estar, atualmente, em estado fragmentário.
542 Esse item terminológico aparece uma única vez na massorá do Códice L, cf. Ne 13.5 (mm). O referido códice
massorético registra outra vocalização para esse acento massorético em sua listagem com nomes de acentos de
cantilação: holgÕ ev (aram. ‘eḡlâ), cf. L, fól. 480b, p. 972.
543 Cf. Alonso Schökel, 1997, p. 478; Jastrow, 2005, p. 1041; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 722; Koehler,
Baumgartner e Stamm, 1995, p. 785; Gesenius, 1962, p. 562; Robinson, 1882, p. 749; Tregelles, 1952, p. 605;
Fürst, 1867, p. 1012; Kirst et alii, 1989, p. 173; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1075 e Mitchel, 2002, p. 84.
Os cognatos aramaicos são as unidades léxicas 'Gt
o l
¸ g¬ œv (‘ăḡaltā’) e 'otl
¸ y≈gov (‘āḡêlṯā’), tendo as mesmas acepções de
seu equivalente hebraico, cf. Jastrow, 2005, p. 1041; Sokoloff, 2002a, p. 395; idem, 2002b, p. 842; Melamed,
2001, p. 330 e idem, 2005, p. 398. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1342; Alcalay, 1986, col. 1848 e
Berezin, 1995, p. 493.
544 Cf. Wickes, 1970, p. 11 e 21 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454; Yeivin, 1980, p. 212; idem, 2003, p. 176;
Revell, 1992, p. 595 e Francisco, 2005b, p. 192 e 199.
540
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Significado da nota massorética: “16 vezes (wO yO ) o acento disjuntivo de cantilação ‘agalá
(hlgv) e o acento conjuntivo de cantilação galgal (lglgw) aparecem juntos (£vX dxb)”.545
Observação: o termo massorético holgƒ vœ (hebr. ‘ăḡālâ) é escrito por extenso: hlgv.
Comentário:
Segundo a anotação da massorá, o acento disjuntivo de cantilação ‘agalá ( π ) e o acento
conjuntivo de cantilação galgal ( ö ) aparecem 16 vezes juntos nos 21 livros bíblicos compostos
em forma de prosa.546 Essa combinação rara de acentos massoréticos de cantilação é observada
e comentada por alguns estudiosos da massorá e de hebraico bíblico.547
O nome do acento ‘agalá (hebr. holgƒ vœ ,‘ăḡālâ) significa, basicamente, “carruagem, carroça,
carro”, sendo uma designação rara, mencionada em algumas fontes massoréticas. Na literatura
dedicada ao hebraico bíblico, tal acento é denominado, normalmente, pelas seguintes
designações: lOwdƒgF r≈zp
Ko (hebr. pāzēr gāḏôl, grande chicotada) e h‡rp
Ko -y≈nr
Ë q
— (hebr. qarnê-pārâ, chifres
de vaca). A denominação pazer gadol refere-se ao modo rápido de leitura, enquanto a
nomenclatura qarnê-pará (chifres de vaca) refere-se ao formato gráfico do acento, que
assemelha-se aos chifres de uma vaca ( π

) (ex.: hol
Ö gƒ v
œ ), segundo a ótica massorética. A

designação ‘agalá, refere-se, igualmente, ao formato visual do acento, mas relacionando-o a
rodas de uma carruagem ou carroça.548
O termo léxico holgƒ vœ (hebr. ‘ăḡālâ), agora em estudo, pode ser classificado como
estreitamento dentro da neologia semântica, pois denota, especificamente, o nome de um
acento massorético. O item lexicográfico da massorá indica, unicamente, o acento de
cantilação ‘agalá, podendo ser classificado como monossemêmico.549
Ginsburg fornece outra forma para essa anotação massorética: (...) #mysw hÖrp ynrqw wjmwy §b xry #vXb w#y (“16 vezes
o acento disjuntivo de cantilação ‘agalá e o acento conjuntivo de cantilação galgal aparecem juntos”), cf.
Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 140, p. 627. Observação: os acentos galgal e ‘agalá possuem nomes alternativos
nesta anotação: 1. galgal: wO mOwy §eGb ﬁxr
„ oy (hebr. yārēaḥ ben yômô, lua de um dia) e 2. ‘agalá: h‡rp
Ko -y≈nËr—q (hebr. qarnê-pārâ,
chifres de vaca). A masora finalis também possui a mesma nota, mas há um nome alternativo para o acento
‘agalá: lglgw lwdg rzp £vXb £yqwsp w"y (“16 versículos com os acentos ‘agalá e galgal”), cf. Frensdorff, 1968, p.
357. Observação: o acento ‘agalá é denominado aqui de lOwdƒFg r≈zpKo (hebr. pāzēr gāḏôl, grande chicotada).
546 Cf. BHQ Ed-Ne, p. 38*; Weil, 2001, § 3998, p. 434 e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 140, p. 627.
547 Cf. Wickes, 1970, p. 21 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454; Yeivin, 1980, p. 212; idem, 2003, p. 177;
Joüon e Muraoka, 1993, p. 65 e Gesenius, 1980, p. 60.
548 Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX ; BHQ Ed-Ne, p. XXXI ; BHQ Dt, p. XXXI ; Koren, 1996,
p. 20; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 140, p. 627; Frensdorff, 1968, p. 357; Wickes, 1970, p. 11 e 21
(segunda parte); Joüon e Muraoka, 1993, p. 65; Gesenius, 1980, p. 60; Dotan, 1972b, col. 1454; Yeivin,
1980, p. 212; idem, 2003, p. 176; Herzog, 1972, col. 1104; Scott, 1995, p. 31; Kerr, 1980, p. 93; Ross,
2005, p. 569 e Francisco, 2005b, p. 192 e 199.
549 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
545
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§ 64
§whymwp
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Daniel 3.21.

masora magna.

Daniel 3.21.

˚tipk
–¸ ™El
G '
i '√yC r
ﬁ b
¸ gF… §«yd
ﬁ 'Eb
–

§ÙhyEH
~ y¸X
~L p
Ka §ÙhyElb
–A r
Ë s
a b
–¸

550

wyimr
Ë ˚ §ÙhyEHb
u ¸l˚ §Ùh¸tl
A b
–¸ r
Ë k
a wÃ
:'At
G d
Ë q
÷ y√ 'ﬂr˚n §˚Gt'
a -'Ùg¸l

Então
§whnmysw

§whymwpb p
$ q
$ pm gO

wndp' §whySXp §yrtnsp
551

:o:h'rql §ynSm

esses

amarrados

com

homens

foram

suas

calças,

túnicas, bonés e mantos, e foram
lançados à fornalha de fogo ardente.

K (aram. pûmêhôn).552
Termo massorético em destaque: §OwhyEmwF p

Significado da expressão em dicionários de aramaico: suas bocas, suas entradas.553
Significado da expressão na massorá: suas aberturas (aberturas ou orifícios de determinadas
letras hebraicas).554
L p
Ka (aram. paṭṭyšêhôn, suas
Expressão bíblica em destaque: o ketiv (texto escrito) é §ÙhyEHy¸X

túnicas) e o qerê (texto lido) é §ÙhyEHX
L¸ p
Ka (aram. paṭṭšêhôn, suas túnicas).555
$ pm) a letra pê (p
$ ) em suas
Significado da nota massorética: “três vezes (gO ) que se pronuncia (q

aberturas (§whymwpb) e suas referências bíblicas são (§whnmysw): §yÊrt
GE nÃ s
a p
K¸ (aram. pǝsantērîn,
L¸ p
Ka (aram. paṭṭšêhôn, suas túnicas)
instrumentos de cordas triangular) (§yrtnsp), §ÙhyEHX

(§whySXp), ÙnËdp
Ka '
a (hebr. ’appaḏnô, seu palácio) (wndp'). Tais expressões são distintas
K (aram.
(§ynSm) para a leitura (h'rql)”. Observação: a locução massorética §OwhyEmwF p

pûmêhôn, suas aberturas) é redigida por extenso: §whymwp.

A expressão bíblica em destaque possui, excepcionalmente, dois circelli no texto do Códice L.
O Códice A não possui mais o texto do livro de Daniel.
552 Tal expressão massorética consta uma única vez no Códice L, cf. Dn 3.21 (mm).
553 Cf. Jastrow, 2005, p. 1142; Sokoloff, 2002a, p. 437; idem, 2002b, p. 889; Melamed, 2001, p. 343; idem,
2005, p. 412; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1108; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 1957;
Gesenius, 1962, p. 921; Robinson, 1882, p. 838; Tregelles, 1952, p. 669; Fürst, 1867, p. 1135; Kirst et alii,
1989, p. 297; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1726 e Mitchel, 2002, p. 111. Hebraico moderno: EvenShoshan, 2003, p. 1460, Alcalay, 1986, col. 2011 e Berezin, 1995, p. 522.
554 Expressão massorética não registrada nas listagens dedicadas à terminologia massorética.
555 Na masora parva do Códice L, na mesma passagem bíblica, consta a seguinte anotação para a expressão em
destaque: y ryty (“a letra yod é supérflua”).
550
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Comentário:
A anotação da massorá observa que em três passagens bíblicas a letra pê (p) das
expressões §yÊrEGtÃnas¸Kp (aram. pǝsantērîn, instrumentos de cordas triangular, cf Dn 3.5),
§ÙhyEH¸LXaKp (aram. paṭṭšêhôn, suas túnicas, cf. Dn 3.21) e ÙnËdaKp a' (hebr. ’appaḏnô , seu palácio,

cf. Dn 11.45) são pronunciadas, isto é, devem ter pronúncia plosiva ou oclusiva (dura). O
sinal diacrítico que indica tal som é o daguesh ( F ), colocado na abertura da letra pê (Kp). O
final da anotação massorética comenta que as três expressões possuem distinção na
leitura, isto é, não possuem pronúncia fricativa (branda): §yÊrEGtÃnas¸p (aram. p̄ ǝsantērîn),
§ÙhyEH¸LXap (aram. p̄ a ṭṭšêhôn) e ÙnËdapa' (hebr. ’ap̄ a ḏnô ). 556

O vocábulo de origem aramaica £FwKp (pûm) ou 'omwF p
K (pûmā’), em forma plural (yE -) e
possuindo sufixo de terceira pessoa masculina no plural (§Owh -) indica, na masora magna do
Códice L, em Daniel 3.21, as aberturas de determinadas letras hebraicas (ex.: bêt [b, ḇ], guimel [g,
ḡ], dalet [d, ḏ], kaf [k, ḵ], pê [p, p̄] e tav [t, ṯ] etc), onde coloca-se o sinal diacrítico daguesh ( G

)

(ex.: bêt [b
G , b], guimel [gF , g], dalet [d
G , d], kaf [k
G , k], pê [p
K , p] e tav [t
G , t] etc). A locução massorética
indica, de modo específico, a abertura de determinadas letras hebraicas, como foi
exemplificado acima. Normalmente, segundo os dicionários de aramaico consultados nesta
pesquisa, a expressão, aqui em estudo, possui a acepção de “suas bocas” ou “suas entradas”,
mas não, especificamente, as aberturas ou orifícios no desenho gráfico de algumas letras
hebraicas, como se constata na massorá. Devido a tal uso, a expressão massorética revela
estreitamento, além de ter características monossemêmicas.557

556
557

Cf. Weil, 2001, § 3814, p. 414 e Even-Shoshan, 1997, p. 101, 943 e 954.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 65
rzp
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Daniel 3.15.

masora magna.

Daniel 3.15.

yÊd
– §yÊdyitv
· §ÙkyEtyi' §Eh §avk
–¸

Será que agora estais prontos, no

'√nr
Ë q
— l“q §˚v¸mH
¸ t
i -yÊd
– '√nd
–ﬂ v
i b
¸

momento em que ouvirdes o som da

'Ak
º b
–¸ W
a sÙr¸ty—q 'Aty÷qÙr¸Hm
a

558

y≈nzÃ lOkwÃ h√ynÃ p
KO m
¸ ˚sÃw §yÊrt
GE nÃ s
a p
K¸

$rSm 'nrq lq '
$ vybr (...)

(...) 'ºkbS swrtq

559

'tyqwrSm

rºzpw

560:o:

'Aml
¸ c
a l
¸ §˚dÃgF s
¸ t
i wÃ §˚l¸p
K t
Gi 'ﬂrm
A zÃ
§˚dÃgF s
¸ t
i 'Al §EhÃw t„db
¸ v
a -yÊd

tombeta, da flauta, da cítara, da

harpa, do alaúde, da cornamusa e
de todo gênero de instrumentos, a vos
prostrar e adorar a estátua que eu
fiz? Se não a adorardes, no mesmo

§˚Gt'
a -'Ùg¸l §ÙmËrt
¸ t
i hAtv
· H
a -–h–ab

instante sereis lançados à fornalha

h
– l
A '
È '˚h-§am˚ 'At
G d
Ë q
÷ y√ 'ﬂr˚n

de fogo ardente, e qual é o deus que

:yﬂdÃy-§im §ÙkÃnb
i zÃ yEHyÃ y„–d

vos livrará de minha mão?

Termo massorético em destaque: r≈zp
Ko (aram. pāzēr).561
Significados do termo em dicionários de aramaico: chicotada.562
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação pazer .563

Falta o circellus sobre a expressão bíblica em destaque no texto do Códice L.
O vocábulo 'Aty÷qÙr¸Ham (aram. mašrôqîṯā’, flauta), citado na anotação massorética, possui duas redações:
uma abreviada ($rSm) e outra por extenso ('tyqwrSm). A repetição do vocábulo bíblico em destaque na
masora magna do Códice L, no fólio 439b, é pelo simples motivo de preenchimento da linha, obedecendo
ao limite de espaço dedicado para as anotações massoréticas.
560 O texto do livro de Daniel não consta mais no Códice A, pois este está em situação fragmentária.
561 Esse termo consta em algumas passagens da massorá do Códice L, cf. Sl 28.1 (mm); 98.1 (mm); 104.35 (mp);
Dn 3.7 (mm); 3.15 (mm) etc. A grafia r≈zpKo (aram. pāzēr) é confirmada na recensão do tratado Diqduqê ha-$e‘amim
que consta no Códice L, cf. L, fól. 480b, p. 972. Além de tal escrita, que é comum em manuscritos
massoréticos, em gramáticas de hebraico bíblico e na literatura dedicada à acentuação massorética, existe, ainda,
outra que é registrada no Códice L, no fólio 488a: hﬂºrzÕ pKo (aram. pozrâ), cf. L, fól. 488a, p. 987.
562 Cf. Sokoloff, 2002a, p. 427. Os demais dicionários de aramaico consultados nesta pesquisa não registram o
vocábulo r≈zpKo (pāzēr), mas trazem sinônimos, como 'ﬂrzÕ ipK (pizrā’), 'ryzp (pzyr’), 'ﬂrzÕ pKa (pazrā’): “chicote, açoite,
látego, vara, bastão”, cf. Jastrow, 2005, p. 1150; Sokoloff, 2002b, p. 894; Melamed, 2001, p. 344 e idem, 2005,
p. 413. Os dicionários de hebraico moderno registram a forma r≈zpKo (pāzēr) com a definição que é própria da
massorá, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 1467; Alcalay, 1986, col. 2021 e Berezin, 1995, p. 524.
563 Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p. XXXI-XXXII;
Koren, 1996, p. 20, 22 e 25; Wickes, 1970, p. 12 e 17 (primeira parte) e p. 11 e 21 (segunda parte); Yeivin, 1980,
p. 167, 212, 264 e 271; idem, 2003, p. 176 e 197; Dotan, 1972b, col. 1454; Herzog, 1972, col. 1104; Revell,
558
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Expressão bíblica em destaque: 'Akb
–¸ W
a (aram. śabbḵā’, a harpa).
º b
–¸ W
a (aram.
Significado da nota massorética: “(...) a quarta ocorrência ('$ vybr) da palavra 'Ak

śabbḵā’, a harpa) ('ºkbS) junto à frase sÙr¸tq
— 'Aty÷qÙr¸Ham '√nr
Ë q
— l“q (aram. qāl qarnā’ mašrôqîṯā’
qaṯrôs, o som da trombeta, da flauta, da cítara) (swrtq 'tyqwrSm r
$ Sm 'nrq lq), na Bíblia

Hebraica, ocorre com o acento disjuntivo de cantilação pazer (rºzpw)”. Observação: a
Ko (aram. pāzēr) possui redação completa nesta anotação
unidade massorética r≈zp

massorética no Códice L, possuindo, inclusive, o próprio acento de cantilação: rºzp.
Comentário:
A anotação da masora magna do Códice L assinala que a palavra de origem aramaica
–¸ W
a (aram. śabbḵā’, a harpa) aparece em quatro passagens da Bíblia
com artigo determinado 'Akb
— 'Aty÷qÙr¸Hm
a '√nr
Ë q
— l“q (aram. qāl qarnā’ mašrôqîṯā’ qaṯrôs, o som
Hebraica, junto com a frase sÙr¸tq

da trombeta, da flauta, da cítara), no livro de Daniel: Dn 3.5, 7, 10 e 15.564 A quarta ocorrência
da mesma palavra, na passagem de Daniel 3.15, possui o acento disjuntivo de cantilação pazer
( º ). O vocábulo, com o mencionado acento de cantilação, é encontrado na seguinte forma no
º b
–¸ W
a (aram. śabbḵā’, a harpa).
texto bíblico aramaico: 'Ak

O nome do acento de cantilação r≈zoKp (aram. pāzēr) ou 'ﬂrÕzaKp (aram. pazrā’) faz referência
à forma gráfica que o mesmo possui e que, aparentemente, segundo a ótica dos massoretas,
faz lembrar o formato de um chicote ( º ) (ex.: r≈ºzoKp).565 Na massorá, o termo indica, sempre e
unicamente, o acento disjuntivo de cantilação pazer, que tem como função indicar uma
melodia trinada ou tremulada na leitura do texto da Bíblia Hebraica.566 Tal unidade léxica
massorética monossemêmica pode ser classificada como estreitamento, pois o termo se
refere a um determinado sinal de acentuação da Bíblia Hebraica e não ao objeto chicote ou à
chicotada.567

1992c, p. 595-596; Gesenius, 1980, p. 60 e 62; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66; Scott, 1995, p. 31 e 34; Kerr,
1980, p. 93; Ross, 2005, p. 569 e 571 e Francisco, 2005b, p. 192-193.
564 Cf. Weil, 2001, § 3807, p. 412 e Even-Shoshan, 1997, p. 1106.
565 Cf. Dotan, 1972b, col. 1454. Wickes argumenta que o significado do nome seria uma referência à sua
melodia ou modulação, indicando um som trinado, gorjeado, tremulado, cf. Wickes, 1970, p. 17
(primeira parte) e p. 21 (segunda parte).
566 Cf. Wickes, 1970, p. 17 (primeira parte) e p. 21 (segunda parte).
567 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 66
'tgwlp
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Esdras 4.8.

masora parva:

Esdras 4.8.

yaH¸miHÃw £Ev¸X-lEv¸–b £˚xËr
hﬂdx
· hﬂrgFÃ~ '
i ˚batk
–¸ 'ﬂrp
¸ s
A

O chanceler Re'um e o secretário
glypw §k t
$ k

568

Shimshai

escreveram

ao

rei

Artaxerxes a seguinte carta

'¸t
G W
¸ H
a x
¸ t
Ga r
Ë '
a l
¸ £elH
¸ ˚rÃy-lav

acerca de Jerusalém:

:'Amn≈ k
–¸ 'Ak
– l
¸ m
a

¸ p
Ki (aram. pilgā’) ou 'At
G gÃ ˚lLp
¸ (aram. pǝlûḡǝtā’).569
Termo massorético em destaque: 'Fgƒ l

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. separação, divisão, dissensão; 2.
controvérsia; 3. distinção; 4. discórdia; 5. diferença de opinião; 6. porção; 7. metade.570
Significados do termo na massorá: opinião massorética divergente ou contrária.571
Expressão bíblica em destaque: hﬂrgÕF 'i (aram. ’iggrâ, carta, missiva).
Significado da nota massorética: “o vocábulo hﬂrgÕF 'i (aram. ’iggrâ, carta, missiva) é escrito
assim (§k $tk), porém, há uma opinião massorética divergente (glypw) sobre essa grafia”.
Obervação: não é possível saber a qual termo massorético a abreviatura se refere. A
abreviação glyp não possui o ponto sobre o último caractere que indicaria,
O Códice A não possui mais o texto do livro de Esdras-Neemias.
O Códice L possui, aproximadamente, 12 abreviaturas e grafias distintas para a unidade terminológica
massorética que indica opinião massorética divergente ou contrária, entre as quais contam-se as seguintes: Oglp,
yO glp, gwlp, gO wlp, glwp, Oglwp, gylp, gO ylp, glyp, wglp, hgylp e hygylp. Tais abreviaturas e grafias podem refletir vários
G gÃ ˚lLp
¸ (pǝlûgǝtā’), 'AGtgÃ ulp
¸L (pǝluḡtā’), 'ƒgl
o wF Kp
vocábulos aramaicos que possuem o mesmo campo de significados: 'At
¸ Kip (pilgā’), gyilp
¸K (pǝlîḡ) e hy≈gyil¸Kp (pǝlîḡêh), cf. Gn 4.7 (mm); Lv 16.33 (mm);
(pûlāḡā’), 'ƒgyilp¸K (pǝlîḡā’), gFwGlpiK (pillûḡ), 'Fgƒ l
Jz 5.16 (mm); Jr 39.2 (mm); Ez 20.1 (mm); Sl 33.7 (mp); 109.16 (mm); Ed 4.8 (mp) etc. No aramaico bíblico,
no texto de Esdras 6.18, consta a locução §Ùh¸tgF√ ulp¸ –ib (bip̄ǝluggāṯhôn, em suas divisões). Tal expressão é uma forma
u p
K¸ (pǝluggâ), tendo o sentido de
com sufixo pronominal de terceira pessoa masculina plural do vocábulo hFg√ l
“divisão, turno, categoria (dos sacerdotes)”, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1108; Koehler, Baumgartner e
Stamm, 2000, p. 1956-1957; Gesenius, 1962, p. 642; Robinson, 1882, p. 846; Tregelles, 1952, p. 675; Fürst,
1867, p. 1130; Kirst et alii, 1989, p. 297; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1725 e Mitchel, 2002, p. 120.
570 Cf. Jastrow, 2005, p. 1177 e 1181; Sokoloff, 2002a, p. 434; idem, 2002b, p. 911; Melamed, 2001, p. 346 e idem,
2005, p. 416. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1486; Alcalay, 1986, col. 2043 e Berezin, 1995, p. 529.
571 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVII ; BHQ Ed-Ne, p. XXIX ; BHQ Dt, p. XXIX ; C Sm, p.
11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIV; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 168; Yeivin, 1980, p. 110-111; idem, 2003, p. 88; Scott, 1995, p. 48; Hyvernat, 1905,
p. 519 e Francisco, 2005b, p. 145.
568
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possivelmente, o termo massorético 'Fgƒ l
¸ p
Ki (aram. pilgā’). As outras possibilidades
G p
iK (aram. pillûḡ), 'At
G gÃ ˚lLp
¸ (aram. pǝlûḡǝtā’), 'AGtgÃ l
u p
¸L (aram.
poderiam ser as seguintes: gFwl

pǝluḡtā’) ou gyilp
¸K (aram. pǝlîḡ). Se a abreviatura massorética se referir, verdadeiramente, a

este último termo, haveria uma situação de metátese (transposição de letra ou sílaba em
uma palavra), isto é, o caractere yod (y) estaria fora de seu lugar, sendo colocado antes
da letra lamed (l) e depois do caractere pê (p): glyp. Se a abreviatura glyp se referir à
¸ p
Ki (aram. pilgā’), que possui escrita defectiva (sem o caractere yod [y]), haveria
lexia 'Fgƒ l

uma situação na qual a abreviação estaria se referindo à escrita plena (com o caractere
yod [y]) dessa mesma unidade terminológica da massorá. Portanto, a redução glyp teria
uma possível conexão com a grafia 'Fgƒ l
¸ yip
K (aram. pîlgā’).
Comentário:
No texto bíblico aramaico, a palavra hﬂrgÕF 'i (aram. ’iggrâ, carta, missiva) é grafada com a
letra hê (h) no texto de Esdras 4.8. Todavia, como o vocábulo é aramaico, seria esperado que o
mesmo fosse grafado, normalmente, com a letra ’alef (') (ex.: 'ﬂrFÕgi',’iggrā’).572 A anotação da
massorá do Códice L traz a informação de que existe uma opinião massorética divergente
sobre tal ortografia no mencionado texto bíblico aramaico.573
A seguir, é fornecido mais um exemplo de utilização do termo massorético em estudo,
mas com outro tipo de abreviatura que, possivelmente, abrevia a unidade terminológica
G gÃ l
u p
¸L (aram. pǝluḡtā’).
massorética 'At

O vocábulo é um hapax legomenon na Bíblia Hebraica, somente registrado em Esdras 4.8. Exitem, ainda, duas
ocorrências da palavra, mas com artigo determinativo: 'oGtËrg¬F i' (aram. ’iggartā’): Ed 4.11 e 5.6, cf. Even-Shoshan,
1997, p. 12. Os dicionários de aramaico usados nesta pesquisa trazem a seguinte grafia: 'ot
G Ër¬Fgyi' (aram. ’îggartā’),
cf. Jastrow, 2005, p. 45; Sokoloff, 2002b, p. 110; Melamed, 2001, p. 7 e idem, 2005, p. 8. Sokoloff, por outro
lado, registra a seguinte grafia com a letra hê: hrgy' (aram. ’ygrh), cf. Sokoloff, 2002a, p. 48.
573 Cf. Yeivin, 1980, p. 111; idem, 2003, p. 88 e Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 168. As edições de Ginsburg
(1894), de Snaith (1958), de Koren (1996) e de Breuer (1998) possuem a palavra grafada com a letra hê,
conforme consta no Códice L. O aparato crítico da edição de Ginsburg traz a seguinte observação sobre o
vocábulo bíblico em destaque: w"Xd §kw hﬂdx
· 'ﬂrgFÃ i' '"s (“em outros manuscritos e edições da Bíblia Hebraica a
expressão é hﬂd·x 'ﬂrgFÃ i' [aram. ’iggrā’ ḥăḏâ, uma carta, uma missiva] e está assim na Segunda Bíblia Rabínica”), cf.
Ginsburg, 1894, p. 1629. Ginsburg confirma que existe, realmente, uma opinião massorética divergente sobre a
grafia da palavra hﬂrgÕF i' (aram. ’iggrâ, carta, missiva), registrada no texto de Esdras 4.8, em outros manuscritos e
edições da Bíblia Hebraica. Em determinadas fontes, a palavra é grafada com o caractere ’alef.
572
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Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Jeremias 39.2.

masora magna:

Jeremias 39.2.

h√nH
A h`r
„ W
¸ v
e -¿yt
EG H
~¸ v
a b
¸G
yivyibr
Ë h
A HÂdx
O –ab ˚h√yC q
÷ d
Ë c
i l
¸
:ryivh
A hAvq
Ÿ b
¸ h
A HÂdx
O al hAvH
¸ t
i b
–¸

£yvbr'b yhyw gO ytSvb

No décimo primeiro ano de

yhyw whyqdcl

Sedecias, no quarto mês, no nono

:o:l'qzxy

574

gO lpd

dia do mês, foi aberta uma brecha
na cidade,

„ W
¸ ev-¿yt
EG ¸Hv
a b
¸G (hebr. bǝ‘aštê-‘eśrēh, no undécimo).
Expressão bíblica em destaque: h`r

Significado e comentário da nota massorética:
„ W
¸ v
e -¿yt
EG H
¸ v
a b
¸G (hebr. bǝ‘aštê-‘eśrēh, no
A nota massorética diz que a expressão h`r

undécimo), acentuada com os acentos de cantilação ga‘ya ( Ω ) e mahpakh ( ò ), em Jeremias 39.2,
aparece três vezes no texto bíblico hebraico: Dt 1.3; Jr 39.2 e Ez 26.1.575 A anotação informa,
ainda, que existe uma opinião massorética divergente sobre a mesma locução em Ezequiel
e yÕ 'At
G gÃ l
u p
ÃL (aram. pǝluḡtā’ yǝḥezqē’l), que poderia ser
26.1, por meio do seguinte sintagma: l'EqzÕ x

interpretado da seguinte forma: “opinião massorética divergente no livro de Ezequiel”.
Entretanto, a observação massorética não menciona qual é a divergência em questão. Em
determinados códices massoréticos, a locução em Ezequiel 26.1 não possui o acento
segundário ga‘ya, como se constata em alguns manuscritos bíblicos hebraicos, como o Códice
de Leningrado B61 (L30) e o Códice do Cairo 22 (C1).576 Provavelmente, a nota massorética do
Códice L, em Jeremias 39.2, está se referindo a tal situação.
¸ p
Ki (pilgā’) e 'At
G gÃ ˚lLp
¸ (aram. pǝlûḡǝtā’),
As unidades terminológicas de origem aramaica 'Fgƒ l

segundo os dicionários de aramaico consultados nesta pesquisa, indicam algo divergente,
controverso, discordante, separado. Entre os massoretas, tais substantivos aramaicos passaram
a designar, especificamente, alguma opinião massorética divergente, contrária ou oposta sobre
determinada ortografia, acentuação ou vocalização de algum vocábulo ou expressão do texto

O Códice A não possui anotação em sua masora magna para esse caso, mas somente em sua masora parva que
¸ av¸Gb [hebr. bǝ‘aštê, no undécimo] consta em três passagens bíblicas”).
traz a seguinte nota: gO (“a expressão yGEtH
575 Cf. Weil, 2001, § 2683, p. 300; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra v, § 909, p. 426 e Even-Shoshan, 1997, p. 931.
576 Cf. HUBP Ez, p. byq (p. 112) (terceiro bloco). As edições de Ginsburg (1894), de Snaith (1958), de Koren
(1996), de Breuer (1998), HUBP Ez e Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525) concordam com a acentuação que
se encontra no texto do Códice L, na passagem de Ezequiel 26.1.
574
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da Bíblia Hebraica. Esse caso, aqui em análise, indica estreitamento, além de demonstrar
peculiaridades monossemêmicas.577

§ 67
£yqwsp
Somatório massorético do Pentateuco:
hrwtlS £yqwsph £wks

578

Tradução.
“soma dos versículos bíblicos do Pentateuco:

£ypl' tSmx

cinco mil

tw'm hnwmSw

e oitocentos

£yvbr'w

e quarenta

hSmxw

e cinco

•
$ h
$

5.8

h
$ m
$

45”

¸ (hebr. pǝsûqîm).579
Termo massorético em destaque: £yiqwF sKp

Significado do termo em dicionários de hebraico: 1. versículos bíblicos; 2. frases,
sentenças; 3. trechos; 4. intervalos; 5. Sagradas Escrituras.580
Significado do termo na massorá: versículos bíblicos.581

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A não possui tais dados em seu somatório massorético após o texto de Deuteronômio 34.12.
579 Esse termo aparece inúmeras vezes na massorá do Códice L, cf. Êx 8.9 (mp e mm); Js 17.18 (mp e mm); Et
3.1 (mm) etc. Nos somatórios massoréticos do referido códice é comum encontrar a grafia £yiqFwsK¸p (hebr.
pǝsûqîm). Apenas no somatório massorético do livro de Sofonias, consta a grafia que é típica do hebraico
rabínico: §yiqFwsK¸p (hebr. pǝsûqîn), cf. L, fól. 318b, p. 648; BHK, p. 955 e BHL, p. 841.
580 Cf. Jastrow, 2005, p. 1193. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1505; Alcalay, 1986, col. 2066 e
Berezin, 1995, p. 532. Nos dicionários de aramaico, constam os seguintes cognatos para o termo hebraico:
'oqwF sop
K (pāsûqā’), hoqwF soKp (pāsûqâ), 'oqwF s¸p
K (pǝsûqā’) e 'oqwF s
G yip
K (pîssûqā’), cf. Jastrow, 2005, p. 1193; Sokoloff, 2002a, p.
439; idem, 2002b, p. 916; Melamed, 2001, p. 348 e idem, 2005, p. 419.
581 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; MGK, p. xy (p. 18);
C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; C XII, p. 31; Frensdorff, 1864, p. XIII;
idem, 1968, p. 10; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIV; Yeivin, 1980, p. 111; idem, 2003, p. 88; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 168; Römer e Macchi, 1994, p. 18; Scott, 1995, p. 48; Hyvernat, 1905, p. 521; Ginsburg, 1968,
p. 242; Gesenius, 1980, p. 67; Roberts, 1951, p. 37 e Francisco, 2005b, p. 146. Gesenius define a unidade
terminológica massorética qFwsoKp (hebr. pāsûq) como “um verso massorético”, cf. Gesenius, 1980, p. 67.
577
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Significado da nota massorética: “soma (£wks) dos versículos bíblicos (£yqwsph) do
Pentateuco (hrwtlS): cinco mil (£ypl' tSmx) e oitocentos (tw'm hnwmSw) e quarenta
$ m
$ •
$ h
$ )”. Observação: o termo massorético £yiqwF sKp
¸
(£yvbr'w) e cinco (hSmxw): 5.845 (h

(hebr. pǝsûqîm) é escrito por extenso: £yqwsp.
Comentário:
O somatório massorético, localizado após o texto de Deuteronômio 34.12, no Códice L,
traz a informação da soma dos versículos bíblicos do Pentateuco: 5.845.582 Tal número
representa o somatório completo dos versos bíblicos de cada parashá (porções de leitura litúrgica
do Pentateuco, de acordo com a tradição judaica babilônica) do Pentateuco (cf. § 69).583
Em manuscritos massoréticos e em edições acadêmicas da Bíblia Hebraica consta um
número no final de cada parashá, indicando a soma de versículos bíblicos (nos dois exemplos
abaixo, os números são aqueles em letras menores). A soma total fornecida pelo somatório
massorético no final do Pentateuco corresponde à soma dos versos bíblicos de cada uma das
parashot. Dois exemplos baseados na primeira e na última parashá do livro de Deuteronômio
são dados a seguir: 1. a parashá devarim (hebr. £yÊrb
A d
–Ë , dǝḇārîm, palavras) (que abrange de
Deuteronômio 1.1 a 3.22) e 2. a parashá wezot hab-berakhá (hebr. hAkr
ﬂ b
–¸ h
a t'◊zwÃ , wǝzō’ṯ hab-bǝrāḵâ, e
esta benção) (que abrange de Deuteronômio 33.1 a 34.12).
Final da parashá devarim, após Deuteronômio 3.22:
$hq
$

:£ekl
A £Axl
¸ nF« h
a '˚h £ekyEh»l'
È h√whÃy yik
– £˚'ﬂry¸t
ÊG '◊l

Final da parashá wezot hab-berakhá, após Deuteronômio 34.12:
$'m
$

:lE'r
ﬂ W
¸ y« -lAk
– y≈nyEvl
¸ heHm
O hAWv
A reH'
· lÙd√gF h
a 'ﬂrÙGmh
a lOkl
¸ ˚ h“qz√ x
· h
a d√yC h
a lOkl
¸ ˚

$ q
$ ) e da
Segundo o Códice L, o total dos versículos bíblicos da parashá devarim é 105 (h

parashá wezot hab-berakhá é 41 ('$ m
$ ). O Códice A também contém as mesmas informações da
última parashá (Dt 33.1-34.12), pois a primeira não consta mais nesse manuscrito massorético.

Cf. L, fól. 120a, p. 251; BHK, p. 320; BHS, p. 353; BHQ Dt, p. 104; BHL, p. 311; Ginsburg, 1894, p. 390;
Snaith, 1958, p. 336 e Even-Shoshan, 1997, p. XIII.
583 Cf. BHQ Dt, p. 48*; Ginsburg, 1966, p. 70; idem, 1971, vol. 2, letra p, § 194, p. 452; Wonneberger, 1990, p. 67;
Scott, 1995, p. 11 e Francisco, 2005b, p. 162. O manuscrito de Halle do ’Okhlah we-’Okhlah fornece um total
ligeiramente diferente em relação ao do Códice L: £ynSw £yvbr'w tw'm hnmSw Oypl' tSmx Smwx lS §wbSx
(“cálculo do Pentateuco: cinco mil e oitocentos e quarenta e dois”), cf. Ognibeni, 1995b, p. 461-462.
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Nas anotações da massorá, o vocábulo £yiqwF sKp
¸ (hebr. pǝsûqîm) indica, unicamente e
especificamente, os versos de um determinado livro bíblico.584 Como tal palavra possui apenas
um único significado na massorá pode ser classificada como monossemêmica. Em termos de
neologismo semântico, pode ser considerada como um caso de estreitamento, pois, ao
contrário das diversas acepções dadas pelos dicionários de hebraico, denota uma única
realidade: os versos bíblicos.585

§ 68
'tqsp
Tradução.

Listagem massorética referente
aos Profetas.
586

$'ybnd

“o sinal paseq dos Profetas”.

'tqsp

Termo massorético em destaque: 'ot
G q
¯ s
i p
¯K (aram. pǝsiqtā’).587
Significado do termo em dicionários de aramaico: 1. partilha; 2. incisão, corte, talho; 3.
seção, divisão; 4. porção.588
Significado do termo na massorá: o sinal paseq.589

Uma característica importante sobre o versículo bíblico é em relação ao sinal gráfico que indica o seu término.
Em códices massoréticos de tradição tiberiense e em todas as edições impressas da Bíblia Hebraica, a sinalização
gráfica comum é constituída por dois pontos em posição vertical ( : ). Em determinados manuscritos
massoréticos o sinal pode ser apenas um ponto ( . ). Em manuscritos massoréticos babilônicos um círculo ( ◦ ) é
empregado para indicar o final do verso bíblico. Existem, ainda, manuscritos massoréticos que adotam
unicamente o acento disjuntivo de cantilação silluq (¿ ) como finalizador do versículo bíblico, cf. Yeivin, 1980, p.
42, 176 e 177; idem, 2003, p. 41 e 147; Dukan, 2006, p. 110-111 e Francisco, 2005b, p. 165-166.
585 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
586 Cf. L, fól. 326b, p. 664. O Códice A não possui listagens massoréticas após o término dos Profetas.
587 Tal unidade terminológica massorética aparece, normalmente, nas listagens no final do Pentateuco
(fól. 121a), dos Profetas (fól. 326b) e dos Escritos (fól. 463b) do Códice L, cf. L, fól. 121a, p. 253,
fól. 326b, p. 664 e fól., p. 463b, p. 938.
588 Cf. Jastrow, 2005, p. 1196; Sokoloff, 2002b, p. 918; Melamed, 2001, p. 350 e idem, 2005, p. 421. Sokoloff registra
a forma qysp (aram. psyq) com os sentidos de “porção e seção da Bíblia Hebraica”, cf. Sokoloff, 2002a, p. 440.
589 Cf. BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p. XXXI-XXXII; Wickes, 1970, p. 95 (primeira
parte) e p. 120 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1459; Yeivin, 1980, p. 216; idem, 2003, p. 180; Ginsburg,
1968, p. 242; Revell, 1992c, p. 595-596; Roberts, 1951, p. 33; idem, 1962, p. 585; Scott, 1995, p. 5; Gesenius,
1980, p. 59 n. 2; Joüon e Muraoka, 1993, p. 68 e Kerr, 1980, p. 93.
584

228

Significado da nota massorética: “o sinal paseq ('tqsp) dos Profetas ($'ybnd)”. Observação:
o termo massorético é redigido 'ot
G q
¯ s
i p
¯K (aram. pǝsiqtā’) por extenso, além de obedecer à
ortografia normativa do aramaico (com o caractere ’alef ['] no final).
Comentário:
Segundo a listagem massorética referente ao bloco de livros dos Profetas (Anteriores e
Posteriores) no Códice L, o sinal paseq é registrado no bloco dos Profetas 170 vezes: 22 em
Josué, 9 em Juízes, 23 em Samuel (1Sm e 2Sm), 42 em Reis (1Rs e 2Rs), 13 em Isaías, 30 em
Jeremias, 23 em Ezequiel e 8 nos Doze Profetas.590 Tal sinal massorético possui o formato de
uma pequena barra em posição vertical ( | ), colocada entre duas palavras ou expressões no
texto da Bíblia Hebraica. Um exemplo é visto no trecho de Juízes 1.7: £yikl
A m
¸ | £yivb
¸ H
i (hebr.
šiḇ‘îm mǝlāḵîm, setenta reis). Todavia, tal sinal não tem valor melódico. O sinal paseq possui as

seguintes funções e classificação, segundo Wickes (1970).591
1. Paseq euphonicum (lat. paseq eufônico): quando em duas palavras seguidas uma após a outra a
A ¸m | £yivb
¸ H
i
mesma letra ocorre no final da anterior e no início da posterior (ex.: £yikl

[hebr. šiḇ‘îm mǝlāḵîm, setenta reis], cf. Jz 1.7).
2. Paseq homonymicum (lat. paseq homônimo): quando duas palavras seguidas uma após a outra
são idênticas ou muito semelhantes (ex.: £Owy | £Owy [hebr. yôm yôm, dia dia], cf. Êx 16.5).
3. Paseq distinctivum (lat. paseq de distinção): quando duas palavras ou locuções seguidas uma
após a outra tendem a ser conectadas ou relacionadas entre si, mas erroneamente (ex.:
'»l | rem'Fy◊ w¬ [hebr. wayy’ōmer lō’, e disse: não], em contraste à expressão wO l rem'Fy◊ w¬ [hebr.

wayy’ōmer lô, e disse-lhe], cf. Gn 18.15).

4. Paseq euphemisticum (paseq eufemístico): separa o tetragrama ou os títulos divinos de palavras
ou locuções incovenientes ou inadequadas que poderiam ser associadas ou relacionadas
com as denominações divinas (ex.: yƒnd
O '
‹ |t
Go p
¸ r
ﬁ x
E [hebr. ḥērap̄ttā ăḏōnāy, ultrajaste o
Senhor], cf. Is 37.24).
5. Paseq emphaticum (lat. paseq enfático): assinala separação para indicar ênfase (ex.: dAx'e | h√whÃy
[hebr. yhwh ’eḥāḏ, o SENHOR é um], cf. Dt 6.4).

590
591

Cf. L, fól. 326b-327a, p. 664-665.
Cf. Wickes, 1970, p. 96-97 (primeira parte) e p. 122-126 (segunda parte). Cf. também Dotan, 1972b,
col. 1459; Yeivin, 1980, p. 216-217; idem, 2003, p. 180-181; Gesenius, 1980, p. 59 n. 2; Joüon e
Muraoka, 1993, p. 69 e Scott, 1995, p. 5.
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A abreviatura '$ ybnd 'tqsp resume a seguinte locução massorética: 'ƒyF 'a yibnÕ d
ÊG 'oGtq
¯ s
i p
¯K (aram.
pǝsiqttā’ dinǝḇî’ayyā’, o sinal paseq dos Profetas), sendo registrada somente no fólio 326b do

Códice L. No total, o sinal massorético paseq aparece no texto bíblico hebraico 430 vezes,
segundo as listagens encontradas no Códice L: Pentateuco: 95, Profetas: 170 e Escritos 165.592
Em textos dedicados aos acentos massoréticos de cantilação, o sinal paseq possui,
Ko (aram. pāsēq, incisão, corte, talho) ou qyisp
¸K (aram.
normalmente, as seguintes designações: qEsp

pǝsîq, cortado, rompido, talhado). Todavia, na massorá do Códice L, o referido sinal é sempre

denominado como 'ot
G q
¯ s
i p
¯K (aram. pǝsiqtā’). Algumas das formas e abreviaturas encontradas na
$ p, q
$ sp, q
$ s
$ p
$ ,t
$ qsp, §yqsp e 'tqsp.
massorá do Códice L para tal sinal são as seguintes: s

O termo massorético 'ot
G q
¯ s
i p
¯K (aram. pǝsiqtā’) é a nomenclatura de um determinado sinal
gráfico elaborado pelos massoretas, possuindo diversas funções no texto da Bíblia Hebraica.
Como possui apenas um único significado na massorá, a unidade terminológica em questão
pode ser classificada como monossemêmica e em relação à sua situação neológica semântica, a
mesma revela estreitamento.593

Cf. L, fól. 121a, 326b, 327a, 463b, 464a e 464b. Alguns estudiosos fornecem o total do sinal paseq na Bíblia
Hebraica. Dotan diz que o número é em torno de 400, Joüon/Muraoka e Roberts dizem que é 480,
aproximadamente, cf. Dotan, 1972b, col. 1459; Joüon e Muraoka, 1993, p. 69 e Roberts, 1951, p. 33. Wickes
fornece o seguinte número para o sinal paseq no texto bíblico hebraico: 415 (Pentateuco: 95, Profetas: 205 e
Escritos: 115), cf. Wickes, 1970, p. 127-129 (segunda parte). Wickes informa que a sua lista é baseada no
Códice L, mas não fornece o total do sinal paseq no livro dos Salmos e, além disso, há conflito entre a soma
encontrada nesse mansucrito massorético e a sua própria.
593 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 69
hSrp
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 21.7.

masora parva.

Êxodo 21.7.

ÙGtb
–i -te' Hyi' rOk
– m
¸ y«~ -yikwÃ

$Srpb '$ yO

594

E quando um homem vender a
sua filha como escrava, ela não

t'Eck
–¸ 'Ect
E '◊l hAm'
A l
¸

sairá como saem os escravos.

:£yÊdb
A v
· h
A

‡ p
Ko (hebr. pārāšâ).595
Termo massorético em destaque: hoHr

Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. explicação; 2. apontamento; 3.
informação exata; 4. soma detalhada; 5. determinação; 6. separação; 7. divisão; 8. seção;
9. passagem; 10. capítulo; 11. narrativa; 12. exposição; 13. enunciado; 14. versículo; 15.
assunto; 16. leitura bíblica do Pentateuco; 17. leitura bíblica na sinagoga; 18. unidade
literária de um salmo; 19. parashá.596
Significado do termo na massorá: parashá (seção de leitura bíblica do Pentateuco, segundo a
tradição judaica babilônica).597
Expressão bíblica em destaque: -yikwÃ (hebr. wǝḵî-, e quando).
O Códice A não possui mais o livro de Êxodo. Na masora magna do Códice ml (Códice C4), na mesma
passagem bíblica, consta a seguinte nota para o mesmo caso: §whnmysw #Srwpb #g (“três vezes a expressão -yikwÃ
[hebr. wǝḵî-, e quando] consta nesta parashá e suas referências bíblicas são [...]”). As referências dadas são as
seguintes: Êx 21.7; 22.13 e 15, cf. Breuer, 1992, p. 352. Breuer comenta que a anotação massorética deveria ter
o seguinte complemento: qwsp S'r (“início de versículo bíblico”). Neste caso, a observação massorética do
referido códice deveria ter a seguinte redação: §whnmysw #Srwpb qwsp S'r #g (“três vezes a expressão -yikwÃ [hebr.
wǝḵî-, e quando] consta em início de versículo bíblico nesta parashá e suas referências bíblicas são [...]”).
595 Tal termo consta em inúmeras passagens da masora parva do Códice L. No fólio 120b do citado códice encontrase uma forma rara para o termo massorético em análise: t
$ Srwp, cf. L, fól. 120b, p. 252. Todavia, tal grafia, não se
encontra atestada em dicionários de hebraico ou de aramaico utilizados nesta pesquisa. A mesma abreviatura
consta, ainda, na masora magna do Códice ml (Códice C4), na passagem de Êxodo 21.7, cf. Breuer, 1992, p. 352.
596 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 831; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1996, p. 978; Clines, 2001, p.
282; Gesenius, 1962, p. 664; Robinson, 1882, p. 872; Tregelles, 1952, p. 693; Fürst, 1867, p. 1159; Alonso
Schökel, 1997, p. 550; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1244 e Jastrow, 2005, p. 1243. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1550; Alcalay, 1986, col. 2127 e Berezin, 1995, p. 543. Os cognatos
aramaicos são os vocábulos 'ot¸HËrLop (pāršǝṯā’), 'Got¸HﬁrLop (pāraštā’) e 'otyƒy¸HÌraKp (paršǝyyāṯā’), possuindo as
mesmas acepções de seu equivalente hebraico, cf. Jastrow, 2005, p. 1244; Sokoloff, 2002a, p. 452; idem,
2002b, p. 941; Melamed, 2001, p. 357 e idem, 2005, p. 429.
597 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; Ginsburg, 1894,
p. IV; Yeivin, 1980, p. 112; idem, 2003, p. 89; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 169-170; Scott, 1995, p. 48;
Hyvernat, 1905, p. 524 e Francisco, 2005b, p. 146.
594
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Significado da nota massorética: “a expressão consta 11 vezes ('$ yO ) nesta parashá ($Srpb)”.
Observação: o termo massorético hoHr
‡ p
Ko (hebr. pārāšâ) possui a abreviatura padrão $Srp.
Comentário:
A anotação massorética indica que a locução -yikwÃ (hebr. wǝḵî-, e quando) (a conjunção
waw [wÃ ], junto com a partícula que introduz orações principais, completivas ou subordinadas
[yik] e junto com o sinal maqqef [ - ]) consta em 11 passagens da parashá mishpatim (hebr. £yiXp
oK H
¸ m
i ,
mišpāṭîm, juízos): Êx 21.7, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 33, 35; 22.13 e 15.598 Esta porção de leitura

litúrgica do texto bíblico hebraico abrange de Êxodo 21.1 a 24.18.599
‡ p
Ko (hebr. pārāšâ) se refere a um bloco ou a uma porção
A unidade léxica massorética hoHr

de leitura do texto bíblico somente do Pentateuco, abrangendo de quatro a seis capítulos,
aproximadamente. Tal divisão de leitura bíblica é de tradição judaica de origem babilônica,
Ko , pārāšôṯ). Na margem do texto bíblico do
tendo o total de 54 (ou 53) parashot (hebr. tOwH‡rp

Pentateuco, é encontrada a seguinte abreviatura que indica o início de cada parashá: $Srp (as três
letras iniciais do termo hoHr
‡ p
Ko , hebr. pārāšâ).600
‡ Kop (hebr. pārāšâ) indica, unicamente, uma divisão de
O item terminológico da massorá hoHr

leitura do texto bíblico hebraico pertencente somente ao Pentateuco. Tal unidade lexical
massorética, em termos de neologia semântica, pode ser classificada como estreitamento na
massorá, ao contrário dos vários significados atestados em outros corpora da literatura judaica,
como verificado nos dicionários usados nesta pesquisa. Em relação ao seu campo de
significados, o termo massorético pode ser classificado como monossemêmico.601

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra k, § 162, p. 32; Breuer, 1992, p. 352 e Even-Shoshan, 1997, p. 533.
Cf. BHL, p. 1254.
600 Cf. Yeivin, 1980, p. 40; idem, 2003, p. 38-39; Dotan, 1972b, col. 1407; Scott, 1995, p. 2; Tov, 2001, p. 53;
Joüon e Muraoka, 1993, p. 70; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 169-170; Würthwein, 1995, p. 20;
Brotzman, 1994, p. 48; Roberts, 1951, p. 39; Deist, 1981, p. 63 e 101 n. 48; Kristianpoller, 1942a, p. 400; Gray
e Gilmor, 1963, p. 974; Ginsburg, 1966, p. 33, 66 e 67; Dukan, 2006, p. 103 e Francisco, 2005b, p. 170.
601 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 70
'mlvb ytbr ydc
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Deuteronômio 32.4.

masora parva.

Deuteronômio 32.4.

-lAk yik
– ÙlÛvp
KA £yimt
GA r˚F~cah

l
$ vb b
$ r dc

602

É ele o Rochedo, perfeita é sua
ação, todos os seus caminhos são

h√n˚mÈ' lE' XAp
K H
¸ m
i wyAkr
ﬂ d
–Ë

judiciosos; é o Deus fiel, injustiça

:'˚h rAHy√ wÃ qyÊd
– c
a l∆wv
A §yE'wÃ

nele não há, ele é justo e reto.

¯ v
o b
¯G yitb
¸G r
ﬁ y„dc
o (aram. ṣāḏê rabbṯî bǝ‘olmā’).603
Expressão massorética em destaque: 'oml

Significado da expressão em dicionários de aramaico: letra tsadê grande em nenhum
(outro) lugar.604
Significado da expressão na massorá: letra tsadê grande (caso de litterae majusculae) neste
lugar somente.605
F ah (hebr. haṣ-ṣûr, o Rochedo).
Expressão bíblica em destaque: rFwc

Significado da nota massorética: “a letra tsadê grande (caso de litterae majusculae) neste lugar
$ vb b
$ r dc)”. Observação: os três termos da expressão massorética
somente (l
'oml
¯ v
o b
¯G yitb
¸G r
ﬁ y„dc
o (aram. ṣāḏê rabbṯî bǝ‘olmā’) estão em forma abreviada: $lvb $br dc. A

primeira lexia abreviada da expressão (dc) não possui ponto que indicaria abreviação.
Comentário:
A nota na masora parva do Códice L, no texto de Deuteronômio 32.4, observa que a
F h
a (hebr. haṣ-ṣûr, o Rochedo) é em tamanho maior, constituindo um
letra tsadê (c) da locução rFwc

caso de litterae majusculae (lat. letras maiúsculas, cf. § 54) no texto da Bíblia Hebraica. No
entanto, no próprio texto do Códice L, o caractere em questão não possui um tamanho
diferenciado em relação aos demais caracteres da locução bíblica. De acordo com a nota da
F h
a (hebr. haṣ-ṣûr, o Rochedo). Existe uma
massorá, a expressão deveria ter a seguinte forma: rFwc
O Códice A não possui observação massorética para esta palavra, na referida passagem bíblica.
Essa expressão massorética consta apenas uma única vez no Códice L, cf. Dt 32.4 (mp).
604 Cf. Jastrow, 2005, p. 1084, 1261 e 1438; Sokoloff, 2002a, p. 409, 458 e 511 e idem, 2002b, p. 868, 952 e 1052.
605 Cf. BHS, p. LVII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 172; Scott, 1995, p. 49 e Francisco, 2005b, p. 146.
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evidente discordância entre o texto bíblico do Códice L e a observação massorética.606
Provavelmente, a anotação foi baseada em alguma fonte usada por Samuel ben Jacó que
mencionava que a letra tsadê seria em tamanho maior, no citado trecho bíblico. Todavia, o
próprio texto bíblico do manuscrito não possui tal peculiaridade. Na BHS, na mesma
passagem, consta a seguinte observação no aparato massorético: “Mp contra textum lectio c
parva, cf. Okhl 82, 83 et Mp sub loco” (a anotação da masora parva é contra o texto do Códice
L, a letra tsadê é pequena [isto é, em tamanho normal], cf. o tratado massorético ’Okhlah we’Okhlah, § 82 e § 83 e o comentário sobre a masora parva corrigida neste lugar [isto é, o
comentário sobre este caso no terceiro volume da Massorah Gedolah]).607
A observação massorética do Códice L possui uma expressão terminológica de origem
babilônica: 'oml
¯ v
o b
¯G (aram. bǝ‘olmā’), significando “neste lugar somente”. Esta unidade léxica
massorética de procedência babilônica é quase um similar do item terminológico tyEl (aram. lêṯ)
da tradição massorética tiberiense, que indica uma situação de hapax legomenon no texto da
Bíblia Hebraica.608 Ocasionalmente, há algum termo ou expressão massorética de origem
babilônica na massorá do Códice L.609 Outros termos e expressões que aparecem nas
E H
¸ ÊGd 'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’ dišǝlēmā’, escrita duplamente plena, cf.
anotações são as seguintes: 'oml

Js 22.14 [mm]; Jó 1.3 [mm] etc.), 'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’, escrita plena, cf. Js 22.14 [mm]; 1Sm
10.7 [mm]; Ec 3.9 [mm] etc.), além de outras.
¯ v
o b
¯G yitb
¸G r
ﬁ y„dc
o (aram. ṣāḏê rabbṯî bǝ‘olmā’) indica, unicamente
O sintagma massorético 'oml

e particularmente, um caso de litterae majusculae no texto bíblico hebraico, na passagem de
F ah (hebr. haṣ-ṣûr, o Rochedo) e não a outra
Deuteronômio 32.4, na letra tsadê (c) da locução rFwc

ocorrência em outros textos dentro ou fora da Bíblia Hebraica (apesar de que o caractere não
Tal peculiaridade textual encontrada em Deuteronômio 32.4 não é registrada nas listagens sobre as litterae
majusculae no ’Okhlah we-’Okhlah, na obra de Ginsburg e nem no fólio 465b do Códice L.
607 Cf. Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 172 e Mynatt, 1994b, p. 213. O terceiro volume da Massorah Gedolah,
que seria editado por Weil, nunca foi publicado, cf. BHS, p. XXXVI; Weil, 1972, p. 88 e 94; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 54-55; Mynatt, 1994a, p. 47; idem, 1994b, p. 1 e 25 e Francisco, 2005b, p. 100-101.
608 Cf. BHQ Dt, p. 30* e Dotan, 1972b, col. 1423. A lista de termos massoréticos da BHS não registra e nem
decifra tal expressão massorética babilônica na nota da masora parva do Códice L, em Deuteronômio 32.4. As
obras dedicadas à terminologia massorética encontrada no Códice L também não registram e nem decifram a
referida locução massorética de tradição babilônica. Somente duas únicas fontes, consultadas nesta pesquisa,
comentam e decifram o item massorético babilônico 'om¯lovb¯G (aram. bǝ‘olmā’). Tal expressão é explicada na seção
de comentários sobre a masora parva do Códice L em Deuteronômio 32.4 na BHQ Dt (p. 30*) e por Dotan
em seu texto sobre a massorá na Encyclopaedia Judaica, vol. 16, no trecho sobre a terminológia massorética
babilônica (1972b, col. 1423). Inclusive, o comentário da BHQ Dt tem como fonte o texto de Dotan.
609 Cf. Dotan, 1972b, col. 1467; idem, 2005, p. 35; Yeivin, 1968a, col. 140-143; idem, 1980, p. 120; idem, 2003, p.
99; Díaz Esteban, 1954, p. 317-318 e Francisco, 2005b, p. 239.
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possuir tamanho excepcional no Códice L).610 Tal caso demonstra estreitamento, além de ser
monossemêmico.611

§ 71
l'qzxyd hybh trwc
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Ezequiel 40.15.

masora magna.

Ezequiel 40.15.

§Ùti'yoh ravH
Ka h
a y≈np
~K¸ lavwÃ
ravH
Ka h
a £Al'
u y≈np
¸ l
i -lav

l'qzxyd tybh trwc lk

A passagem dava para a frente

ynp lv d
$ §m rb ynp l'

da porta; até a frente do vestíbulo –

612(...)

lado interior da porta: cinqüenta

:hAm
G '
a £yiH
K m
i x
· yimy«np
K¸ h
a

côvados.

e yGd
Ê t«yb
Ga h
a tﬁrFwc (hebr. ṣûraṯ hab-baîṯ dîḥezqē’l).613
Expressão massorética em destaque: l'EqzÕ x

Significado da expressão em dicionários de hebraico: formato da casa de Ezequiel.614
Significado da expressão na massorá: formato do templo de Jerusalém, no livro de
Ezequiel, cap. 40-48.615
K¸ lavwÃ (hebr. wǝ‘al pǝnê, e sobre a).
Expressão bíblica em destaque: y≈np

Algumas edições da Bíblia Hebraica registram a letra tsadê (c) da locução rFwFch
a (hebr. haṣ-ṣûr, o Rochedo) como
uma situação de litterae majusculae, cf. Segunda Bíblia Rabínica, 1524-1525 e Snaith, 1958.
611 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
612 O Códice A possui uma anotação similar àquela encontrada na masora magna do Códice L, na mesma
passagem bíblica: (...) ynp lv $d §m rb ynp l'w ynp l' tybh trwc lk (“sempre nos capítulos sobre o formato do
templo de Jerusalém, no livro de Ezequiel, cap. 40-48, encontram-se as expressões y≈n¸Kp-le'Ãw y≈n¸Kp-le' [hebr. ’elpǝnê wǝ’el-pǝnê, para a e e para a], com a exceção de quatro casos, onde encontra-se a locução y≈n¸Kp-lav [hebr.
‘al-pǝnê, sobre a][...]”).
613 Essa expressão massorética é registrada uma única vez no Códice L, cf. Ez 40.15 (mm). Consta no referido
códice da massorá, ainda, uma forma curta do mencionado sintagma massorético: t«ybGa h
a tﬁrwF c (hebr. ṣûraṯ habbaîṯ), cf. Ez 40.7 (mm), 15 (mp); 48.21 (mp) e Ne 2.13 (mm).
614 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 108, 306 e 849; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1994, 1995 e 1996, p.
124, 406 e 1017; Clines, 1993 e 1996, p. 151 e 199; Gesenius, 1962, p. 95, 297 e 680; Robinson, 1882, p. 127,
394 e 890; Tregelles, 1952, p. 115, 345 e 707; Fürst, 1867, p. 199, 562 e 1185; Jastrow, 2005, p. 167, 574 e 1271;
Alonso Schökel, 1997, p. 101, 559 e 748; Kirst et alii, 1989, p. 26, 88 e 204; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p.
240 e 1277 e Mitchel, 2002, p. 41. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 168 e 1578; Alcalay, 1986, col.
231 e 2165 e Berezin, 1995, p. 49 e 551.
615 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 172-173; Scott, 1995, p. 49; Frensdorff,
1968, p. 11; Hyvernat, 1905, p. 526 e Francisco, 2005b, p. 146.
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Significado da nota massorética: “sempre (lk) nos capítulos sobre o formato do templo de
Jerusalém, no livro de Ezequiel, cap. 40-48 (l'qzxyd tybh trwc), encontra-se a locução
y≈np
¸K -le' (hebr. ’el-pǝnê, para a) (ynp l'), com a exceção de quatro casos ($d §m rb), onde
K¸ -lav (hebr. ‘al-pǝnê, sobre a) (ynp lv) (...)”. Observação: o
encontra-se a expressão y≈np

sintagma massorético l'EqzÕ x
e yGd
Ê t«yb
Ga ah tﬁrwF c (hebr. ṣûraṯ hab-baîṯ dîḥezqē’l) é escrito por
extenso e com grafia normativa: l'qzxyd tybh trwc.
Comentário:
A observação da massorá do Códice L, no texto de Ezequiel 40.15, diz que nos capítulos
referentes à descrição do formato do templo de Jerusalém, nos capítulos 40 a 48, do livro de
Ezequiel, encontra-se, com freqüência, a locução y≈np
K¸ -le' (hebr. ’el-pǝnê, para a, cf. Ez 41.4, 12, 15,
25; 42.2, 3, 7, 10, 13; 44.4; 45.7 e 48.21). Todavia, no mesmo bloco de texto bíblico, constam
quatro exceções a tal expressão: y≈np
K¸ -lav (hebr. ‘al-pǝnê, sobre a, cf. Ez 40.15; 42.8, 15 e 21).616
Os vocábulos hﬂrwF c (hebr. ṣûrâ), 'ﬂrwF c (aram. ṣûrā’) e 'Gt
o r
Ë wF c (aram. ṣûrtā’) são definidos
nos dicionários usados nesta pesquisa como “forma, formato, figura, imagem, pintura, padrão,
fisionomia”.617 No caso da expressão massorética em análise, o termo hﬂrwF c (hebr. ṣûrâ) indica,
especificamente, o formato arquitetônico do templo de Jerusalém, nos capítulos 40 a 48 do
e yÕ d
ÊG t«yb
Ga h
a tﬁrFwc (hebr. ṣûraṯ hab-baîṯ
livro bíblico de Ezequiel. O sintagma massorético l'EqzÕ x

dîǝḥezqē’l), designa, especificamente e exclusivamente, a descrição do formato do templo de

Jerusalém, nos capítulos 40 a 48 do livro de Ezequiel. Tal sintagma é raramente registrado nas
listagens dedicadas à terminologia massorética.618
A locução massorética em estudo denota, unicamente e especificamente, um bloco de
leitura de um determinado livro bíblico pertencente ao bloco dos Profetas Posteriores. Essa
peculiaridade indica estreitamento. A mesma expressão da massorá pode ser classificada,
ainda, como monossemêmica.619

Cf. Weil, 2001, § 2958, p. 328 e Even-Shoshan, 1997, p. 950.
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 849; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1996, p. 1017; Clines, 2001, p. 282;
Gesenius, 1962, p. 680; Robinson, 1882, p. 890; Tregelles, 1952, p. 707; Fürst, 1867, p. 1185; Jastrow, 2005, p.
1271-1272; Sokoloff, 2002a, p. 461; idem, 2002b, p. 957; Melamed, 2001, p. 361 e idem, 2005, p. 436. Hebraico
moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1578; Alcalay, 1986, col. 2345 e Berezin, 1995, p. 551.
618 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 172-173; Scott, 1995, p. 49; Frensdorff,
1968, p. 11; Hyvernat, 1905, p. 526 e Francisco, 2005b, p. 146.
619 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 72
hxrq
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Eclesiastes 9.6.

masora parva.

Eclesiastes 9.6.

£At'
A nÃ W
i -£¬gF £Atb
A h
· '
a

£¬gF

620

hﬂdb
A '
A rAbk
–¸ £At'
A nÃ q
÷ -£¬gF

§whb ty' wO sp '
$ rd d
$ yxy b
$ yO

Seus amores, seus ódios, seus

yxrq §ylm Og Og §m

ciúmes já pereceram; não mais

621

tomarão parte em quanto se faça

£AlÙv¸l dÙv £ehl
A -§yE' qelx
E wÃ

sob o sol.

:HemKAHh
a taxt
Ga hAWv
· n¬ -reH'
· lOkb
–¸

Ë q
o (hebr. qorḥâ), 'oxr
Ë q
— (aram. qarḥā’).622
Termo massorético em destaque: hoxr

Significados do termo em dicionários de hebraico e aramaico: 1. careca, calvo; 2. calvície;
3. ausência (da letra waw).623
Significado do termo na massorá: calva (palavra ou expressão sem a conjunção waw
prefixada).624
Vocábulo bíblico em destaque: £¬gF (hebr. gam, também).
$ yO ) versículos bíblicos peculiares (d
$ yxy) na primeira
Significado da nota massorética: “12 (b

parte do verso bíblico (Owsp $'rd) onde existem (§whb ty') três (gO gO §m) palavras (§ylm)
sem a conjunção waw prefixada (yxrq)”. Observação: a unidade léxica massorética
'oxr
Ë q
— (aram. qarḥā’) (ou o item léxico hoxr
Ë q
o [hebr. qorḥâ]) é transcrita como yxrq.

Comentário:
A observação massorética do Códice L, em Eclesiastes 9.6, informa que existem 12
versículos bíblicos peculiares (?) onde são encontradas três palavras (isto é, a mesma palavra
Falta o circellus sobre a palavra do texto bíblico hebraico no Códice L.
O texto do livro de Eclesiastes não consta mais nas partes remanescentes do Códice A.
622 O termo ho x Ë r o q (hebr. qorḥâ ) ou 'o x Ë r — q (aram. qarḥā’ ) consta unicamente em duas passagens da massorá
do Códice L, cf. 1Cr 23.29 (mp) e Ec 9.6 (mm).
623 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 901; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1996, p. 1141; Clines, 2001, p. 282;
Gesenius, 1962, p. 728; Robinson, 1882, p. 942; Tregelles, 1952, p. 743; Fürst, 1867, p. 1258; Alonso Schökel,
1997, p. 593; Kirst et alii, p. 1989, p. 218; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1373; Mitchel, 2002, p. 102;
Jastrow, 2005, p. 1415 e 1420; Sokoloff, 2002a, p. 504-505; idem, 2002b, p. 1039; Melamed, 2001, p. 383 e idem,
2005, p. 461. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1706; Alcalay, 1986, col. 2345 e Berezin, 1995, p. 583.
624 Cf. BHK, p. LII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; Kelley, Mynatt e Crawford,
1998, p. 179; Yeivin, 1980, p. 114; idem, 2003, p. 90; Ginsburg, 1968, p. 224 e Francisco, 2005b, p. 148.
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repetida três vezes) sem a conjunção waw prefixada, na primeira parte (na parte “a”) dos versos
bíblicos. A formulação da nota da masora parva do Códice L é prolixa, além de ser de difícil
decifração, da maneira de como está redigida. Na masora parva da BHS, há uma correção a tal
anotação na mesma passagem bíblica: £g £g £g q
$ wsp b
$ yO (“12 versos bíblicos em que a
conjunção aditiva e associativa £¬gF [hebr. gam, também] aparece repetida três vezes”).625 Esta
nota corrigida possui apoio de determinadas obras massoréticas, tais como o ’Okhlah we’Okhlah (manuscrito da Biblioteca Nacional de Paris), nas listas marginais do ’Okhlah we-’Okhlah
(manuscrito da Universidade de Halle), na The Massorah Compiled, de Ginsburg, na masora
finalis e no Códice M1 (em Gênesis 32.20 [mm] e em Êxodo 4.10 [mp]). Segundo tais obras, os
12 versos bíblicos, onde consta tal peculiaridade textual, são os seguintes: Gn 24.25; 32.20;
43.8; Êx 4.10; 12.32; Jz 8.22; 1Sm 28.6; Is 48.8; Jr 12.6; 23.11; 1Cr 11.2 e Ec 9.6.626
Os dicionários consultados nesta pesquisa não registram a grafia yxrq (qrḥy), que
Ë q
o (hebr. qorḥâ), 'oxr
Ë q
— (aram. qarḥā’),
possivelmente, é de origem hebraica, mas as seguintes: hoxr
x
ﬁ r
„ q
E (hebr. qērēaḥ), xﬁrq
e (hebr. qeraḥ), taxr
ﬁ oq (hebr. qāraḥaṯ), 'otwF xÌrq
a (aram. qarḥûṯā’), hoxyÊrq
¸ (hebr.

qǝrîḥâ), entre outras ortografias. Todos estes vocábulos significam “calvície, careca, calvo,

ausência (da letra waw)”.627 O Códice L registra duas ortografias distintas em sua masora parva:
'oxr
Ë q
— (aram. qarḥā’), em 1Crônicas 23.29 e yxrq (qrḥy), em Eclesiastes 9.6.

Elias Levita registra em sua obra Massoreth ha-Massoreth (Venezia, 1538) as seguintes
ortografias para o termo em análise da massorá: yxrq (qrḥy) e §yxrq (qrḥyn) (que numa
transcrição em letras latinas feita por Ginsburg de ambas as formas é karchin [possivelmente
§yixr
Ì q
a , qarḥîn]?). Levita as define como “despido, carente, sem” e comenta, ainda, que as

unidades terminológicas massoréticas denotam, também, a falta da letra waw prefixada em
alguma palavra ou locução do texto da Bíblia Hebraica. O mesmo comentador da massorá
argumenta que o termo massorético, aqui em estudo, é oposto ao item terminológico
massorético byisnÃ (aram. nǝsîḇ, conectado com, adicionado a).628
Cf. BHQ Mg, p. 30*;
Cf. Frensdorff, 1864, § 356, p. 166; idem, 1968, p. 232; Ognibeni, 1997, § 175, p. 339-340; Ginsburg, 1971, vol.
1, letra g, § 167, p. 210; Fernández Tejero, 2004, p. 223 e Ortega Monasterio, 2002, p. 43.
627 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 901; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1996, p. 1141; Clines, 2001, p. 282;
Gesenius, 1962, p. 728; Robinson, 1882, p. 942; Tregelles, 1952, p. 743; Fürst, 1867, p. 1258; Alonso Schökel,
1997, p. 593; Kirst et alii, p. 1989, p. 218; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1373; Mitchel, 2002, p. 102;
Jastrow, 2005, p. 1415, 1416 e 1420; Sokoloff, 2002a, p. 504; idem, 2002b, p. 1039; Melamed, 2001, p. 383 e idem,
2005, p. 461. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1706; Alcalay, 1986, col. 2345 e Berezin, 1995, p. 583.
628 Cf. Ginsburg, 1968, p. 224-225.
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Os itens terminológicos massoréticos 'oxr
Ë q
— (aram. qarḥā’), hoxr
Ë q
o (hebr. qorḥâ) ou mesmo
yxrq (qrḥy), indicam, especificamente e exclusivamente, a ausência da conjunção waw prefixada

em determinada palavra ou locução do texto da Bíblia Hebraica. Tal característica indica tanto
estreitamento quanto monossemêmia.629

§ 73
yrq
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Rute 3.14.

masora parva.

Rute 3.14.

Ùot»lÃFgË~ram bak
– H
¸ t
Gi w¬

630

wytwlgrm

§O

q
$

£wÂrX
e b
–¸ £“qt
GA w¬ r’qb
–O h
a -dav

Ela se deitou a seus pés até de
manhã e se levantou antes que uma
pessoa pudesse reconhecer a outra.

rem'◊yC w¬ ˚hEvr
„ -te' Hyi' ryik
– y¬

Ele dizia: “Que não saiba que esta

hA'b
A -yik
– vﬁdwF√ y« -la'

mulher veio à eira!”.

:§ÂrgFO h
a hAH
K '
i h
A

Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Lamentações 3.14.

masora parva.

Lamentações 3.14.

yim
G v
a~ -lAkl
¸ qOx¸W yity«yh
A

631

ymv

$rqw £ymv r
$ bs gO

Eis-me a zombaria de todo o

meu povo, sua sátira, todos os

:£ÙCyh
a -lAk
– £Atn√ y«gnÃ

dias.

Termo massorético em destaque: y„r⁄q (aram. qǝrê).632
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A possui a seguinte nota em sua masora parva: wyt q (“o qerê é a locução wyotwO lÃgF Ëram [hebr. margǝlôṯāyw, a
seus pés]”). Um detalhe a ser observado é em relação à redação do qerê na masora parva desse manuscrito
massorético: apenas a última sílaba da expressão é redigida. Outro detalhe ainda a ser observado é relacionado
a (hebr. margǝlôṯāw, a seu pé),
à redação do ketiv no texto do Códice A. A forma registrada é a seguinte: wotOwlÃgF Ërm
isto é, a expressão não possui o sinal vocálico 'olem na última sílaba, além de ser redigida com escrita plena. No
texto do Códice L, há uma situação contrária: a elocução bíblica em destaque possui o sinal vocálico 'olem na
última sílaba, além de ser redigida com escrita defectiva: Owot»lÃFgËram (hebr. margǝlōṯāô, a seu pé).
631 O Códice A não possui mais o texto do livro de Lamentações.
632 Anotações de situações de qerê e ketiv são numerosos na massorá do Códice L, cf. Dt 7.9 (mp) etc.
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Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. (o que é) lido, (o que é) chamado, (o
que é) recitado; 2. leitura da palavra bíblica conforme a tradição massorética (qerê) e não
conforme o que está escrito (ketiv).633
Significados do termo na massorá: 1. qerê; 2. (o que é) lido no texto consonantal hebraico.634
» gFÃ r
Ë m
a (hebr. margǝlōṯāô, a seu pé);
Expressões bíblicas em destaque: Rute 3.14: Ùotl
i v
a (hebr. ‘ammî, meu povo).
Lamentações 3.14: yGm

Significados das notas massoréticas:
» gFÃ r
Ë m
a (hebr. margǝlōṯāô, a seu pé) e o qerê (q
$ ) é wyotwO lÃgF r
Ë m
a (hebr.
Rute 3.14: “o ketiv é Ùotl

margǝlôṯāyw, a seus pés) (wytwlgrm)”. Observação: a unidade lexical massorética y„rq
⁄
$ . Nessa anotação da massorá consta o nun marginalis: §O .635
(aram. qǝrê) é abreviada como q

Lamentações 3.14: “um dos três casos (gO ) em que cogita-se (r
$ bs) que a locução deva ser £yGm
i v
a
$ qw) yGm
i v
a (hebr. ‘ammî, meu povo)
(hebr. ‘ammîm, povos) (£ymv), mas que deve ser lida (r

(ymv)”.636 Observação: o item léxico massorético y„rq
⁄ (aram. qǝrê) é reduzido como r
$ q.
Cf. Jastrow, 2005, p. 1418; Sokoloff, 2002a, p. 504; idem, 2002b, p. 1041; Melamed, 2001, p. 383 e idem, 2005,
p. 461. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 170; Alcalay, 1986, col. 2347 e Berezin, 1995, p. 583.
634 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; MGK, p. xy (p.
18); Ginsburg, 1894, p. IV; C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; C XII, p.
31; Frensdorff, 1864, p. XIII; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIV; Dotan, 1972b, col. 1419; Yeivin, 1980, p. 115;
idem, 2003, p. 90; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 177; Scott, 1995, p. 49; Römer e Macchi, 1994, p. 19;
Gesenius, 1980, p. 65; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Weingreen, 1959, p. 22; Tov, 2001, p. 58; Hyvernat,
1904, p. 543 Ginsburg, 1966, p. 183-184; idem 1968, p. 180 e Francisco, 2005b, p. 147.
635 O nun marginalis (lat. nun marginal) possui um formato maior e mais encorpado em relação às demais letras das
anotações encontradas na masora parva. Tal símbolo é registrado em códices massoréticos datados até o século
XII. Porém, atualmente seu real significado é desconhecido, cf. BHK, p. LI; Himbaza, 2000, p. 174-188 e 190191 n. 67; Weil, 1976, p. 719-720; Tov, 2001, p. 59; Dotan, 1972b, col. 1420; Yeivin, 1968a, col. 134; idem,
1980, p. 52-53; idem, 2003, p. 52; Dukan, 2006, p. 43 n. 84 e Francisco, 2005b, p. 181.
636 Na mesma passagem bíblica, a Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525) possui em sua masora parva uma anotação
similar a do Códice L: £ymv §yrybs gO (“um dos três casos em que cogita-se que a locução deva ser £yGimav [hebr.
‘ammîm, povos]”). A edição de Snaith traz uma anotação de rodapé semelhante a da referida edição: £ymv §yrybs
(“cogita-se que a locução deva ser £yGm
i av [hebr. ‘ammîm, povos]”), Snaith 1958, p. 1159. No aparato crítico da
i v
a '"sb ‚£yGimav rybs (“cogita-se que a
edição de Ginsburg, consta a seguinte observação: s"t §kw yrqw bytk £yGm
locução deva ser £yGm
i av [hebr. ‘ammîm, povos], em outros textos a expressão £yGimv
a [hebr. ‘ammîm, povos] é escrita
e lida e é assim na Peshitta”), cf. Ginsburg, 1894, p. 1550. A BHK possui a seguinte anotação no segundo
i av (“lido conforme o sevirin; muitos
bloco de seu aparato crítico: l c Seb mlt MSSKen de Ros 4 MSSG S £yGm
manuscritos hebraicos medievais citados nas edições de Kennicott [Oxford, 1776-1780] e de De Rossi [Parma,
1784-1788], quatro manuscritos hebraicos medievais citados na edição de Ginsburg [Londres, 1908-1926] e a
Peshitta leêm £yGimva [hebr. ‘ammîm, povos]”), cf. BHK, p. 1235 (segundo bloco). A BHS traz em seu aparato de
variantes textuais uma observação similar a da BHK: l c Seb mlt Mss ã £yGimav (“lido conforme o sevirin; muitos
manuscritos hebraicos medievais citados nas edições de Kennicott [Oxford, 1776-1780], de De Rossi [Parma,
1784-1788] e de Ginsburg [Londres, 1908-1926] e a Peshitta leêm £yGimav [hebr. ‘ammîm, povos]”), cf. BHS, p.
1361. A BHQ, em seu aparato crítico, apresenta a seguinte observação: yGm
Åi av G V (T) | S (exeg, e.g. KR) (“a
Åi av [hebr. ‘ammî, meu povo] é atestada pela Septuaginta e pela Vulgata [pelo Targum, mas parcialmente];
leitura yGm
a Peshitta possui uma leitura semelhante [questão de leitura exegética, por exemplo, como vista nos
633
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Comentário:
Rute 3.14: a anotação massorética do Códice L informa que o qerê (texto lido) é
wyotwO lÃgF r
Ë m
a (hebr. margǝlôṯāyw, a seus pés), ao contrário do ketiv (texto escrito) que é Ùotl
» gFÃ r
Ë m
a

(hebr. margǝlōṯāô, a seu pé).637
Lamentações 3.14: a observação da massorá informa que há leitores que cogitam que
a locução que está em Lamentações 3.14 deveria ser a seguinte: £yGimav (hebr. ‘ammîm, povos).
Todavia, a expressão bíblica em destaque deve ser lida (qerê) conforme consta no próprio
texto bíblico hebraico: yGimav (hebr. ‘ammî, meu povo). A nota massorética faz um alerta contra
leituras outras além daquela que consta no próprio texto da Bíblia Hebraica. Tal situação de
leitura, envolvendo a locução yGimav (hebr. ‘ammî, meu povo), se verifica em três passagens
bíblicas: 2Sm 22.44; Sl 144.2 e Lm 3.14.638
Ÿ (aram. qǝrî) significa: “(o que é) lido”,
A unidade terminológica y„r⁄q (aram. qǝrê) ou yÊrq

sendo o particípio passivo masculino singular da raiz verbal 'rq (aram. qr’, ler, recitar, chamar),
na construção peal.639 Essa unidade terminológica massorética, também denominada como
legendum (lat. o que é lido), como no caso do termo ketiv, tornou-se uma unidade lexical técnica
especial usada com freqüência na literatura dedicada, especificamente, à crítica textual da Bíblia
Hebraica ou à gramática do hebraico bíblico.640

manuscritos hebraicos medievais citados nas edições de Kennicott e de De Rossi]”), cf. BHQ Mg, p. 64.
Confirmando a informação da BHQ, na passagem de Lamentações 3.14, a Septuaginta e a Vulgata adotam as
seguintes traduções para a expressão hebraica em destaque: 1. Septuaginta: λα µου (gr. laô mu, meu povo); 2.
Vulgata: populo meo (lat. meu povo).
637 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 709.
638 Cf. Weil, 2001, § 3435, p. 376; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra v, § 624, p. 410; Frensdorff, 1968, p. 372 e
Even-Shoshan, 1997, p. 886.
639 Cf. Dotan, 1972b, col. 1419; Yeivin, 1980, p. 52; idem, 2003, p. 51; Gesenius, 1980, p. 66; Joüon e Muraoka,
1993, p. 71; Weil, 1976, p. 716; Morrow, 1992, p. 25; Levias, 1916, p. 368; Kristianpoller, 1942, p. 400;
Weingreen, 1982, p. 15; Ognibeni, 1989, p. 1; Rosenthal, 1983, p. 12; Greenspahn, 2003, p. 42; Araújo, 2005, p.
107; Jastrow, 2005, p. 680; Sokoloff, 2002a, p. 271-272; idem, 2002b, p. 607 e Francisco, 2005b, p. 178 e 516.
640 O termo massorético y„rq
⁄ (aram. qǝrê) é transcrito de diversas formas na literatura dedicada à crítica textual do
texto bíblico hebraico: Qerē, Qere, qere, Qĕrê, Qerê, Qere, Qrê, Qerê, Qre, qĕrê, qerê, qere etc. Normalmente, as
edições acadêmicas da Bíblia Hebraica adotam alguma dessas convenções em seus aparatos de variantes
textuais, cf. BHK, p. XLI; BHS, p. L; BHQ Mg, p. LXXVIII e LXXXIII; BHQ Ed-Ne, p. X e XV; BHQ Dt, p. X e
XVI; HUBP Is, p. XXXII; HUBP Jr, p. XXVI; HUBP Ez, p. XXVII; C Js-Jz, p. 9; C Sm, p. 9; C Rs, p. 9; C Is, p. 9;
C Jr, p. 9; C Ez, p. 9; C XII, p. 29; Ginsburg, 1894, p. IV; Dotan, 1972b, col. 1419; Yeivin, 1980, p. 52; idem,
2003, p. 51; Ognibeni, 1989, p. 1; Wonneberger, 1990, p. 9, 23 e 65; Vasholz, 1983, p. 6; Scott, 1995, p. 55 e 87;
Römer e Macchi, 1994, p. 65; De Benoit e Nicole, 1989, p. 10; Tov, 2001, p. 58; Würthwein, 1995, p. 16 e 235;
Brotzman, 1994, p. 54 e 104; Weingreen, 1982, p. 15; McCarter Jr., 1986, p. 78; Roberts, 1951, p. 69; idem,
1962, p. 585; Deist, 1981, p. 54; Ginsburg, 1966, p. 183; Gordis, 1971, p. 2; Andersen e Forbes, 1986, p. 28;
Gesenius, 1980, p. 66; Joüon e Muraoka, 1993, p. 71; Weil, 1976, p. 716; Morrow, 1992, p. 25; Levias, 1916b, p.

241

O item terminológico y„rq
⁄ (aram. qǝrê), na masora parva em Rute 3.14 e em
Lamentações 3.14, reflete duas situações textuais: 1. no texto de Lamentações 3.14, o termo
indica uma questão especial de texto lido (qerê) oposta à leitura sugerida ou cogitada (sevirin) e 2.
no texto de Rute 3.14, existe uma questão especial de qerê (texto que é lido) oposto ao ketiv
» gFÃ r
Ë m
a (hebr. margǝlōṯāô, a
(texto que está escrito). Nesse segundo caso, o ketiv é a expressão Ùotl

seu pé) enquanto o qerê é a elocução wyotwO lÃgF r
Ë m
a (hebr. margǝlôṯāyw, a seus pés), sendo que esta
última é a leitura oficial que deve ser adotada. O qerê é uma categoria especial de palavras ou
locuções lidas de maneira oficial. O qerê, sendo oposto ao ketiv (cf. § 31), é sempre colocado na
masora parva ou no rodapé das páginas das edições da Bíblia Hebraica, sendo identificado,
$ (esta é a inicial do termo y„rq
⁄ [aram. qǝrê])
normalmente, por meio da abreviatura massorética q

colocada logo abaixo da palavra ou expressão, como é possível conferir na masora parva do
Códice L, na passagem de Rute 3.14:
wytwlgrm
q
$

A unidade lexical massorética, em estudo, em termos de neologia semântica, possui como
característica o estreitamento, possuindo um significado básico na massorá: o qerê, o texto da
Bíblia Hebraica que deve ser lido de modo oficial ou, ainda, a leitura de alguma palavra ou
expressão no texto bíblico hebraico. Em relação ao seu campo de significados possíveis, a mesma
pode ser classificada como monossemêmica.641

§ 74
'yrq
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Provérbios 17.3.

masora magna.

Provérbios 17.3.

bAhz∑√ l
a r˚kÃw •esk
–e l
a •„r¸ca~m

§ylym zO Oz §m

hyrqb qwsp gO

Há crisol para a prata e forno
para o ouro; mas é o SENHOR

368; Kristianpoller, 1942a, p. 400; Orlinsky, 1940, p. 30; idem, 1960, p. 185; Rubinstein, 1959, p. 127 n. 1; Gray
e Gilmor, 1963, p. 979; Thompson, 1976, p. 886 e Francisco, 2005b, p. 81, 178 e 525.
641 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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:h√whÃy tÙ–bl
i §Exb
O ˚

d
$ d
$ §m hlym l
$ wkw

quem prova os corações.

642

(...) §whnmysw twytw'

Ë q
a (aram. qaryā’).643
Termo massorético em destaque: '√yr

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. versículo bíblico; 2. a Bíblia
Hebraica, as Sagradas Escrituras.644
Significado do termo na massorá: a Bíblia Hebraica.645
¸ m
a (hebr. maṣrēp̄ , crisol).
Expressão bíblica em destaque: •„rc

Significado da nota massorética: “três (Og) versos bíblicos (qwsp) na Bíblia Hebraica
(hyrqb) com sete (Oz Oz §m) palavras (§ylym) e toda ($lwkw) palavra (hlym) com quatro
($d $d §m) letras (twytw') e suas referências bíblicas são (§whnmysw) (...)”. Observação: o
último caractere do item terminológico massorético '√yËraq (aram. qaryā’) é a letra hê (h)
ao invés do caractere ’alef ('): hyrq.
Comentário:
Segundo a massorá, na Bíblia Hebraica existem três versículos com sete palavras e
cada uma delas contendo quatro caracteres. As três referências bíblicas, onde tal
particularidade textual é encontrada, são citadas na masora magna do Códice L, no trecho de
Provérbios 17.3: Sl 73.2; Pv 12.16 e 17.3.646

O Códice A possui uma nota similar àquela do Códice L, mas na masora parva, na mesma passagem bíblica:
(“três versos bíblicos com sete palavras com quatro letras”).
643 Este termo aparece em várias passagens da massorá do Códice L, cf. Nm 3.28 (mp); Js 12.9 (mp e mm);
2Sm 10.6 (mp); 1Cr 25.1 (mm); Et 9.3 (mp e mm) etc.
644 Cf. Jastrow, 2005, p. 1419-1420; Sokoloff, 2002a, p. 503 e idem, 2002b, p. 1036. Jastrow registra três
grafias distintas para o termo massorético agora em estudo: '√yËraq (aram. qaryā’), 'y√yËraq (aram. qaryyā’) e
hy√yËraq (aram. qaryyâ), cf. Jastrow, 2005, p. 1419-1420.
645 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; MGK, p. xy (p.
18); C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; C XII, p. 31; Frensdorff,
1968, p. 11; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIV; Yeivin, 1980, p. 115; idem, 2003, p. 90; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 178; Scott, 1995, p. 49; Römer e Macchi, 1994, p. 19; Hyvernat, 1905, p. 537; Ginsburg,
1968, p. 234 e 253 e Francisco, 2005b, p. 148.
646 Cf. Weil, 2001, § 3618, p. 393. Um dado que merece ser mencionado é sobre a redação das notas nos códices L
e A. A composição da anotação na masora parva do Códice A é inteiramente em aramaico, além de ser sucinta
(a nota é composta por sete termos): §yt' hvbr' §ylm zO §m wsp gO (“três versos bíblicos com sete palavras com
quatro letras”). A composição da mesma nota na masora magna do Códice L, além de ser mais longa (a
anotação é constituída por 14 termos), possui uma redação híbrida, com itens terminológicos aramaicos e
hebraicos: §whnmysw twytw' $d d
$ §m hlym $lwkw §ylym zO zO §m hyrqb qwsp O g (“três versos bíblicos na Bíblia Hebraica
com sete palavras e toda palavra com quatro letras e suas referências bíblicas são [...]”).
642

§yt' hvbr' §ylm Oz §m wsp gO
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Elias Levita comenta a respeito do termo massorético '√yËraq (aram. qaryā’) em sua obra
Massoreth ha-Massoreth (Venezia, 1538), dizendo que os rabinos da época talmúdica (séc. III-VI)
denominam os 24 livros da Bíblia Hebraica como '‡rŸqim (hebr. miqrā’), enquanto os massoretas
designam o mesmo conjunto de livros sagrados como '√yr
Ë q
a (aram. qaryā’).647 Na massorá, o
item terminológico '√yËraq (aram. qaryā’) é sinônimo da unidade léxica '‡rq
Ÿ m
i (hebr. miqrā’, cf. §
49), indicando sempre a Bíblia Hebraica. Ao contrário da informação fornecida por Levita, no
Códice L percebe-se o uso freqüente e indistinto de ambos os termos: 1. a lexia '‡rŸqim (hebr.
miqrā’) consta nas seguintes passagens: Jr 6.7 (mp); 1Cr 24.13 (mm); Jó 38. 13, 15 (mm); list.

mas. Escr. (fól. 464b); colof. 1 (fól. 1a); colof. 6 (fól. 479a); colof. 7 (fól. 489b) e colof. 8 (fól.
491a); 2. o item '√yr
Ë q
a (aram. qaryā’) aparece nos seguintes trechos: Nm 3.28 (mp); Js 12.9 (mp e
mm); 2Sm 10.6 (mp); Pv 17.3 (mm); 1Cr 25.1 (mm); Et 9.3 (mp e mm), entre outras passagens.
A unidade lexical massorética, agora em estudo, denota, unicamente e especificamente,
o conjunto de livros da Bíblia Hebraica e essa peculiaridade indica estreitamento. O mesmo
item da massorá pode ser classificado como monossemêmico, devido seu único significado
dentro das anotações massoréticas.648

§ 75
'tyml 'byrq
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Reis 2.1.

masora magna.

1Reis 2.1.

t˚mAl~ d«wd
ﬂ -~ym
E yÃ ~ ˚bËrq
Ÿ yC« w¬

649

(...) gO 'tyml hbyrq

650

Como

se aproximasse o

momento de sua morte,

:rOm'El Ùn¸b hOml
» H
¸ -te' wacyÃ w¬

David transmitiu suas ordens a seu
filho Salomão.

Cf. Ginsburg, 1968, p. 234 e 253.
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
649 A locução bíblica possui três circelli no texto do Códice L. A função dos três círculos é indicar que a nota
massorética do Códice L se refere ao sintagma todo.
650O Códice A possui a seguinte anotação em sua masora magna, na mesma passagem bíblica:
dwd l'rSy b
$ ymy wbrqyw (“a locução yEmyÃ ˚bËrq
Ÿ C«yw¬ [hebr. waîîqrǝḇû yǝmê, e se aproximaram os dias] consta duas vezes
na Bíblia Hebraica: uma com Jacó e outra com Davi”).
647
648
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Expressão massorética em destaque: 'otyGm
i l
a 'oby„rq
o (aram. qārêḇā’ lammîṯā’).651
Significado da expressão em dicionários de aramaico: aproximação da morte.652
Significado da expressão na massorá: “aproximação da morte” (indicação de passagens
onde algum personagem bíblico está próximo de sua morte).653
ﬂ -yEmyÃ ˚bËrq
Ÿ yC« w¬ (hebr. waîîqrǝḇû yǝmê-ḏāwiḏ lāmûṯ, e se
Expressão bíblica em destaque: t˚mAl d«wd

aproximaram os dias de Davi para morrer).
Significado da nota massorética: “‘aproximação da morte’ ('tyml hbyrq) consta três
vezes (Og) na Bíblia Hebraica”. Observação: a expressão massorética 'otyGimal 'oby„roq
(aram. qārêḇā’ lammîṯā’) é redigida por completo, mas com o caractere hê (h) em vez da
letra ’alef (') no final do primeiro termo: hbyrq.
Comentário:
A massorá observa que existem três passagens bíblicas nas quais há a indicação da
aproximação da morte de algum personagem bíblico. A masora magna do Códice L, na
passagem de 1Reis 2.1, fornece as três referências bíblicas onde ocorre tal situação: Gn 47.29;
Dt 31.14 e 1Rs 2.1.654 As três passagens são relacionadas aos seguintes personagens bíblicos:
Jacó (cf. Gn 47.29), Moisés (cf. Dt 31.14) e Davi (cf. 1Rs 2.1). Existe, entretanto, mais uma
passagem que, às vezes, é referida nas listas massoréticas: Gn 27.41. A questão textual é
Ÿ yC« w¬ (hebr. waîîqrǝḇû yǝmê, e se aproximaram os dias) ou com
relacionada com a expressão yEmyÃ ˚bËrq
o (hebr. qorḇû yāmeyḵā, se aproximaram os teus dias) junto com o nome
a locução ßyemyƒ wF bËrq

próprio do personagem (bOqvœ y¬ [hebr. ya‘ăqōḇ, Jacó], heHm
O [hebr. mōšeh, Moisés] e d«wd
Gﬂ [hebr.
ḏāwiḏ, Davi]) e a locução verbal t˚mAl (hebr. lāmûṯ, para morrer). Tal combinação distinta de

expressões e nomes próprios consta somente em três passagens da Bíblia Hebraica.
A massorá designa a situação textual acima comentada e explicada como 'otyGm
i l
a 'oby„rq
o
(aram. qārêḇā’ lammîṯā’) que significa “aproximação da morte”. Tal sintagma é utilizado tanto no
Códice L quanto em outras fontes massoréticas (Códice M1, masora finalis, Ginsburg etc) para
indicar, especificamente e unicamente, as três passagens bíblicas acima mencionadas: Gn 47.29,

Essa expressão aparece uma única vez na massorá do Códice L, cf. 1Rs 2.1 (mm).
Cf. Jastrow, 2005, p. 780 e 1419; Sokoloff, 2002a, p. 307 e 505; idem, 2002b, p. 674 e 1042; Melamed, 2001, p.
236 e 383 e idem, 2005, p. 283 e 461.
653 Cf. BHS, p. LVII; Scott, 1995, p. 49 e Francisco, 2005b, p. 148.
654 Cf. C Rs, p. 25; Weil, 2001, § 1874, p. 218; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra q, § 282, p. 540; Frensdorff, 1968, p.
171; Fernández Tejero, 2004, p. 337; Azcárraga Servert, 1997, p. 483 e Even Shoshan, 1997, p. 1030-1031.
651
652
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Dt 31.14 e 1Rs 2.1. Como possui apenas um único significado na massorá, a expressão
terminológica massorética pode ser classificada como monossemêmica e em relação à sua
situação neológica semântica, a mesma revela estreitamento.655

§ 76
'qwsp 'S'r
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Jeremias 41.3.

masora parva.

Jeremias 41.3.

˚yAh-reH'
· £yÊd˚hÃyC h
a -lAk
– tE'
~ wÃ

t' t'w

$qwsp $S'r gO
656

t' t'w

-te'wÃ hAp
K c
¸ m
Gi b
–a ˚h√yl
¸ d
ﬁ gFÃ -te' ÙGt'
i

Da mesma forma, Iishmael matou
todos os judaítas que se encontravam
com ele – com Godolias em Mi)pá -,

tE' £AH-˚'¸cm
¸ n« reH'
· £yÊd
– W
¸ k
–a a h

assim como os caldeus que se

:l'Evm
A H
¸ y« hAk
– h
i hAmx
A l
¸ m
Gi ah yEHnÃ '
a

encontravam em Mi)pá, os militares.

Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Amós 8.5.

masora magna.

Amós 8.5.

rObv
· y¬ yatm
A

rOm'El

657

658(...)

qwsp S'r X
$ rm'l

vós que dizeis: “Quando é que
passará a lua nova, para podermos

rebH
Ke hﬂryib
– H
¸ n¬ wÃ HÂdx
O ah

vender os grãos, e o sábado, para

rAb
– -hAxt
G¸ p
¸ n« wÃ tAb
– H
Ka h
a wÃ

abrirmos

lyÊd
– gÃ h
a l
¸ ˚hApyE' §yiXq
Ÿ h
a l
¸

os

sacos

de

trigo,

diminuindo a efá, aumentando o

:hAmr
Ë im y≈nzÃ '◊m t≈wF v
a l
¸ ˚ l’qeH

siclo, alterando balanças mentirosas,

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Em sua masora parva, o Códice A possui uma nota similar a do Códice L: t' t'w t' t'w wsp gO (“em três versos
bíblicos aparece a partícula de acusativo [objeto direto] tE' (hebr. ’ēṯ, os) quatro vezes: t' t'w t' t'w”). A
diferença entre ambos os manuscritos é que o Códice L especifica o trecho do versículo bíblico onde consta a
repetição do referido elemento gramatical, enquanto o Códice A não menciona tal detalhe. Outra diferença que
se deve mencionar é a redação mais curta da nota no Códice A.
657 Falta o circellus sobre a locução verbal no texto bíblico do Códice L.
658 O Códice A não possui observação massorética para esse caso.
655
656
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Expressão massorética em destaque: 'oqwF sKp
¸ 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’).659
Significado da expressão em dicionários de aramaico: início de versículo bíblico.660
Significados da expressão na massorá: 1. início de versículo bíblico; 2. a primeira parte de
versículo bíblico (a parte “a”).661
Expressões bíblicas em destaque: Jeremias 41.3: tE' (hebr. ’ēṯ, os); Amós 8.5: rOm'El (hebr.
lē’mōr, dizendo).

Significados das notas massoréticas:
$ wsp S
$ 'r) de três versículos bíblicos (gO$ )
Jeremias 41.3: “na primeira parte (na parte “a”) (q

aparece a partícula de acusativo (objeto direto) tE' (hebr. ’ēṯ, os) quatro vezes
(t' t'w t' t'w)”. Observação: a abreviatura $qwsp $S'r indica que esta se refere ao
sintagma massorético de procedência aramaica 'oqwF sKp
¸ 'oH'„r (rē’šā’ pǝsûqā’), por causa
dos pontos sobreescritos nas letras shin (S) e qof (q) que indicam abreviação.
Amós 8.5: “a locução verbal rOm'El (hebr. lē’mōr, dizendo) (rm'l) aparece no início de nove (X
$ )
versículos bíblicos (qwsp S'r)”. Observação: a forma qwsp S'r pode ser uma
K H'Or (rō’š pāsûq), em virtude
referência à expressão massorética de origem hebraica qFwsop

da ausência de pontos que indicariam abreviação e também por sua grafia.
Comentário:
Jeremias 41.3: de acordo com a nota da masora parva do Códice L, a partícula de
acusativo (objeto direto) tE' (hebr. ’ēṯ, os) aparece na primeira parte (a parte “a”) de três versos
bíblicos. Tal detalhe textual, a partícula tE' (hebr. ’ēṯ, os) com a conjunção wÕ (hebr. wǝ, e, mas)
na primeira e na terceira ocorrências, pode ser constatado nas seguintes passagens bíblicas: Êx
Tal sintagma ocorre inúmeras vezes na massorá do Códice L, tanto na masora parva quanto na masora magna, cf.
Am 8.5 (mm) etc. Além da grafia 'oqFwsK¸p 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’) existem, igualmente, as seguintes formas na
massorá: 'oqFwsKop Hy„r (aram. rêš pāsûqā’), 'oqFwsKop 'oHy„r (aram. rêšā’ pāsûqā’) e qFwsopK H'Or (hebr. rō’š pāsûq).
660 Cf. Jastrow, 2005, p. 1193 e 1477; Sokoloff, 2002a, p. 439 e 510; idem, 2002b, p. 916 e 1078; Melamed,
2001, p. 348 e 393; idem, 2005, p. 419 e 472; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1112; Koehler,
Baumgartner e Stamm, 1996, p. 1164-1165; Gesenius, 1962, p. 737; Robinson, 1882, p. 953; Tregelles,
1952, p. 751; Fürst, 1867, p. 1271; Alonso Schökel, 1997, p. 599; Kirst et alii, 1989, p. 300; Harris,
Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1735 e Mitchel, 2002, p. 108. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p.
1505 e 1729; Alcalay, 1986, col. 2066 e 2378 e Berezin, 1995, p. 532 e 590. Observação: os dicionários
de aramaico bíblico somente registram o vocábulo H'„r (aram. rē’š).
661 Cf. BHK, p. LII ; BHS, p. LVIII; BHQ Mg, p. XCVII ; BHQ Ed-Ne, p. XXIX ; BHQ Dt, p. XXIX; MGK, p. xy
(p. 18); Ginsburg, 1894, p. IV; C Js-Jz, p. 11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 11; C Is, p. 11; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12;
C XII, p. 31; Frensdorff, 1864, p. XIII; idem, 1968, p. 20; Yeivin, 1980, p. 115; idem, 2003, p. 90; Dotan,
1972b, col. 1422; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 181; Scott, 1995, p. 50; Römer e Macchi, 1994, p.
19; Hyvernat, 1905, p. 521 e Francisco, 2005b, p. 149.
659
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40.29; Lv 7.3 e Jr 41.3.662 A nota massorética informa que a seqüência tE' te'wÃ te' tE'wÃ (em meio
a outras locuções e palavras) é encontrada no primeiro trecho, isto é, antes do acento
disjuntivo de cantilação ’atna', de três versos da Bíblia Hebraica.
Amós 8.5: segundo a observação massorética, a expressão verbal rOm'El (hebr. lē’mōr,
dizendo) aparece no início de nove versículos bíblicos, isto é, sendo a primeira locução que
inicia o verso bíblico. Tal peculiaridade textual é encontrada nas seguintes passagens: Is 49.9; Jr
3.1; 25.5; 42.14; Am 8.5; Zc 7.3; 1Cr 16.18; Sl 71.11 e 105.11.663
O sintagma massorético 'oqFwsK¸p 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’) (e seu cognato qFwsoKp H'Or
[hebr. rō’š pāsûq]) indica dois usos: 1. a primeira parte do versículo bíblico (a parte “a”), isto
é, o trecho anterior ao acento disjuntivo de cantilação ’atna' e 2. início de versículo bíblico.
A expressão massorética 'oqFwsK¸p 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’), em Jeremias 41.3, denota,
especificamente, o primeiro trecho do verso bíblico (a parte “a”), enquanto em Amós 8.5
significa o início do versículo bíblico.
¸ 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’) (como também seu
A unidade lexical massorética 'oqwF sKp

cognato qFwsoKp H'Or [hebr. rō’š pāsûq]), em termos de neologia semântica, revela estreitamento na
massorá, mas possuindo dois significados, que já foram comentados. Em relação ao seu campo
de significados admissíveis, a mesma pode ser classificada como polissemêmica.664

Cf. Weil, 2001, § 2692, p. 301.
Cf. C XII, p. 67; Weil, 2001, § 3072, p. 340; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra ', § 826, p. 88; Ognibeni, 1997, § 76,
p. 115; Frensdorff, 1968, p. 20; Fernández Tejero, 1995, p. 39 e Even-Shoshan, 1997, p. 85.
664 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
662
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§ 77
vybr
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Números 14.38.

masora magna.

Números 14.38.

bElk
A wÃ

§˚Øn-§i–b ﬁv~ûÁHÙhy«w

665

£Ehh
A £yiHn√ '
· h
A -§im ˚yAx h∆nF p
u yÃ -§eb
–

vybr dx b
$ §m §ygwz $'yO
666

(...) •qz dxw

Josué, filho de Nun, e Kaleb,
filho de Iefuné, foram os únicos
sobreviventes dos que tinham ido

:¶Âr'
A h
A -te' r˚tAl £yikl
¸ h
O h
a

explorar a terra.

Termo massorético em destaque: avyibr
Ì (aram. rǝḇîa‘).667
Significado do termo em dicionários de aramaico: descansando, repousando, deitando.668
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação revia‘.669
G vûH
Á Ùhy«w (hebr. wîhôšu‘a bin-nûn, e Josué, filho de Nun).
Expressão bíblica em destaque: §FwnØ -§ib

Significado da nota massorética: “11 ('$ yO ) pares (§ygwz) contendo duas locuções (b
$ §m): uma
(dx) é acentuada com o acento disjuntivo de cantilação revia‘ (vybr) e outra (dxw) é
acentuada com o acento disjuntivo de cantilação zaqef (•qz) (...)”. Observação: o termo
Ì (aram. rǝḇîa‘) é composto por extenso: vybr.
massorético avyibr

No Códice L, o circellus é colocado apenas sobre a locução avuHÙhy«w (hebr. wîhôšu‘a, e Josué). Todavia, a
observação massorética refere-se ao sintagma inteiro §Fwn-§iGb avuHÙhy«w (hebr. wîhôšu‘a bin-nûn, e Josué, filho de
Nun). O circellus deveria ser colocado entre o nome e o sobrenome (ex.: §Fwn-§iGb~ avuHÙhy«w ) do personagem
bíblico. Esse recurso indicaria que a anotação massorética estaria se referindo ao sintagma todo e não
somente à primeira parte da referida locução bíblica.
666 Por causa de seu atual estado fragmentário, o Códice A não possui mais o texto do livro de Números.
667 Tal item consta algumas vezes na massorá do Códice L, cf. Nm 14.38 (mm); 1Rs 12.23 (mp); Ez 2.2 (mp) etc.
No fólio 488a do Códice L consta a seguinte vocalização para o nome do acento em análise: va yibﬂr (aram. rāḇîa‘,
quadrado), cf. L, fól. 488a, p. 987. A mesma vocalização é, igualmente, registrada na recensão do tratado
Diqduqê ha-$e‘amim que consta no mesmo códice massorético, cf. L, fól. 480b, p. 972. Wickes (1970) fornece
dois nomes alternativos para o mesmo acento: boHFwy¸m (hebr. mǝyûšāḇ, assentado) e •EqGot (hebr. tāqēp̄, forte, firme),
cf. Wickes, 1970, p. 15 (primeira parte).
668 Cf. Jastrow, 2005, p. 1442; Sokoloff, 2002a, p. 514; Melamed, 2005, p. 467. No hebraico moderno é registrada
a acepção massorética, cf. Even-Shoshan, 2003, p. 1739; Alcalay, 1986, col. 2394 e Berezin, 1995, p. 592.
669 Cf. BHK, p. LII; BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p.
XXXI-XXXII; Koren, 1995, p. 20; Wickes, 1970, p. 12 e 15 (primeira parte) e p. 10 e 18 (segunda parte);
Frensdorff, 1968, p. 11; Dotan, 1972b, col. 1454 e 1457; Yeivin, 1980, p. 167, 192, 264, 270 e 271; idem, 2003,
p. 160, 194 e 196; Revell, 1992c, p. 595-596; Hyvernat, 1905, p. 531; Gesenius, 1980, p. 60-61; Joüon e
Muraoka, 1993, p. 64 e 66; Herzog, 1972, col. 1104; Seow, 1995, p. 65; Kerr, 1980, p. 93; Ross, 2005, p. 569570; Scott, 1995, p. 55; Francisco, 2005b, p. 192-193.
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Comentário:
Segundo a anotação da masora magna do Códice L, em Números 14.38, existem na
Bíblia Hebraica 11 blocos contendo duas expressões bíblicas similares, a primeira delas
possuindo o acento disjuntivo de cantilação revia‘ ( Æ ) e a segunda delas possuindo o acento
disjuntivo de cantilação zaqef ( Ø ouD ). A única exceção a esse detalhe textual é o caso de
Levítico 8.15 e 23, onde a segunda expressão possui o acento disjuntivo de cantilação shalshelet
junto com o sinal paseq ( | é ), em vez do acento zaqef. A listagem contendo tal peculiaridade do
texto bíblico hebraico é dada a seguir.670
bEb
Ä s
OG h
a 'Fwh
û (hebr. hû’ has-sōḇēḇ, é ele que circunda) (cf. Gn 2.11).
bEb
Å wO s
G h
a 'Fwh
û (hebr. hû’ has-sôḇēḇ, é ele que circunda) (cf. Gn 2.13).
Xox
Ä H
¸ y«F w¬ (hebr. waîîšḥāṭ, e degolou) (cf. Lv 8.15).
| Xox
é H
¸ «Fyw¬ (hebr. waîîšḥāṭ, e degolou) (cf. Lv 8.23).

*§FwnÆ -§ib
G *v
a H
ÿû wO hy«w (hebr. wîhôšu‘a *bin-nûn*, Josué, *filho de Nun*) (cf. Nm 14.6).
*§FwnØ -§ib
G *v
a H
ÿû wO hy«w (hebr. wîhôšu‘a *bin-nûn*, Josué, *filho de Nun*) (cf. Nm 14.38).
wF yÆ h
Ã F«yïw¬ (hebr. waîîhyû, e foram) (cf. Nm 17.14).
wF yD h
Ã F«yïw¬ (hebr. waîîhyû, e foram) (cf. Nm 25.9).

[£ovÆ l
¯ b
iG §av
˘ yF¬ w¬ ] (hebr. [wayya‘an bil‘ām], [e respondeu Bileâm]) (cf. Nm 22.18).
[£ovÅ l
¯ b
iG §av
˘ yF¬ w¬ ] (hebr. [wayya‘an bil‘ām], [e respondeu Bileâm]) (cf. Nm 23.26).
[hﬂr
Ä h
E m
¸ ]£
˘ t
Ge Ëdab'
‹ w¬ (hebr. wa’ăḇaḏtem [mǝhērâ], e vós desapareceríeis [rapidamente]) (cf. Dt 11.17).
Å h
E m
¸ ]£
˘ t
Ge Ëdab'
‹ w¬ (hebr. wa’ăḇaḏtem [mǝhērâ], e vós desapareceríeis [rapidamente]) (cf. Js 23.16).
[hﬂr

670

Cf. Weil, 2001, § 915, p. 112; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 234, p. 653; Frensdorff, 1864, § 227, p.
131; idem, 1968, p. 346 e 357 e Azcárraga Servert, 2004, p. 51-52. Os asteriscos (*) e os parênteses ([ ]),
colocados em algumas expressões bíblicas citadas na masora magna do Códice L, são próprias da
Massorah Gedolah. Os asteriscos indicam correções e os parênteses mostram adições às anotações originais
do Códice L, que possuem lacunas ou inexatidões, cf. Weil, 2001, p. XXIII. A transcrição com correções,
aqui adotada, segue aquela dada por Weil em sua obra.
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£ovb
¸ x
a r
Ë ... [rOÄm'
¤ ] (hebr. [’ĕmōr] ... rǝḥaḇ‘ām, [dize] a Roboão) (cf. 1Rs 12.23).
£ovb
¸ x
a r
Ë ... [rOàm'
¤ ] (hebr. [’ĕmōr] ... rǝḥaḇ‘ām, [dize] a Roboão) (cf. 2Cr 11.3).
wF hƒyÆ v
Õ H
a yÕ (hebr. yǝša‘yāhû, Isaías) (cf. 2Rs 20.9).
wF hƒyØ v
Õ H
a yÕ (hebr. yǝša‘yāhû, Isaías) (cf. Is 38.21).
x
ﬁ wF r
Ä yûb
i '»bt
^Go w¬ (hebr. wattāḇō’ ḇî rûaḥ, e veio a mim um espírito) (cf. Ez 2.2).
x
ﬁ wF r
Ø yib
û -'»bt
Go w¬ (hebr. wattāḇō’ ḇî rûaḥ, e veio a mim um espírito) (cf. Ez 3.24).
£ﬂd'
o -§Gb
e [yÄl
a '
E rem'ZyF» w¬ ] (hebr. [wayy’ōmer ’ēlay] ben-’āḏām, [e disse e mim]: filho do homem) (cf. Ez 2.3).
£ﬂd'
o -§Gb
e [yÅl
a '
E rem'ZyF» w¬ ] (hebr. [wayy’ōmer ’ēlay] ben-’āḏām, [e disse e mim]: filho do homem) (cf. Ez 3.1).
lebb
Ga r
Á zÕ -le' ['Æƒn-rom'
¤ ] (hebr. [’ĕmor-nā’] ’el-zǝrubbaḇel, [fala, por favor], a Zorobabel) (cf. Ag 2.2).
lebb
Ga r
Á zÕ -le' [rOm
à '
¤ ] (hebr. [’ĕmor] ’el-zǝrubbaḇel, [fala] a Zorobabel) (cf. Ag 2.21).

ﬂ
O Códice L registra em uma listagem com nomes de acentos de cantilação a grafia avyibr

(aram. rāḇîa‘) que significa “quadrado” (o termo hebraico correspondente com a mesma
acepção é va wF bﬂr [rāḇûa‘]). Provavelmente, tal nomenclatura pouco comum, é uma alusão ao
formato do acento que possui a forma de um pequeno losango, colocado sobre a palavra ou
Ì (aram. rǝḇîa‘) é o particípio ativo masculino da raiz
expressão ( Ä ).671 A nomenclatura avyibr

verbal vbr (aram. rḇ‘, deitar-se, descansar), na construção peal.672 Esse último nome é aquele
registrado nas gramáticas de hebraico bíblico e nas obras dedicadas à acentuação massorética,
sendo considerado uma designação padrão, tendo como significado “descansando,
repousando”. Portanto, a significação da nomenclatura do acento de cantilação refere-se ao
modo de leitura do trecho bíblico, que deveria ser “pousado, descansado”. Confirmando tal
671
672

Cf. L, fól. 488a, p. 987.
Cf. Jastrow, 2005, p. 1444; Sokoloff, 2002a, p. 515; idem, 2002b, p. 1057; Melamed, 2001, p. 389 e idem, 2005,
p. 468. O cognato hebraico é a raiz verbal I vbr (rb‘), na construção qal, possuindo as acepções de “deitar-se
com (para copular), estar deitado, descansar” ou à raiz verbal ¶br (rbṣ), também na construção qal, tendo os
significados de “deitar-se, reclinar-se”, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 918; Koehler, Baumgartner e
Stamm, 1996, p. 1180-1181; Gesenius, 1962, p. 742-743; Robinson, 1882, p. 959-960; Tregelles, 1952, p. 755;
Fürst, 1867, p. 1277; Alonso Schökel, 1997, p. 604; Kirst et alii, 1989, p. 222 e Harris, Archer Jr. e Waltke,
1998, p. 1395. No hebraico rabínico, a mesma raiz verbal, na mesma construção, possui os seguintes
significados: “deitar-se com, copular com, cobrir”, cf. Jastrow, 2005, p. 1444.
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asserção, Wickes (1970) comenta que, provavelmente, o significado de avyibÌr (aram. rǝḇîa‘) se
refira à modulação da voz durante a leitura do trecho bíblico (voz “pousada, descansada”) e
não à pausa (o acento revia‘ é um dos acentos disjuntivos que indicam pausa).673
Existem três tipos do acento revia‘ desenvolvidos pelos massoretas, todos utilizados
somente nos três livros bíblicos redigidos em forma poética (Salmos, Jó e Provérbios).674
Ì (aram./hebr. rǝḇîa‘ gāḏôl, lit. pousando grande); acento disjuntivo; sinal gráfico: Ä
1. lOwdFgƒ avyibr
Ä r
Ì ).
(ex.: va yib
Ì (aram./hebr. rǝḇîa‘ qāṭôn, lit. pousando pequeno) ou §oXq
o avyibr
Ì (aram./hebr. rǝḇîa‘
2. §OwXoq avyibr
a yib
Ä r
Ì ).
qāṭān, lit. pousando pequeno); acento disjuntivo; sinal gráfico: Ä (ex.: v

3. H‡rgÕ m
u avyibr
Ì (aram./hebr. rǝḇîa‘ mugrāš, lit. pousando expelido); acento disjuntivo; sinais
Ä r
äÌ ).
gráficos: Ä e ä (ex.: va yib
Ì (aram. rǝḇîa‘), aqui em apreciação, revela estreitamento,
O item lexical massorético avyibr

pois denota, exclusivamente, um dos acentos de cantilação elaborados pelos massoretas. Tal
unidade terminológica massorética possui feições monossemêmicas, pois refere-se unicamente
a um determinado acento de cantilação da Bíblia Hebraica nas anotações da massorá.675

Cf. Wickes, 1970, p. 15.
Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. C; BHQ Ed-Ne, p. XXXII; BHQ Dt, p. XXXII; Wickes, 1970, p. 12 e
15; Dotan, 1972b, col. 1456-1457; Yeivin, 1980, p. 264, 267, 269 e 270; idem, 2003, p. 194 e 196; Revell, 1992c,
p. 596; Scott, 1995, p. 33; Ross, 2005, p. 570 e Francisco, 2005b, p. 193 e 200.
675 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
673
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§ 78
ypr
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 5.21.

masora parva.

Êxodo 5.21.

h√whÃy 'Âry≈ £ehEl'
· ˚r¸m'◊yC w¬
reH'
·

Disseram-lhes: “Que o SENHOR

XOp
K H
~¸ y&« wÃ £ekyElv·

ypr l
$

676

677

constate e que ele julgue: por
causa de vós, Faraó e seus servos

y≈nyEvb
–¸ ˚nExy„r-te' £et
G H
¸ '
a b
¸ h
i

nem suportam mais sentir o nosso

wyﬂdb
A v
· y≈nyEvb
¸ ˚ hOvr
Ë p
a

cheiro; estais lhes pondo a espada

:˚n≈gr
Ë h
A l
¸ £ﬂdy√ b
–¸ bÂrx
e -tetl
A

na mão para nos matar”.

Ë (aram. rǝp̄ ê).678
Termo massorético em destaque: yEpﬂr (aram. rāp̄ê) ou yEpr

Significado do termo em dicionários de aramaico: 1. enfraquecido, debilitado; 2. relaxado;
3. brando; 4. o sinal diacrítico rafê.679
Significado do termo na massorá: o sinal diacrítico rafê.680
K H
¸ y&« wÃ (hebr. wǝîšpōṭ, e que ele julgue).
Expressão bíblica em destaque: XOp
K H
¸ y&« wÃ (hebr. wǝîšpōṭ, e que ele julgue) é
Significado da nota massorética: “a locução verbal XOp
$ ) com o sinal diacrítico rafê (ypr)”. Observação: a unidade léxica
um hapax legomenon (l

massorética yEpr
ﬂ (aram. rāp̄ê) é escrita por completo: ypr.

Na BHS, o sinal rafê não consta na locução verbal em destaque, mas foi colocado na mesma conforme o
próprio texto do Códice L.
677 O Códice A não possui mais o texto bíblico do livro de Êxodo, por estar atualmente em estado fragmentário.
678 Tal unidade léxica massorética aparece constantemente no Códice L, cf. Êx 5.21 (mp); 26.34 (mm); Dt
21.2 (mp); Lm 5.18 (mp); Et 2.12 (mm) etc.
679 Cf. Jastrow, 2005, p. 1490; Sokoloff, 2002a, p. 528; idem, 2002b, p. 1091; Melamed, 2001, p. 395 e idem, 2005,
p. 476. O cognato hebraico é o vocábulo hep‡r (rāp̄eh), possuindo as acepções de “fraco, desfalecido, decaído,
abatido, frouxo”, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 952; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1996, p. 1277;
Gesenius, 1962, p. 770; Robinson, 1882, p. 992; Tregelles, 1952, p. 777; Fürst, 1867, p. 1313; Alonso Schökel,
1997, p. 629; Kirst et alii, 1989, p. 232 e Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1447. Hebraico moderno: EvenShoshan, 2003, p. 1798; Alcalay, 1986, col. 2478 e Berezin, 1995, p. 607.
680 Cf. BHK, p. LII ; BHS, p. LVIII; BHQ Mg, p. XCVII ; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; C Js-Jz, p.
11; C Sm, p. 11; C Rs, p. 12; C Is, p. 12; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; C XII, p. 31; MGK, p. xy (p. 18);
Ginsburg, 1968, p. 199-200; Frensdorff, 1968, p. 11; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIV; Yeivin, 1980, p. 116;
idem, 2003, p. 90; Dotan, 1972b, col. 1422; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 182; Scott, 1995, p. 50;
Römer e Macchi, 1994, p. 19; Gesenius, 1980, p. 57; Joüon e Muraoka, 1993, p. 57; Weingreen, 1959, p.
17; Seow, 1995, p. 69; Hyvernat, 1905, p. 533 e Francisco, 2005b, p. 149.
676
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Comentário:
De acordo com a informação massorética, a expressão verbal XOp
K H
¸ y&« wÃ (hebr. wǝîšpōṭ, e
que ele julgue), na forma jussiva e tendo o sinal diacrítico rafê, constitui uma situação de hapax
legomenon no texto da Bíblia Hebraica, sendo registrada apenas em Êxodo 5.21.681
ﬂ (aram. rāp̄ê) (ou seu cognato hepr
‡ [hebr. rāp̄eh]) é oposto aos sinais
O sinal diacrítico yEpr

diacríticos daguesh lene, daguesh forte e mappiq, sendo colocado sobre as letras do BeGaDKePaT
& "&pk
& d
& g& b
& ). A sinalização rafê expressa os seguintes fonemas fricativos (brandos): v, g, d, kh, f e t.
(t

Algumas vezes, era empregado, de maneira irregular, nas letras ' (’alef) e h (hê), indicando
quiescência ou a ausência do daguesh forte. Em inúmeros manuscritos massoréticos, como os
códices L, A, entre outros, o sinal aparece com muita freqüência. Com o passar do tempo, o
referido sinal tornou-se obsoleto e sua utilização nunca chegou a ser definitiva ou mesmo
coerente. Hoje em dia, a maior parte das edições da Bíblia Hebraica omite-no, quase por
completo, por causa da incoerência de sua utilização ou por motivos técnicos de editoração.682
No caso da locução verbal XOp
K H
¸ y&« wÃ (hebr. wǝîšpōṭ, e que ele julgue), em Êxodo 5.21, o rafê
é colocado acima da letra yod (y), quando esta é precedida pelo caractere waw (w), sendo
vocalizada com o sinal vocálico shewá ( Ã ). Tal situação ocorre (waw + shewá + rafê) no início de
formas verbais (conjunção + segunda ou terceira pessoa do singular no imperfeito), indicando
que o waw não possui função consecutiva.683
ﬂ (aram. rāp̄ê) é o particípio passivo masculino singular da raiz
O termo massorético yEpr

verbal 'pr (aram. rp’, debilitar-se, desfalecer, afrouxar-se, relaxar, enfraquecer), na construção
peal.684 Sua forma gráfica é constituída por uma pequena barra colocada sobre a letra ( & ). Na
ﬂ (aram. rāp̄ ê) é indicar, especificamente e
massorá, a única função da unidade léxica yEpr

unicamente, o sinal diacrítico rafê, nas situações textuais acima comentadas. Tal item
massorético demonstra estreitamento, além de possuir características monossemêmicas.685

Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 1199.
Cf. Yeivin, 1980, p. 286; idem, 2003, p. 240; Dotan, 1972b, col. 1450; Ginsburg, 1966, p. 114; Gesenius, 1980,
p. 57; Joüon e Muraoka, 1993, p. 31, 57 e 58; Weingreen, 1959, p. 17 e Seow, 1995, p. 69. Uma das poucas
edições impressas da Bíblia Hebraica a manter o sinal diacrítico rafê são a de Ginsburg (London, 1894) e a de
Peréz Castro et alii (Madrid, 1979-1992). Outras publicações mencionam ou justificam a não inclusão de tal
sinal diacrítico massorético em seus textos, pelos dois motivos já mencionados, cf. BHK, p. XXVII; BHS, p.
XXX; BHQ Mg, p. LXXIV; BHL, p. XIV; HUBP Is, p. XXI; HUBP Jr, p. XIV e HUBP Ez, p. XVI.
683 Cf. Yeivin, 1980, p. 286; idem, 2003, p. 240 e Ginsburg, 1968, p. 201.
684 Cf. Jastrow, 2005, p. 1490; Sokoloff, 2002a, p. 528; idem, 2002b, p. 1091; Melamed, 2001, p. 395 e idem, 2005, p. 476.
685 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
681
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§ 79
rpwS
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Salmo 124.1-2.

masora magna.

Salmo 124.1-2.

d«wd
ﬂ l
¸ tÙl·vm
Ga h
a ryiH

Canto das subidas. De David.

h√yh
“û H
e h√whÃy ZyEl˚l

hıyhS hwhy ylwl yltpn §b

:lE'r
ﬂ W
¸ y« '√n-ram'◊y ˚nAl

Oynyt ¢yr'm hymdq wnl

686

rS' §b o hyûhS

h√yh
“û H
e h√whÃy ZyEl˚l
:£ﬂd'
A ˚nyElv
A £˚q¸b
– ˚nAl

rpwSb

:o:o:o:twrpwSb §whyrt

687

Sem o SENHOR, quem estava
a nosso favor, - que o repita Israel!
– sem o SENHOR, quem

estava a nosso favor, quando nos
atacaram?

Termo massorético em destaque: ropOwH (hebr. šôp̄ār).688
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. chifre, corno; 2. trombeta, trompa; 3.
clarim.689
Significado do termo na massorá: o acento conjuntivo de cantilação muna'.690
“û H
e h√whÃy yZ l
E ˚l (hebr. lûlê yhwh šehāyâ, sem o SENHOR,
Expressão bíblica em destaque: h√yh

quem estava).

Falta o circerllus sobre os sintagmas bíblicos no texto do Códice L.
O Códice A possui a seguinte observação sobre esse caso em sua masora parva: gO m b tlhq lkw b$ (“a locução
h√y“hH
e [hebr. šehāyâ, quem estava] consta duas vezes na Bíblia Hebraica e sempre no livro de Eclesiastes consta a
mesma expressão, com a exceção de três casos”).
688 Este termo consta cinco vezes na massorá do Códice L, cf. list. mas. Pent; Sl 119.94 (mm); 124.1-2 (mm, duas
vezes) e Dn 1.7 (mm). A recensão do tratado massorético Diqduqê ha-$e‘amim, que consta no Códice L, registra a
forma ropwO H (hebr. šôp̄ār) para o nome do acento conjuntivo de cantilação muna', cf. L, fól. 480b, p. 972.
689 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1051; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1999, p. 1447; Gesenius, 1962, p.
815; Robinson, 1882, p. 1045; Tregelles, 1952, p. 811; Fürst, 1867, p. 1360; Jastrow, 2005, p. 1017 e 1589;
Alonso Schökel, 1997, p. 663; Kirst et alii, 1989, p. 247; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1609 e Mitchel,
2002, p. 65. O cognato aramaico é 'ﬂrpo wO H (šôp̄ārā’) sempre com o sentido de “chifre, corno, trompa, trombeta,
clarim”, cf. Jastrow, 2005, p. 1540; Sokoloff, 2002a, p. 541-542; Melamed, 2001, p. 405 e idem, 2005, p. 488.
Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1859; Alcalay, 1986, col. 2571 e Berezin, 1995, p. 625. EvenShoshan registra tanto o significado comum do termo em questão quanto o significado especificamente
massorético para o item ropwO H (hebr. šôp̄ār), cf. Even-Shoshan, 2003, p. 1859.
690 Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p. XXXI-XXXII;
Koren, 1996, p. 20; Wickes, 1970, p. 12 e 20 (primeira parte) e p. 11 e 22 (segunda parte); Dotan, 1972b, col.
1455 e 1457; Yeivin, 1980, p. 167 e 264; idem, 2003, p. 149 e 193; Revell, 1992c, p. 595-596; Gesenius, 1980, p.
61-62; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65-66; Scott, 1995, p. 31 e 34; Seow, 1995, p. 65; Kerr, 1980, p. 93; Ross,
2005, p. 570-571; Herzog, 1972, col. 1104 e Francisco, 2005, p. 192-193.
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Significado da nota massorética: “(para) Ben Naftali (yltpn §b) o sintagma bíblico possui o
seguinte acento conjuntivo de cantilação: ˚nAl h√yh
“û eH h√whÃy yZ l
E ˚l (hebr. lûlê yhwh šehāyâ lānû,
sem o SENHOR, quem estava a nosso favor,) (wnl hıyhS hwhy ylwl); o primeiro caso
(hymdq) é com o acento conjuntivo de cantilação merkhá (¢yr'm), o segundo caso (yO nyt)
é com o acento conjuntivo de cantilação muna' (rpwSb) (hyûhS); (para) Ben Asher
(rS' §b) ambos os sintagmas (§whyrt) são com o acento conjuntivo de cantilação muna'
(twrpwSb)”. Observação: a unidade terminológica massorética ropwO H (hebr. šôp̄ār) é
registrada de duas formas distintas: uma singular (rpwS) e outra plural (twrpwS).
Comentário:
A masora magna do Códice L, na passagem do Salmo 124.1-2, registra uma
divergência na acentuação da locução h√y“heH (hebr. šehāyâ, quem estava) entre as tradições Ben
Asher e Ben Naftali. Para a tradição Ben Naftali, a expressão h√y“heH (hebr. šehāyâ, quem
estava) é acentuada com o acento conjuntivo de cantilação merkhá ( ú ), no verso 1 (h√ıy“heH) e
com o acento conjuntivo de cantilação muna' ( û ), no verso 2 (h√yû“heH). Para a tradição Ben
Asher, nos versículos 1 e 2, o sintagma possui o acento de cantilação muna': h√yû“heH.691 Tanto
os códices L e A quanto as edições impressas da Bíblia Hebraica usadas neste estudo
refletem a tradição Ben Asher para a locução bíblica em destaque.692
O item massorético ropOwH (hebr. šôp̄ār) indica um dos acentos conjuntivos de
cantilação da Bíblia Hebraica. O nome alude a um desenho gráfico similar a um pequeno
chifre, segundo a visão massorética, colocado sob a palavra ou expressão ( û ) (ex.: ˘ropOwH).
Atualmente, nas gramáticas de hebraico bíblico e nas obras dedicadas à acentuação
massorética, a nomenclatura comum é muna' (hebr. xFƒnum, munnāḥ, posicionado).693

Cf. Weil, § 3419, p. 375. Tal caso possui registro no Sefer ha-&illufim, na listagem de Ginsburg e na
Segunda Bíblia Rabínica, cf. Segunda Bíblia Rabínica, 1524-1525, vol. 4, fól. 292b; Lipschütz, 1962, p.
49 e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 607, p. 587.
692 Cf. BHK; BHS; BHL; Snaith, 1962; Breuer, 1998; Koren, 1996; Ginsburg, 1894 e Segunda Bíblia
Rabínica, 1524-1525.
693 Cf. Wickes, 1970, p. 12 e 20 (primeira parte) e p. 11 e 22 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1455 e 1457;
Yeivin, 1980, p. 167 e 264; idem, 2003, p. 149 e 193; Revell, 1992c, p. 595-596; Gesenius, 1980, p. 61-62; Joüon
e Muraoka, 1993, p. 65-66; Scott, 1995, p. 31 e 34; Seow, 1995, p. 65; Kerr, 1980, p. 93; Ross, 2005, p. 570-571;
Herzog, 1972, col. 1104 e Francisco, 2005, p. 192-193. Wickes registra, ainda, as seguintes denominações:
xFƒnm
u ropwO H (hebr. šôp̄ār munnāḥ, chifre posicionado) e bKH
o y… ¸m ropwO H (hebr. šôp̄ār mǝyuššāḇ, chifre assentado), cf.
Wickes, 1970, p. 20 (primeira parte) e p. 22 (segunda parte).
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A unidade léxica massorética ropwO H (hebr. šôp̄ār) denota, unicamente, um dos acentos
de cantilação (o acento muna'), demonstrando estreitamento, além de possuir características
monossemêmicas.694

§ 80
'mlS
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Eclesiastes 3.9.

masora magna.

Eclesiastes 3.9.

heWÙvAh §Ùr¸tyC« -ham

695

:lEmv
A '˚h reH'
· b
–a

s
$ xb
$ rvml hSvh §wrty hm
:o:$mlS nO dmlw

696

Que proveito tira o operário
do trabalho que faz?

E H
¸ (aram. šǝlēmā’).697
Termo massorético em destaque: 'oml

Significados do termo em dicionários de aramaico: 1. completo, perfeito, inteiro, intato; 2.
pacífico, sincero, amigável.698
Significado do termo na massorá: escrita completa.699
Expressão bíblica em destaque: heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário).
Significado da nota massorética: “o sintagma heWÙvAh §Ùr¸tyC« -ham (hebr. mâ-îîṯǝrôn hā‘ôśeh, que
$ rvml) é com
proveito tira o operário) (hSvh §wrty hm) para os massoretas ocidentais (b
$ x) e para os massoretas orientais (nO dmlw) é com escrita completa
escrita defectiva (s

(m
$ lS)”. Observação: o item léxico 'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’) é reduzido como $mlS.

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Falta o circerllus sobre o sintagma bíblico no texto do Códice L.
696 Por causa de seu atual estado fragmentário, o Códice A não possui mais o texto do livro de Eclesiastes.
697 Essa unidade terminológica de origem babilônica consta em diversas passagens da massorá do Códice L, cf. Js
22.14 (mm); 1Sm 10.7 (mm); Jr 21.13 (mm); Jó 1.3 (mm) e Ec 3.9 (mm) etc.
698 Cf. Jastrow, 2005, p. 1584; Sokoloff, 2002a, p. 554; idem, 2002b, p. 1150; Melamed, 2001, p. 412 e idem, 2005, p. 497.
699 Cf. MGK, p. xy (p. 18); Yeivin, 2003, p. 95; Dotan, 1972b, col. 1423 e Francisco, 2005b, p. 240. Geralmente,
tal unidade terminológica não é relacionada nos glossários dedicados à massorá.
694
695

257

Comentário:
A anotação massorética do Códice L se refere à locução heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o
operário) que possui escrita completa (plena), de acordo com a tradição massorética oriental e
escrita defectiva (heWvO Ah, hebr. hā‘ōśeh, o operário), segundo a tradição massorética ocidental.700 O
próprio texto do Códice L reflete o costume oriental e não o ocidental na ortografia da expressão
em destaque, em Eclesiastes 3.9. O Códice L possui registrada tal ocorrência em uma listagem de
divergências entre os dois ramos de massoretas. Na lista consta o seguinte texto.701
hSvh §wrty hm

v
$ ml

l
$ m hSwvh

d
$ ml

A §Ùr¸tyC« -ham (hebr. mâ-îîṯǝrôn
Significado: para os massoretas ocidentais o sintagma heWvO h
O h
A [hebr. hā‘ōśeh, o operário]) é com
hā‘ōśeh, que proveito tira o operário) (isto é, a locução heWv

escrita defectiva; para os massoretas orientais a expressão heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário) é
com escrita plena. A anotação acima sanciona a observação da masora magna do Códice L, em
Eclesiastes 3.9. Este manuscrito, de tradição ocidental, registra a ortografia plena, de acordo
com a tradição massorética desenvolvida no Oriente, isto é, na Babilônia.702
Cf. Weil, 2001, § 3696, p. 401.
Cf. L, fól. 468b, p. 948. O mesmo caso é também registrado na Segunda Bíblia Rabínica e na listagem
compilada por Ginsburg, cf. Segunda Bíblia Rabínica, 1524-1525, vol. 4, fól. 293b e Ginsburg, 1971, vol. 1,
letra x, § 636, p. 598. Um detalhe a ser observado é em relação ao termo massorético que denota escrita plena.
A Segunda Bíblia Rabínica possui a unidade terminológica 'lm (escrita plena), o Códice L e Ginsburg adotam a
abreviatura deste termo: $lm. Nenhuma das três fontes adota em suas listagens o item léxico 'mlS (escrita
completa) ou alguma abreviatura desta unidade terminológica.
702 As edições impressas da Bíblia Hebraica usadas nesta pesquisa apresentam divergências sobre a ortografia da
locução em Eclesiastes 3.9:
Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525): heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário) (escrita plena; tradição massorética oriental).
Ginsburg (1894): heWvO Ah (hebr. hā‘ōśeh, o operário) (escrita defectiva; tradição massorética ocidental).
Snaith (1958): heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário) (escrita plena; tradição massorética oriental).
Koren (1996): heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário) (escrita plena; tradição massorética oriental).
Breuer (1998): heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário) (escrita plena; tradição massorética oriental).
BHK, BHS, BHQ e BHL: heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário) (escrita plena; tradição massorética oriental).
A edição de Ginsburg possui a seguinte observação em seu aparato crítico sobre tal caso: ‚b"d §kw y'brvml §k
w"Xdw '"yd ‚g"d ‚'"d §kw 'lm heWÙvAh y'xndml ‚d"ydw ‚b"yd ‚h"dx (“a expressão heWOvAh [hebr. hā‘ōśeh, o operário] é
assim, de acordo com os massoretas ocidentais e é assim, igualmente, na primeira edição inteira da Bíblia
Hebraica [Soncino, 1488], na edição do Pentateuco [Bréscia, 1492], na Primeira Bíblia Rabínica, de Felix
Pratensis [Veneza, 1516-1517], na quarta edição da Bíblia Hebraica, de Daniel Bomberg [Veneza, 1521]; para
os massoretas orientais, a locução heWÙvAh (hebr. hā‘ôśeh, o operário) é com escrita plena e é assim nas edições do
Pentateuco [Bolonha, 1482], dos Profetas [Soncino, 1485-1486], dos Escritos [Nápoles, 1486-1487], na
segunda edição da Bíblia Hebraica [Nápoles, 1491-1493], na Poliglota Complutense [Alcalá de Henares, 15141517] e na Segunda Bíblia Rabínica, de Jacó ben Ḥayyim [Veneza, 1524-1525]”), cf. Ginsburg, 1894, p. 1558.
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A unidade léxica 'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’) é de tradição massorética babilônica, aparecendo
o (hebr. mālē’, cf. §
várias vezes na massorá do Códice L, sendo um sinônimo do termo léxico 'Elm

43), que é de tradição massorética tiberiense.703 Ambos os termos denotam escrita plena ou scriptio
plena (lat. escrita plena), isto é, quando a palavra ou expressão hebraica ou aramaica é escrita com as
consoantes vocálicas, conhecidas como matres lectionis (lat. “mães” de leitura ou “auxiliares” da
leitura) ou como ho'yÊrq
G¸ h
a tOwm
G '
i (hebr. ’immôṯ haq-qǝrî’â, lit. “mães” da leitura ou “auxiliares” da
leitura): ’alef ('), hê (h), waw (w) e yod (y). As letras ’alef e hê são usadas para representarem a classe de
fonemas vocálicos “a”, em final de vocábulo; a letra waw é usada para representar os fonemas
vocálicos “o” e “u” e o caractere yod é empregado para os fonemas vocálicos “i” e “e”.704 O item
terminológico 'omEl¸H (šǝlēmā’), que é de tradição massorética babilônica, foi incluído nessa
análise devido o motivo do mesmo aparecer com freqüência nos manuscritos de tradição
massorética tiberiense, inclusive nos códices L, A, entre outros.
A unidade terminológica massorética de procedência aramaica 'omEl¸H (šǝlēmā’) denota,
especificamente e unicamente, uma palavra ou expressão bíblica redigida de maneira plena ou
completa, isto é, com o emprego de uma das quatro letras matres lectionis. Por causa de tal
função restritiva na massorá, a unidade lexical pode ser considerada como um caso de
estreitamento. Em relação à questões de monossememia e de polissememia, o item
terminológico massorético pode ser classificado como monossemêmico.705

Cf. Dotan, 1972b, col. 1467; idem, 2005, p. 35; Yeivin, 1968a, col. 140-143; idem, 1980, p. 120; idem, 2003, p.
99; Díaz Esteban, 1954, p. 317-318 e Francisco, 2005b, p. 239.
704 Cf. Andersen e Forbes, 1986, p. 1; Dotan, 1972b, col. 1421; Joüon e Muraoka, 1993, p. 46; Gesenius, 1980, p.
44 n. 1; Weingreen, 1959, p. 6-7; Seow, 1995, p. 7-8; Kelley, 1998, p. 430; Lambdin, 2003, p. 27; Auvray, 1997,
p. 13; Kerr, 1980, p. 8; Ross, 2005, p. 37; Hollenberg e Budde, 1991, p. 8 e Francisco, 2005b, p. 519.
705 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 81
£yrps hSlS
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Provérbios 23.7.

masora parva.

Provérbios 23.7.

ÙH¸pn¬ b
–¸ ravH
A -Ùm¸k
–

| yik
`–

706

$rps $SlSb v$ Xb '$ yO

707

porque ele é como alguém que já
se decidiu. “Come e bebe”, te diz,

ram'◊y hEt¸H˚ lOk'
È '˚h-§ek
–

mas seu coração não está contigo.

:™AGmv
i -lab
– Ù–bl
i wÃ ™Al

o s
¸ hoH»l¸H (hebr. šǝlōšâ sǝp̄ ārîm).708
Expressão massorética em destaque: £yÊrp

Significado da expressão em dicionários de hebraico: três livros.709
Significado da expressão na massorá: os três livros bíblicos poéticos (Salmos, Jó e
Provérbios).710
Palavra bíblica em destaque: | y`k
Gi (hebr. kî, porque).
Significado da nota massorética: “a partícula demonstrativa | y`k
Gi (hebr. kî, porque) consta em
11 passagens ('$ yO ) com este acento de cantilação (v$ Xb) (com o acento disjuntivo de
$ ps S
$ lSb)”. Observação: a
cantilação me'upakh legarmê) nos três livros bíblicos poéticos (r

locução massorética £yÊrp
o ¸s hoHl
» ¸H (hebr. šǝlōšâ sǝp̄ ārîm) é abreviada como r
$ ps S
$ lS.
Comentário:
De acordo com a masora parva do Códice L, na passagem de Provérbios 23.7, a
partícula demonstrativa | y`Gik (hebr. kî, porque) aparece 11 vezes com o acento disjuntivo de
No texto bíblico hebraico do Códice L falta o circellus sobre a partícula demonstrativa | y`Gik (hebr. kî, porque).
O Códice A não possui nenhuma nota massorética para esse caso na citada passagem bíblica. A masora
parva da BHS possui a seguinte anotação para esse caso: £yrps $SlSb p"r $vXb $'Oy (“a partícula demonstrativa
| y`iGk [hebr. kî, porque] consta em 11 passagens com este acento de cantilação [com o acento disjuntivo de
cantilação me'upakh legarmê] em início de versículo nos três livros bíblicos poéticos”).
708 Essa expressão massorética é registrada em sete passagens da massorá do Códice L, cf. Sl 5.9 (mp); 9.17 (mp);
32.4 (mp); 51.18 (mp); 119.94 (mm); Pv 23.7 (mp) e 30.15 (mm).
709 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 706 e 1025; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995 e 1999, p. 766 e 1544;
Gesenius, 1962, p. 551 e 838; Robinson, 1882, p. 732 e 1078; Tregelles, 1952, p. 594 e 831; Fürst, 1867, p. 993
e 1399; Jastrow, 2005, p. 1017 e 1589; Alonso Schökel, 1997, p. 471 e 676; Kirst et alii, 1989, p. 170 e 254;
Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1056 e 1576 e Mitchel, 2002, p. 43 e 53. Hebraico moderno: EvenShoshan, 2003, p. 1318 e 1900; Alcalay, 1986, col. 1811 e 2630 e Berezin, 1995, p. 486 e 635.
710 Cf. BHK, p. LII; BHS, p. LVIII; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 184; Scott, 1995, p. 50; Römer e Macchi,
1994, p. 19 e Francisco, 2005b, p. 150.
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cantilação me'upakh legarmê ( | ` ) nos três livros bíblicos poéticos (Salmos, Jó e Provérbios): Sl
5.5; 16.10; 32.4; 51.18; 94.14; 96.5; Jó 5.6; 20.20; Pv 1.9; 23.7 e 24.20.711
o s
¸ hoHl
» H
¸ (hebr. šǝlōšâ sǝp̄ārîm) denota, especificamente e
Na massorá, a locução £yÊrp

unicamente, os já referidos três livros bíblicos poéticos. Tal conjunto de escritos da Bíblia
Hebraica é, igualmente, identificado em determinadas fontes massoréticas pelo acrônimo t"m',
o qual é formado pelas letras inciais dos títulos hebraicos das mencionadas obras bíblicas: bOwyF 'i
¸ m
i (hebr. mišlê, Provérbios) e £yil
G iht
G¸ (hebr. tǝhillîm, Salmos). O acrônimo
(hebr. ’îîôḇ, Jó), yElH
t"m' possui, também, relação com o vocábulo tem'
È (hebr. ’ĕmeṯ, verdade, veracidade).712 A

tradição massorética tiberiense desenvolveu um sistema de acentuação próprio para os três
¯ (hebr. ṭǝ‘ămê ’mt, acentos de
livros bíblicos mencionados, denominado como t"m' yEmœvX

cantilação dos três livros bíblicos poéticos).713
A locução, que está sendo analisada nesse momento, nas anotações massoréticas
demonstra estreitamento, pois se refere, unicamente e especificamente, aos três livros bíblicos
de conteúdo poético que foram mencionados acima. Como a mesma expressão possui apenas
um único significado na massorá, pode ser classificada como monossemêmica.714

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra k, § 126, p. 29; Frensdorff, 1968, p. 240 e Even-Shoshan, 1997, p. 531-532.
Cf. BHQ Mg, p. XCV; BHQ Ed-Ne, p. XXVII; BHQ Dt, p. XXVII; Yeivin, 1980, p. 83; idem, 2003, p. 73;
Frensdorff, 1968, p. 13; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 77 e Francisco, 2005b, p. 121 e 190.
713 Cf. Wickes, 1970, p. 2 n. 6 (primeira parte); Yeivin, 1980, p. 158; idem, 2003, p. 132; Dotan, 1970, p. VII; idem,
1972b, col. 1442, 1446 e 1456; Revell, 1992c, p. 594; Scott, 1995, p. 25; Tov, 2001, p. 69; Brotzman, 1994, p.
51-52; Herzog, 1972, col. 1103; Gesenius, 1980, p. 57-58; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65; Kelley, 1998, p. 416;
Hollenberg e Budde, 1991, p. 33; Seow, 1995, p. 65 e Ross, 2005, p. 570 e Francisco, 2005b, p. 190.
714 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
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§ 82
£wgrt £S
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Êxodo 16.13.

masora parva.

Êxodo 16.13.

sakt
G¸ w¬ wAlW
K¸ ah lavt
Ga w¬ bÂrv
e b
A yihyÃ ¬w

Naquela mesma tarde, vieram as

hAtyÃ h
A r’qb
–O b
a ˚ h∆nx
· m
Ga h
a -te'

codornizes e cobriram o acampa-

La h
a tabk
¸ H
i
:h∆nx
· m
Ga l
a byibs
A l~X

715

t
$ wkd

£wgrt £S lkw l
$

mento; de manhã uma camada de
orvalho circundava o acampamento.

Ì t
Ga £EH (hebr. šēm targûm).716
Expressão massorética em destaque: £FwgF r

Significado da expressão em dicionários de hebraico: nome de targum.717
Significado da expressão na massorá: vocábulo de algum targum (vocábulo aramaico).718
a (hebr. haṭ-ṭal, o orvalho).
Expressão bíblica em destaque: laKXh
K h
a (hebr. haṭ-ṭal, o orvalho) é um hapax
Significado da nota massorética: “a expressão laX

legomenon (l
$ ) e todo (lkw) vocábulo de um targum (£wgrt £S) é o mesmo ($twkd) (?)”.
Ì t
Ga £EH (hebr. šēm targûm) é escrito por extenso: £wgrt £S.
Observação: o sintagma £FwgF r

Comentário:
K h
a
A decifração da anotação massorética do Códice L, em Êxodo 16.13, para a locução laX

(hebr. haṭ-ṭal, o orvalho) é problemática. Trata-se de uma observação massorética obscura e de
$
difícil interpretação. A observação massorética pode ser dividida em duas partes: parte 1: l

(hapax legomenon) e parte 2: t
$ wkd £wgrt £S lkw (“e todo vocábulo de um targum é o mesmo”).
A nota diz que a locução em destaque é um hapax legomenon, porém, na realidade,
K h
a [hebr. haṭ-ṭal, o orvalho;
aparece quatro vezes no texto bíblico hebraico (três vezes como laX

O Códice A não possui mais o livro de Êxodo, por causa de seu atual estado fragmentário.
Esse sintagma consta apenas uma única vez na massorá do Códice L, cf. Êx 16.13 (mp).
717 Cf. Jastrow, 2005, p. 1590 e 1695. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1910 e 2037; Alcalay,
1986, col. 2643 e 2843 e Berezin, 1995, p. 638 e 677. As obras lexicográficas dedicadas ao hebraico
bíblico somente registram o vocábulo £EH (hebr. šēm), mas não a palavra £FwFgÌraGt (hebr. targûm), cf. Brown,
Driver e Briggs, 1996, p. 1027; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1999, p. 1548; Gesenius, 1962, p. 839;
Robinson, 1882, p. 1080; Tregelles, 1952, p. 832; Fürst, 1867, p. 1402; Alonso Schökel, 1997, p. 677;
Kirst et alii, 1989, p. 254; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1578 e Mitchel, 2002, p. 43.
718 Cf. BHS, p. LVIII; Scott, 1995, p. 50 e Francisco, 2005b, p. 150.
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com o sinal vocálico pata', cf. Êx 16.13; Nm 11.9 e 2Sm 17.12] e uma vez como loX
K h
a [hebr.
haṭ-ṭāl, o orvalho; com o sinal vocálico qamets, cf. Êx 16.14]).719 Quiçá, a nota está se referindo

ao fato da expressão, em Êxodo 16.13, ter o acento disjuntivo de cantilação zaqef qatan ( Ø )
ÅK h
a (hebr. haṭ-ṭal, o orvalho). Essa combinação (o acento
junto ao sinal vocálico pata': laX

disjuntivo de cantilação zaqef qatan junto ao sinal vocálico pata') é insólita, pois, pela regra
ÅK h
a (hebr. haṭ-ṭāl, o orvalho) (o
normativa do hebraico bíblico, seria esperada a seguinte forma: loX

acento disjuntivo de cantilação zaqef qatan com o sinal vocálico qamets).720 Se a observação
estiver aludindo ao mencionado acento de cantilação, a forma em questão é realmente um
hapax legomenon parcial, pois a locução em destaque possui tal acento somente na passagem
bíblica de Êxodo 16.13. A observação estaria considerando, especificamente, a expressão com
o referido acento de cantilação. A Segunda Bíblia Rabínica, em sua masora parva, na mesma
passagem bíblica, confirma tal interpretação, mas considerando a locução com o sinal vocálico
$ (“a locução loX
K h
a [hebr. haṭ-ṭāl, o orvalho] é um hapax
qamets e o acento zaqef qatan: •qz #mq l

legomenon com o sinal vocálico qamets junto ao acento disjuntivo de cantilação zaqef qatan”).
A segunda parte da nota informa que todo o vocábulo de um targum (vocábulo
K h
a (hebr. haṭ-ṭal, o orvalho). É difícil saber o que essa
aramaico) é o mesmo da locução laX

informação massorética do Códice L significa. Essa observação está se referindo à redação da
expressão em destaque nas seções aramaicas da Bíblia Hebraica (em Dn 4.12, 20, 22, 30 e 5.21)
ou à sua tradução em determinados targuns? A referida locução, em Êxodo 16.13, é vertida nas
a (aram. ṭalā’, o orvalho), como pode-se constatar no
traduções aramaicas (targuns) como 'olX

Targum de Ônquelos (c. séc. IV-V), no Targum Yerushalmi I (Targum Pseudo-Jônatas) (c. séc.
VII-VIII) e no Targum Yerushalmi II (Targum Fragmentário) (anterior ao séc. XIII).721 Os
K h
a , hebr. haṭ-ṭāl, o orvalho [não de acordo com o
sinais vocálicos do original hebraico (loX

Códice L, mas segundo algumas edições da Bíblia Hebraica]) e da versão aramaica ('olX
a , aram.
Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 415.
As edições da Bíblia Hebraica usadas nesta pesquisa apresentam divergências em relação à combinação de
acentos de cantilação e sinais vocálicos na locução em destaque em Êxodo 16.13:
Segunda Bíblia Rabínica (1524-1525): loX
ÅK ah (hebr. haṭ-ṭāl, o orvalho) (zaqef qatan e qamets).
ÅK ah (hebr. haṭ-ṭāl, o orvalho) (zaqef qatan e qamets).
Ginsburg (1894): loX
Snaith (1958): loÅKXh
a (hebr. haṭ-ṭāl, o orvalho) (zaqef qatan e qamets).
Koren (1996): loX
ÅK ah (hebr. haṭ-ṭāl, o orvalho) (zaqef qatan e qamets).
ÅK ah (hebr. haṭ-ṭal, o orvalho) (zaqef qatan e pata').
Breuer (1998): laX
ÅK h
a (hebr. haṭ-ṭal, o orvalho) (zaqef qatan e pata').
BHK, BHS e BHL: laX
721 Cf. Miqra’ot Guedolot, vol. 2: Shemot, 1993, p. 235.
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ṭalā’, o orvalho) são iguais (os sinais vocálicos pata' e qamets). A nota do Códice L estaria

aludindo, especificamente, ao sistema de vocalização, indicando a concordância dos referidos
sinais vocálicos da tradução aramaica com os sinais vocálicos do original hebraico. Entretanto,
tal explicação, aqui exposta, é simplesmente uma conjectura.
O sintagma massorético £FwgF r
Ì t
Ga £EH (hebr. šēm targûm) é muito raro, sendo pouco
registrado nos glossários dedicados à terminologia massorética, inclusive, constando
unicamente na masora parva, em Êxodo 16.13, no Códice L. Na listagem de termos
massoréticos da BHS consta a seguinte explicação para a locução da massorá: vox targumica (lat.
vocábulo de algum targum ou vocábulo targúmico).722 Provavelmente, a locução denota
“vocábulo aramaico”. Em relação ao item £EH (hebr. šēm), os dicionários de hebraico, tanto
bíblicos quanto rabínicos, fornecem as seguintes acepções: “nome, nominativo, título, mote,
apodo, alcunha, renome, fama, celebridade, honra, valor, reputação, denominação, marca”.723
Nenhuma das obras lexicográficas registra o significado de “vocábulo, palavra ou termo” para
o item léxico massorético de origem hebraica £EH (šēm).
Mynatt (1994b), defendendo a idéia de que a anotação do Códice L está corrompida,
argumenta que o termo £EH (hebr. šēm), originalmente, seria uma forma abreviada da locução
'Fƒyam¸H (aram. šǝmayyā’, o céu), sendo reduzida como $mS. Esta abreviatura teria sido

confundida com a unidade léxica £EH (hebr. šēm) no decorrer da transmissão textual da
observação massorética. O mesmo autor comenta, ainda, que nas seções aramaicas da Bíblia
Hebraica, a palavra laX (aram. ṭal, orvalho) é sempre conectada à locução 'Fƒyam¸H (aram. ṭal
šǝmayyā’, o céu), formando os seguintes sintagmas: 'Fƒyam¸H laX¸bFw (aram. ûḇǝṭal šǝmayyā’, e no

orvalho do céu, cf. Dn 4.12 e 20) e 'Fƒyam¸H laX
K imFw (aram. ûmiṭṭal šǝmayyā’, e do orvalho do céu,
cf. Dn 4.22, 30 e 5.21).724 Portanto, a nota massorética estaria se referindo à redação do
vocábulo laX (aram. ṭal, orvalho) em conexão com a expressão 'Fƒyam¸H (aram. šǝmayyā’, o céu),
em diversas passagens do aramaico bíblico.

Cf. BHS, p. LVIII. Santos Saraiva define o vocábulo vox como “tom, nota, voz, vocábulo, palavra, termo,
língua, linguagem, discurso”, cf. Santos Saraiva, 2000, p. 1291-1292.
723 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1027; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1999, p. 1548; Gesenius, 1962, p.
839; Robinson, 1882, p. 1080; Tregelles, 1952, p. 832; Fürst, 1867, p. 1402; Alonso Schökel, 1997, p. 677; Kirst
et alii, 1989, p. 254; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1578; Mitchel, 2002, p. 43 e Jastrow, 2005, p. 1590.
724 Cf. Mynatt, 1994b, p. 118.
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Seja como for, o sintagma massorético £FwFgÌraGt £EH (hebr. šēm targûm) denota,
especificamente e unicamente, algum vocábulo ou locução de origem aramaica de algum
targum ou de algum trecho do aramaico bíblico. Por causa de tal característica, a expressão
da massorá revela estreitamento, além de revelar feições monossemêmicas.725

§ 83
'SmS
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Jeremias 2.22.

masora magna.

Jeremias 2.22.

-yib
– r
Ë t
a wÃ retnF∆ b
–a yisb
–¸ k
a t
G¸ -£i' yik
–

Ainda que te laves com soda e uses

™≈nwO v
· £At
G k
¸ n« tyÊrb
–O ™Al

muita lixívia, a imundície de tua

:h«whÃy~ y√nd
O '
· ~ £u'nÃ y¬np
A l
¸

726

(...) zO hwhy ynd' £'n
(...) d
$ m
$ b
$ t
$ wkd l'$qzxy lkw ∑
yhl' ryty

perversão subsiste à minha vista –

oráculo do Senhor DEUS.

S
$ mSdw

727

:o:tw'bch

a (aram. šammāšā’).728
Expressão massorética em destaque: 'oHoGmH

Significados da expressão em dicionários de aramaico: 1. o servente, o atendente; 2. o
garçom; 3. o sacristão.729
Significado da expressão na massorá: “o servente”, “o atendente” (referência ao trecho de
O '
‹ (hebr. ʼăḏōnāy, Senhor) junto ao
Amós 6.14, onde é dispensável o título divino yƒnd

tetragrama hƒwhÃy (hebr. yhwh, o SENHOR).730
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Os dois circelli indicam que a nota massorética do Códice L se refere ao sintagma todo.
727 O Códice A, em sua masora magna, na mesma passagem bíblica, possui uma nota similar a do Códice L, mas
$ [§]m rb $§whtwkd l'qzxy lkw (...) zO [h]why [ynd' £'n] (“o sintagma h«whÃy y√nOd'
· £u'nÃ [hebr.
sendo menos extensa: (...) d
nǝ’um ’ăḏōnāy yhwh, dito do Senhor DEUS] aparece sete vezes na Bíblia Hebraica [...] e sempre no livro de
Ezequiel consta a mesma expressão, com a exceção de quatro casos [...]”). Trechos de tal anotação do Códice
A não estão nítidos o suficiente e alguns caracteres dos termos massoréticos estão ilegíveis. Os parênteses [ ]
são utilizados nesta transcrição para reconstituir os seguimentos ilegíveis.
728 Essa locução massorética aparece uma única vez no Códice L, cf. Jr 2.22 (mm).
729 Cf. Jastrow, 2005, p. 1602; Sokoloff, 2002a, p. 559; idem, 2002b, p. 1160; Melamed, 2001, p. 416 e idem, 2005,
p. 501. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1923; Alcalay, 1986, col. 2665 e Berezin, 1995, p. 642.
725
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Expressão bíblica em destaque: h«whÃy y√nd
O '
· £u'nÃ (hebr. nǝ’um ’ăḏōnāy yhwh, dito do Senhor
DEUS).
O '
· £u'nÃ (hebr. nǝ’um ’ăḏōnāy yhwh, dito
Significado da nota massorética: “o sintagma h«whÃy y√nd

do Senhor DEUS) (hwhy ynd' £'n) aparece sete vezes (zO ) na Bíblia Hebraica (...) e sempre
$ wkd), com a exceção
(lkw) no livro de Ezequiel (l'$qzxy) consta a mesma expressão (t

de quatro casos (d
$ m
$ b
$ ) (...); e é dispensável (ryty) “o servente” (S
$ mSdw) (...)”.
G aH (aram. šammāšā’) é abreviada como S
$ mS.
Observação: a locução massorética 'oHom

Comentário:
O '
· £u'nÃ (hebr. nǝ’um ’ăḏōnāy
A observação massorética informa que o sintagma h«whÃy y√nd

yhwh, dito do Senhor DEUS) (contendo a combinação do título divino y√nd
O '
· [hebr. ’ăḏōnāy,
» '
È [hebr. ’ĕlōhîm, Deus])
Senhor] com o tetragrama hwhy [hebr. yhwh] vocalizado como £yihl

consta sete vezes no texto bíblico hebraico: Is 56.8; Jr 2.22; Am 3.13; 4.5; 8.3, 9 e 11. A mesma
locução é muito freqüente no livro de Ezequiel, sendo registrada várias vezes. Todavia, no
referido livro bíblico, existem quatro exceções em que a expressão possui a seguinte redação:
h√whÃy-£u'nÃ (hebr. nǝ’um yhwh, dito do SENHOR) (o tetragrama hwhy [hebr. yhwh] vocalizado como
y√nd
O '
· [hebr. ’ăḏōnāy, Senhor]). No texto de Amós 6.14, a denominação divina y√nd
O '
· (hebr.

’ăḏōnāy, Senhor), o “servente”, é dispensável na locução tÙ'Abc
F¸ h
a yEhl
» '
È hƒwhÃy-£u'nÃ (hebr. nǝ’um
yhwh ’ĕlōhê haṣ-ṣǝḇā’ôṯ, dito do SENHOR, Deus das Hostes).731
oG H
a (aram. šammāšā’) é utilizado na anotação da masora magna do
O item léxico 'oHm
O '
‹ (hebr. ʼăḏōnāy,
Códice L, em Jeremias 2.22, como uma referência específica ao título divino yƒnd

Senhor). Tal denominação divina é referida como “servente”, isto é, um nome que,
normalmente, serve de acompanhante ao tetragrama h«whÃy (hebr. yhwh, DEUS), quando este é
vocalizado com os sinais vocálicos de £yih»l'È (hebr. ’ĕlōhîm, Deus). A combinação h«whÃy y√nd
O '
·
(hebr. ăḏōnāy yhwh, Senhor DEUS) é muito freqüente nos Profetas Posteriores.732
oG aH (aram. šammāšā’) possui características que indicam
A unidade lexical massorética 'oHm

estreitamento, pois, na massorá, a mesma possui apenas um único significado, sendo uma

Essa expressão de origem aramaica não é registrada nos glossários dedicados à terminologia massorética.
Cf. Weil, 2001, § 2459, p. 277; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra n, § 28, p. 270 e Frensdorff, 1968, p. 336.
732 Even-Shoshan registra cerca de 160 ocorrências da denominação h«whÃy y√nOd·' (hebr. ăḏōnāy yhwh, Senhor DEUS)
nos Profetas Posteriores, cf. Even-Shoshan, 1997, p. 18.
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referência à denominação divina yƒnd
O ‹' (hebr. ʼăḏōnāy, Senhor). Em relação ao seu campo de
significados, o termo massorético, em análise, pode ser classificado como monossemêmico.733

§ 84
rybt
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

2Crônicas 31.9.

masora magna.

2Crônicas 31.9.
Ezequias interrogou os sacer-

˚h√yC q
÷ zÃ x
i yÃ HOrd
Ë C«yw¬
£«yC w« l
¸ h
a wÃ

£yôn« h
· k
–Oø h
a -lav

734

:tÙm„rv
· h
A -lav

'
$ ghnm lv

§yrbytd §ylm gO

w_mxølt l' (sic) l' w_lvøtw

dotes e levitas a respeito desses
montões

735

:o:o:£yônhøkh lv

¸G (aram. tǝḇîr).736
Termo massorético em destaque: ryibt

Significado do termo em dicionários de aramaico: 1. quebrado, fraturado, esmagado; 2. o
acento disjuntivo de cantilação tevir.737
Significado do termo na massorá: o acento disjuntivo de cantilação tevir. 738

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
Falta o circellus sobre a locução bíblica em destaque no texto do Códice L.
735 O Códice A possui, em sua masora magna, no mesmo trecho bíblico, uma anotação mais longa e diferente em
relação àquela do Códice L: wgrtSy wrbg £ymhw twmk dblb 'wS §whynyb ty' 'rbtw hSrg hb ty'd hyrqbd hlm lk
733
734

£ywlhw £ynhkh lv wmxlt l' l'rSy ynb §wSl tpS lv wlvtw hxtpw 'wSb 'yhw 'rbtw hSrg hb ty'd gO §m rb wdqpyw

(“toda a palavra que está na Bíblia Hebraica que possui os acentos disjuntivos de cantilação gueresh e tevir, existe
entre eles somente o sinal diacrítico shewá como: wF rôb¸ ï√gF £«yGamahwÃ [hebr. wǝham-mîm gāḇrû, e as águas se tornaram mais
fortes, cf. Gn 7.19], ˚_gr
Ë ïGAtW
¸ «y [hebr. îśtārgû, elas recebem o nó, cf. Lm 1.14], ˚_dŸqïp
KA C«yw¬ [hebr. waîîpāqḏû, e foram
estabelecidos, cf. Ne 7.1], com a exceção de três casos, os quais possuem os acentos disjuntivos de cantilação
gueresh e tevir com aquele que é o sinal diacrítico shewá com o sinal vocálico pata' (na verdade, o sinal de
¸ -lav ˚_l·ïvEt
G w¬ [hebr. wattē‘ălû ‘al-śǝp̄aṯ lāšôn, e os lábios e as línguas zombaram de vós,
semivogal 'a%ef-pata'): §ÙHAl tapW
cf. Ez 36.3], ˚_mx
· ïl
GA i t
G -la' lE'ﬂrW
¸ «y y≈n–¸b [hebr. bǝnê îśrā’ēl ’al-tillāḥămû, filhos de Israel não luteis, cf. 2Cr 13.12] e
£«Cyw« l
¸ h
a wÃ £yô«n·hk
–Oø ah-lav [hebr. ‘al-hak-kōhănîm wǝhalǝwiîîm, os sacerdotes e os levitas, cf. 2Cr 31.9]”).
736 Esse termo consta apenas uma única vez na massorá do Códice L, cf. 2Cr 31.9 (mm). O tratado Diqduqê ha$e‘amim, que consta no mesmo códice massorético, registra a forma hﬂrb&¸ oGt (aram. toḇrâ) para o nome do acento
disjuntivo de cantilação tevir, cf. L, fól. 480b, p. 972.
737 Cf. Jastrow, 2005, p. 1643; Sokoloff, 2002a, p. 574; idem, 2002b, p. 1191; Melamed, 2001, p. 426 e idem, 2005,
p. 513. As obras lexicográficas dedicadas ao hebraico moderno registram a acepção massorética, cf. EvenShoshan, 2003, p. 1977; Alcalay, 1986, col. 2746 e Berezin, 1995, p. 659.
738 Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX-C; BHQ Ed-Ne, p. XXXI-XXXII; BHQ Dt, p. XXXI-XXXII; Koren,
1995, p. 20; Wickes, 1970, p. 10 e 20 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454; Yeivin, 1980, p. 167 e 200; idem,

267

Expressão bíblica em destaque: £yôn« h
· k
–Oø h
a -lav (hebr. ‘al-hak-kōhănîm, os sacerdotes).
Significado da nota massorética: “três (gO ) palavras (§ylm) que estão com o acento disjuntivo
GE w¬ (hebr. wattē‘ălû ‘al,
de cantilação tevir (§yrbytd) como é de costume ($'ghnm lv): lav ˚_lï· vt

e zombaram de vós) (l' w_lvøtw sic), ˚_mx
· ïl
GA t
Gi -la' (hebr. ’al-tillāḥămû, não luteis) (w_mxølt l')
· k
–Oø h
a -lav (hebr. ‘al-hak-kōhănîm, os sacerdotes) (£yônhøkh lv)”. Observação: o item
e £yôn« h

léxico massorético ryibG¸t (aram. tǝḇîr) é escrito na forma plural: §yrbyt. Outro detalhe a
ser observado é em relação à presença inusitada do caractere yod (y) após a letra taw (t).
Quiçá a grafia da citada unidade terminológica massorética seja a forma plural da lexia
'‡rb
¸ yit
G (aram. tîḇrā’, quebrado, fraturado) e que teria escrita plena.

Comentário:
A masora magna do Códice L faz referências a três locuções que possuem o sinal de
semivogal 'a%ef-pata' ( ‹ ) e o acento disjuntivo de cantilação tevir ( ô ) no texto bíblico
hebraico: lav ˚_lï· vt
GE w¬ (hebr. wattē‘ălû ‘al, e zombaram de vós, cf. Ez 36.3); ˚_mx
· ïl
GA t
Gi -la' (hebr. ’altillāḥămû, não luteis, cf. 2Cr 13.12) e £yôn« h
· k
–Oø h
a -lav (hebr. ‘al-hak-kōhănîm, os sacerdotes, cf. 2Cr
GE w¬ (hebr. wattē‘ălû ‘al, e zombaram
31.9).739 Consta um lapso na transcrição da locução lav ˚_lï· vt

de vós), de Ezequiel 36.3, na masora magna do Códice L (l' w_lvøtw): a preposição le' (hebr. ’el,
para, em direção a) é escrita em vez da preposição lav (hebr. ‘al, sobre, acima).
A unidade lexical massorética ryibG¸t (aram. tǝḇîr) denota um dos acentos
disjuntivos de cantilação da Bíblia Hebraica, empregado somente nos 21 livros bíblicos
compostos em forma de prosa. A denominação alude a uma melodia ou modulação
“quebrada”.740 Essa nomenclatura é o particípio passivo masculino singular da raiz verbal
rbt (aram. tbr, quebrar, fraturar), na construção peal.741

2003, p. 140 e 168; Revell, 1992c, p. 595; Gesenius, 1980, p. 60; Joüon e Muraoka, 1993, p. 65; Herzog, 1972, col.
1104; Scott, 1995, p. 30; Kerr, 1980, p. 93; Ross, 2005, p. 569 e Francisco, 2005b, p. 192 e 200.
739 Cf. Weil, 2001, § 4243, p. 460 e Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 241a, p. 653.
740 Cf. Wickes, 1970, p. 10 e 20 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454 e Francisco, 2005, p. 200. Wickes registra
mais duas denominações para o acento disjuntivo de cantilação tevir: '‡rb¸ Gat (aram. taḇrā’, quebrado, fraturado) e
hobyEGtah ryib
G H
¸ m
a (hebr. mašbîr hat-têḇâ, “quebrador” da palavra), cf. Wickes, 1970, p. 20 (segunda parte). Dotan
registra também mais duas grafias: '‡rb¸ ot
G (aram. toḇrā’, quebrado, fraturado) e '‡rb
¸ t
Gi (aram. tiḇrā’, quebrado,
fraturado), cf. Dotan, 1972b, col. 1454.
741 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1117; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 2004; Gesenius,
1962, p. 930; Robinson, 1882, p. 1119; Tregelles, 1952, p. 856; Fürst, 1867, p. 1458; Jastrow, 2005, p.
1645; Sokoloff, 2002a, p. 575; idem, 2002b, p. 1192; Melamed, 2001, p. 427; idem, 2005, p. 514; Kirst et alii,
1989, p. 305; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1747 e Mitchel, 2002, p. 120.
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A unidade léxica massorética ryibt
¸G (aram. tǝḇîr) denota, unicamente, um dos acentos de
cantilação (o acento tevir), demonstrando estreitamento, além de possuir características
monossemêmicas.742

§ 85
hrwt
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Ester 1.20.

masora magna.

Ester 1.20.

-reH'
· ™elm
Ge h
a £√gt
¸ p
Ki vamH
¸ n« wÃ

E o decreto promulgado pelo rei

hAb
– r
ﬁ yik
– Ùt˚k¸lm
a -lAkb
–¸ heWv
· y¬

repercutirá por todo o reino – que é

r“qyÃ ˚n¸t
G y« £yiHnF√ h
a -~ lAkwÃ 'yih
:§AXq
“ -davwÃ lÙd√gF m
i l
¸ §ehyElv
¸ b
a l
¸

(...) h
$ nmysw Og £ySnh lkw
743

:o:$bwtkb '
$ $'ybnb '
$

r
$ wtb '$

bem grande! Então todas as

mulheres cercarão com atenções
os

seus

maridos,

do

mais

importante ao mais humilde.
Termo massorético em destaque: hﬂrwO t
G (hebr. tôrâ).744
Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. instrução, ensino; 2. direção, ditame;
3. decisão, lei, regulamentação, preceito, prescrição, norma; 4. rito; 5. a lei de Moisés, a
lei judaica; 6. o Pentateuco, a Torá.745
Significado do termo na massorá: o Pentateuco, a Torá.746
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as mulheres).
Expressão bíblica em destaque: £yiHnF√ h

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A não possui mais o texto do livro de Ester.
744 Esse termo massorético consta em inúmeras passagens da massorá do Códice L, cf. Dt 33.4 (mp e mm); 34.12
(mp); 2Cr 28.24 (mm); Et 1.20 (mm) etc.
745 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 435; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1999, p. 1710-1711; Clines,
2001, p. 282; Alonso Schökel, 1997, p. 700; Kirst et alii, 1989, p. 265; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p.
661; Mitchel, 2002, p. 50; Gesenius, 1962, p. 874; Robinson, 1882, p. 1125; Tregelles, 1952, p. 860; Fürst,
1867, p. 1466 e Jastrow, 2005, p. 1657. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 1990; Alcalay, 1986,
col. 2767 e Berezin, 1995, p. 663.
746 Cf. BHK, p. LIII; BHS, p. LVIII ; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; Frensdorff,
1968, p. 12; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXIV; Yeivin, 1980, p. 119; idem, 2003, p. 92; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 188; Scott, 1995, p. 51; Römer e Macchi, 1994, p. 20; Dotan, 1972b, col. 1422;
Hyvernat, 1905, p. 537 e Francisco, 2005b, p. 151.
742
743
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Significado da nota massorética: “a expressão £yiHnF√ h
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as
mulheres) (£ySnh lkw) aparece três vezes (gO ) na Bíblia Hebraica e suas referências
$ nmysw) (...): uma vez ('
$ ) no Pentateuco (r
$ wtb), uma vez ('
$ ) nos Profetas
bíblicas são (h
$ wtkb)”. Observação: a unidade léxica massorética
($'ybnb) e uma vez ('$ ) nos Escritos (b
hﬂrwO t
G (hebr. tôrâ) é abreviada como $rwt.

Comentário:
A locução bíblica £yiHnF√ h
a -lAkwÃ (hebr. wǝḵol-han-nāšîm, todas as mulheres) encontrada no
texto de Ester 1.20 aparece, segundo a informação da masora magna do Códice L, em três
passagens da Bíblia Hebraica: Êx 35.26; Jr 44.15 e Et 1.20.747
Na massorá, a unidade léxica hﬂrOwGt (hebr. tôrâ) denota, unicamente e
especificamente, o primeiro grande bloco de livros da Bíblia Hebraica, conhecido como
“Pentateuco” ou “Torá”, o qual compreende os seguintes livros bíblicos: Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio.748
A unidade lexical massorética em análise, em termos de neologia semântica, possui uma
característica que revela estreitamento, pois, na massorá, possui apenas um único significado,
denotando o bloco do Pentateuco ou Torá. Em relação ao seu campo de significados possíveis,
o mesmo pode ser classificado como monossemêmico.749

Cf. BHQ Mg, p. 47*; Weil, 2001, § 625, p. 75 e Even-Shoshan, 1997, p. 124.
Cf. Dotan, 1972b, col. 1406; Yeivin, 1980, p. 39; idem, 2003, p. 37; Ginsburg, 1966, p. 1; Dukan, 2006, p. 15 e
Francisco, 2005b, p. 171, 173, 174, 523 e 532.
749 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
747
748
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§ 86
'Slt
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Crônicas 28.1.

masora parva.

1Crônicas 28.1.

y„rW
A -lAk
– -te' dy«wd
–ﬂ lEhq
Ÿ yC¬ w¬

David reuniu em Jerusalém todos

y„rW
A wÃ £yiXb
A H
K¸ h
a y„rW
A lE'r
ﬂ W
¸ y«

os chefes de Israel, os das tribos e os

-te' £yitr
Ë H
A m
¸ ah tÙq¸lx
¸ m
Ga h
a

das divisões que serviam ao rei, os
chefes de mil e de cem, e os

y„rW
A wÃ £yipl
A '
· h
A y„rW
A wÃ ™elm
Ge h
a

encarregados de todos os bens e

-H˚kËr-lAk y„rW
A wÃ tÙ'Em
G h
a
-£iv wy√nb
A l
¸ ˚ ™elm
Ge l
a | Éh∆nŸ~qim˚

750

q
$ sp

Slt x
$

-lAkl
¸ ˚ £yÊrÙ–bgF« h
a wÃ £yisyÊrs
–A h
a

rebanhos do rei e de seus filhos,
com os eunucos, os valentes e todos
os homens de valor.

:£il
A H
A ˚rÃy-le' l«yx
A rÙ–bgF«

Termo massorético em destaque: 'oHl
¸ t
aG (aram. talšā’).751
Significados do termo em dicionários de aramaico: destacado, arrancado.752
Significado do termo na massorá: o acento de cantilação telishá.753
Expressão bíblica em destaque: h∆nq
Ÿ m
i ˚ (hebr. ûmiqneh, e rebanhos).
Significado da nota massorética: “a expressão h∆nq
Ÿ m
i ˚ (hebr. ûmiqneh, e rebanhos) é um dos
$ ) na Bíblia Hebraica que possui o acento de cantilação telishá (Slt) junto
oito casos (x
$ sp)”. Observação: o item massorético 'oHl
¸ aGt (aram. talšā’) possui a
com o sinal paseq (q
O Códice A possui outra observação em sua masora parva: gO (“a expressão h∆nqŸ im˚ [hebr. ûmiqneh, e rebanhos]
aparece três vezes na Bíblia Hebraica”).
751 Essa unidade léxica consta quatro vezes na massorá do Códice L, cf. 2Rs 14.13 (mm); 1Cr 28.1 (mp); Pv
1.32 (mm) e 5.21 (mp). O mesmo manuscrito massorético, em sua listagem de acentos de cantilação,
registra a seguinte grafia contendo os próprios acentos: ∂'oH¯lGot∏ (aram. tolšā’), cf. L, fól. 488a, p. 987. A
recensão do tratado Diqduqê ha-$e‘amim, que consta no referido códice massorético, registra a grafia hoH¸lGot
(aram. tolšâ) para o nome do acento de cantilação telishá, cf. L, fól. 480b, p. 972.
752 Cf. Melamed, 2001, p. 433 e idem, 2005, p. 522. No hebraico moderno consta a acepção massorética, cf. EvenShoshan, 2003, p. 2007; Alcalay, 1986, col. 2795 e Berezin, 1995, p. 669.
753 Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX ; BHQ Ed-Ne, p. XXXI; BHQ Dt, p. XXXI; Koren, 1996, p.
20; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; Wickes, 1970, p. 11 e 21 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454-1455;
Yeivin, 1980, p. 167, 198 e 210; idem, 2003, p. 140, 165 e 175; Gesenius, 1980, p. 60-61; Joüon e
Muraoka, 1993, p. 65; Revell, 1992c, p. 595; Scott, 1995, p. 31; Herzog, 1972, col. 1104; Kerr, 1980, p. 93;
Ross, 2005, p. 569-570 e Francisco, 2005b, p. 192, 193 e 200.
750
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seguinte redução: Slt. Outra observação: falta o ponto sobre a letra shin (S) que
indicaria abreviatura do termo.
Comentário:
i ˚ (hebr. ûmiqneh, e rebanhos) é uma das oito expressões no texto bíblico
A locução h∆nŸqm

hebraico que possui o acento de cantilação telishá qetanná ( É ) junto com o sinal paseq ( | ),
segundo a observação massorética do Códice L. A masora magna do referido manuscrito, na
passagem de 1Crônicas 28.1, apresenta os oito sintagmas bíblicos com os mencionados sinais.754
h√whÃy £yihl
» '
È |∂ lE' (hebr. ’ēl ’ĕlōhîm yhwh, Deus, Deus o SENHOR) (cf. Js 22.22).
yit
G x
¸ q
— l
A yim | r
∂ ÙH-te' (hebr. ’eṯ-šôr mî lāqaḥtî, o boi e a quem tomei) (cf. 1Sm 12.3).
|r
∂ m
O 'El tÙb√n-le' bA'x
¸ '
a rEb
– d
ﬁ yÃ w¬ (hebr. wayǝḏabbēr ’aḥ’āḇ ’el-nāḇôṯ lēmōr, e disse Acab a Nabot

dizendo) (cf. 1Rs 21.2).
|r
∂ ˚KH'
a -™elm
e -le' (hebr. ’el-meleḵ-’aššûr, ao rei da Assíria) (cf. 2Rs 18.14).
£AH-£Ùq¸m | g∂ Ùg¸l §Et
G '
e (hebr. ’ettēn lǝḡôḡ mǝqôm-šām, fixarei lá um lugar para Gog) (cf. Ez 39.11).
|h
É n∆ q
Ÿ m
i ˚-H˚kËr-lAk y„rW
A wÃ (hebr. wǝśārê ḵol-rǝḵûš-ûmiqneh, e os encarregados de todos os bens e

rebanhos) (cf. 1Cr 28.1).
|r
∂ m
O 'El £yik'
A l
¸ m
a wyAl'
E xalH
¸ C«yw¬ (hebr. waîîšlaḥ ’ēlāyw mal’āḵîm lēmōr, e enviou-lhe mensageiros

dizendo) (cf. 2Cr 35.21).
|£
∂ yÊd˚hÃyC h
a ˚l¸b
– q
÷ wÃ ˚mÃyC q
÷ (hebr. qîîmû wǝqibblû hayyǝhûḏîm, os judeus fizeram deles uma instituição e

aceitaram) (cf. Et 9.27).
Normalmente, na literatura dedicada à acentuação massorética e nas gramáticas de
¸G (aram. tǝlîšā’). Esse acento
hebraico bíblico, a grafia do nome do acento de cantilação é 'oHyilt

é empregado somente nos 21 livros bíblicos redigidos em prosa, possuindo as seguintes
denominações, funções e sinais gráficos:755

754
755

Cf. Weil, 2001, § 4137, p. 448; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra X, § 244, p. 654 e Frensdorff, 1968, p. 356.
Cf. BHS (Tabula Accentuum); BHQ Mg, p. XCIX ; BHQ Ed-Ne, p. XXXI; BHQ Dt, p. XXXI; Koren, 1996,
p. 20; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; Wickes, 1970, p. 11 e 21 (segunda parte); Dotan, 1972b, col. 1454-1455;
Yeivin, 1980, p. 167, 198 e 210; idem, 2003, p. 140, 165 e 175; Gesenius, 1980, p. 60-61; Joüon e
Muraoka, 1993, p. 65; Revell, 1992c, p. 595; Scott, 1995, p. 31; Herzog, 1972, col. 1104; Kerr, 1980, p.
93; Ross, 2005, p. 569-570 e Francisco, 2005b, p. 192, 193 e 200. Wickes menciona outro nome para o
referido acento de cantilação: 'osËr aGt (aram. tarsā’, escudo). Essa denominação é uma referência
específica ao seu formato gráfico circular ( ∂ e ∏ ), cf. Wickes, 1970, p. 21 (segunda parte).
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1. holwO dFgÕ 'oHyilt
¸G (aram./hebr. tǝlîšā’ gǝḏôlâ, lit. grande destacado) ou §yimyƒ 'oHyilt
¸G (aram./hebr.
tǝlîšā’ yāmin, lit. destacado da direita); acento disjuntivo e prepositivo (paroxítono); sinal

gráfico: ∏ (ex.: '∏ H
o yilt
¸G ).
a q
¯ 'oHyil¸Gt (aram./hebr. tǝlîšā’ qǝṭannâ, lit. pequeno destacado) ou l'OmW
¸ 'oHyilt
¸G (aram./hebr.
2. hƒnF X

tǝlîšā’ śǝmō’l, lit. destacado da esquerda); acento conjuntivo e pospositivo (oxítono);

sinal gráfico: ∂ (ex.: 'É H
o yilt
¸G ).
O nome do acento de cantilação, aqui em estudo, é o particípio passivo feminino
singular da raiz verbal Slt (aram. tlš, destacar, arrancar), na construção peal. Sua nomenclatura
alude ao tipo de melodia ou modulação da leitura do texto da Bíblia Hebraica.756
¸ Gat (aram. talšā’) (ou 'oHyilG¸t [aram. tǝlîšā’]) denota,
A unidade léxica massorética 'oHl

unicamente, um dos acentos de cantilação (o acento telishá), demonstrando estreitamento, além
de possuir características monossemêmicas.757

§ 87
tlt
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

1Samuel 18.5.

masora magna.

1Samuel 18.5.

˚Fnx
e l
A H
¸ y« reH'
· lOkb
–¸ d«wd
ﬂ 'EcyC≈ w¬

Nas expedições, por toda parte

l˚'AH ˚hEmW
i yÃ w¬ lyik
– W
¸ y¬ l˚'AH

onde Saul o enviava, David era

baXy«yC w¬ hAmx
A l
¸ m
Gi h
a yEHnÃ '
a lav

bem-sucedido. Saul o pôs à frente

£¬gÃw £Avh
A -lAk y≈nyEvb
–¸

758

tlt t
$ bw £gw qwsp gO k
$
759

¸ v
a y≈nyEvb
–¸
:l˚'AH y„db

(...) §ylm

dos homens de guerra. Ele era bemvisto por todo o povo e também
pelos servos de Saul.

Cf. Jastrow, 2005, p. 1674; Sokoloff, 2002a, p. 583; idem, 2002b, p. 1211; Melamed, 2001, p. 434; idem, 2005,
p. 523 e Wickes, 1970, p. 21 (segunda parte).
757 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
758 Falta o circellus sobre a locução £¬gwÃ (hebr. wǝḡam, e também) no texto do Códice L.
759 Na masora parva do Códice L consta uma nota contraditória sobre esse caso: §ylm tlt r
$ tbw £gw qwsp '
$ k
$ (“21
vesículos bíblicos onde consta a expressão £¬gwÃ [hebr. wǝḡam, e também], sendo seguida por três palavras”). A
masora parva da BHS corrige a referida nota para §ylym tlt rtbw £gw q$ wsp gO k$ (“23 vesículos bíblicos onde
consta a expressão £¬gwÃ [hebr. wǝḡam, e também], sendo seguida por três palavras”), em concordância com a
756
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Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Esdras 5.15.

masora magna.

Esdras 5.15.

'~W
E '√yC n¬ 'Am hlE' h
– l
E -ram'
· w¬

(...) '
$ t
$ k dxw $h t
$ kb
$ gO hES

Ele lhe-disse: ‘Toma esses objetos

tltb r'Sw

e vai depositá-los no Templo de

'Alk
¸ yEhb
–¸ ÙGmh
i tEx'
· -l∆z'
E

760

:o:dqn

Jerusalém, e que a Casa de Deus

'Ahl
A '
È tyEb˚ £elH
¸ ˚ryib yÊd
–

seja reconstruída em seu lugar’.

:–hr
„ t
¸ '
a -lav '≈nb
–¸ t
¸ y«

Termo massorético em destaque: tolt
ŸK (aram. tǝlāṯ).761
Significado do termo em dicionários de aramaico: o número três.762
Significados do termo na massorá: 1. o número três; 2. o sinal vocálico segol.763
Expressões bíblicas em destaque: 1Samuel 18.5: £¬gwÃ (hebr. wǝḡam, e também); Esdras 5.15:
'EW (aram. śē’, toma).

Significados das notas massoréticas:
$ ) vesículos bíblicos (qwsp) onde consta a expressão £¬gwÃ (hebr. wǝḡam, e
1Samuel 18.5: “23 (gO k
$ bw) três (tlt) palavras (§ylm)”.
também) (£gw), sendo seguida por (t

Esdras 5.15: “a locução verbal 'EW (aram. śē’, toma) (hES) consta três vezes (gO ) na Bíblia Hebraica:
duas (b
$ ) sendo escritas (t
$ k) com a letra hê (h
$ ) e uma (dxw) sendo escrita (t
$ k) com a letra
’alef ('$ ) (...) e o restante (r'Sw) é vocalizado (dqn) com o sinal vocálico segol (tltb)”.
Observação: em ambas as passagens da masora magna do Códice L o termo
ŸK (aram. tǝlāṯ) é escrito por extenso: tlt.
massorético tolt

masora magna do referido manuscrito massorético. O Códice A não possui nenhuma anotação na passagem de
1Samuel 18.5 para tal peculiaridade textual.
760 O livro de Esdras-Neemias não consta mais no Códice A.
761 Este termo massorético aparece algumas vezes no Códice L: 1. com o sentido de numeral três, cf. Gn 7.23
(mm); 1Sm 18.5 (mp e mm); Jr 44.8 (mm); Jó 36.23 (mm) etc.; 2. com o sentido de sinal vocálico segol, cf. 1Cr
15.1 (mp); Sl 147.2 (mm); Ed 5.15 (mm) etc.
762 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1118; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 2006; Kirst et alii,
1989, p. 305; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1747; Mitchel, 2002, p. 108; Gesenius, 1962, p. 930;
Robinson, 1882, p. 1133; Tregelles, 1952, p. 865; Fürst, 1867, p. 1475; Jastrow, 2005, p. 1674; Sokoloff,
2002a, p. 583; idem, 2002b, p. 1211; Melamed, 2001, p. 434 e idem, 2005, p. 523. Hebraico moderno:
Even-Shoshan, 2003, p. 2009; Alcalay, 1986, col. 2798 e Berezin, 1995, p. 669.
763 Cf. BHK, p. LIII; BHS, p. LVIII ; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; Frensdorff,
1864, p. XIII; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXV; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 189; Scott, 1995, p. 51;
Römer e Macchi, 1994, p. 20 e Francisco, 2005b, p. 151.
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Comentário:
1Samuel 18.5: segundo a anotação massorética do Códice L, a conjunção aditiva £Fg¬
(hebr. ḡam, também) junto com a conjunção wÕ (hebr. wǝ, e, mas) aparece em 23 versículos
bíblicos, sendo seguida pelas três últimas palavras do verso bíblico. Essa particularidade textual
é constatada nas seguintes passagens bíblicas: Gn 42.22; Êx 21.35; 33.12; Nm 24.24, 25; 1Sm
18.5; 2Sm 15.19; 19.41; 21.20; 2Rs 13.6; Is 7.20; Jr 10.5; Ez 5.11; 16.29; 24.3; Os 4.3; Zc 11.8;
1Cr 10.13; 20.6; 2Cr 28.2; Sl 78.21; Pv 16.4 e Ec 6.7.764
Esdras 5.15: segundo a masora magna do Códice L, a palavra em destaque consta em três
passagens da Bíblia Hebraica, sendo que em duas é grafada com a letra hê (h), em Deuteronômio
14.4 e em Isaías 43.23 e em uma é grafada com o caractere ’alef ('), em Esdras 5.15. Na realidade,
existem quatro ocorrências: três com a letra hê (Dt 14.4 [duas vezes neste trecho bíblico] e Is
43.23) e uma com a letra ’alef (Ed 5.15).765 Com a letra hê, o vocábulo denota a forma em estado
construto do substantivo masculino hEW (hebr. śēh, cordeiro de) e com a letra ’alef, a palavra indica
o imperativo masculino singular da raiz verbal 'Sn (aram. nś’, tomar, levar, carregar), na
construção peal (aram. 'EW, śē’, toma). Nas demais passagens bíblicas, 21 vezes, o vocábulo é
grafado com o sinal vocálico segol ( e ), mas não tendo artigo definido, preposições ou conjunção,
indicando o estado absoluto do substantivo masculino heW (hebr. śēh, cordeiro).766
Nos dicionários de aramaico consultados nesta pesquisa, o vocábulo de origem
aramaica tolKŸt (tǝlāṯ) denota, unicamente, a forma feminina do numeral três. Na massorá, a
mesma unidade léxica significa, além do número três, também o sinal vocálico segol, o qual é
constituído por três pontos ( e ), indicando o fonema “e” breve. Este caso revela uma situação
de extensão, pois nas anotações elaboradas pelos massoretas, o vocábulo aramaico passou a
denotar, igualmente, um sinal gráfico representante de um determinado fonema vocálico. Na
massorá, a unidade terminológica tolKŸt (aram. tǝlāṯ) indica duas realidades distintas (o número
três e o sinal vocálico segol), possuindo características polissemêmicas.767

Cf. Weil, 2001, § 1629, p. 192 e Even-Shoshan, 1997, p. 239.
Cf. BHQ Ed-Ne, p. 30*; Weil, 2001, § 1137, p. 138; Ginsburg, 1971, vol. 2, letra S, § 158, p. 608 e EvenShoshan, 1997, p. 785 e 1117.
766 Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 1117.
767 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 341 e Gabas, 2001, p. 92.
764
765
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§ 88
£wgrt
Texto da BHQ:

Anotação na

Tradução da TEB:

Esdras 4.20.

masora parva.

Esdras 4.20.

-lav Ùw·h §yipy÷q
– t
Ga §yikl
¸ m
a ˚

Houve em Jerusalém reis poderosos

lOkb
–¸ §yiXyil
G H
a wÃ £elH
¸ ˚rÃy

que dominaram todo o Além-

– m
~i ˚ hﬂrh
· n¬ rabv
·
Ùl¸b hﬂd

Ogrtb l
$

768

:§Ùh¸l bEhyÃ t
¸ m
i ™Alh
· w¬

Eufrates; a eles pagava-se tri-

buto, imposto e direito de passagem.

Ì t
Ga (hebr. targûm).769
Termo massorético em destaque: £FwgF r

Significados do termo em dicionários de hebraico: 1. tradução, versão; 2. tradução
aramaica da Bíblia, Targum; 3. interpretação; 4. passagem bíblica composta
originalmente em aramaico.770
Significados do termo na massorá: aramaico bíblico.771
i wF (aram. ûmiddâ, e tributo).
Expressão bíblica em destaque: hG‡dm

Nas partes remanescentes do Códice A não consta mais o texto do livro de Esdras-Neemias. Na masora parva
‡ m
i wF
da BHS, nessa mesma passagem bíblica, é registrada a seguinte anotação: gO rt §wSlb $l (“a expressão hGd
[aram. ûmiddâ, e tributo] é um hapax legomenon no aramaico bíblico”).
769 Essa unidade terminológica massorética aparece uma única vez no Códice L, cf. Ed 4.20 (mp).
770 Cf. Jastrow, 2005, p. 1695. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 2037; Alcalay, 1986, col. 2843 e Berezin,
1995, p. 677. Os dicionários de aramaico registram o vocábulo 'omwF FgËrGat (targûmā’), com as mesmas acepções de seu
cognato hebraico, cf. Jastrow, 2005, p. 1695; Sokoloff, 2002a, p. 590-591; idem, 2002b, p. 1231; Melamed, 2001,
p. 441 e idem, 2005, p. 532. No texto de Esdras 4.7 é registrada a expressão verbal £F√gËrut¸m (hebr. mǝṯurgām,
traduzido, interpretado) que é o particípio passivo masculino singular da raiz verbal £grt (hebr. trgm), na
construção pual. Essa raiz verbal é definida como “traduzir, interpretar, explicar”, cf. Brown, Driver e Briggs,
1996, p. 1076; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1999, p. 1787; Gesenius, 1962, p. 889; Robinson, 1882, p. 1145;
Tregelles, 1952, p. 873-874; Fürst, 1867, p. 1280; Alonso Schökel, 1997, p. 709; Kirst et alii, 1989, p. 270 e Harris,
Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1658. Algumas obras lexicográficas dedicadas ao hebraico bíblico registram a
seguinte vocalização para a raiz verbal em questão: £≈FgËrGit (hebr. tirgēm, traduzir, interpretar, explicar), relacionandoa à construção piel, cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1076; Fürst, 1867, p. 1280; Robinson, 1882, p. 1145;
Tregelles, 1952, p. 873-874 e Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 1658. Segundo Koehler, Baumgartner e Stamm,
essa raiz, composta por quatro letras consonantais, é um empréstimo do vocábulo de procedência acádica
ta/turgummu(m) ou targammannum (tradutor, intérprete), cf. Koehler, Baumgartner e Stamm, 1999, p. 1787.
771 Cf. BHK, p. LIII ; BHS, p. LVIII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX ; BHQ Dt, p. XXIX; C Js-Jz, p.
11; C Sm, p. 12; C Rs, p. 11; C Is, p. 12; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; Díaz Esteban, 1975, p. LXXXV; Yeivin,
1980, p. 119-120; idem, 2003, p. 92; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 192; Scott, 1995, p. 51;
Hyvernat, 1905, p. 542 e Francisco, 2005b, p. 152.
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Significado da nota massorética: “a expressão hGd
‡ m
i wF (aram. ûmiddâ, e tributo) é um hapax
$ ) no aramaico bíblico (gO rtb)”. Observação: a unidade terminológica
legomenon (l
Ì t
Ga (hebr. targûm) é resumida como Ogrt.
massorética £FwgF r

Comentário:
‡ m
i wF (aram. ûmiddâ, e
Segundo as informações da massorá do Códice L, a expressão hGd

tributo) (o substantivo de gênero feminino hGd
‡ m
i [aram. middâ, tributo] junto com a conjunção wF
[aram. û, e]) consta uma única vez nas seções aramaicas da Bíblia Hebraica, sendo registrada na
passagem de Esdras 4.20, constituindo, assim, um caso de hapax legomenon. Além dessa forma,
ﬁ im (aram. middaṯ, tributo de, cf. Ed 6.8) (o substantivo de
existem, ainda, mais duas outras: tGd

gênero feminino hGd
‡ m
i [aram. middâ, tributo] em estado construto) e hGd
‡ nÕ m
i (aram. mindâ, tributo,
i [aram. mindâ, tributo] sem
cf. Ed 4.13 e 7.24) (o substantivo de gênero feminino hG‡dnÕ m

conjunção e em estado absoluto).772
Tanto em dicionários de hebraico quanto na literatura acadêmica dedicada a assuntos
Ì t
Ga (hebr. targûm) denota, especialmente, as antigas versões aramaicas da
bíblicos, o vocábulo £FwgF r

Bíblia Hebraica, produzidas nos períodos antigo e medieval.773 Essas obras são conhecidas pelos
seguintes títulos: Targum de Ônquelos (c. séc. IV-V), Targum de Jônatas ben Uziel (c. séc. IIIV), Targum Neophyti I (c. séc. IV-V), Targum Yerushalmi I (Targum Pseudo-Jônatas) (c. séc.
VII-VIII), Targum Yerushalmi II (Targum Fragmentário) (anterior ao séc. XIII), entre outras.774
Ì t
Ga (hebr. targûm) é um caso similar, em termos de
A unidade léxica massorética £FwgF r
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ, cf. §
significação, às expressões massoréticas já analisadas neste capítulo: tyimr

11), tyimr
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ, cf. § 35), £yÊd
G W
¯ ak
G -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm, cf. § 36) e
£FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm, cf. § 38, segunda acepção), denotando, especificamente na

massorá, as porções aramaicas da Bíblia Hebraica: Ed 4.8-6.18; 7.12-26; Dn 2.4b-7.28; Jr 10.11 e
Cf. Even-Shoshan, 1997, p. 622.
Cf. Jastrow, 2005, p. 1695; Sokoloff, 2002a, p. 590-591; idem, 2002b, p. 1231; Melamed, 2001, p. 441 e idem,
2005, p. 532; Even-Shoshan, 2003, p. 2037; Alcalay, 1986, col. 2843 e Berezin, 1995, p. 677.
774 Cf. BHK, p. XLI-XLII; BHS, p. LI e LXIX; BHQ Mg, p. LXXVIII-LXXIX; BHQ Ed-Ne, p. X-XI; BHQ Dt, p. XI;
HUBP Is, p. XXII; HUBP Jr, p. XVI; HUBP Ez, p. XVIII; Tov, 2001, p. 149; Roberts, 1951, p. 199;
Würthwein, 1995, p. 80-83; Weingreen, 1982, p. 30, 31 e 33; Wonneberger, 1990, p. 30; Brotzman, 1994, p.
69 e 72; Deist, 1981, p. 127 e 131; McCarter Jr, 1986, p. 78; De Benoit e Nicole, 1989, p. 12; Römer e
Macchi, 1994, p. 69; Scott, 1995, p. 22 e 87; Vasholz, 1983, p. 7-8; Williams Jr., 1969, p. 16; Thompson,
1976, p. 888; Alexander, 1992, p. 320, 329 e 330; Oesterley e McHardy, 1963, p. 957; McNamara, 1976, p.
856; Gesenius, 1980, p. 18; Trebolle Barrera, 1996, p. 384; Sellin e Fohrer, 1978, p. 768; Gottwald, 1988, p.
129; Mackenzie, 1984, p. 908 e Francisco, 2005b, p. 407-413.
772
773

277

Gn 31.47aβ. A unidade lexical massorética, agora em análise, em termos de neologia semântica,
evidencia estreitamento, pois, na massorá, possui apenas um único significado, como acima
demonstrado. Em relação ao seu campo de significados possíveis, a mesma pode ser
classificada como monossemêmica.775

§ 89
§ynSl §yrt
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Levítico 22.25.

masora parva.

Levítico 22.25.

˚byÊrq
Ÿ t
a '◊l rAkn≈ -§eb
– d¬yC m
i ˚

Da mão de um estrangeiro, não

-lAk
– m
i £ekyEhl
» È' £exl
e -te'

recebais

£˚m £ehb
–A £Atx
A H
~¸ m
A yik
– hel
G '
E

yO nSl r
$ tb b
$

776

:£ekl
A ˚cﬂry≈ '◊l £Ab
–

tais

animais

para

apresentá-los como alimento ao
vosso Deus; a mutilação que

lhes foi infligida constitui um
defeito neles, eles não seriam aceitos
em vosso favor.

Ko l
e §y„rt
¸G (aram. tǝrên leššānîn).777
Expressão massorética em destaque: §y«nH

Significados da expressão em dicionários de aramaico: 1. duas formas; 2. duas línguas; 3.
duas expressões; 4. duas versões.778
Significado da expressão na massorá: dois significados.779
Expressão bíblica em destaque: £otx
o H
¯ m
o (hebr. mošḥāṯām).
Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
O Códice A não possui mais o texto do livro de Levítico.
777 Tal locução massorética aparece em inúmeras passagens da massorá do Códice L, cf. Êx 15.23 (mp); 40.15
(mm); Nm 34.5 (mp); 1Rs 4.10 (mm); 5.23 (mm); Ez 17.5 (mm) etc.
778 Cf. Jastrow, 2005, p. 710 e 1698; Sokoloff, 2002a, p. 283 e 591; idem, 2002b, p. 627 e 1233; Melamed, 2001, p.
205 e 442; idem, 2005, p. 246 e 533; Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1099 e 1118; Koehler, Baumgartner e
Stamm, 2000, p. 1909, 2009 e 2010; Gesenius, 1962, p. 912 e 931; Robinson, 1882, p. 529 e 1147; Tregelles,
1952, p. 443 e 874; Fürst, 1867, p. 755 e 1492; Kirst et alii, 1989, p. 290 e 305; Harris, Archer Jr. e Waltke,
1998, p. 1706 e 1748 e Mitchel, 2002, p. 110 e 113.
779 Cf. BHK, p. LIII; BHS, p. LVIII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; Díaz Esteban,
1975, p. LXXXV; Yeivin, 1980, p. 119; idem, 2003, p. 92; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 192; Scott, 1995,
p. 51; Ginsburg, 1968, p. 253 e Francisco, 2005b, p. 152.
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Significado da nota massorética: “a locução £otx
o H
¯ m
o (hebr. mošḥāṯām) aparece duas vezes (b
$ )
$ tb)”. Observação: o sintagma
na Bíblia Hebraica com dois significados (yO nSl r
Ko l
e §y„rt
¸G (aram. tǝrên leššānîn) possui a seguinte sintetização: yO nSl r
$ t.
massorético §y«nH

Comentário:
o H
¯ m
o (hebr. mošḥāṯām) aparece em duas passagens da Bíblia Hebraica com
A locução £otx

dois significados distintos. Em Levítico 22.25, a expressão bíblica significa “mutilação deles”,
¯ m
o (hebr. mošḥāṯ, mutilação), com sufixo
sendo uma forma do substantivo feminino singular toxH

pronominal masculino de terceira pessoa do plural £oñ (hebr. -ām). Em Êxodo 40.15, o mesmo
item bíblico significa “unção deles”, sendo uma forma do substantivo feminino singular hoxH
¯ om
(hebr. mošḥâ, unção), tendo o mesmo sufixo pronominal masculino de terceira pessoa do
plural.780 Tal anotação da masora parva do Códice L é relacionada a aspectos semânticos da
expressão bíblica em destaque em Levítico 22.25. O Códice L não possui complemento sobre
esse caso em sua masora magna, em Êxodo 40.15 ou mesmo em Levítico 22.25.
A locução massorética §y«nKoHl
e §y„rt
¸G (aram. tǝrên leššānîn) possui apenas uma definição na
massorá: “dois significados”. Tal expressão é usada para indicar, especificamente e unicamente,
aquelas palavras ou expressões do texto da Bíblia Hebraica que possuem duplo significado.
Devido a tal característica neológica, a referida locução da massorá revela estreitamento e em
relação ao seu campo restrito de significados, pode ser classificada como monossemêmica.781
Em algumas passagens da massorá do Códice L, a expressão massorética, aqui considerada,
o yil y„rt
JŸ (aram. tǝrê lîšānîn, dois
possui outra redação, mas mantendo o mesmo sentido: §y«nH

significados).

Cf. Ginsburg, 1971, vol. 2, letra m, § 812, p. 247; Ortega Monasterio, 2002, p. 170; Azcárraga Servert, 2004, p.
158 e Even-Shoshan, 1997, p. 717.
781 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
780
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§ 90
rSv yrt
Texto da BHS:

Anotação na

Tradução da TEB:

Levítico 4.21.

masora parva.

Levítico 4.21.

¶˚xim-le' rAp
K h
a -te' 'yicÙhÃw

Ele manda levar o novilho para

reH'
· k
–a ÙtO' •ﬁrW
A wÃ h∆nx
· m
Ga l
a

fora do acampamento e o queima,

§ÙH'Êrh
A rAp
K h
a tE' •ﬁrW
A

como queimou o novilho anterior.

La x
a
:'˚h lAhq
–“ h
a t'~X

782

'
$ m
$ b
$ t
$ wkd

rSv yrt lkw zO¬

Este é o sacrifício pelo pecado

da assembléia.

KŸ (aram. tǝrê ‘ăśar).783
Expressão massorética em destaque: raWvœ y„rt

Significados da expressão em dicionários de aramaico: 1. o numeral doze; 2. o livro dos
Doze Profetas.784
Significado da expressão na massorá: o livro dos Doze Profetas.785
L x
a (hebr. ḥaṭṭa’ṯ, pecado da, expiação da).
Expressão bíblica em destaque: t'aX

Significado da nota massorética: “a locução t'aLXax (hebr. ḥaṭṭa’ṯ, pecado da, expiação da)
consta sete vezes no texto bíblico hebraico com o sinal de vocalização pata' (zO¬ ) e
sempre (lkw) no livro dos Doze Profetas (rSv yrt) existe uma forma igual a essa
(t
$ wkd), com a exceção de um caso ('
$ m
$ b
$ )”. Observação: o sintagma massorético
raWv
œ y„rt
KŸ (aram. tǝrê ‘ăśar) é escrito por extenso: rSv yrt.

O Códice A não possui mais o livro de Levítico.
Essa locução massorética aparece inúmeras vezes no Códice L, cf. Êx 30.10 (mp); Lv 4.21 (mp e mm); Nm
29.11 (mp); Ez 4.9 (mm) etc.
784 Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 1118; Koehler, Baumgartner e Stamm, 2000, p. 2010; Kirst et alii, 1989, p.
305; Gesenius, 1962, p. 931; Robinson, 1882, p. 824 e 1147; Tregelles, 1952, p. 659 e 874; Fürst, 1867, p. 1104 e
1492; Jastrow, 2005, p. 1698; Sokoloff, 2002a, p. 592; idem, 2002b, p. 1234; Melamed, 2001, p. 442 e idem, 2005,
p. 533. Hebraico moderno: Even-Shoshan, 2003, p. 2039-2040; Alcalay, 1986, col. 2846 e Berezin, 1995, p. 678.
785 Cf. BHK, p. LIII; BHS, p. LVIII; BHQ Mg, p. XCVII; BHQ Ed-Ne, p. XXIX; BHQ Dt, p. XXIX; C Js-Jz, p. 11;
C Sm, p. 12; C Rs, p. 12; C Is, p. 12; C Jr, p. 12; C Ez, p. 12; Frensdorff, 1864, p. XIII; Díaz Esteban, 1975, p.
LXXXV; Yeivin, 1980, p. 119; idem, 2003, p. 92; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 192; Scott, 1995, p. 51;
Römer e Macchi, 1994, p. 20; Hyvernat, 1905, p. 542 e Francisco, 2005b, p. 152.
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Comentário:
Segundo a nota da masora parva do Códice L, em Levítico 4.21, a expressão t'aX
L x
a (hebr.
ḥaṭṭa’ṯ, pecado da, expiação da), em estado construto, aparece sete vezes na Bíblia Hebraica,

tendo o sinal vocálico pata': Êx 30.10; Lv 4.21; Nm 29.11; 1Sm 2.17; 15.23; Jr 17.1 e Sl 59.13. A
única exceção é a ocorrência em Miquéias 1.13, onde a locução em questão possui o sinal
vocálico qamets: t'oX
L x
a (hebr. ḥaṭṭā’ṯ, pecado da, expiação da), em vez do sinal vocálico pata'.786
Na massorá, a locução raWvœ y„rt
KŸ (aram. tǝrê ‘ăśar) indica, especificamente, um
determinado bloco de textos bíblicos: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum,
Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A denominação de origem aramaica é uma
referência ao fato de que os textos pertencem ao livro dos 12 profetas, sendo caracterizados
por conterem redações curtas: Oséias (14 capítulos), Joel (4 capítulos), Amós (9 capítulos),
Obadias (1 capítulo), Jonas (4 capítulos), Miquéias (7 capítulos), Naum (3 capítulos),
Habacuque (3 capítulos), Sofonias (3 capítulos), Ageu (2 capítulos), Zacarias (14 capítulos) e
Malaquias (3 capítulos). Este bloco constitui uma subdivisão dos Profetas Posteriores
denominado como £ÊynOwr‹x'a £yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm ’aḥărônîm), englobando, ainda, os livros de
Isaías, Jeremias e Ezequiel. Na literatura dedicada a assuntos bíblicos, o livro dos 12 profetas é
denominado, normalmente, como “Doze Profetas Menores”. Existem mais duas
¯ v
a y„rKŸt (aram. tǝrê ‘aśrâ, lit. Doze) e
denominações para tal conjunto de obras bíblicas: h‡rW
roWv
o £y≈nH
¸ (hebr. šǝnêm ‘āśār, lit. Doze). Existe, ainda, uma forma contraída: rasy„rt
¸G (aram. tǝrêsar,

lit. Doze). Em grego, o mesmo bloco é denominado como ∆ωδεκαπρóφητον (dōdekapróphēton,
Doze Profetas) e em latim como Duodecim Prophetarum (Doze Profetas).787
A unidade terminológica massorética raWœv y„rŸKt (aram. tǝrê ‘ăśar) significa,
literalmente, Doze, mas não denotando um numeral ou um algarismo, mas sim, um
determinado conjunto de textos pertencente ao cânone da Bíblia Hebraica. A expressão da
massorá indica estreitamento, em termos de neologia semântica. A mesma locução
massorética demonstra também características monossemêmicas.788

Cf. Weil, 2001, § 676, p. 82; Ginsburg, 1971, vol. 1, letra x, § 144, p. 484; Ognibeni, 1995b, § 184, p. 353;
Frensdorff, 1968, p. 62; Azcárraga Servert, 2004, p. 21 e Even-Shoshan, 1997, p. 359.
787 Cf. BHL, p. 803; Breuer, 1998, p. 871; Koren, 1996, Nevi’im, p. 529; Snaith, 1958, p. 632; Yeivin,
1980, p. 39; idem, 2003, p. 37; Dotan, 1972b, col. 1406; Ginsburg, 1966, p. 2; Dukan, 2006, p. 15 e
68 e Francisco, 2005b, p. 171, 175 e 524.
788 Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285-286 e Gabas, 2001, p. 92.
786
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RESULTADOS DA ANÁLISE
De acordo com o levantamento feito neste estudo, existem na massorá do Códice de
Leningrado B19a (L), 500 termos e expressões, aproximadamente. Tais dados são baseados
nos seguintes blocos: masora parva, masora magna, somatório massorético e listagens
massoréticas referentes ao Pentateuco, aos Profetas e aos Escritos. Desse total, foram
selecionados e analisados, por amostragem, 90 itens terminológicos encontrados na massorá
do referido códice, avaliando características monossemêmicas e polissemêmicas (de acordo
com as definições propostas por Greimas e Courtès, s.d.), além de aspectos neológicos
semânticos (segundo os conceitos propostos por Gabas, 2001).1 Descobriu-se que a massorá
de tradição tiberiense, representada pelo Códice L, possui itens monossemêmicos e
polissemêmicos. Em relação aos aspectos de neologia semântica, constatou-se que os mesmos
termos e expressões analisadas neste estudo revelam três tipos: estreitamento, extensão e
sinédoque. Não foram encontradas situações de desvio semântico e nem de uso figurativo.
Com base em tais informações, obteve-se o seguinte quadro:
1. Tipo de significado (monossememia e polissememia):
Expressões e termos massoréticos monossemêmicos: 79 (87,78%).
Expressões e termos massoréticos polissemêmicos: 11 (12,22%).
2. Mudança semântica:
Estreitamento: 83 (92,22%).
Extensão: 3 (3,33%).
Sinédoque: 4 (4,44%).
Pode-se concluir, por meio dos elementos obtidos, que a grande maioria das
expressões e termos massoréticos encontrados no Códice L e analisados nesta pesquisa
possui características monossemêmicas (79 casos) e revelando estreitamento semântico (83
casos). Dos 90 casos analisados, a minoria possui características polissemêmicas (11 casos).
Foram constatadas raras situações de extensão semântica (3 casos) e de sinédoque (4 casos).
Pode-se organizar as 90 expressões e termos massoréticos em 35 grupos distintos,
classificando-os de acordo com sua natureza lexicográfica. Os referidos grupos servem como
uma súmula geral ao capítulo principal deste estudo que é dedicado à análise da massorá
tiberiense registrada no Códice L.
1

Cf. Greimas e Courtès, s.d., p. 285, 286 e 341 e Gabas, 2001, p. 92.
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Grupo 1: termos alusivos ao tetragrama.
qde.
2

termos ou expressões

tipo de significado

mudança semântica

h‡rk
oG d
Ì '
a (aram.’aḏkārâ)

monossemêmico

estreitamento

h‡rk
oG zÕ '
a (hebr.’azkārâ)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 2: termo alusivo a um título divino.
qde.
1

termos ou expressões

tipo de significado

'oHm
oG H
a (aram. šammāšā’)

monossemêmico

tipo de mudança
estreitamento

Grupo 3: blocos principais da Bíblia Hebraica.
qde.
4

termos ou expressões

tipo de significado

tipo de mudança

'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’)

monossemêmico

estreitamento

£yibwF t¸k
G (hebr. kǝṯûḇîm)

monossemêmico

estreitamento

£yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm)

monossemêmico

estreitamento

hﬂrwO t
G (hebr. tôrâ)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

hoHm
¯ wF x (aram. ḥûmǝšâ)

polissemêmico

estreitamento

hol
G g« m
¸ (hebr. mǝḡillâ)

monossemêmico

estreitamento

£yÊrp
o s
¸ hoHl
» H
¸ (hebr. šǝlōšâ sǝp̄ārîm)

monossemêmico

estreitamento

raWv
œ y„rt
KŸ (aram. tǝrê ‘ăśar)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

§yiml
o wF ' (aram. ’ûlāmîn)

monossemêmico

estreitamento

'otb
G¸ r
ﬁ 'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap bêṯā’ rabbṯā’)

monossemêmico

estreitamento

§OwH¸mH
i d
ËG y≈wt
¸ p
o k
G¸ (aram. kǝp̄āṯwê dǝšimšôn)

monossemêmico

estreitamento

'‡rzÕ v
e wÕ heHm
O (hebr. mōšeh wǝ‘ezrā’)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 4: blocos específicos da Bíblia Hebraica.
qde.
4

termos ou expressões

Grupo 5: trechos específicos da Bíblia Hebraica.
qde.
6

termos ou expressões
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§Gk
o H
¸ m
i (hebr. miškān)

monossemêmico

estreitamento

l'EqzÕ x
e yGd
Ê t«yb
Ga ah tﬁrFwc (hebr. ṣûraṯ hab-baîṯ dîḥezqē’l)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

'‡rd
Ë yis (aram. sîḏǝrā’)

monossemêmico

estreitamento

'ﬂrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrā’)

monossemêmico

estreitamento

£yiqwF sKp
¸ (hebr. pǝsûqîm)

monossemêmico

estreitamento

hoHr
‡ p
Ko (hebr. pārāšâ)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

'‡rq
Ÿ m
i (hebr. miqrā’)

monossemêmico

estreitamento

'√yr
Ë q
a (aram. qaryā’)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

ly≈z'
o (aram. ’āzêl)

monossemêmico

estreitamento

'Gt
o x
¯ n¬ t
¯ '
e (aram. ’eṯnaḥtā’)

monossemêmico

estreitamento

l¬gF l
¸ gF¬ (hebr. galgal)

monossemêmico

estreitamento

'ƒyv
¸ gF¬ (aram. ga‘yā’)

monossemêmico

estreitamento

'opq
Ÿ zƒ (aram. zoqp̄ā’)

monossemêmico

estreitamento

'oqËr¬z (aram. zarqā’)

monossemêmico

estreitamento

h
G yEmr
Ë g¬ l
¸ (aram. lǝḡarmêh)

monossemêmico

estreitamento

'okﬂr‹'m
a (aram. ma’ărāḵā’)

monossemêmico

estreitamento

holgƒ v
œ (hebr. ‘ăḡālâ)

monossemêmico

estreitamento

r≈zp
Ko (aram. pāzēr)

monossemêmico

estreitamento

'ot
G q
¯ s
i p
¯K (aram. pǝsiqtā’)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 6: divisões de leitura.
qde.
4

termos ou expressões

Grupo 7: nomes da Bíblia Hebraica.
qde.
2

termos ou expressões

Grupo 8: acentos de cantilação.
qde.
15

termos ou expressões
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v
a yibr
Ì (aram. rǝḇîa‘)

monossemêmico

estreitamento

ropwO H (hebr. šôp̄ ār)

monossemêmico

estreitamento

ryibt
¸G (aram. tǝḇîr)

monossemêmico

estreitamento

'oHl
¸ t
aG (aram. talšā’)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 9: tonicidade e posicionamento do acento de cantilação.
qde.
3

termos ou expressões

tipo de significado

mudança semântica

hoX
L m
a l
¸G m
i (hebr. millmaṭṭâ)

monossemêmico

estreitamento

lyEvl
¸G m
i (aram. mill‘êl)

monossemêmico

estreitamento

vﬁrl
¸G m
i (aram. millra‘)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

'Xqyn dax (aram. ḥaḏ nyqṭ’)

monossemêmico

estreitamento

tolt
ŸK (aram. tǝlāṯ)

polissemêmico

extensão

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

byitk
¯G (aram. kǝṯîḇ)

monossemêmico

estreitamento

§yÊryibs
¸ (aram. sǝḇîrîn)

monossemêmico

estreitamento

hoxr
Ë q
o (hebr. qorḥâ)

monossemêmico

estreitamento

y„r⁄q (aram. qǝrê)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 10: sinais de vocalização.
qde.
2

termos ou expressões

Grupo 11: sinal diacrítico.
qde.
1

termos ou expressões
yEpr
ﬂ (aram. rāp̄ê)

Grupo 12: tradição de leitura e escrita.
qde.
4

termos ou expressões
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Grupo 13: ortografias.
qde.
3

termos ou expressões

tipo de significado

mudança semântica

rEsx
A (hebr. ḥāsēr)

monossemêmico

estreitamento

'Elm
A (hebr. mālē’)

monossemêmico

estreitamento

'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

tOwy« wF lGt
¸ tOwyitwO ' (hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ)

monossemêmico

estreitamento

yitb
oG r
ﬁ §Fwn (hebr. nûn rabbāṯî)

monossemêmico

estreitamento

§yÊryEvzÃ §y«nwF n (hebr. nûnîn zǝ‘êrîn)

monossemêmico

estreitamento

tOwd
G q
ÿ nÕ (hebr. nǝquddôṯ)

monossemêmico

estreitamento

'oml
¯ v
o b
¯G yitb
¸G r
ﬁ y„dc
o (aram. ṣāḏê rabbṯî bǝ‘olmā’)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 14: ortografias excepcionais.
qde.
5

termos ou expressões

Grupo 15: alfabeto e trecho específico da Bíblia Hebraica.
qde.
2

termos ou expressões

tipo de significado

mudança semântica

tyGb
E •el'
o (hebr. ’ālep̄ bêṯ)

polissemêmico

estreitamento

'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap̄ bêṯā’), 'otyEb
G 'opl
¯ '
a (aram. ’alp̄ā’ bêṯā’)

polissemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

tyimr
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ)

monossemêmico

estreitamento

tyimr
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ)

monossemêmico

estreitamento

£yÊd
G W
¯ ak
G -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm)

monossemêmico

estreitamento

HÂdq
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš)

monossemêmico

estreitamento

£FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm)

polissemêmico

estreitamento

£FwgF r
Ì t
Ga (hebr. targûm)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 16: idiomas da Bíblia Hebraica
qde.
6

termos ou expressões
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Grupo 17: linguagem, morfologia e semântica.
qde.
2

termos ou expressões

tipo de significado

mudança semântica

'ƒnH
oK yil (aram. lîššānā’)

polissemêmico

extensão

§y«nH
Ko l
e §y„rt
¸G (aram. tǝrên leššānîn)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

hoyr
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ)

monossemêmico

sinédoque

hoyr
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ)

monossemêmico

sinédoque

tipo de significado

mudança semântica

yE'x
A nÕ d
Ë m
a (aram. maḏnǝḥā’ê)

monossemêmico

sinédoque

yE'b
a r
Ë v
‹ m
a (aram. ma‘ărḇa’ê)

monossemêmico

sinédoque

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

'Gb
o wO r '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’ rôbā’)

monossemêmico

estreitamento

§yihgÃ ˚m §yÊrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrîn mûḡǝhîn)

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

§yÊrb
¸ g¬F (aram. gaḇrîn)

monossemêmico

estreitamento

'ﬂr¸bFwgF (aram. gûḇǝrā’)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 18: grupos específicos de massoretas.
qde.
2

termos ou expressões

Grupo 19: ramos principais de massoretas.
qde.
2

termos ou expressões

Grupo 20: divergência entre massoretas.
qde.
1

termos ou expressões
'AGtÃg˚lLÃp (aram. pǝlûḡǝtā’)

Grupo 21: códices massoréticos arquétipos.
qde.
2

termos ou expressões

Grupo 22: gênero masculino.
qde.
2

termos ou expressões
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Grupo 23: formas da raiz verbal dqn (hebr. nqd, pontuar, vocalizar).
qde.
2

termos ou expressões

tipo de significado

mudança semântica

§yÊdq
oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn)

monossemêmico

estreitamento

§yÊdq
G¯ n¬ t
¸ m
i (hebr. miṯnaqqḏîn)

monossemêmico

estreitamento

Grupo 24: relação entre a raiz verbal rbd (hebr. dbr, falar) e pronomes demonstrativos.
qde.
1

termos ou expressões
l'EqzÕ x
e yGd
Ê rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr dîḥezqē’l)

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

Grupo 25: relação entre a raiz verbal rbd (hebr. dbr, falar) e nomes próprios.
qde.
1

termos ou expressões

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

'oqwF s¸p
K 'opwO s (aram. sôp̄ā’ pǝsûqā’)

polissemêmico

estreitamento

'oqwF sKp
¸ 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’)

polissemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

heHm
O rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr mōšeh)

Grupo 26: partes do versículo bíblico.
qde.
2

termos ou expressões

Grupo 27: hapax legomenon.
qde.
1

termos ou expressões
tyEl (aram. lêṯ)

Grupo 28: desenho gráfico das letras hebraicas.
qde.
1

termos ou expressões
§OwhyEmwF p
K (aram. pûmêhôn)

Grupo 29: pares ou blocos de palavras ou expressões.
qde.
1

termos ou expressões
§y«gwO z (aram. zôḡîn)
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tipo de significado

mudança semântica

polissemêmico

estreitamento

Grupo 30: semelhança textual entre versículos bíblicos.
qde.
1

termos ou expressões
h
G y„rb
¯ x
a (aram. ḥaḇrêh)

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

tipo de significado

mudança semântica

polissemêmico

extensão

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

Grupo 31: advérbio.
qde.
1

termos ou expressões
lOk
G (hebr. kōl)

Grupo 32: acentuação.
qde.
1

termos ou expressões
£avX
a (hebr. ṭa‘am)

Grupo 33: referência bíblica, mnemônica e acronímica.
qde.
1

termos ou expressões
'ƒnm
o yis (aram. sîmānā’)

tipo de significado

mudança semântica

polissemêmico

estreitamento

Grupo 34: alusão a determinadas situações relacionadas a personagens bíblicos.
qde.
1

termos ou expressões
'otyGm
i l
a 'oby„rq
o (aram. qārêḇā’ lammîṯā’)

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

Grupo 35: equivalência entre original hebraico e versão aramaica.
qde.
1

termos ou expressões
£FwgF r
Ì t
Ga £EH (hebr. šēm targûm)

tipo de significado

mudança semântica

monossemêmico

estreitamento

As 90 unidades terminológicas foram analisadas sempre dentro do contexto das
anotações da massorá do Códice L. São, ao todo, 109 anotações massoréticas selecionadas da
masora parva, da masora magna, do somatório massorético e das listagens encontradas no final
do Pentateuco, dos Profetas e dos Escritos. O presente estudo possui o seguinte quadro:
1. Masora parva: 50 anotações (45,87%).
2. Masora magna: 56 anotações (51,38%).
3. Somatório massorético: 1 anotação (0,92%).
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4. Listagens do final do Pentateuco, dos Profetas e dos Escritos: 2 anotações (1,83%).
As 109 anotações massoréticas correspondem a 109 passagens bíblicas. O quadro
abaixo apresenta informações estatísticas sobre os trechos bíblicos selecionados dos três
blocos principais da Bíblia Hebraica (Pentateuco, Profetas e Escritos):
1. Pentateuco: 35 passagens bíblicas (32,11%).
2. Profetas: 23 passagens bíblicas (21,10%).
3. Escritos: 51 passagens bíblicas (46,79%).
Os 90 itens lexicográficos massoréticos são calcados tanto no aramaico quanto no
hebraico, refletindo a realidade da massorá de tradição tiberiense.2 Os dados estatísticos sobre
a presença dos dois idiomas na massorá do Códice L são dados a seguir:
1. Itens massoréticos aramaicos: 49 (54,44%).
2. Itens massoréticos hebraicos: 41 (45,56%).
Além dos 90 casos analisados, foram constatados, também, que existem outras
possíveis situações de neologia semântica que revelam estreitamento semântico em algumas
expressões e termos hebraicos encontrados em colofões do Códice L. Alguns itens
terminológicos que apresentam, possivelmente, tais características são os seguintes:
hepyƒ (hebr. yāp̄eh): colofão 1 (fól. 1a).

Em dicionários: 1. apropriado; 2. forte; 3. saudável; 4. bonito, belo; 5. bom; 6. correto.3
No colofão 1: correto.4
rOwz‹xm
a (hebr. maḥăzôr): colofões 1 e 6 (fól. 1a e 479a).

Em dicionários: 1. livro de preces judaico; 2. ciclo, período; 3. rotação; 4. série.5
Nos colofões 1 e 6: códice massorético.6
hﬂrwO som (hebr. māsôrâ): colofão 1 (fól. 1a).

Em dicionários: 1. tradição; 2. vínculo; 3. cerca, aro; 4. texto tradicional das Escrituras.7

2
3
4
5
6
7

Cf. Díaz Esteban, 1975, p. LVIII; Hyvernat, 1903, p. 530, 533 e 538 e Francisco, 2005b, p. 248.
Cf. Jastrow, 2005, p. 585.
Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 83 e 115 e Dukan, 2006, p. 247.
Cf. Jastrow, 2005, p. 758. O cognato aramaico é o termo '‡rOwz¯xam (maḥzôrā’), possuindo as mesmas acepções de
seu equivalente hebraico, cf. Jastrow, 2005, p. 758; Sokoloff, 2002a, p. 299 e idem, 2002b, p. 655.
Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 11, 26, 49, 77, 78, 115 e 116 e Dukan, 2006, p. 63, 64, 247, 298 e 312.
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 64; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 608; Clines, 2001, p. 377;
Alonso-Schökel, 1997, p. 387; Kirst et alii, p. 1989, p. 133; Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 102 e 104;
Gesenius, 1962, p. 442; Robinson, 1882, p. 593; Fürst, 1867, p. 839 e Tregelles, 1952, p. 491.
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No colofão 1: o Texto Massorético; 2. anotações massoréticas (a massorá).8
rsm (hebr. msr): colofões 2 e 6 (fól. 474a e 479a).

Em dicionários: 1. transmitir; 2. entregar, dar, oferecer; 3. informar, declarar; 4. delatar.9
Nos colofões 2 e 6: escrever anotações massoréticas, escrever a massorá.10
dqn (hebr. nqd): colofões 2 e 6 (fól. 474a e 479a).

Em dicionários: pontuar, picar.11
Nos colofões 2 e 6: vocalizar, colocar sinais vocálicos.12
tOwd
G q
u nÕ (hebr. nǝquddôṯ): colofão 1 (fól. 1a).

Em dicionários: 1. pontos; 2. gotas, pingos; 3. pintas; 4. os puncta extraordinaria.13
No colofão 1: sinais vocálicos.14
Os 15 termos referentes aos acentos de cantilação, analisados nesta pesquisa, possuem
características monossemêmicas e estreitamento semântico. Todavia, constatou-se que alguns
itens possuem, ainda, feições metafóricas, por causa de como eles indicam a forma de leitura
do texto da Bíblia Hebraica (ex.: ly≈z'o [aram. ’āzêl, o acento conjuntivo de cantilação ’azlá]:
indicação de melodia: contínua; 'oqr
Ë ¬z [aram. zarqā’, o acento disjuntivo de cantilação zarqá]:
ﬂ '
‹ m
a [aram. ma’ărāḵā’, o acento conjuntivo de cantilação
indicação de melodia: arremessada; 'okr

merkhá]: indicação de melodia: alongada) etc. Às vezes, o termo massorético é alusivo ao
¸ gF¬ [hebr. galgal, o acento conjuntivo de
formato gráfico peculiar do acento de cantilação (ex.: l¬gF l
Ÿ zƒ [aram. zoqp̄ā’, o acento disjuntivo de cantilação zaqef, cateto], r≈zp
Ko
cantilação galgal, roda], 'opq

[aram. pāzēr, o acento disjuntivo de cantilação pazer, chicote], ropwO H [hebr. šôp̄ār, o acento
conjuntivo de cantilação muna', chifre]) etc.
Constatou-se que a acepção de determinados itens terminológicos massoréticos do
Códice L é perpetuada no hebraico moderno, num processo de extrapolação de uma

8
9

10
11
12
13
14

Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 26, 27 e 115 e Dukan, 2006, p. 247, 266, 275 e 351.
Cf. Brown, Driver e Briggs, 1996, p. 588; Koehler, Baumgartner e Stamm, 1995, p. 608; Clines, 2001, p. 376;
Harris, Archer Jr. e Waltke, 1998, p. 859; Jastrow, 2005, p. 810; Gesenius, 1962, p. 441; Robinson, 1882, p. 593;
Fürst, 1867, p. 839 e Tregelles, 1952, p. 491. A raiz verbal rsm (aram. msr), na construção peal, possui as
acepções de “transmitir, entregar”, cf. Jastrow, 2005, p. 811; Sokoloff, 2002a, p. 321 e idem, 2002b, p. 692.
Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 55, 77, 89 e 116 e Dukan, 2006, p. 279, 281, 301, 320 e 323.
Cf. Jastrow, 2005, p. 931.
Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 55, 77, 89, 98, 115 e 116 e Dukan, 2006, p. 276, 281, 301, 320 e 323.
Cf. Jastrow, 2005, p. 908 e 931.
Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 26, 83 e 115 e Dukan, 2006, p. 247 e 266.
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linguagem de especialidade para a linguagem geral.15 Tal fato se dá, principalmente, com os
o x
¯ n¬ t
¯ '
e [aram. ’eṯnaḥtā’, o acento disjuntivo de cantilação
nomes dos acentos de cantilação (ex.: 'Gt
Ì [aram. rǝḇîa‘, o acento
’atna'], 'opŸqzƒ [aram. zoqp̄ā’, o acento disjuntivo de cantilação zaqef], va yibr

disjuntivo de cantilação revia’] etc.), os nomes dos dois ramos de massoretas (ex.: yE'x
A nÕ d
Ë m
a [aram.
maḏnǝḥā’ê, massoretas orientais] e yE'b
a r
Ë v
‹ m
a [aram. ma‘ărḇa’ê, massoretas ocidentais]) etc.

Por outro lado, existem unidades léxicas massoréticas que possuem uma significação
circunscrita somente ao corpus da massorá. Tal constatação pode ser verificada nos nomes das
¸ tOwyitwO ' [hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ, as letras suspensas, litterae
ortografias excepcionais (ex.: tOwy« wF lGt

suspensae], yitb
oG r
ﬁ §Fwn [hebr. nûn rabbāṯî, a letra nun grande], §yÊryEvzÃ §y«nwF n [hebr. nûnîn zǝ‘êrîn, as letras
¯ v
o b
¯G yitb
¸G r
ﬁ y„dc
o [aram. ṣāḏê rabbṯî bǝ‘olmā’, a letra tsadê grande neste lugar
nun pequenas], 'oml

somente]), dos códices massoréticos modelos (ex.: 'Gb
o wO r '‡rwO z¯xam [aram. maḥzôrā’ rôbā’, o Códice
Ÿ yis [aram. sîp̄ǝrîn mûḡǝhîn, códices massoréticos corrigidos]), dos
Maḥzora’ Rabba’], §yihgÃ ˚m §yÊrp

trechos específicos da Bíblia Hebraica (ex.: §OwH¸mH
i ËGd y≈wt
¸ p
o k
G¸ [aram. kǝp̄ āṯwê dǝšimšôn, Juízes 15.10,
12 e 13], §Gk
o H
¸ m
i [hebr. miškān, Êxodo 25-31 e 36-40], l'EqzÕ x
e yGd
Ê t«yb
Ga h
a tﬁrFwc [hebr. ṣûraṯ hab-baîṯ
dîḥezqē’l, Ezequiel 40-48]) etc.

Verificou-se, além disso, que nas anotações massoréticas registradas no Códice L
determinados nomes de acentos de cantilação e de sinais vocálicos são alternativos ou muito
incomuns ou mesmo raros. Tais unidades lexicográficas não são utilizadas atualmente e, de
alguma forma, se tornaram obsoletas (ex.: ly≈z'o [aram. ’āzêl, o acento conjuntivo de
cantilação’azlá], 'ƒyv¸ gF¬ [aram. ga‘yā’, o acento secundário de cantilação meteg], ropwO H [hebr. šôp̄ār, o
acento conjuntivo de cantilação muna'], 'Xqyn dax [aram. ḥaḏ nyqṭ’, o sinal vocálico 'iriq], tolt
ŸK
[aram. tǝlāṯ, o sinal vocálico segol]) etc.
A análise semântica da massorá de tradição tiberiense, registrada no Códice L,
possibilita obter um quadro panorâmico do campo de significação de uma parcela significativa
das unidades léxicas elaboradas pelos diversos grupos de massoretas durante o período
medieval. As 90 ocorrências escolhidas e estudadas nesta pesquisa, tendo como base o Códice
L, podem revelar uma faceta importante da realidade lingüística dos massoretas.

15

Cf. Alves, 1994, p. 65.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa procurou trazer contribuições relacionadas à massorá de tradição
tiberiense, como registrada no Códice de Leningrado B19a (L). A seleção das 90 unidades
lexicais massoréticas procurou ser uma amostragem sobre a possível presença de casos de
neologia semântica nas anotações elaboradas pelos massoretas. Esta tese atentou para que a
seleção efetuada pudesse contemplar os vários blocos da massorá (masora parva, masora
magna, somatório massorético e listagens do final do Pentateuco, Profetas e Escritos),
fornecendo um quadro fidedigno da realidade dos termos e dos sintagmas massoréticos
registrados no Códice L. Além disso, o presente estudo procura oferecer sua contribuição para
compreender a utilização das línguas hebraica e aramaica pelos massoretas, delimitando-se,
unicamente, ao corpus da massorá.
A seleção dos 90 itens massoréticos escolhidos e analisados tem por base possíveis
situações de neologia semântica, procurando oferecer um quadro sobre uma parcela da
linguagem massorética, como registrada no Códice L.
A presente tese almeja, como foi dito na introdução, dois escopos principais, um
específico e um amplo. Este trabalho procurou ser diligente para que ambos os objetivos
pudessem ser, de fato, alcançados por esta pesquisa.
O primeiro objetivo desta tese consiste em selecionar e analisar uma gama de unidades
lexicais massoréticas registradas no Códice L, classificando-os de acordo com sua natureza, em
termos lingüísticos, como monossememia e polissememia, de acordo com os conceitos
propostos por Greimas e Courtès (s.d.) e possíveis situações de neologia semântica, como
extensão, estreitamento e sinédoque, segundo a classificação proposta por Gabas (2001). Em
resumo, uma categorização, em termos de neologia semântica, da massorá tiberiense, tendo
como fonte, o Códice L. Abaixo, constam as considerações obtidas sobre cada elemento
descoberto nesta pesquisa.
Constatou-se, nos 90 casos analisados, que existe um número maior de itens
monossemêmicos e uma pequena parte de itens polissemêmicos. Isso indica que a
monossememia é uma característica predominante e relevante dentro da massorá de tradição
tiberiense. Existem 79 situações de expressões e termos massoréticos monossemêmicos,

293

correspondendo a 87,78%. Por outro lado, somente 11 sintagmas e termos massoréticos são
de natureza polissemêmica, correspondendo a 12,22%.
Tanto as unidades lexicais monossemêmicas quanto as polissemêmicas demonstram a
especificidade da terminologia massorética tiberiense, a qual foi desenvolvida para indicar,
particularmente, questões de preservação e de transmissão do texto da Bíblia Hebraica, não se
referindo a elementos textuais de outros universos lingüísticos ou literários.
A grande maioria dos 90 itens analisados demonstra estreitamento semântico,
totalizando 83 situações (92,22%). Casos que demonstram extensão são apenas 3 (3,33%) e
sinédoque 4 (4,44%). A estatística sobre o estreitamento reforça a imagem de que as acepções
dos itens terminológicos da massorá foram elaboradas para indicarem situações textuais
peculiares da Bíblia Hebraica e foram usadas de maneira muito particular pelos massoretas. Os
itens terminológicos foram tomados do vocabulário geral judaico (hebraico rabínico e medieval
e aramaico judaico palestino), porém, adquiriram matizes semânticos únicos relacionados,
somente e exclusivamente, ao labor massorético. Isto é, os itens massoréticos foram
elaborados para representarem, especificamente e unicamente, realidades pertencentes ao
universo de trabalho dos massoretas. As situações de extensão e de sinédoque demonstram,
igualmente, a mesma particularidade da atividade dos massoretas. A neologia semântica, no
corpus analisado nesta tese, foi aplicada à terminologia da massorá para indicar, exclusivamente,
preocupações textuais relacionadas, unicamente, à Bíblia Hebraica. Admite-se, porém, que
além da classificação adotada nesta tese, podem existir outras possibilidades de categorização
semântica dos itens massoréticos analisados nesta tese.
Um estudo sobre o eixo histórico das expressões e termos massoréticos analisados
nesta pesquisa mereceria ser feito, em que se poderia constatar seus significados em vários
corpora literários judaicos e em três fases cronológicas: antes, durante e depois da época dos
massoretas. Porém, esta tese delimita-se, unicamente, ao corpus massorético.
Além dos objetivos específicos, esta tese tenta responder que tipo de linguagem a
terminologia massorética tiberiense representaria. Poderia ser um jargão lingüístico, uma
linguagem giriática ou uma linguagem de especialidade. Quais seriam os motivos e objetivos de
tal terminologia com acepções específicas, refletindo questões neológicas semânticas? Qual
seria o motivo do bilingüismo e da abreviação nas anotações? Nos parágrafos seguintes estão
as conclusões que tentam responder tais questões, apesar de sua complexidade.

294

Na análise dos 90 itens, observou-se que a linguagem da massorá poderia ser
classificada em uma categoria de linguagem de especialidade, no sentido de ser um código
lingüístico particular de uma determinada confraria sociocultural, possuindo um léxico
utilizado de maneira peculiar.1 Tal linguagem teria sido elaborada para ser compreendida,
especialmente, por um particular grupo que adotou determinadas convenções de expressão em
suas observações sobre o texto da Bíblia Hebraica. Ela não se restringia, unicamente e
exclusivamente, aos membros dos círculos massoréticos (apesar de que pessoas leigas de fora
do círculo, possivelmente, não a compreenderiam plenamente), mas teria sido elaborada para
servir a uma finalidade específica (a preservação e a transmissão textual da Bíblia Hebraica) e
para ser utilizada, primariamente, por um grupo de pessoas (os massoretas). Deve-se lembrar
que, normalmente, quem requeria um códice massorético eram pessoas da comunidade judaica,
especialmente rabinos, estudiosos ou indivíduos ligados às escolas rabínicas (as yeshivot).2
A escolha do sintagma “linguagem de especialidade”, para classificar a linguagem
massorética, é devido aos estudos de Camacho (2001).3 Outros adotariam classificações
diversas, como jargão ou gíria. Segundo Dubois et alii (2001), jargão é “(...) uma forma da gíria,
utilizada em uma comunidade, geralmente marginal, que sente a necessidade de não ser
compreendida pelos não-iniciados ou de distinguir-se do comum (...)”. Outra conceituação de
jargão é a seguinte: “língua (...) deformada, incorreta ou incompreensível”. Os conceitos de
gíria, ainda de acordo com Dubois et alii (2001), são os seguintes: “dialeto social reduzido ao
léxico, de caráter parasita (...), empregado numa determinada camada da sociedade que se põe
em oposição às outras; tem por fim só ser compreendida por iniciados (...)”.4 Os conceitos de
jargão ou de gíria, conforme registrados por Dubois et alii, não se aplicam à realidade da
massorá. Abaixo estão os argumentos em defesa de tal asserção.

1
2
3
4

Cf. Camacho, 2001, p. 59.
Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 19 e 21; Dukan, 2006, p. 127-128 e Broydé, 1916, p. 178.
Cf. Camacho, 2001, p. 59.
Cf. Dubois et alii, 2001, p. 308 e 356. Outras conceituações sobre jargão e gíria poderiam ser adotadas, mesmo
que parcialmente, nesta tese, conforme determinadas definições registradas, por exemplo, em Houaiss e Villar
(2001). Jargão: definição 2: “linguagem resultante de alterações de estrutura, não raro pela interferência de mais de
um idioma”; definição 3: “código lingüístico próprio de um grupo sociocultural ou profissional com vocabulário
especial, difícil de compreender ou incompreensível para os não-iniciados”; definição 4: “linguajar destinado a não
ser entendido senão por um grupo, em especial o que adota determinadas convenções”. Gíria: definição 2:
“dialeto usado por determinado grupo social que busca se destacar através de características particulares e marcas
lingüísticas especialmente em nível lexical [Seu processo de formação inclui truncamento, sufixação parasitária,
acréscimo de sons ou sílabas, uso de certos códigos etc.]”, definição 4: “linguagem própria daqueles que
desempenham a mesma arte ou profissão; jargão”, cf. Houaiss e Villar, 2001, p. 1453 e 1675.
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1. Os massoretas sempre estiveram incluídos no âmbito das coletividades judaicas que
viviam sob domínio islâmico, na época medieval, na região do atual Oriente Médio. Suas
atividades eram sempre relacionadas com a realidade e a necessidade judaicas. Muitos códices
massoréticos eram requeridos por rabinos ou por pessoas eruditas, como comprovam os
colofões registrados nos códices L, de Alepo (A), do N° 1 da Universidade Complutense de
Madri (M1), do Cairo dos Profetas (C), entre outros. O Códice A, por exemplo, era lido pela
comunidade judaica do Egito, especialmente, nas três principais festas judaicas: Pessa' (Páscoa),
Sukkot (Tabernáculos) e Shavuot (Pentecostes).5 A atividade massorética não era marginal ou
hermética ou mesmo alheia à comunidade judaica que vivia ao seu redor.
2. A linguagem massorética não poderia ser classificada como deformada, incorreta ou
incompreensível, pois, sua terminologia é calcada em dois idiomas de origem semítica, o
aramaico e o hebraico. Ambas as línguas faziam parte da realidade judaica no período
medieval, nas terras de domínio islâmico (o árabe fazia parte também da realidade lingüística da
vida judaica). O Talmude, entre outras obras judaicas, contém partes compostas nestas duas
línguas. Portanto, em relação à língua, a massorá utiliza aquelas que eram de domínio comum
entre os judeus (lembrando que o aramaico é classificado como “aramaico judaico palestino” e
o hebraico de “hebraico rabínico” e “hebraico medieval”). A sintaxe de uma grande parte das
anotações é, de fato, prolixa e elíptica, na maioria das vezes, mas isso não a caracteriza como
língua ou linguagem deformada ou incorreta. A gramática das anotações é correta e as unidades
terminológicas, geralmente, seguem o padrão normativo de ortografia (apesar de que alguns
itens léxicos de origem aramaica possuem grafias insólitas). As anotações da massorá eram
compreensíveis tanto por aqueles que as escreviam quanto por aqueles que as liam (apesar de
que a partir do século XIII, os escribas judeus não mais compreendiam tais observações
textuais. No entanto, tal fato pertence a outros fatores históricos, como distanciamento
cronológico da época massorética, localização geográfica etc.).6
5
6

Cf. Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 67; Dukan, 2006, p. 302 e Francisco, 2005b, p. 283.
Muitos manuscritos hebraicos surgidos a partir do século XIII em diante reproduzem, de forma decorativa,
as notas massoréticas. As anotações eram usadas, principalmente, para preencherem espaços em branco nos
fólios, formarem figuras geométricas, desenhos de animais, de árvores, de flores e de plantas e, ainda,
escreverem de modo ornamental os nomes dos livros bíblicos e o nome do proprietário ou dos
proprietários do manuscrito. Além disso, há documentos que deslocam, erroneamente, notas da masora
parva para a masora magna e vice-versa. Tal situação indica que os escribas judeus desse período não mais
entendiam as notas da massorá e seu propósito em preservar a tradição textual da Bíblia Hebraica. As
anotações dos massoretas tinham perdido seu caráter crítico e de observações textuais sobre o texto bíblico
hebraico e tornaram-se, simplesmente, material de decoração para os fólios dos códices hebraicos. Alguns
estudiosos judeus, como Judá he-Ḥasid (c. 1150-1217), Elias Levita (1469-1549) e Jacó ben Ḥayyim (c. 1470-
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Portanto, a conceituação de linguagem de especialidade poderia caber à realidade
massorética, conforme constatado acima, no início deste tópico. Cumpre ressaltar que é
possível perceber, ainda, que há graus de densidade terminológica na massorá. Sua linguagem
poderia se posicionar entre a linguagem de banalização (linguagem comum) e a linguagem
científica (linguagem acadêmica), segundo os conceitos propostos por Barbosa. A referida
autora argumenta que uma determinada unidade lexical está inserida num percurso que pode ir
do maior grau de banalização (uso cotidiano) ao maior grau de cientificidade (uso científico) e
vice-versa (Barbosa, 1998).7 Percebe-se que os itens terminológicos massoréticos analisados
nesta pesquisa podem apresentar tais características. Tomando por base os conceitos
propostos por Barbosa, pode-se tomar como exemplificação a lexia terminológica massorética
tyEl (aram. lêṯ) que no plano de linguagem de banalização (isto é, no uso cotidiano) significa

“não há, não existe, não tem, não é, nada, não, nenhum” e no plano da linguagem científica
(isto é, no uso científico) indica uma situação de hapax legomenon no texto da Bíblia Hebraica.
Pode-se concluir que a forma sucinta e elíptica das anotações foi motivada por dois
motivos principais: espaço físico nos fólios dos códices e linguagem técnica elaborada,
exclusivamente, para uso particular. Os fólios nos códices massoréticos reservavam espaços
curtos para as anotações entre as colunas e nas margens laterais (em sentido vertical), superior
e inferior (em sentido horizontal) (cf. ilustrações 1 e 2, Apêndice 4: Ilustrações).8 Tais espaços
requereriam unidades lexicais e locuções abreviadas, mas sem prejuízo de entendimento para
aqueles que lidavam com este tipo de anotação textual. Os massoretas trabalhavam com um
delimitado vocabulário técnico que poderia conter uma quantidade expressiva de unidades
terminológicas em forma resumida. Tais recursos eram perfeitamente adequados para uma

7
8

c. 1538), entre outros, se preocuparam com o estado de total descuido das anotações da massorá nos
manuscritos que eles conheciam e fizeram comentários a respeito deste fato. Concluindo, tal emprego das
notas massoréticas nos manuscritos hebraicos do final da Idade Média, por outro lado, acabou tornando-se
uma forma específica e única de arte judaica medieval, cf. Frensdorff, 1864, p. IX; Kelley, Mynatt e
Crawford, 1998, p. 23; Kahle, 1959, p. 129; Yeivin, 1980, p. 125; idem, 2003, p. 103; Dotan, 1972b, col.
1426-1427; Roberts, 1948, p. 8-9; idem, 1962, p. 586; Cassuto, 1990b, p. 4; Ginsburg, 1968, p. 20, 78, 79 e
94; Gutmann, 1983, p. 49-51 e 56; Dukan, 2006, p. 96 e 146 e Francisco, 2005b, p. 257-259.
Cf. Barbosa, 1998, p. 41-42.
Cf. Díaz Esteban, 1975, p. XVII; Berezin, 1995, p. 379; Dotan, 1972b, col. 1418; Revell, 1992a, p. 592;
Kristianpoller, 1942a, p. 399; Levias, 1916b, p. 365; Roberts, 1951, p. 40-41; Gertner, 1960, p. 242; Dukan,
2006, p. 93; Francisco, 2002, p. 41 e idem, 2005b, p. 94.
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confraria que se dedicava a uma particular ocupação para um determinado desígnio.9 O recurso
da elipse reforçaria o conceito de que se trata de uma possível linguagem de especialidade.10
A massorá desenvolvida em Tiberíades, na Palestina, possui itens lexicográficos
procedentes de dois idiomas semíticos: aramaico e hebraico.11 Constatou-se que o aramaico é
de vertente judaica palestina e o hebraico é classificado como rabínico e medieval.12 Dos 90
itens analisados nesta pesquisa 49 são de origem aramaica (54,44%), enquanto 41 são de
procedência hebraica (45,56%). Observou-se a forte presença da língua hebraica na massorá
tiberiense, não obstante seja menos representada do que o idioma aramaico. Esse fenômeno é
percebido, inclusive, em inúmeras anotações registradas no Códice L, onde são usadas,
conjuntamente, unidades léxicas dos dois idiomas semíticos. Ambas as línguas da massorá
exercem a função de metalinguagem, enquanto o texto bíblico hebraico é a linguagem objeto.
Devido a este estudo, os dois idiomas exercem, exatamente, a mesma função e nenhum deles é
mais importante ou superior entre si, possuindo o mesmo status.13
O estudo conclui que tanto o aramaico como o hebraico eram os dois idiomas do
cotidiano dos massoretas. O aramaico era a língua coloquial, sendo falada por eles em todas as
finalidades sociais, culturais, religiosas, comerciais etc. O hebraico era, especialmente, a língua
da erudição judaica, do estudo e da leitura da Bíblia Hebraica e, também, servia de língua
franca entre as várias coletividades judaicas espalhadas pela diáspora.14 Concluiu-se que a razão
da utilização dos dois idiomas semíticos poderia ocorrer devida a produção técnica dos
massoretas tanto nos códices bíblicos quanto nos tratados massoréticos.
Por meio dos sistemas massoréticos dedicados à vocalização e à acentuação do
hebraico e do aramaico, constata-se que os massoretas teriam tido, possivelmente, uma postura
de inovação consciente em relação às duas línguas, pois eles tinham elaborado e inserido
modificações vocálicas e de tonicidade às mesmas, quando elaboraram os sistemas de
acentuação e de vocalização para o texto da Bíblia Hebraica.15 Essa possível postura inovadora
9
10
11
12
13

14
15

Cf. Weil, 1968, p. VII e XXII; Yeivin, 1980, p. 64; idem, 2003, p. 60; Dotan, 1972b, col. 1419 e 1424; Hyvernat,
1903, p. 537, 548 e 549 e Francisco, 2005a, p. 88.
Cf. Dubois et alii, 2001, p. 207; Fávero e Koch, 2000, p. 40-41 e Cunha e Lindley Cintra, 2001, p. 622.
Cf. Tov, 2001, p. 76; Yeivin, 1980, p. 1; idem, 2003, p. wX (p. 15) e 2 e Francisco, 2005b, p. 248.
Cf. Díaz Esteban, 1975, p. LVIII; Hyvernat, 1903, p. 530, 533 e 538 e Francisco, 2005b, p. 248.
Dubois et alii (2001) comenta que na situação de bilingüismo as línguas empregadas possuem ao mesmo status.
Na diglossia, ao contrário, uma das línguas possui uma situação sócio-política inferior, cf. Dubois et alii, 2001,
p. 88. Na massorá, tanto o aramaico quanto o hebraico possuem o mesmo status. Portanto, tal situação pode
ser classificada como bilingüismo e não como diglossia, segundos os conceitos registrados em Dubois et alii.
Cf. Dukan, 2006, p. 133; Rabin, s.d., p. 75-80 e Ben-Eliezer, 1995, p. 200.
Cf. Sáenz-Badillos, 1996, p. 72 e 78-79; Würthwein, 1995, p. 26-28 e Kahle, 1959, p. 184 e 186.
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pode ser percebida, do mesmo modo, nas novas acepções semânticas atribuídas a
determinados termos e sintagmas massoréticos calcados nos dois referidos idiomas semíticos.
Uma parcela do campo semântico da terminologia massorética tiberiense revela, por
meio deste estudo, que os massoretas, possivelmente, repensaram e retrabalharam,
conscientemente, as línguas originais da Bíblia Hebraica. Os massoretas teriam uma atitude
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôninovadora em relação tanto ao hebraico, que era denominado como HÂdq

qōḏeš) quanto ao aramaico, cognominado como £FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm).16 É possível

que eles teriam atribuído matizes semânticos novos ou específicos a determinadas unidades
léxicas e expressões hebraicas e aramaicas dentro das observações da massorá.
Constatou-se, por meio desta pesquisa, que algumas unidades léxicas da massorá
tiberiense tornaram-se obsoletas e unicamente circunscritas às observações textuais elaboradas
pelos massoretas. Nesta categoria estão incluídos, por exemplo, determinados nomes
alternativos ou raros de acentos de cantilação, de sinais vocálicos, de trechos da Bíblia
Hebraica, de ortografias especiais e nomes de documentos massoréticos arquétipos. Por outro
lado, existem termos que extrapolaram os limites do corpus da massorá. Neste último grupo,
por exemplo, podem ser incluídas determinadas nomenclaturas de acentos de cantilação, de
sinais de vocalização e de nomes de ramos de massoretas (orientais e ocidentais).
Os massoretas formavam uma peculiar confraria medieval de escribas e sábios judeus
devotados, de maneira especial, à preservação e à transmissão do texto da Bíblia Hebraica. Para
tanto, eles elaboraram e desenvolveram um sistema muito rígido de preservação e de reprodução
do texto sagrado por meio de uma terminologia técnica e específica empregada em suas anotações
textuais. Pode-se concluir esta tese dizendo que tal atividade teve importância fundamental para
que o texto da Bíblia Hebraica chegasse até os dias atuais de maneira praticamente idêntica à forma
textual que eles próprios conheciam. O labor massorético, caracterizado pela rigidez e pela
meticulosidade na preservação e na transmissão das Sagradas Escrituras hebraicas, teve um
resultado definitivamente positivo na cristalização dessa obra para as gerações seguintes e tal
sucesso foi por causa da elaboração e do desenvolvimento da massorá.17

16
17

Cf. Hyvernat, 1903, p. 534-535.
Cf. Tov, 2001, p. 35; Brotzman, 1994, p. 59 e 61; Würthwein, 1995, p. 20; Weingreen, 1982, p. 96; Thompson,
1976, p. 887; Gesenius, 1980, p. 18-19; Trebolle Barrera, 1996, p. 322 e 450 e Francisco, 2005b, p. 210. Yeivin
afirma que o atual texto impresso da Bíblia Hebraica é exatamente o mesmo da época dos massoretas, cf.
Yeivin, 1980, p. 13, 29 e 35 e idem, 2003, p. 10, 28 e 34.
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Quarta Parte:

Apêndices e
Referências Bibliográficas

APÊNDICE 1
GLOSSÁRIO DAS EXPRESSÕES
E TERMOS MASSORÉTICOS ANALISADOS
O presente glossário contém as 90 expressões e termos massoréticos tiberienses
encontrados na massorá (masora parva, masora magna, somatório massorético e listagens
massoréticas encontradas no final das três divisões da Bíblia Hebraica) do Códice de
Leningrado B19a (L) e que foram analisados nesta tese. São, ao todo, 90 itens terminológicos
massoréticos. O glossário é disposto em três colunas: 1. as abreviaturas (alguns termos
concisos não são abreviados no Códice L); 2. os termos massoréticos e 3. a vocalização, a
origem, as definições e referências bíblicas. Nesta última coluna, constam a vocalização
completa do termo massorético (quando possível), a indicação de sua origem (hebraica ou
aramaica), sua explicação dentro das acepções específicas da massorá e indicações a passagens
bíblicas, nas quais localiza-se o termo massorético. A seqüência alfabética segue a primeira
coluna que contém as principais abreviaturas e grafias massoréticas.
Nesse glossário, foram excluídas preposições (ex.: b, l), pronomes relativos (ex.: d, S),
partículas de genitivo (ex.: d), artigos definidos (ex.: h) e conjunções (ex.: w) que acompanham
alguns termos e locuções. Existem indicações de localização dos principais itens massoréticos
no Códice L (na masora parva [mp], na masora magna [mm], no somatório massorético [som.
mas.], nas listagens massoréticas referentes ao Pentateuco [list. mas. Pent.], aos Profetas [list.
mas. Prof.] e aos Escritos [list. mas. Escr.].
Esse texto é baseado na edição fac-símile do Códice L (Freedman et alii, 1998) e com o
auxílio das edições acadêmicas baseadas no citado documento massorético (Biblia Hebraica
[BHK], Biblia Hebraica Stuttgartensia [BHS], Biblia Hebraica Quinta [BHQ], Biblia Hebraica
Leningradensia [BHL] e Weil, 2001).
As abreviaturas, os sintagmas e os termos registrados neste glossário são exatamente
aqueles encontrados no Códice L e as definições dos mesmos são baseadas em várias obras

301

dedicadas à massorá. A vocalização da terminologia massorética, quando possível, tem por
base dicionários de hebraico e de aramaico.1
Termos

Abreviaturas

Vocalização, Origem,
Definições e Referências
Bíblicas

'
hrkd'

hrkd'

(aram.’aḏkārâ):

h‡rk
oG d
Ì '
a

o

tetra-

grama, cf. 1Sm 23.16 (mm).
'tyyrw'

'tyyrw'

'otyÕyr
‡ wO '

(aram.

’ôrāyyǝṯā’):

o

Pentateuco, cf. Gn 31.42 (mm).
twywlt twytw'

twywlt twytw'

tOwy« wF lGt
¸ tOwyitwO ' (hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ):

letras suspensas (litterae suspensae),
cf. Jó 38.13 (mm).
läyzè'

lyz'

ly≈z'
o

(aram.

’āzêl):

o

acento

conjuntivo de cantilação ’azlá, cf.
Dn 3.7 (mm).
hrkz'

hrkz'

h‡rk
oG zÕ '
a (hebr.’azkārâ): o tetragrama,

cf. Dt 31.3 (mm).
Oymﭏ

§yml'

§yiml
o wF ' (aram. ’ûlāmîn): a perícope

sobre a descrição dos vestíbulos do
1

Cf. L, fól. 1b–fól. 463a, p. 14-937; BHK, p. XLVIII-LIII; BHS, p. LIII-LVIII; BHQ Mg, p. XCV-XCVII; BHQ
Ed-Ne, p. XXVII-XXIX; BHQ Dt, p. XXVII-XXIX; MGK, p. zy-xy (p. 17-18); C Js-Jz, p. 10-11; C Sm, p. 10-12;
C Rs, p. 10-12; C Is, p. 10-12; C Jr, p. 10-12; C Ez, p. 10-12; C XII, p. 30-31; Weil, 2001, § 1-§ 4271, p. 1463; Frensdorff, 1864, p. XII-XIII; idem, 1968, p. 1-20; Díaz Esteban, 1975, p. LXXIX-LXXXV; Dotan, 1972b,
col. 1422; Yeivin, 1980, p. 81-120; idem, 2003, p. 72-92; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 71-193; Scott,
1995, p. 37-51; Römer e Macchi, 1994, p. 14-20; Hyvernat, 1904, p. 521-546; idem, 1905, p. 203-234 e 515542; Joüon e Muraoka, 2000, p. 70-71; Gesenius, 1980, p. 67; Brown, Driver e Briggs, 1995, p. 1-1127;
Alonso Schökel, 1997, p. 19-798; Jastrow, 2005, p. 1-1721; Sokoloff, 2002a, p. 31-594; idem, 2002b, p. 711239; Even-Shoshan, 2003, p. 1-2047; Melamed, 2001, p. 1-445; Alcalay, 1986, col. 1-2884; Berezin, 1995, p.
1-680 e Francisco, 2005b, p. 119-152.
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templo de Jerusalém, no livro de
Ezequiel, capítulos 40-42, cf. Ez
40.48 (mp).
tyb •l'

tyb •l'

tyEb
G •el'
o
(hebr. ’ālep̄ bêṯ): 1. o

alfabeto hebraico; 2. o Salmo 119,
cf. 2Rs 6.32 (mp); Sl 119.147 (mp).
t
$ yb '
$ pl' ,t
$ yb •l'

'tyb 'pl' ,'tyb •l'

'otyEb
G •al'
o

(aram.

’ālap̄

bêṯā’),

'otyEb
G 'opl
Ÿ '
a (aram. ’alpā’ bêṯā’): 1. o

alfabeto hebraico; 2. o Salmo 119,
cf. Êx 16.16 (mp); Sl 119.47 (mm).
'tbr t
$ yb •l'

'tbr 'tyb •l'

'otb
G¸ r
ﬁ 'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap bêṯā’

rabbṯā’): o Salmo 119, cf. Sl 119.132

(mm).
b
$ yX ySn'

hyrbyX ySn'

hoyr
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a
(hebr. ’anšê ṭîḇaryâ):

homens de Tiberíades, cf. 1Cr 2.5
(mm).
$mr'

tymr'

tyimr
‡ '
‹

(hebr. ’ărāmîṯ): aramaico

bíblico, cf. Jz 7.23 (mp).
Ont'

'txnt'

'Gt
o x
¯ n¬ t
¯ '
e (aram. ’eṯnaḥtā’): o acento

disjuntivo de cantilação ’atna', cf.
Mq 5.3 (mp).

b
hyrbX ylvb

hyrbX ylvb

hoyr
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ):

senhores de Tiberíades, cf. Jó 32.3
(mm).
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g
yr$bg

§yrbg

§yÊrb
¸ g¬F

(aram.

próprios

de

gaḇrîn):

nomes

homem

(nomes

próprios mascu-linos), cf. 2Sm
13.32 (mp).
'rbwg

'rbwg

'ﬂrb
¸ wF gF

gûḇǝrā’):

(aram.

nome

próprios de homem (nome próprio
masculino), cf. Jz 3.15 (mm).
lglg

lglg

l¬gF l
¸ gF¬

galgal):

(hebr.

o

acento

conjuntivo de cantilação galgal, cf.
Ne 13.5 (mm).
v
$ g

'yvg

'ƒyv
¸ gF¬

ga‘yā’):

(aram.

secundário

de

o

cantilação

acento
ga‘ya

(meteg), cf. Ed 7.28 (mm).

d
ﭏqzxyd rwbyd

l'qzxyd rwbd

l'EqzÕ x
e yGd
Ê rFwb
G d
ÊG

dîḥezqē’l):

“fala

(hebr.
de

dibbûr

Ezequiel”

(referência a formas da raiz verbal
rbd [hebr. dbr, falar] junto com

determinados pronomes, tais como
™ot
& '
O [hebr. ’ōṯāḵ, a ti], yit
& '
O [hebr.

’ōṯî, a mim] e £ot
& wO ' [hebr. ’ôṯām, a

eles], sendo vocalizados com o
sinal diacrítico rafê, em passagens
do livro de Ezequiel (ex.: Ez 2.1;
3.22, 24, 27; 14.4; 22.14; 40.4 etc.),
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cf. Gn 21.2 (mm).
hSm rwbyd

hSm rwbd

heHm
O rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr mōšeh): “fala

a Moisés” (referência a todo trecho
bíblico

onde

heHm
O -le' hƒwhÃy rGb
E d
ﬁ yÕ w¬

a

locução

[hebr.

wayǝ-

ḏabbēr yhwh ’el-mōšeh, e disse o

SENHOR a Moisés] ou expressão
similar aparece no texto bíblico
hebraico), cf. Êx 16.34 (mp).

z
§ygwz

§ygwz

§y«gwO z (aram. zôḡîn): 1. pares; 2.

grupos, conjuntos, cf. Is 44.8 (mm),
Et 5.1 (mm).
p
$ qz

'pqz

'opq
Ÿ zƒ

(aram. zoqp̄ā’): o acento

disjuntivo de cantilação zaqef, cf. Dt
32.13 (mp).
qrz

'qrz

'oqr
Ë ¬z

(hebr.

zarqā’):

o

acento

disjuntivo de cantilação zarqá, cf.
Gn 37.22 (mp).

x
b
$ x

hyrbx

h
G y„rb
¯ x
a (aram. ḥaḇrêh): seu paralelo,

seu equivalente, seu análogo, cf. Êx
14.21 (mm).
'Xqyn dx

'Xqyn dx

'Xqyn dax (aram. ḥaḏ nyqṭ’): o sinal

de vocalização 'iriq, cf. 1Cr 24.13
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(mm).
hSmwx ,S
$ mwx

hSmwx

hoHm
¯ wF x (aram. ḥûmǝšâ): 1. a Torá, o

Pentateuco; 2. as Meguillot, cf. Lv
7.9 (mp); Et 3.1 (mm).
s
$ x

rsx

rEsx
o (hebr. ḥāsēr): escrita defectiva,

cf. Gn 26.32 (mm).

X
v
$ X

£vX

£avX
a

(hebr.

ṭa‘am):

acento

massorético de cantilação, cf. Dt
17.12 (mp).

k
lk

lk

lOk
G (hebr. kōl): 1. todo; 2. cada; 3.

sempre, cf. list. mas. Pent. (fól.
120b); Jr 23.23 (mp).
wO mSd ywtpk

§wSmSd ywtpk

§OwH¸mH
i d
ËG y≈wt
¸ p
o k
G¸

dǝšimšôn):

(aram.

“amarras

de

kǝp̄āṯwê

Sansão”

(referência à vocalização de formas
da raiz verbal rs' [hebr. ’sr, atar,
prender] com o sinal vocálico 'a%efsegol

em

passagens

sobre

o

aprisionamento de Sansão, em Juízes
15.10, 12 e 13), cf. Gn 42.24 (mp).
t
$ k

bytk

byitk
¯G (aram. kǝṯîḇ): ketiv ([o que está]

escrito), cf. 1Sm 22.2 (mp); Lm
5.21 (mm).
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b
$ wtk

£ybwtk

£yibwF t¸k
G (hebr. kǝṯûḇîm): os Escritos,

cf. Et 1.20 (mm).

l
l
$

tyl

tyEl (aram. lêṯ): hapax legomenon, cf.

Gn 27.20 (mp); Dt 14.5 (mp).
$mrgl

hymrgl

GhyEmr
Ë g¬ l
¸ (aram. lǝḡarmêh): o acento

disjuntivo de cantilação legarmêh, cf.
Sl 94.14 (mp).
S
$ yl

'nSyl

'ƒnH
Ko yil (aram. lîššānā’): 1. língua,

linguagem; 2. significado, sentido;
3. forma, forma similar; 4. gênero,
cf. Êx 14.20 (mp); 1Rs 22.24 (mp);
Ed 3.7 (mp).
m
$ r' §wSl

tymr' §wSl

tyimr
‡ '
‹ §OwHol

(hebr. lāšôn ’ărāmîṯ):

aramaico bíblico, cf. Lv 1.14 (mm).
£ydSk §wSl

£ydSk §wSl

£yÊd
G W
¯ ak
G -§OwH¯l

(hebr.

lǝšôn-kaśdîm):

aramaico bíblico, cf. Dn 3.5 (mm).
Sdq S
$ l

Sdq §wSl

HÂdq
O -§OwH¯l

(hebr.

lǝšôn-qōḏeš):

hebraico bíblico, cf. 2Sm 24.10
(mp).
£wgrt §wSl ,gO rt S
$ l

£wgrt §wSl

£FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm): 1.

aramaico

bíblico;

2.

língua

aramaica, cf. 1Cr 6.59 (mm); Dn
2.10 (mp).
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m
$kr'm

'kr'm

'okr
ﬂ ‹'am (aram. ma’ărāḵā’): o acento

conjuntivo de cantilação merkhá, cf.
Ne 6.18 (mp).
hlgm

hlgm

hol
G g« m
¸ (hebr. mǝḡillâ): o livro de

Ester, cf. Ez 40.21 (mm).
x
$ ndm

y'xndm

yE'x
A nÕ d
Ë m
a (aram. maḏnǝḥā’ê, orientais):

massoretas orientais, cf. Sl 8.4
(mm).
hbwr hrwzxm

'bwr 'rwzxm

'Gb
o wO r '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’ rôbā’):

o Códice Maḥzora’ Rabba’, cf. Pv
3.12 (mm).
l
$ m

'lm

'Elm
o (hebr. mālē’): escrita plena, cf.

Êx 28.12 (mp).
hXmlm

hXmlm

hoX
L m
a l
¸G m
i (hebr. millmaṭṭâ): sob, por

baixo

(acento

cantilação

massorético

colocado

na

de
parte

inferior da palavra), cf. Sl 109.16
(mm).
lvlm

lyvlm

lyEvl
¸G m
i

(aram. mill‘êl): de cima

(indicação de que o acento de
cantilação é prepositivo [paroxítono]), cf. Gn 29.9 (mm).
vrlm

vrlm

vﬁrl
¸G m
i

(aram. millra‘): de baixo

(indicação de que o acento de
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cantilação é pospositivo [oxítono]),
cf. Gn 29.9 (mm).
§ydqnm

§ydqnm

§yÊdq
oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn): vocali-

zado, pontuado com sinal vocálico,
cf. 1Cr 15.1 (mp).
r
$ vm

y'brvm

yE'b
a r
Ë v
‹ m
a (aram. ma‘ărḇa’ê): masso-

retas ocidentais, cf. Sl 8.4 (mm).
'rqm

'rqm

'‡rq
Ÿ m
i

(hebr.

miqrā’):

a

Bíblia

Hebraica, cf. Jó 38. 13 (mm).
'rzvw hSm

'rzvw hSm

'‡rzÕ v
e wÕ heHm
O (hebr. mōšeh wǝ‘ezrā’):

“Moisés e Esdras” (referência à
e [hebr. leḥem lō’,
locução '◊l £exl

pão não ...] que consta em Êxodo
34.28 [situação relacionada com
Moisés] e em Esdras 10.6 [situação
relacionada com Esdras], cf. Ed
10.6 (mp).
k
$ Sm

§kSm

§Gk
o H
¸ m
i

(hebr. miškān): “morada”

(referência à perícope sobre a construção da “habitação” [santuário no
deserto

na época do Êxodo,

também conhecido como “tabernáculo”], em Êxodo, capítulos 2531 e 36-40), cf. Jz 7.5 (mp).
d
$ qntm

§ydqntm

§yÊdq
G¯ n¬ t
¸ m
i (hebr. miṯnaqqḏîn): vocali-

za-se, pontua-se com sinal vocálico,
cf. Sl 147.2 (mm).
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n
$'ybn

£y'ybn

£yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm): os Profetas,

cf. Et 1.20 (mm).
b
$ r §wn

ytbr §wn

yitb
oG r
ﬁ §Fwn (hebr. nûn rabbāṯî): a letra

nun grande (caso de litterae majusculae), cf. Nm 27.5 (mp).
§yryvz §ynwn

§yryvz §ynwn

§yÊryEvzÃ §y«nwF n

(hebr.

nûnîn

zǝ‘êrîn):

letras nun pequenas (casos de litterae
minusculae), cf. Is 44.14 (mp).
d
$ wqn

twdqn

tOwd
G q
ÿ nÕ (hebr. nǝquddôṯ): os puncta

extraordinaria; cf. Nm 3.39 (mp).

s
§yrybys ,rbs

§yrybs

§yÊryib¸s (aram. sǝḇîrîn): sevirin (leitura

suposta), cf. Nm 13.22 (mp); Ne
3.20 (mm).
qwsp p
$ ws ,qwsp pws

'qwsp 'pws

'oqwF s¸p
K 'opwO s (aram. sôp̄ ā’ pǝsûqā’): 1.

a segunda parte de versículo bíblico
(a parte “b”); 2. o acento disjuntivo
de cantilação silluq, cf. Dt 26.14
(mp); Ec 5.9 (mp).
'rdys

'rdys

'‡rd
Ë yis (aram. sîḏǝrā’): seder (seção de

leitura bíblica, segundo a tradição
judaica palestina), cf. Sl 96.7 (mm).
§whnmys ,m
$ ys

§whnmys ,'nmys
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'ƒnm
o yis

(aram.

sîmānā’),

§OwhÕnïm
o yis

(aram. sîmānǝhôn): 1. referência
bíblica; 2. seqüência mnemônica; 3.
referência mnemônica aramaica, cf.
Dt 20.17 (mp); Lm 4.8 (mm); Ed
3.4 (mm).
p
$ ys

'rpys

'ﬂrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrā’): livro bíblico,

cf. Dt 7.3 (mp).
$hgwm $pys

§yhgwm §yrpys

§yihgÃ ˚m §yÊrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ ǝrîn mûḡǝhîn):

códices massoréticos corrigidos, cf.
Ec 9.15 (mp).

v
hlgv

hlgv

holgƒ v
œ

(hebr.

‘ăḡālâ):

o

acento

disjuntivo de cantilação ‘agalá, cf.
Ne 13.5 (mm).

p
§whymwp

§whymwp

§OwhyEmwF p
K

(aram.

pûmêhôn):

suas

aberturas (aberturas ou orifícios de
determinadas letras hebraicas), cf.
Dn 3.21 (mm).
rºzp

rzp

r≈zp
Ko

pāzēr):

(aram.

o

acento

disjuntivo de cantilação pazer, cf.
Dn 3.15 (mm).
gO lyp

'tgwlp ,'glp

'Fgƒ l
¸ p
Ki
(aram. pilgā’), 'At
G gÃ ˚lLp
¸
(aram.

pǝlûḡǝtā’):

opinião

massorética

divergente ou contrária, cf. Ed 4.8 (mp).
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£yqwsp

£yqwsp

£yiqwF s¯p
K (hebr. pǝsûqîm): versículos

bíblicos, cf. Pent. (som. mas.).
'tqsp

'tqsp

'ot
G q
¯ s
i p
¯K (aram. pǝsiqtā’): o sinal paseq,

cf. list. mas. Prof. (fól. 326b).
$Srp

hSrp

hoHr
‡ p
Ko (hebr. pārāšâ): parashá (seção

de leitura bíblica do Pentateuco,
segundo a tradição judaica babilônica), cf. Êx 21.7 (mp).

c
$lvb $br dc

'mlvb ytbr ydc

'oml
¯ v
o b
¯G yitb
¸G r
ﬁ y„dc
o (aram. ṣāḏê rabbṯî

bǝ‘olmā’): a letra tsadê grande (caso

de litterae majusculae) neste lugar
somente, cf. Dt 32.4 (mp).
l'qzxyd tybh trwc

l'qzxyd tybh trwc

G h
a tﬁrFwc (hebr. ṣûraṯ habl'EqzÕ x
e yGd
Ê t«yab

baîṯ dîḥezqē’l): “formato do templo

de Ezequiel” (referência à descrição
do templo de Jerusalém, no livro de
Ezequiel, cap. 40-48), cf. Ez 40.15
(mm).

q
yrq

$rq , q
$

y„r⁄q (aram. qǝrê): qerê ([o que é]

lido), cf. Rt 3.14 (mp); Lm 3.14
(mp).
yxrq

xyrq ,'xrq

hoxr
Ë q
o (hebr. qorḥâ), x
ﬁ y„rq
o (aram.

qārêaḥ): calva (palavra ou expressão
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sem a conjunção waw prefixada), cf.
Ec 9.6 (mp).
'tyml hbyrq

'tyml 'byrq

'otyGm
i l
a 'oby„rq
o (aram. qārêḇā’ lammî-

ṯā’):

“aproximação

da

morte”

(indicação de passagens onde algum
personagem bíblico está próximo de
sua morte; tal situação é relacionada
com Jacó [cf. Gn 47.29], com
Moisés [cf. Dt 31.14] e com Davi
[cf. 1Rs 2.1]), cf. 1Rs 2.1 (mm).
hyrq

'yrq

'√yr
Ë q
a

(aram.

qaryā’):

a

Bíblia

Hebraica, cf. Pv 17.3 (mm)

r
q
$ wsp S
$ 'r ,qwsp S'r

'qwsp 'S'r ,qwsp S'r

qFwsop
L H'Or

(hebr.

rō’š

pāsûq),

'oqwF sKp
¸ 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’): 1.

início de versículo bíblico; 2. a
primeira parte de versículo bíblico
(a parte “a”), cf. Jr 41.3 (mp); Am
8.5 (mm).
vybr

vybr

avyibr
Ì

(hebr.

rǝḇîa‘):

o

acento

disjuntivo de cantilação revia‘, cf.
Nm 14.38 (mm).
ypr

ypr

yEpr
ﬂ (aram. rāp̄ê), yEpr
Ë (aram. rǝp̄ ê): o

sinal diacrítico rafê, cf. Êx 5.21
(mp).
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S
rpwS

rpwS

ropwO H

(hebr.

šôp̄ār):

o

acento

conjuntivo de cantilação muna', cf.
Sl 124.1-2 (mm).
m
$ lS

'mlS

'oml
E H
¸

(aram.

šǝlēmā’):

escrita

completa, cf. Ec 3.9 (mm).
r
$ ps S
$ lS

£yrps hSlS

£yÊrp
o s
¸ hoHl
» H
¸ (hebr. šǝlōšâ sǝp̄ārîm):

os três livros bíblicos poéticos (Jó,
Provérbios e Salmos), cf. Pv 23.7
(mp).
£wgrt £S

£wgrt £S

£FwgF r
Ì t
Ga £EH

(hebr.

vocábulo

de

šēm

targûm):

algum

targum

(vocábulo aramaico), cf. Êx 16.13
(mp).
S
$ mS

'SmS

'oHm
oG H
a (aram. šammāšā’): “o serven-

te”, “o atendente” (referência ao
trecho de Amós 6.14, onde é
O '
‹
dispensável o título divino yƒnd

[hebr. ʼăḏōnāy, Senhor] junto ao
tetragrama hƒwhÃy [hebr. yhwh, o
SENHOR]. O termo massorético
está se referindo ao título divino
yƒnd
O '
‹ [hebr. ʼăḏōnāy, Senhor] que

seria como um “servente” que,
normalmente,

acompanha

tetragrama), cf. Jr 2.22 (mm).
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o

t
r
$ wt

hrwt

h‡rwO t
G (hebr. tôrâ): o Pentateuco, a

Torá, cf. Et 1.20 (mm).
§yrbyt

rybt

ryibt
¸G

(aram.

tǝḇîr):

o

acento

disjuntivo de cantilação tevir, cf. 2Cr
31.9 (mm).
Slt

'Slt

'oHl
¸ t
aG

(aram. talšā’): o acento

conjuntivo de cantilação telishá, cf.
1Cr 28.1 (mp).
tlt

tlt

tolt
ŸK (aram. tǝlāṯ): 1. o número três;

2. o sinal vocálico segol, cf. 1Sm
18.5 (mm); Ed 5.15 (mm).
yO nSl r
$ t

§ynSl §yrt

§y«nH
Ko l
e §y„rt
¸G (aram. tǝrên leššānîn): dois

significados, cf. Lv 22.25 (mp).
gO rt

£wgrt

£FwgF r
Ì t
Ga

(hebr. targûm): aramaico

bíblico, cf. Ed 4.20 (mp).
rSv yrt

rSv yrt

raWv
œ y„rt
KŸ (aram. tǝrê ‘ăśar): o livro

dos Doze Profetas, cf. Lv 4.21
(mp).
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APÊNDICE 2
GLOSSÁRIO GERAL
O presente glossário é dedicado a explicar sucintamente determinadas expressões e
vocábulos técnicos e nomes que são citados nesta tese.
acentuação massorética: £yimvœ X
¯ (hebr. ṭǝ‘ămîm, acentos) ou '‡rq
¯ m
Gi h
a yEmv
œ X
¯ (hebr. ṭǝ‘ămê hammiqrā’, acentos da Bíblia). Acentos de cantilação colocados nas palavras e locuções da

Bíblia Hebraica, sendo elaborados pelos massoretas. Suas funções são: servir de
marcação melódica para a leitura do texto, assinalar a sílaba tônica e estabelecer relação
sintática entre as expressões e vocábulos do versículo.

afel: lEvp¸ 'a (aram. ’ap̄‘ēl). Forma do verbo aramaico de ação causativa ativa.
Avot d’Rabbi Natan: §otnƒ yGbi r
ﬁ d
ËG tOwbo' (hebr. ’āḇôṯ dǝrabbî nāṯān, lit. avot [tratado rabínico] do rabi
Natã). Tratado rabínico tardio de feição narrativa folclórica, sendo compilado entre os
séculos VII e VIII, na época gaônica. Tal obra não pertence ao cânone do Talmude.
Bíblia: Βιβλíα (gr. biblía, lit. Livrinhos) ou Biblia (lat. Bíblia). Denominação dada às Sagradas
Escrituras do judaísmo (a Bíblia Hebraica) como também do cristianismo (o Antigo e o
Novo Testamento). A composição da Bíblia Hebraica deu-se entre os séculos XII e II
a.C, iniciando com o texto de Juízes, capítulo 5 (o Cântico de Débora) (c. 1125 a.C.) e
finalizando com o livro de Daniel (c. 165 a.C.). O Novo Testamento foi composto, em
sua origem, em grego na forma conhecida como coinê, no período entre os séculos I e
II, sendo o primeiro texto a Primeira Epístola aos Tessalonicenses (c. 50 ou 51) e o
último a Segunda Epístola de Pedro (c. 130 e 140).

Biblia Hebraica, a série: Biblia Hebraica (lat. Bíblia Hebraica). Edições críticas publicadas por
Rudolf Kittel. Tais edições apresentam, além do texto da Bíblia Hebraica, um aparato
de variantes textuais coletadas de textos bíblicos clássicos. As edições da série são as
seguintes: Biblia Hebraica (BH1, 1905-1906), Biblia Hebraica (BH2, 1913), Biblia Hebraica
(BHK, 1929-1937), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS, 1967-1977) e Biblia Hebraica
Quinta (BHQ, 2004-). A BH1 e a BH2 seguem o texto da Segunda Bíblia Rabínica,
enquanto a BHK, a BHS e a BHQ têm por base o texto e a massorá do Códice L (cf.
ilustrações 3, 4 e 5, Apêndice 4: Ilustrações).
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Biblia Rabbinica (lat. Bíblia Rabínica) ou tOwlOwdÃgF tOw'‡rq¯ m
i (hebr. miqrā’ôṯ gǝḏôlôṯ, textos bíblicos
estendidos, ampliados). Bíblias surgidas no século XVI e trazendo os seguintes
destaques: Bíblia Hebraica, Targum, comentários rabínicos medievais, anotações
massoréticas, além de outros detalhes. Há duas edições principais: a Primeira Bíblia
Rabínica (Venezia, 1516-1517), editada por Felix Pratensis e a Segunda Bíblia Rabínica
(Venezia, 1524-1525; reimpr. Jerusalem, 1972), editada por Jacó ben Ḥayyim. Esta
última tornou-se o Textus Receptus da Bíblia Hebraica e texto padrão das subseqüentes
publicações até o século XX. Sua massorá tornou-se padrão e referência para os
estudos massoréticos até o século XX (cf. ilustração 8, Apêndice 4: Ilustrações).
cânone ou cânon: κανẃν (gr. kanṓn, cânone ou cânon) ou canon (lat. regra, medida, cânone).
Coleção ou lista de livros considerados sagrados, oficiais e normativos por
determinados grupos religiosos. O cânone dos livros da Bíblia Hebraica corresponde,
exatamente, ao dos livros do Antigo Testamento das Bíblias protestantes, enquanto as
Bíblias católicas e ortodoxas possuem um cânone mais ampliado.

circellus (lat. círculo; pl. circelli, círculos) ou

§omyis (hebr. sîmān, referência bíblica, seqüência

mnemônica, referência mnemônica aramaica). Pequeno círculo ( ~ ) colocado acima de
palavras e expressões do texto da Bíblia Hebraica que merecem alguma observação
„ b
G¯ , cf. Gn 1.1).
massorética encontradas na masora parva (ex.: tyiH'~r
¯ m
i (hebr. miṣḥāp̄, códice) ou rGt
o p
¸ d
ﬁG
códice ou códex: codice ou codex (lat. códice ou códex), •”xc

(hebr. dap̄tār, livro) e κδιξ (gr. kôdix, códice). Manuscrito feito, principalmente, em
pergaminho e em formato de livro. Sua utilização deu-se durante os primeiros séculos
da era cristã e foi adotada pelos judeus, provavelmente, a partir do século VII.
Códice da Biblioteca da Universidade de Cambridge: Additional 1753 (Y): Manuscrito
massorético surgido entre os séculos XIV e XV. Possui 145 fólios abrangendo livros
do bloco dos Escritos. O Códice Y concorda com o sistema massorético de
vocalização e acentuação de tradição Ben Asher em 80%, aproximadamente.
Códice de Berlim: Oriental qu. 680 (Ec 1): Manuscrito massorético de tradição babilônica,
sendo de origem iemenita. Desde 1878 pertence ao acervo da Preussische Staatsbibliothek
de Berlim, na Alemanha. O documento contém o texto dos Escritos distribuído em cerca
de 100 fólios. Sua sigla Ec 1 possui a seguinte significação: manuscrito massorético com
vocalização babilônica simples contendo o texto dos Escritos.
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Códice de Leningrado: Firkowitch II. B57 (L29): Manuscrito massorético surgido por volta
do século XII, contendo partes do texto dos Profetas Posteriores, em 217 fólios.
Códice de Leningrado: Firkowitch II. B61 (L30): Manuscrito massorético surgido entre os
séculos X e XI, possuindo o texto dos Profetas Posteriores, mas em forma
incompleta, em 180 fólios.
Códice do Cairo: Gottheil 14 (C4): Manuscrito que possui duas partes: 1. o Pentateuco e 2.
os Profetas Anteriores, em 317 fólios, mas faltam trechos. Este códice foi composto
por Samuel ben Jacó, o mesmo massoreta do Códice L, por volta de 1000.
Normalmente, esse documento massorético é identificado pelas siglas ml ou C4.
Códice do Cairo: Gottheil 22 (C1): Manuscrito massorético surgido no século X, possuindo
o texto dos Profetas Posteriores.
Códice Ma'zora’ Rabba’: Manuscrito massorético modelo de data anterior ao século X. É
o r
ﬁ '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’ rabbā’) ou como
mencionado em fontes massoréticas como 'Gb
'Gb
o wO r '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’ rôbā’). A nomenclatura significa “Grande Ma'zor” (livro de

preces judaico). O mesmo manuscrito é citado em cinco passagens da masora magna
do Códice L: Is 36.4; 1Cr 2.5; Sl 109.16; Jó 32.3 e Pv 3.12.
E , sēp̄er mûḡâ; aram. hƒg˚m 'ﬂrp
Ÿ yis, sîp̄ǝrā’ mûḡâ) ou Códices
Códice Muga (hebr. hƒg˚m reps

Corrigidos (aram. §yihgÃ ˚m §yÊrp
Ÿ yis, sîp̄ ǝrîn mûḡǝhîn ou yEhÃg˚m y„rŸpyis, sîp̄ǝrê mûḡǝhê): Códices
massoréticos modelos, produzidos meticulosamente, surgidos antes do século X. Tais
obras foram copiadas pelos chefes de escolas massoréticas de várias comunidades e de
diferentes períodos. Na masora parva do Códice L, tais textos são mencionados nas
seguintes passagens bíblicas: Ec 7.23; 9.15 e Lm 2.18.
Códice N° 1 da Universidade Complutense de Madri (M1): Manuscrito datado por volta
de 1280, sendo composto em Toledo, na Espanha. Possui o texto completo da Bíblia
Hebraica em 340 fólios, exceto o fólio que continha o trecho de Êxodo 9.33b-24.7b.
Códice Petropolitano Babilônico ou Códice de Leningrado: Firkowitch I. B3 (P):
Códice massorético de tradição babilônica, mas com influência da tradição tiberiense.
Surgiu no ano 916 e possui o texto dos Profetas Posteriores em 223 fólios. Atualmente,
pertence ao acervo da Biblioteca Nacional Russa de São Petersburgo, na Rússia.
Códice Sassoon 507 ou Ms. Heb. 24º 5702 (S5 ou S): Este códice, também denominado
como Pentateuco de Damasco, é um manuscrito massorético composto por volta do
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século X, abrangendo a maior parte do Pentateuco. Hoje, o Códice S5 pertence ao
acervo da Biblioteca Nacional e Universitária de Jerusalém e tem como sigla a seguinte:
Ms. Heb. 24º 5702. O documento concorda com o sistema de vocalização e acentuação
de tradição Ben Asher em 52%, aproximadamente.
Códice Sassoon 1053 (S1): Manuscrito massorético composto por volta do século X,
abrangendo o texto inteiro da Bíblia Hebraica em 396 fólios, mas faltam alguns trechos.
O Códice S1 concorda com o sistema massorético de vocalização e acentuação de
tradição Ben Asher em 40%, aproximadamente.
Códice Reuchliniano ou Códice de Karlsruhe 3 (R): Manuscrito massorético surgido por
volta de 1105 e 1106, na Itália, sendo encontrado, atualmente, em Karlsruhe, na
Alemanha. Seu sistema de vocalização e acentuação massorética concorda mais com Ben
Naftali do que com Ben Asher.
colofão: κολοφẃν (gr. kolophṓn, término, fim) ou colophon (lat. colofão). Texto em que o escriba
informava seu nome, local, data, proprietário, entre outros dados. Tais informações
eram colocadas no início ou no final dos manuscritos medievais.

daguesh:

H≈gG‡d (hebr. dāḡēš), hoHÃgGÊd (hebr. diḡšâ) ou 'oHÃgyGÊd (aram. dîḡšā’). Os três termos

significam “ênfase”. Ponto diacrítico desenvolvido pelos massoretas, sendo colocado
dentro das consoantes hebraicas ou aramaicas, indicando o som plosivo ou oclusivo
(duro) e o som geminativo (duplicado). Existem dois tipos: laq H≈gG‡d (hebr. dāḡēš qal,
daguesh leve) ou daguesh lene (lat. daguesh brando) e q√zox H≈gG‡d (hebr. dāḡēš ḥāzāq, daguesh
forte) ou daguesh forte (lat. daguesh forte), o primeiro dos quais é usado no grupo do
BeGaDKePaT (Gt"KpJkGdFgGb), enquanto o último é usado em todas as letras, exceto para o
grupo r"vxh'. O daguesh lene indica o som plosivo do bloco BeGaDKePaT (b, g, d, k, p
e t) (ex.: roWoGb, hebr. bāśār, carne) enquanto o daguesh forte indica a duplicação da
consoante (ex.: hGolipG¸t, hebr. tǝp̄illâ, oração, prece).
defectiva, escrita: rEsx
o byitk
¯G (hebr. kǝṯîḇ ḥāsēr, escrita ou ortografia defectiva ou incompleta)
ou scriptio defectiva (lat. escrita ou ortografia defectiva ou incompleta). Tipo de ortografia
hebraica ou aramaica que não emprega as matres lectionis ' (’alef), h (hê), w (waw) e y (yod)
‡G [dāwiḏ, Davi],
em uma determinada palavra (ex.: lOdgFƒ [gāḏōl, grande], bOX [ṭōḇ, bom], d«wd
HÂdq
O [qōḏeš, santo] etc.) (cf. os verbetes matres lectionis e escrita plena).
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Die Massora Magna: Edição da masora finalis por Salomon Frensdorff (Leipzig, 1876;
reimpr. New York, 1968). A obra contém os seguintes tópicos: glossário massorético,
raízes verbais, listas alfabéticas, nomes próprios, o tetragrama, acentos, sevirin, entre
outros assuntos.

Diqduqê ha-$e‘amim:

£yimœvK¸Xah y‘qFwGd¸qGÊd (hebr. diqdûqê haṭ-ṭǝ‘ămîm, Gramática dos Acentos).

Obra massorética composta por Aarão ben Asher (c. século X). Este tratado é uma
coleção de regras gramaticais sobre o texto da Bíblia Hebraica, além de conter
informações massoréticas. O Códice L possui capítulos desta obra nos seguintes
fólios: do 479b ao 488a.

El Códice de Profetas de El Cairo: Edição diplomática baseada no texto e na massorá do
Códice C, sendo publicada por Federico Pérez Castro e outros em oito tomos: JosuéJuízes (Madrid, 1980), Samuel (Madrid, 1983), Reis (Madrid, 1984), Isaías (Madrid,
1986), Jeremias (Madrid, 1987), Ezequiel (Madrid, 1988), Profetas Menores (Madrid,
1979) e Índice Alfabético da Massorá (Madrid, 1992).
estado absoluto: Forma básica do vocábulo encontrada como lexema nos dicionários (ex.:
G , tôrâ, ensino; hebr. §Eb
G , bēn, filho; hebr. robd
ﬂG , dāḇār, palavra).
hebr. hﬂrwO t
G ,
estado construto: Forma do vocábulo que indica relação de posse (genitivo) (ex.: hebr. tﬁrwO t

tôrat, ensino de; hebr. §eb
G , ben, filho de; hebr. rabd
ËG , dǝḇar, palavra de).
G (hebr. kǝṯûḇîm), §yibyitk
G¸ (aram. kǝṯîḇîn) ou yEbyitk
G¸ (aram. kǝṯîḇê). Escritos (a
Escritos: £yibwF t¸k

terceira e última parte do cânone da Bíblia Hebraica, englobando os seguintes livros, na
ordem encontrada no Códice L: Crônicas [1Cr e 2Cr], Salmos, Jó, Provérbios, Rute,
Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel e Esdras-Neemias).

‘Eyn ha-Qore’:

'„rwO q
G h
a §yEv (hebr. ʽên haq-qôrē’, Olho do Leitor). Tratado massorético de autoria

de Jecutiel ben Judá, o Vocalizador (c. séc. XII). Assuntos da obra: introdução
gramatical e notas sobre o Pentateuco, Ester e Lamentações, enfatizando questões
sobre vocalização, acentuação e uso do acento secundário ga‘ya (meteg).

Genesis Rabba:

'ob
G r
ﬁ tyiH'„rb
¯G (aram. bǝrē’šîṯ rabbā’, lit. Grande Gênesis). Texto rabínico ou

midrash sobre o livro do Gênesis, tendo surgido por volta do século VI.

guenizá:

h√zy«ngÃF (hebr. gǝnîzâ, esconderijo, arquivo, tesouro, armário, depósito). Designa o

depósito nas sinagogas em que são depositados tantos os livros bíblicos como os livros
religiosos judaicos em desuso e desgastados pelo tempo.
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Guenizá do Cairo: h√zy«ngÃF h
a (hebr. hag-gǝnîzâ, a Guenizá). Guenizá da sinagoga Ben Ezra, no
Cairo, no Egito, onde foram encontrados milhares de fragmentos de livros bíblicos e
não bíblicos em hebraico, aramaico, grego, árabe, entre outros idiomas (estima-se um
total de 200.000, sendo 10.000 de trechos bíblicos). A maior parte do material
manuscrito é datado entre os séculos VI e XIII, mas existem, também, textos
impressos datados até o século XIX. Tal descoberta deu-se no final do século XIX.

hapax legomenon:

παξ λεγóµενον (gr. hápax legómenon, contado ou dito uma só vez;

pl. παξ λεγóµενα, hápax legómena, contados ou ditos uma só vez). Termo técnico
usado pela crítica textual para designar o vocábulo ou expressão que aparece uma
única vez ao longo de uma determinada obra literária. No caso da Bíblia Hebraica,
tais situações são assinaladas pela massorá por meio da abreviatura $l, que é a inicial
dos termos tyEl (aram. lêṯ), t«yal (aram. laîṯ) e 'otyEl (aram. lêṯā’). As três expressões
significam “não há, não existe, não tem, nada, não”. Segundo os estudiosos, há cerca
de 2.000 situações de hapax legomenon na Bíblia Hebraica, alguns constituindo hápax
absolutos (palavras ou expressões realmente únicas, sem outras formas iguais ou
similares, por exemplo, o substantivo masculino singular lFwGtix [hebr. ḥittûl, atadura,
bandagem], cf. mp do Códice A, em Ez 30.21), enquanto outros são considerados
hápax parciais (formas ortográficas ou gramaticais únicas, mas que possuem outras
formas similares, por exemplo, a expressão verbal no particípio passivo feminino
singular hokwF rŸGb [hebr. bǝrûḵâ, abençoada], cf. mp do Códice L, em Rt 3.10).
Hebrew University Bible Project (HUBP): Projeto da Bíblia da Universidade Hebraica,
iniciado em 1955. A Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, almeja publicar
uma edição crítica da Bíblia Hebraica, tendo por base principal o texto e a massorá do
Códice A. Até o momento, foram publicados os seguintes volumes: The Book of Isaiah
(Sample Edition with Introduction, Jerusalem, 1965; vol. I, Jerusalem, 1975; vol. II,
Jerusalem, 1981; vol. III, Jerusalem, 1992 e edição completa com os três volumes
reunidos, Jerusalem, 1995), The Book of Jeremiah (Jerusalem, 1997) e The Book of Ezekiel
(Jerusalem, 2004) (cf. ilustração 6, Apêndice 4: Ilustrações).

hifil: lyivp¸ h
i (hebr. hip̄ ‘îl). Forma do verbo hebraico de ação causativa ativa.
hitpael: lEvpKa t
¸ h
i (hebr. hiṯpa‘ēl). Forma do verbo hebraico de ação reflexiva.
itpaal: lavJ paK t
¸ yi (aram. îṯpa‘‘al). Forma do verbo aramaico de ação intensiva reflexiva.
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itpeel: lEvp¸K t
¸ yi (aram. îṯppǝ‘ēl). Forma do verbo aramaico de ação simples reflexiva.
‘itturê soferim:

£yÊrp
¯ wO s y„rwF X
K v
i (hebr. ‘iṭṭûrê sôp̄ǝrîm, omissões dos escribas). Algumas palavras da

Bíblia Hebraica onde a conjunção w (waw conjuntivo) teria de aparecer, mas por algum
motivo qualquer não é escrita pela tradição textual da Bíblia Hebraica.
jussivo: forma verbal do hebraico bíblico que expressa vontade, desejo ou ordem de quem
fala. O jussivo é formado pela segunda ou pela terceira pessoa do singular do
imperfeito. O uso mais comum é a terceira pessoa do singular. Em português, o jussivo
K H
¸ y&« wÃ , hebr. wǝîšpōṭ, e que ele julgue).
é traduzido, normalmente, pelo subjuntivo (ex.: XOp

ketiv:

byitk
¯G (aram. kǝṯîḇ, o que está escrito) ou scriptum (lat. o que está escrito). Forma

tradicionalmente escrita de uma determinada palavra ou expressão do texto da Bíblia
Hebraica. O termo massorético byitk
¯G (aram. kǝṯîḇ) é a forma do particípio passivo
masculino singular da raiz verbal aramaica btk (ktb, escrever, gravar, redigir), na
construção peal. Geralmente, o ketiv está relacionado a ocorrências envolvendo tanto
questões gramaticais quanto ortográficas.

litterae majusculae (lat. letras maiúsculas),

tOwlOwdÕFg tOwyitOw' (hebr. ’ôṯîôṯ gǝḏôlôṯ, letras

grandes) e yitGobﬁr (hebr. rabbāṯî, grande). As causas deste fenômeno textual não são
inteiramente conhecidas, atualmente. As quatro passagens bíblicas onde aparecem
as litterae majusculae são as seguintes:
§OOwO xFgƒ (hebr. gāḥôn, ventre) (cf. Lv 11.42).
o p
Ko H
¸ m
i (hebr. mišpāṭān, causa delas) (cf. Nm 27.5).
§X

vm
a H
¸ (hebr. šǝma‘, ouça) (cf. Dt 6.4).
dx
o '
e (hebr. ’eḥāḏ, um) (cf. Dt 6.4).

litterae minusculae (lat. letras minúsculas),

tOwFnaX¯q tOwyitOw ' (hebr. ’ôṯîôṯ qǝṭannôṯ, letras

pequenas) e ryEvÕz (aram. zǝ‘êr, pequena). Os motivos deste fenômeno textual não são
inteiramente conhecidos hoje. As três passagens bíblicas onde aparece tal detalhe
são as seguintes:
§r
Â '
O

(hebr. ’ōren, louro) (cf. Is 44.14).

§b
Go zÕ H
a wF bÕnwF
§gƒF r
Ë n« wÃ

(hebr. ûnǝḇûšazbān, e Nebusazbã) (cf. Jr 39.13).

(hebr. wǝnirgān, e um murmurador) (cf. Pv 16.28).
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litterae suspensae (lat. letras suspensas) e

tOwy« wF lGt
¸ tOwyitwO ' (hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ, letras suspensas).

Pormenor textual que aparece em quatro passagens bíblicas. Sua real função é diversa,
podendo assinalar as seguintes possibilidades: leituras variantes, motivos estatísticos,
além de outras questões textuais. Tais detalhes textuais aparecem nos seguintes textos:
¬n

na

heH
K m
¸ (hebr. mǝ ššeh, Manassés) (cf. Jz 18.30).
v
a

‘a

r yFƒ m
i (hebr. mîîā r, do bosque) (cf. Sl 80.14).
v
i

‘î

£y H
o r
Ë (hebr. rǝšā m, ímpios) (cf. Jó 38.13).
v
i

‘î

£y H
o r
Ë m
E (hebr. mērǝšā m, dos ímpios) (cf. Jó 38.15).

ma'azor:

rOwz‹xm
a (hebr. maḥăzôr, lit. ciclo, série, rotação). Livro de preces judaico lido nas três

grandes festas judaicas: Pessa' (Páscoa), Sukkot (Tabernáculos) e Shavuot (Pentecostes).
Manuscritos do Mar Morto, Rolos do Mar Morto ou Manuscritos do Deserto da Judéia:
Manuscritos encontrados em diversas localidades da região do mar Morto, no deserto
da Judéia, em Israel. Foram descobertos entre 1947 e 1965 cerca de 900 manuscritos,
dos quais cerca de 200 são de livros bíblicos. A datação do material é entre o século III
a.C. e o século II d.C. As localidades mais importantes, onde foi encontrado material
escritural, são: Ḥirbet Qumran, Wadi Murabba‘at, Naḥal Ḥever e Massada. Pelas
pesquisas mais recentes, cerca de 35% dos textos bíblicos encontrados em Ḥirbet
Qumran concordam com o tipo textual massorético.

mappiq:

qyKp
i m
a (aram. mappîq, pronunciado). Ponto diacrítico desenvolvido pelos massoretas,

similar a um daguesh, mas sendo colocado na consoante h (hê) em final de palavra (ex.:
h
J nƒ b
G¯ , bǝnāh, filho dela). Em alguns códices massoréticos, o referido sinal diacrítico podia
i ).
ser colocado abaixo da mesma consoante (ex.: h
hrwpc tyb -

Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a: Edição crítica

da masora magna do Códice L, sendo editada por Gérard E. Weil (Roma, 1971, 2.
ed., 2001). Tal obra contém o total de 4.271 listas massoréticas organizadas segundo
a seqüência dos livros bíblicos como adotada pela BHS. A Massorah Gedolah contém
correções, adições e indicações das passagens bíblicas aludidas pelas anotações da
masora magna do Códice L. A obra é considerada o tomo dois da BHS (cf.
ilustração 9, Apêndice 4: Ilustrações).
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Massoreth ha-Massoreth:

tÂrwO s
G m
aG h
a tÂrwO s
G m
a (hebr. massôreṯ ham-massôreṯ, Tradição da Tradição).

Comentário massorético publicado por Elias Levita (Venezia, 1538; reimpr. London,
1867 e New York, 1968). Essa obra traz comentários sobre vários aspectos da Bíblia
Hebraica: vocalização, acentuação, notas massoréticas, além de outros assuntos.

matres lectionis (lat. lit. “mães” de leitura ou “auxiliares” de leitura) ou

ho'yÊrq
G¸ h
a tOwm
G '
i (hebr.

’immôṯ haq-qǝrî’â, lit. “mães” da leitura ou “auxiliares” da leitura). Método elaborado

pelos escribas judeus (entre o século V a.C. e I d.C.) para facilitar a leitura do texto
consonantal hebraico e aramaico por meio do emprego de algumas letras: ' (’alef), h
(hê), w (waw) e y (yod). As letras ’alef e hê são usadas para representarem a classe de
fonemas a; o caractere waw é usado para representar os fonemas o e u e a letra yod é
empregada para os fonemas i e e. Quando a palavra possui um ou alguns destes
caracteres como auxiliares de leitura, diz-se que possui “escrita plena” e aquela que não
os tem de “escrita defectiva” (cf. os verbetes escrita defectiva e escrita plena).

Meguillot:

tOwl
G g« m
¸ (hebr. mǝḡillôṯ, lit. rolos). Conjunto de cinco livros bíblicos pertencente ao

bloco dos Escritos e englobando as seguintes obras: Rute, Cântico dos Cânticos,
Eclesiastes, Lamentações e Ester.
Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’ Project: Projeto da Universidade de Bar Ilan, em Israel em
publicar uma edição acadêmica de uma Bíblia rabínica, tendo por base principal o texto
e a massorá do Códice A. Outros manuscritos massoréticos também são utilizados na
edição. A obra é dirigida por Menachem Cohen e até este momento apareceram os
seguintes livros bíblicos: Josué-Juízes (Ramat-Gan, 1992), Samuel (Ramat-Gan, 1993),
Reis (Ramat-Gan, 1995), Isaías (Ramat-Gan, 1996), Gênesis (Ramat-Gan, parte 1: 1997
e parte 2: 1999), Ezequiel (Ramat-Gan, 2000) e Salmos (Ramat-Gan, partes 1 e 2: 2003)
(cf. ilustração 7, Apêndice 4: Ilustrações).

miqra’ soferim:

£yÊr¸pOws '‡r¯qim (hebr. miqrā’ sôp̄ ǝrîm, leitura dos escribas). Tradição de leitura

de dois substantivos hebraicos ¶Âre' (hebr. ’ereṣ, terra) e £iyamoH (hebr. šāmaîm, céu),
além do topônimo £iyﬁr¯cim (hebr. miṣraîm, Egito). Tais unidades lexicais são listadas
pelo Talmude, porém, não há nenhuma explicação sobre o motivo de tais
vocábulos serem comentados. Alguns rabinos opinavam que deveriam ser
pronunciados como se estivessem em pausa, enquanto outros eram de opinião de
que deveriam ser proferidos com o hê-locale (hê direcional).
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nifal: lavp¸ ni (hebr. nip̄‘al). Forma do verbo hebraico de ação simples passiva.
nun inversum (lat. a letra nun invertida),

tÂrz∆ wF n¸m §Fwn (hebr. nûn mǝnûzereṯ, nun isolado) e

hokwF p‹h §Fwn (hebr. nûn hăp̄ ûḵâ, nun invertido). Fenômeno textual que aparece em nove

passagens do texto bíblico hebraico: Nm 10.34 e 36 (duas vezes) e Sl 107.21-26 e 40
(sete vezes). Seu formato é o seguinte: N. Segundo especialistas, a possível função de tal
sinal está relacionada a deslocamentos de determinados textos da Bíblia Hebraica.

nun marginalis (lat. nun marginal) ou

tyil'¬ny«gr
Ì m
a §Fwn (hebr. nûn marḡîna’lîṯ, nun marginal).

Anotação massorética encontrada na masora parva de códices massoréticos produzidos
até o século XII, similar em função aos casos de qerê e ketiv. A abreviatura, segundo a
opinião de eruditos, é a letra nun sofit ( O§) em formato maior em relação às demais
abreviaturas massoréticas, além de ser mais encorpado ( §OO ). O Códice L possui 72
registros do referido sinal em sua masora parva.

’Okhlah we-’Okhlah:

holk
Ã '
o wÕ holk
Ã '
o (hebr. ’oḵlâ wǝ’oḵlâ, Comeu e Coma). As duas palavras

encabeçam a primeira lista deste tratado e foram tomadas dos seguintes textos bíblicos:
Ã '
o wÕ (hebr. wǝ’oḵlâ, e coma).
1Sm 1.9: holÃk'o (hebr. ’oḵlâ, [ela] comeu) e Gn 27.19: holk

Tratado massorético surgido por volta do início do século IX, possivelmente, na
Palestina. Contém algumas centenas de listas massoréticas organizadas, normalmente,
em ordem alfabética, abordando diversas situações textuais da Bíblia Hebraica.

pael: lEvJ paK (aram. pa‘‘ēl). Forma do verbo aramaico de ação intensiva ativa.
paleohebraico, alfabeto: yÊr¸biv bot¸Gk (hebr. kǝṯāḇ ‘iḇrî, escrita hebraica). Antigo alfabeto
hebraico utilizado no período do Primeiro Templo (séc. X-VI a.C.), muito
semelhante ao alfabeto fenício. Foi substituído, gradativamente, após o exílio
babilônico pelo abecedário hebraico quadrático de origem aramaica. Os caracteres
do antigo alfabeto paleohebraico, em correspondência com as do quadrático, são os
seguintes: a = ', b = b, g = g, d = d, h = h, w = w, z = z, C = x, F = X, y = y, k = k,
l = l, m = m, n = n, s = s, O = v, p = p, x = c, q = q, r = r, c = S e t = t (cf. o

verbete alfabeto quadrático).

peal: lavp¸K (aram. pǝ‘al). Forma do verbo aramaico de ação simples ativa.
peil: lyivp¸K (aram. pǝ‘îl). Forma do verbo aramaico de ação simples passiva.

325

Pentateuco: Πεντáτευχος (gr. pentáteükhos, coleção de cinco livros) ou Pentateuchus (lat.
Pentateuco). Designação dada ao bloco dos cinco primeiros livros bíblicos: Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio (cf. o verbete Torá).
Pentateuco Samaritano: y«nOwr¯mOwH HoGmux (hebr. hummāš šômǝrônî, coleção de cinco livros
samaritano). O texto bíblico hebraico como testemunhado pela versão hebraica
samaritana, tendo surgido antes do século II a.C. Admite somente como canônicos
os cinco primeiros livros bíblicos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e
Deuteronômio.
perícope: περικοπ (gr. perikopḗ, contorno, mutilação). Trecho selecionado de um livro
para ser usado para transcrição, para leitura ou para estudo.
Peshitta ou Peshitto (sir. Simples, Comum, Vulgar). Em hebraico, a versão é denominada
como 'ot¯XyiHK¯p (pǝšîṭṯā’, Peshitta). Versão bíblica síria surgida por volta do século II,
na Síria. Foi produzida a partir do texto hebraico, segundo alguns estudiosos ou a
partir da Septuaginta, segundo outros.
plena, escrita: 'Elom byitG¯k (hebr. kǝṯîḇ mālēʼ, escrita ou ortografia plena ou completa) ou
scriptio plena (lat. escrita ou ortografia plena ou completa). Escrita hebraica ou
aramaica que emprega as matres lectionis ' (’alef), h (hê), w (waw) e y (yod) em alguma
palavra (ex.: lOwdƒFg [gāḏôl, grande], bOwX [ṭôḇ, bom], dy«wG‡d [dāwîḏ, Davi], HÂdOwq [qôḏeš,
santo] etc.) (cf. os verbetes matres lectionis e escrita defectiva).
Profetas: £yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm), §yi'yibÕn (aram. nǝḇî’în), yE'yibnÕ (aram. nǝḇî’ê). Profetas (o segundo
bloco do cânone da Bíblia Hebraica). Tal bloco de textos bíblicos é subdividido em
duas partes: 1. £ÊynOwH'Êr £yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm ri’šônîm, Profetas Anteriores): Josué, Juízes,
Samuel (1Sm e 2Sm) e Reis (1Rs e 2Rs) e 2. £ÊynOwr‹x'a £yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm ’aḥărônîm,
Profetas Posteriores): Isaías, Jeremias, Ezequiel e os Doze Profetas (Oséias, Joel,
Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e
JŸ (aram. tǝrê ‘ăśar,
Malaquias). O livro dos Doze Profetas é denominado como raWvœ y„rt
¸ (hebr. šǝnêm ‘āśār, Doze) ou rasy„rt
¸G (aram. tǝrêsar, Doze).
Doze), roWvo £y≈nH

pual: lavpuK (hebr. pu‘al). Forma do verbo hebraico de ação intensiva passiva.
puncta extraordinaria (lat. pontos extraordinários),

tOwd
G q
u nÕ (hebr. nǝquddôṯ, pontos),

tOwdGq
o n… m
¸ tOwyitwO ' (hebr.’ôṯîôṯ mǝnuqqāḏôṯ, letras pontuadas) e y„dwF qÕn (aram. nǝqûḏê, pontos).
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Pontos especiais que aparecem acima de letras em 15 palavras do texto bíblico hebraico
(no Sl 27.13, os pontos aparecem acima e embaixo de um termo). Tal fenômeno
textual consta em 10 passagens do Pentateuco, em quatro dos Profetas e em uma dos
Escritos. Eruditos acreditam que, provavelmente, conservam tradições textuais
divergentes, correções ou aspectos doutrinários. Baixo há quatro exemplos:
h
G m
A ˚Æ q¸b˚ (hebr. ûḇǝqûmāh, e no levantar dela) (cf. Gn 19.33).
ÆFwh
Ä q
Ä‘ H
ÄKA yC«Æ ¬wÆ (hebr. waîîššāqēhû, e o beijou) (cf. Gn 33.4).
ÆFwnÆ yÆ nÆ≈ b
ÄA l
Ä¸ ˚Æ wÆF nÆ l
ÄA (hebr. lānû ûlǝḇānênû, a nós e aos nossos filhos) (cf. Dt 29.28).
h
Ä m
ÄGo ÄEh (hebr. hēmmâ, eles) (cf. Is 44.9).

qal: laq (hebr. qal). Forma do verbo hebraico de ação simples ativa.
qerê: y„rq⁄ (aram. qǝrê, o que é lido), yÊr⁄q (aram. qǝrî, o que é lido) ou legendum (lat. o que é lido).
⁄ (aram. qǝrê) é o particípio passivo
Forma lida do ketiv. O termo massorético y„rq

masculino singular da raiz verbal aramaica 'rq (qr’, ler, recitar, chamar), na construção
peal. O qerê é colocado na masora parva (na margem lateral externa do texto) ou no
rodapé das edições impressas da Bíblia Hebraica (cf. o verbete qere perpetuum).

qere perpetuum (lat. qerê perpétuo) ou

yÊdyimt
G¯ y„rq
Ÿ (hebr. qǝrê tǝmîḏî, qerê perpétuo, qerê

permanente). Expressão dada às situações de qerê que sempre são escritos de uma
O ‹', ’ăḏōnāy, SENHOR); h«whÃy
forma e lidos de outra. Os casos são: howhÃy (yǝhwāh, lê-se yƒnd

(yǝhwih, lê-se £yihl
» '
Œ ,’ĕlōhîm, DEUS); Ê£l
a H
o wF rÃy (yǝrûšālaim, lê-se £iyl
a H
o wF rÃy, yǝrûšālaîm,
K y« (îśśāsḵār, lê-se rokW
Ko y« , îśśāḵār, Issacar); 'wih (hiw’, lê-se 'yih, hî’, ela) e r
‡ v
‹ n¬
Jerusalém); rokSoW

(na‘ărā, lê-se h‡rv‹ n¬ , na‘ărâ, jovem, moça).
quadrático, alfabeto: voGbÁr¸m botG¯k (hebr. kǝṯāḇ mǝrubbā‘, escrita quadrática ou quadrada) ou
yÊrFwKHa' botG¯k (hebr. kǝṯāḇ ’aššûrî, escrita assíria). Alfabeto hebraico que foi tomado de

empréstimo do sistema alfabético do aramaico, sendo empregado após o exílio
babilônico (séc. VI a.C.) pelo povo judeu. Substituiu, paulatinamente, o antigo
alfabeto paleohebraico usado no período pré-exílico (c. séc. XII-VI a.C.). O nome
quadrático é devido ao formato das letras hebraicas que é, praticamente, similar a
um quadrado (ex.: ', b, h, x, X, m, £, p, S, t etc.). Até hoje, este abecedário é
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utilizado tanto na Bíblia Hebraica quanto em outros textos compostos em hebraico
(cf. o verbete alfabeto paleohebraico).

rafê:

yEpr
‡ (aram. rāp̄ ê), yEpr
Ë (aram. rǝp̄ê) ou hepr
‡ (hebr. rāp̄eh). Os três termos significam

“enfraquecido, debilitado, relaxado”. Sinal diacrítico massorético oposto aos sinais
daguesh lene, daguesh forte e mappiq, sendo colocado acima das letras do BeGaDKePaT
(t
& "&pk
& d
& g& b
& ), expressando os seguintes fonemas fricativos (brandos): v, g, d, kh, f e t.
Algumas vezes, era empregado, de maneira irregular, nas letras ' (’alef) e h (hê),
indicando quiescência ou a ausência do daguesh forte. Em inúmeros manuscritos
massoréticos o sinal aparece com muita freqüência, mas tornou-se obsoleto e sua
utilização nunca chegou a ser definitiva ou mesmo coerente. As atuais edições da Bíblia
Hebraica omitem-no, quase por completo, de seus textos. Uma das poucas exceções
são as edições de Ginsburg (London, 1894) e de Pérez Castro (Madrid, 1979-1992), que
usam o sinal de modo regular.
recensão: recensione ou recensio (lat. recensão). Revisão ou apreciação crítica de um documento
na intenção de corrigi-lo ou melhorá-lo. Cotejo de alguma edição antiga com o
manuscrito, para restabelecer o texto.

Sefer ha-&illufim:

£yipwF l
G x
i h
o reps
E (hebr. sēp̄er hā-ḥillûp̄îm, Livro das Diferenças). Obra composta

por Misael ben Uziel (c. 1050). Esse documento registra diferenças entre o sistema
massorético de vocalização e de acentuação da Bíblia Hebraica desenvolvido pela
família Ben Asher e o método trabalhado pela família Ben Naftali. Segundo esse
tratado, as duas famílias divergiam entre si em cerca de 867 casos.
Septuaginta (LXX): Εβδοµκοντα (gr. hebdomḗkonta, Setenta) ou Septuaginta (lat. Setenta).
Versão grega da Bíblia Hebraica que surgiu a partir do século III a.C., sendo concluída
no século I a.C. ou no século I d.C., em Alexandria, no Egito.

sevirin, sevir: §yÊryibs¸ (aram. sǝḇîrîn, são sugeridos, são supostos), ryibs¸ (aram. sǝḇîr, é sugerido, é
suposto). Termos aramaicos, sendo formas do particípio passivo masculino plural e
singular da raiz verbal rbs (sbr, supor, sugerir, ser de opinião de, cogitar), na
construção peal. Tais unidades léxicas da massorá indicam situações em que o texto da
Bíblia Hebraica apresenta alguma forma gramaticalmente errônea ou inesperada.
Ga (hebr. talmûḏ, estudo, instrução). Corpo literário judaico que engloba dois
Talmude: dFwm⁄lt
¯ m
i , hebr. mišnâ, repetição) e a Guemará ('‡rm
o gÕF ou h‡rm
o gÕF ,
blocos principais: a Mishná (hƒnH
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aram. gǝmārā’ ou hebr. gǝmārâ, conclusão). Basicamente, é a compilação da tradição oral
¸ H
a wF rÕy dFwm⁄lt
Ga , talmûḏ
judaica. Há duas recensões: o Talmude Hierosolimitano (hebr. yiml

yǝrûšalmî), concluído, aproximadamente, no século V e o Talmude Babilônico (hebr.
yilb
¯ b
aG dFwm⁄lt
Ga , talmûḏ baḇlî), terminado por volta do século VI. A recensão talmúdica feita

na Babilônia é a mais importante, possuindo maior autoridade para o judaísmo.
Ì t
aG (hebr. targûm) ou 'omwF gF r
Ë t
Ga (aram. targûmā’). Os termos significam “tradução,
Targum: £FwgF r

versão” (pl. hebr. £yimwF gF r
Ì t
aG , targûmîm, targuns). Versão do texto da Bíblia Hebraica para
o aramaico. Alguns tipos de Targum surgiram no século II a.C., mas os mais
importantes foram produzidos entre os séculos III e VI, entre os quais destacam-se: o
Targum de Ônquelos (para o Pentateuco) e o Targum de Jônatas ben Uziel (para os
Profetas). Existem, ainda, outras versões targúmicas surgidas no período medieval. (cf.
os verbetes Targum de Jônatas ben Uziel, Targum de Ônquelos, Targum
Neophyti I, Targum Yerushalmi I e Targum Yerushalmi II).
Targum de Jônatas ben Uziel: Versão aramaica dos Profetas (Anteriores e Posteriores),
surgida entre os séculos III e V. Como no caso do Targum de Ônquelos, tornou-se
oficial para o judaísmo, sendo impresso nas edições de Bíblias rabínicas.
Targum de Ônquelos: Versão aramaica do Pentateuco surgida entre os séculos IV e V. Seu
texto tornou-se oficial para o judaísmo e na época medieval recebeu anotações
massoréticas. Normalmente seu texto é impresso nas edições de Bíblias rabínicas.
Targum Neophyti I: Versão aramaica copiada em Roma por Gilles de Viterbo, em 1504.
Seu texto possui 450 fólios. Seu texto, segundo os estudiosos, pode ter surgido
entre os séculos IV e V.
Targum Yerushalmi I (Targum Pseudo-Jônatas): Versão aramaica do Pentateuco surgida
entre os séculos VII e VIII.
Targum Yerushalmi II (Targum Fragmentário): Versão aramaica do Pentateuco anterior ao
século XIII. Seu texto é composto por cerca de 850 fragmentos de textos bíblicos.
tetragrama: τετραγρáµµα (gr. tetragrámma, quatro letras), τετραγρáµµατος (gr. tetragrámmatos,
‹ £EH (hebr. šēm hăwāyâ,
quatro letras), tetragrammaton (lat. composto de quatro letras), h√yw√ h

lit. nome de existência). Denominação dada às quatro letras consoantes hebraicas (hwhy,
o SENHOR) do nome pessoal do Deus de Israel, que não pode ser pronunciado por
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reverência e respeito. No lugar da leitura de tal nome, pronunciam-se, normalmente,
títulos divinos: yƒnd
O '
‹ (hebr. ’ăḏōnāy, Senhor) e £KH
E h
a (hebr. haš-šēm, o Nome).
o h
a xGs
a n… (hebr. nussaḥ ham-māsôrâ, texto da massorá) ou Textus
Texto Massorético: h‡rwO sGm

Masoreticus (lat. Texto Massorético). Forma final e definitiva do texto da Bíblia Hebraica
trabalhado por gerações de massoretas, os quais introduziram em sua estrutura
consonantal os sinais de vocalização, de acentuação e as notas massoréticas. É a
recensão tradicional, oficial, estabelecida e padrão da Bíblia Hebraica desde a época dos
massoretas (cf. o verbete Texto Protomassorético).
Texto Protomassorético: yit‡rOws¸m-£ﬁd¸q X¸s¸qeX (hebr. ṭeqsǝṭ qǝḏam-mǝsôrāṯî, Texto Protomassorético). Um dos tipos textuais da Bíblia surgidos no período do Segundo Templo (c.
séc. VI a.C.-I d.C.), ao lado do tipo textual que deu origem ao Pentateuco Samaritano e
ao lado do que foi a fonte textual para a tradução da Septuaginta. Possivelmente, foi a
forma de texto preferida pelos fariseus e pelos círculos de escribas do templo de
Jerusalém. Na época medieval, tal texto foi vocalizado, acentuado e dotado com
anotações textuais pelos massoretas, tornando-se, assim, o Texto Massorético. É
chamado também de Texto Protorabínico por alguns eruditos (cf. o verbete Texto
Massorético).

Textus Receptus (lat. texto recebido) ou

lob
G q
u m
G¯ h
a xGs
a n… (hebr. nussaḥ ham-mǝqubbāl, texto

recebido). Texto da Bíblia Hebraica surgido no final da Idade Média e editado, mais
tarde, por Jacó ben Ḥayyim em sua edição da Biblia Rabbinica (Venezia, 1524-1525), a
qual foi usada como base para a maioria das edições até o século XX. Até hoje é a
forma padrão da Bíblia Hebraica para o judaísmo (cf. o verbete Biblia Rabbinica).

The Massorah Compiled from Manuscripts Alphabetically and Lexically Arranged:
Obra organizada por Christian D. Ginsburg e abrangendo quatro volumes (London,
1880-1905; reimpr. Jerusalem, 1971 e New York, 1975). Esse trabalho é uma coleção
de anotações massoréticas colhidas e organizadas em ordem alfabética, tendo como
fonte inúmeros manuscritos hebraicos medievais pertencentes ao acervo da Biblioteca
Britânica de Londres, na Inglaterra.

tiqqunê soferim: £yÊrp¸ wO s y„ nFwqG t
Gi (hebr. tiqqûnê sôp̄ǝrîm, correções dos escribas). Correções feitas pelos
escribas judeus antes do período de atividades dos massoretas. Segundo fontes
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talmúdicas, são cerca de 13 as alterações, contudo, segundo as fontes massoréticas, são
18. Os motivos estão ligados, principalmente, a questões teológicas.
Torá: h‡rwO t
G (hebr. tôrâ, instrução, ensino, lei, Torá, Pentateuco) ou 'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’,
Torá, Pentateuco). Primeiro bloco do cânone da Bíblia Hebraica, compreendendo os
seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Corresponde ao
Pentateuco das Bíblias cristãs (cf. o verbete Pentateuco).

Viagens de Benjamin (hebr.

§yimyƒ nÕ b
iG tOwvGs
o m
a , massā‘ôṯ binyāmîn) ou

Livro de Viagens (hebr.

tOwvGs
o m
Ga h
a reps
E , sēp̄ er ham-massā‘ôṯ): Obra de Benjamin de Tudela, rabino de origem

espanhola que viveu no século XII. Ele empreendeu uma viagem pelo norte do
Mediterrâneo e pelo Oriente Médio, entre 1159 e 1172, posteriormente relatando em
seu livro suas viagens e encontros com várias comunidades judaicas.
G n« (hebr. niqqûḏ, pontuação, vocalização). Sistema massorético de
vocalização massorética: dFwq

vocalização do texto consonantal da Bíblia Hebraica. Foram elaborados três métodos:
babilônico (c. séc. VII-IX), palestino (c. séc. VIII-IX) e tiberiense (c. séc. VIII-X). Este
último acabou se impondo aos demais e é o único a ser utilizado hoje, tanto em textos
bíblicos quanto não bíblicos. As famílias Ben Asher e Ben Naftali foram as
responsáveis pelo desenvolvimento definitivo da vocalização massorética tiberiense.
Vulgata (lat. Vulgar, Comum). Versão latina da Bíblia feita por Jerônimo de Estridônia
(Jerônimo) entre 390 e 405, em Belém, na Palestina, mas somente concluída em Roma.
O Antigo Testamento foi traduzido, diretamente, dos originais hebraico e aramaico.
Em relação ao Novo Testamento, somente os Evangelhos foram revisados pelo
próprio Jerônimo, tendo por base o original grego.

wayyiqtol:

lOXq
¸ yF« w¬ (hebr. waîîqṭōl). Forma do verbo hebraico que sofre alteração em sua ação

temporal devido o uso da conjunção waw prefixada (w) (isto é, a conjunção waw modifica
a ação temporal do verbo) (ex.: bGt
O k
¸ y« , hebr. îḵtōḇ, escreverá → bGt
O k
¸ yF« w¬ , hebr. waîîḵtōḇ, e
escreveu).
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APÊNDICE 3
MANUSCRITOS E EDIÇÕES
DO TEXTO MASSORÉTICO
Abaixo, são descritos os quatro principais manuscritos de tradição tiberiense. São
fornecidas informações históricas e textuais mais relevantes de cada documento e suas
respectivas edições.
1. Códice de Alepo ou Ms. Nº 1 do Instituto Ben-Zvi (A)1
Este códice massorético é conhecido por diversos nomes: Códice de Alepo, Codex
Ge (hebr. keṯer ’ārām ṣôḇâ, Coroa de Alepo), entre outras nomenclaturas.
Alepensis, hobwO c £‡r'o retk

Atualmente, pertence ao Instituto Ben-Zvi de Jerusalém, em Israel, sendo designado como
Manuscrito Nº 1. Foi escrito por Salomão ben Buya‘a e, segundo a tradição massorética,
também por Aarão ben Asher, entre 925 e 930, em Tiberíades, na Palestina. Ben Buya‘a
escreveu o texto consonantal, enquanto Ben Asher se encarregou de colocar a vocalização, a
acentuação e as notas massoréticas.
O manuscrito abrangia a Bíblia Hebraica inteira, originalmente, em 490 fólios,
aproximadamente. Hoje em dia, encontra-se em estado fragmentário e desse total restam
apenas 294. Seu texto começa com a última palavra de Deuteronômio 28.17 e termina em
Cântico dos Cânticos 3.11, mas faltam, ainda, outros trechos. Além do texto bíblico, o

1

Cf. HUBP Is, p. XX, XXI e XLVII; HUBP Jr, p. XIV, XV e XXXV; HUBP Ez, p. XV, XVI, XVII e XLII; BHQ Mg,
p. LXV e LXXVIII; BHL, p. IX; Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 65-68; Beck, 1998, p. X; Lebebev, 1998, p.
XXI e XXVI; Revell, 1992e, p. 599; idem, 1998, p. XXXI e XXXVI; Pérez Castro, 1965, p. 305; idem, 1979, p.
17-19; Dotan, 1965, p. 136; idem, 1972b, col. 1472; idem, 1986, p. 162; idem, 1990, p. 38; idem, 1993, p. 3940; idem, 1999, p. 209; Ben-Zvi, 1960, p. 1, 2, 3, 7 e 16; Yeivin, 1968b, col. 427-428; idem, 1980, p. 16-18;
idem, 2003, p. 13-15; Würthwein, 1995, p. 36 e 174; Tov, 2001, p. 46-47; Lipschütz, 1964, p. 6; Brotzman,
1994, p. 56-57; Kahle, 1951, p. 163-164; idem, 1959, p. 106-108; Teicher, 1950/1951, p. 20-23; SáenzBadillos, 1996, p. 107-108; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 19; Deist, 1981, p. 77-79; Roberts, 1951, p.
64 e 81; idem, 1962, p. 588; idem, 1964, p. 257; Wonneberger, 1990, p. 78-79; Gray e Gilmor, 1963, p. 973;
Loewinger, 1960, p. 59, 60 e 94; Loewinger e Kupfer, 1972, col. 900 e 903; Goshen-Gottstein, 1960, p. 1720 e 28; idem, 1966, p. 53 e ilustrações entre as páginas 58-59; idem, 1976, p. 1-3; idem, 1979, p. 149, 151,
155 e 156; Penkower, 1981, p. 41, 42, 43 e 49; Barthélemy, 1992, p. 7-8; Minkoff, 1991, p. 24, 26, 27 e 39;
McCarter Jr., 1986, p. 76 e 80; Ofer, 2003, p. 88, 89, 90, 93 e 115; Orlinsky, 1966, p. XVI; Thompson, 1976,
p. 887; Ginsburg, 1966, p. 242-243; Trebolle Barrera, 1996, p. 317; Gottwald, 1988, p. 127; Sellin e Fohrer,
1978, p. 761; Pisano, 2000, p. 45-46; Klein, 1974, p. 12; Ognibeni, 1989, p. 27 n. 3; idem, 1996, p. 430-431;
idem, 1997, p. 99; Dukan, 2006, p. 301-303; Breuer, 1992, p. X; Rabin, 1968, col. 384; Snaith, 1962, p. 13;
idem, 1968, p. XVIII; idem, 1972, col. 840; Francisco, 2002, p. 20-21 e idem, 2005b, p. 282, 283, 284 e 509.
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documento possui masora parva e masora magna, mas não há nenhuma menção a
códices modelos e nem a massoretas ou grupos em suas observações massoréticas e não
há menção a Ben Asher ou a Ben Naftali. A masora parva possui inúmeras notas
massoréticas que, na maioria das vezes, são exatas. O somatório massorético dos
versículos é colocado no final de cada um dos livros bíblicos.
O documento demonstra uma preparação cuidadosa e foi corrigido e escrito de
maneira muito zelosa. Muitos estudiosos argumentam que este códice evidencia uma maior
fidelidade à escola de Ben Asher, concordando com seu sistema em torno de 94%, de acordo
com as informações do tratado massorético Sefer ha-&illufim. Além de tal porcentagem, o
Códice A concorda com Ben Asher e com Ben Naftali em torno de 90%, quando estes dois
massoretas concordam entre si, em oposição a outras autoridades massoréticas.
As edições do Códice A são as seguintes:
Edição fac-símile: Moshe H. Goshen-Gottstein (ed.), §wrh' #r wdqynw wrsm 'bwc £r' rtk
£"bmrh wnnwd' ¢ms wylvS rpsh 'wh rS'-§b (título em inglês: The Aleppo Codex: Provided with

Massoretic Notes and Pointed by Aaron ben Asher – The Codex Considered Authoritative by Maimonides),
Part One: Plates (Jerusalem, 1976), cf. ilustração 2, Apêndice 4: Ilustrações.
Edições críticas: Moshe H. Goshen-Gottstein (ed.), The Book of Isaiah (Sample Edition with
Introduction, 1965; vol. 1, 1975; vol. 2, 1981; vol. 3, 1992 e edição completa com os três
volumes, Jerusalem, 1995); Chaim Rabin, Shemaryahu Talmon e Emanuel Tov (eds.), The Book
of Jeremiah (Jerusalem, 1997) e Moshe H. Goshen-Gottstein e Shemaryahu Talmon (eds.), The
Book of Ezekiel (Jerusalem, 2004), cf. ilustração 6, Apêndice 4: Ilustrações.
Outras edições: Mordechai Breuer (ed.), lS hrwsmhw xswnh yp lv £yhgwm £ybwtk £y'ybn hrwt
wl £ybwrqh dy ybtkw hbwc £r' rtk (Edição Mosad HaRav Kook), 3 vols. (Jerusalem, 1977-

1982); idem, dy ybtkw hbwc £r' rtklS hrwsmhw xswnh yp lv £yhgwm £ybwtk £y'ybn hrwt
hSdx hrwdhm ñ wl £ybwrqh (Edição Ḥorev) (Jerusalem, 1998); Menachem Cohen (ed.),

Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’ Project (Ramat-Gan, 1992-) e Yosef Ofer (ed.), Keter Yerushalaim
(Jerusalem Crown) - The Bible of the Hebrew University of Jerusalem: Pentateuch, Prophets and Writings
According to the Text and Masorah of the Aleppo Codex and Related Manuscripts Following the Methods of
Rabbi Mordechai Breuer (Jerusalem-Basel, 2000).
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Edição da masora magna: David S. Loewinger (ed.), Massorah Magna of the Aleppo Codex
(Jerusalem, 1977).
2. Códice de Leningrado: Firkowitch I. B19a (L)2
O Códice L, também conhecido pelo título de Codex Leningradensis, ou ainda,
oficialmente, como Firkowitch I. B19a ou como EBP. I B19a, foi produzido por uma única
pessoa, Samuel ben Jacó, em 1008 ou 1009, no Cairo, no Egito. No colofão do fólio 479a,
consta a informação de que o autor copiou o manuscrito de acordo com exemplares
pertencentes à tradição de Aarão ben Asher. Este documento é o mais antigo manuscrito
massorético que contém a totalidade do texto da Bíblia Hebraica e o que mais se aproxima
da tradição massorética do Códice A.
Possui masora magna e masora parva. No final de seu texto, existe, também, uma
listagem contendo 246 diferenças textuais entre os massoretas ocidentais e orientais, uma
recensão do tratado Diqduqê ha-$e‘amim, além de outras listas e dados massoréticos.
Ocasionalmente, sua massorá menciona autoridades massoréticas como Ben Asher, Ben
Naftali, rabino Pinḥas, chefe da Yeshivá, massoretas ocidentais, massoretas orientais, senhores
de Tiberíades, além de citar códices massoréticos modelos perdidos: códices corrigidos (ou o
Códice Muga) e o Códice Maḥzora’ Rabba’.

2

Cf. BHK, p. XLI; BHS, p. XLIX; BHQ Mg, p. LXII, LXIII, LXIV e LXXVIII; BHL, p. IX-X; HUBP Is, p. XLVII;
HUBP Jr, p. XXXV; HUBP Ez, p. XLII; Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 114-119; Beck, 1998, p. IX-X;
Lebedev, 1998, p. XXI-XXVII; Revell, 1992, p. 599; idem, 1998, p. XXIX, XXX, XXXI, XXXV e XXXVI; Sanders,
1998, p. XLVII; Zuckerman, Zuckerman e Lundberg, 1998, p. IL; Kittel, 1973, p. XXVI; Kahle, 1951, p. 164167; idem, 1959, p. 110 e 132; idem, 1973, p. XXXII; Alt e Eiβfeldt, 1973, p. XXIX; Elliger e Rudolph, 1997,
p. XXIX e XXXI; Weil, 1962, p. 268; idem, 1968, p. XX e XXII; idem, 1971, p. 3 e 48; idem, 1972, p. 80; idem,
1985, p. 105; idem, 1997, p. XXIX, XXXII e XXXIV; idem, 2001, p. XIII; Schenker, 1997, p. XXIX; Pérez Castro,
1965, p. 298 e 302; idem, 1979, p. 17-19; Díaz Esteban, 1966, p. 11; Rubinstein, 1961, p. 123, 124 e 131;
Dotan, 1965, p. 137; idem, 1971/1972, p. 168; idem, 1972b, col. 1418 e 1472; idem, 1986, p. 161-162; idem,
1989, p. 75-76; idem, 1990, p. 39-40; idem, 1993, p. 39-40; idem, 1999, p. 209; Yeivin, 1968a, col. 147; idem,
1968b, col. 429; idem, 1969, p. 114 e 120; idem, 1980, p. 6, 18 e 19; idem, 2003, p. 15-17; Lipschütz, 1964, p.
5; Brotzman, 1994, p. 57; Würthwein, 1995, p. 36, 37 e 180; Tov, 2001, p. 47; idem, 2005, p. 1 e 4; Roberts,
1951, p. 83; idem, 1962, p. 588; idem, 1964, p. 253-254; Loewinger e Kupfer, 1972, col. 903; Sáenz-Badillos,
1996, p. 108-109; Teicher, 1950/1951, p. 23-24; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 19; McCarter Jr., 1986,
p. 76 e 80; Himbaza, 2000, p. 173; Gray e Gilmor, 1963, p. 973; Deist, 1981, p. 79; Seow, 1995, p. 171; De
Benoit e Nicole, 1989, p. 9; Römer e Macchi, 1994, p. 61; Ofer, 2003, p. 88; Orlinsky, 1966, p. XIII;
Thompson, 1976, p. 887; Ginsburg, 1966, p. 243-245; Gottwald, 1988, p. 127; Pisano, 2000, p. 46; Sellin e
Fohrer, 1978, p. 761; Trebolle Barrera, 1996, p. 317; Klein, 1974, p. 11; Ognibeni, 1989, p. 27 n. 4; idem,
1996, p. 427 e 429; idem, 1997, p. 99; Rabin, 1968, col. 384; Snaith, 1962, p. 10; idem, 1968, p. XVI; idem,
1972, col. 840; Dukan, 2006, p. 247-249; Breuer, 1992, p. IX; Mynatt, 1994a, p. 47; Scanlin, 1995, p. 106,
108, 109, 110 e 111; Francisco, 2002, p. 23 e idem, 2005b, p. 284, 285, 465-473 e 509. A abreviatura EBP. é
formada pelos três primeiros caracteres cirílicos do vocábulo russo Еврейский (evreyskiy, hebraico).
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Seu sistema de vocalização concorda com Ben Asher em cerca de 92%, com base nas
informações do Sefer ha-&illufim. O Códice L concorda com Ben Asher e com Ben Naftali em
torno de 90%, quando estes estão de acordo entre si, em oposição a outros massoretas. Neste
aspecto, tanto o Códice L quanto o Códice A possuem a mesma porcentagem.
As edições do Códice L são as seguintes:
Edições fac-símiles: David S. Loewinger (ed.), B19a drgnynl dy-btk £ybwtkw £y'ybn hrwt
(título em inglês: Pentateuch, Prophets and Hagiographa: Codex Leningrad B19A: The Earliest Complete
Bible Manuscript), 3 vols. (Jerusalem, 1970, edição fac-símile limitada em 135 exemplares) e
David N. Freedman et alii (eds.), The Leningrad Codex: A Facsimile Edition (Grand RapidsCambridge-Leiden-New York-Köln, 1998), cf. ilustração 1, Apêndice 4: Ilustrações.
Edições críticas: Rudolf Kittel e Paul E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica (BHK) (Stuttgart, 19291937); Karl Elliger e Wilhelm Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) (Stuttgart,
1967-1977) e Adrian Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta (BHQ) (Stuttgart, 2004-), cf.
ilustrações 3, 4 e 5, Apêndice 4: Ilustrações.
Outras edições: Aron Dotan (ed.), £ymvXh ‚dwqynh yp lv bXyh £yqywdm £ybwtkw £y'ybn hrwt
drgnynl dy-btkb rS' §b hSm §b §rh' lS hrwsmhw (Edição ADI) (Tel Aviv, 1973) e idem (ed.),

Biblia Hebraica Leningradensia: Prepared according to the Vocalization, Accents, and Masora of Aaron ben
Moses ben Asher in the Leningrad Codex (BHL) (Edição Hendrickson, Peabody, 2001 e Edição
Brill, Leiden-Boston-Tokyo-Köln, 2001).
Edição da masora magna: Gérard E. Weil (ed.), hrwpc tyb - Massorah Gedolah iuxta Codicem
Leningradensem B19a (Roma, 1971; 2. ed., 2001), cf. ilustração 9, Apêndice 4: Ilustrações.
Edição da massorá do livro de Gênesis: Aron Dotan (ed.), •sw' ‚tynrbXh trwsmh rcw'
ñ hmgwdl ¢rk .rS'-§b §rh' lS wSrdm tybm ynrbXh 'rqmh xswnl hrOwsmh twrvh lS £lS ynwlym
d'rgnynl y"kb tyS'rb rpsl hrwsmh (título em inglês: Thesaurus of the Tiberian Masorah) (Tel

Aviv, 1977).3
3

Esta obra contém a edição completa da massorá do livro de Gênesis do Códice L. Segundo Dotan, existe um
total aproximado de 2.570 anotações massoréticas neste livro bíblico: 370 na masora magna e 2.200 na masora
parva. De acordo com Dotan, há uma soma aproximada de 60.000 observações massoréticas para o texto
bíblico do Códice L, cf. Dotan, 1989, p. 76 e Lebedev, 1998, p. XXV.
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Edições bilíngües (hebraico-inglês): JPS Hebrew-English Tanakh: The Traditional Hebrew Text
and the New JPS Translation (Philadelphia, 1999. Obs.: edição baseada no texto da BHS) e
Parallel Bible: Hebrew-English Old Testament With the Biblia Hebraica Leningradensia and The
King James Version (Peabody, 2003).
3. Códice da Biblioteca Britânica: Oriental 4445 (B)4
Este códice, classificado como Oriental (inglês: Oriental, abrev.: Or.), faz parte da
coleção de antigos manuscritos hebraicos da Biblioteca Britânica de Londres, na Inglaterra e
seu texto abrange o Pentateuco de Gênesis 39.20 a Deuteronômio 1.33, em 186 fólios. Porém,
faltam os seguintes trechos: Gn 1.1-39.19; Nm 7.46-73; 9.12-10.18 e Dt 1.34-34.12. Pelos
antigos estudos, este manuscrito teria sido escrito por Moisés ben Asher e pertenceria a um
estágio menos desenvolvido daquele representado pela tradição massorética do Códice A.
Ginsburg informa que foi escrito, originalmente, entre 820 e 850 e sua massorá foi adicionada
por volta de 900 a 940, na época das atividades de Moisés e Aarão ben Asher. Segundo Dotan,
o Códice B surgiu por volta do final do século IX, porém, é possível que possa ter surgido em
uma época ainda mais antiga. De acordo com Yeivin, o Códice B surgiu em 925,
aproximadamente, no mesmo período de surgimento do Códice A.
Segundo os estudos de Dotan, o massoreta responsável por sua composição teria sido,
possivelmente, Nissi ben Daniel ha-Kohen e seu nome aparece três vezes em forma de acróstico
em listas de tipo colativa da masora magna. O massoreta do Códice B seria o responsável pela
produção inteira do documento, compondo o texto consonantal e adicionando a vocalização, a
acentuação e a massorá. De acordo com a opinião de Dotan, o documento pode ter procedência
persa. Segundo o Sefer ha-&illufim, a vocalização e a acentuação do Códice B concordam com Ben
Asher em torno de 80%. Kahle, ao contrário, tinha defendido cerca de 83% de aderência deste
manuscrito ao sistema de Ben Asher. O mesmo documento está de acordo com as tradições de
Ben Asher e Ben Naftali em torno de 73%, quando estes concordam entre si, em oposição a
4

Cf. BHQ Mg, p. LXV, LXVI e LXXVIII; Revell, 1998, p. XXXI e XXXVI; Pérez Castro, 1979, p. 17; Dotan,
1972b, col. 1472; idem, 1993, p. 39, 40, 41, 42, 43, 48 e 49; idem, 1999, p. 209, 211, 212, 213 e 217; idem,
2005, p. 33-35; Lipschütz, 1964, p. 5; Ginsburg, 1966, p. 469-470; Sáenz-Badillos, 1996, p. 109; Tov,
2001, p. 47; Kahle, 1951, p. 167; idem, 1959, p. 117 e 136; Teicher, 1950/1951, p. 24; Brotzman, 1994, p.
57; Würthwein, 1995, p. 176; Yeivin, 1968b, col. 429-430; idem, 1980, p. 19, 20 e 29; idem, 2003, p. 17;
Weil, 1971, p. 6 e 8; Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 18; Gray e Gilmor, 1963, p. 973; Broydé, 1916,
p. 180; Roberts, 1951, p. 80-81; idem, 1962, p. 588; Ofer, 1995, p. 81; idem, 2003, p. 88; Trebolle Barrera,
1996, p. 317; Klein, 1974, p. 12; Ognibeni, 1989, p. 25 n. 2; Dukan, 2006, p. 296-297; Ortega Monasterio,
1993, p. 89; Francisco, 2002, p. 21-22 e idem, 2005b, p. 286, 509 e 510.
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outros massoretas. O nome Ben Asher é mencionado na massorá do Códice B nas seguintes
passagens: Gn 49.20; Êx 35.18 e Lv 20.17.
O Códice B possui masora parva e masora magna. Sua masora magna é mais longa do
que aquela dos códices A e L, possuindo, inclusive, listas de tipo colativa.
Até o momento, não foram produzidas ainda edições fac-símiles ou outras do Códice
B. Contudo, desde 1990 Dotan dirige um projeto franco-israelense para uma edição acadêmica
do texto e da massorá do Códice B.
4. Códice do Cairo dos Profetas ou Códice Gottheil 34 (C)5
O Códice C, chamado de Codex Cairensis e, ultimamente, também de Códice do Cairo:
Gottheil 34 contém o texto dos Profetas Anteriores (de Josué a 2Reis) e dos Profetas Posteriores
(de Isaías a Malaquias) em 296 fólios. O responsável por sua composição, segundo a tradição
massorética, teria sido Moisés ben Asher, em torno de 895 e 896. Hoje, de acordo com estudos
mais recentes, a datação do manuscrito é entre 990 e 1170. Há dois colofões: um supostamente
escrito por Moisés ben Asher (p. 575 [paginação moderna]) e o segundo pelo proprietário do
manuscrito, Jabez ben Salomão, o Babilônico (p. 576). O colofão diz que o próprio Moisés ben
Asher teria presenteado a comunidade caraíta de Jerusalém com este manuscrito. Em tempos
posteriores, os cruzados o tomaram como espólio, quando conquistaram Jerusalém em 1099.
Em seguida, o manuscrito foi levado para o Cairo e doado à comunidade caraíta do local.
Atualmente, o Códice C pertence à sinagoga caraíta Mussa Dar‘i, do Cairo, no Egito.
Possui masora parva e masora magna, além do somatório massorético. Algumas vezes
sua massorá menciona autoridades massoréticas, como o rabino Moisés Moḥeh. Geralmente,
suas observações massoréticas não são contraditórias.

5

Cf. BHK, p. XL; BHS, p. XLVII e LIII; BHQ Mg, p. LXVII, LXVIII e LXXVIII; HUBP Is, p. XLVII; HUBP Jr, p.
HUBP Ez, p. XLI n. 116 e p. XLII; Beit-Arié, Sirat e Glatzer, 1997, p. 25-29; Goshen-Gottstein, 1976, p.
2; Beck, 1998, p. XIII; Revell, 1998, p. XXXI; Dotan, 1986, p. 162-165; idem, 1993, p. 39-40; idem, 1999, p. 209;
Kelley, Mynatt e Crawford, 1998, p. 18; Deist, 1981, p. 77; Gray e Gilmor, 1963, p. 973; Loewinger e Kupfer,
1972, col. 900; Tov, 2001, p. 47; Ofer, 2003, p. 88; Sáenz-Badillos, 1996, p. 109; Weil, 1971, p. 7; Yeivin,
1968b, col. 429-430; idem, 1980, p. 20-21; idem, 2003, p. 17-19; Lipschütz, 1964, p. 5; Brotzman, 1994, p. 5758; Würthwein, 1995, p. 34, 35 e 172; Kahle, 1951, p. 161-163; idem, 1956, p. 134, 140 e 141; idem, 1959, p.
92-97, 106 e 109; Teicher, 1950/1951, p. 18-20; Roberts, 1951, p. 64 e 80; idem, 1962, p. 588; Ginsburg, 1966,
p. 241-242; Himbaza, 2000, p. 177 n. 16 e 18; Römer e Macchi, 1994, p. 53; De Benoit e Nicole, 1989, p. 6;
Pérez Castro, 1963, p. 228, 234 e 235; idem, 1965, p. 302 e 314; idem, 1979, p. 5, 15, 17 e 18; Fernández
Tejero, 1983, p. 79 e 86; Pisano, 2000, p. 45; Gottwald, 1988, p. 127; Sellin e Fohrer, 1978, p. 761; Trebolle
Barrera, 1996, p. 317; Klein, 1974, p. 12; Ognibeni, 1989, p. 26 n. 5; idem, 1995b, p. XLVII n. 120; idem, 1997,
p. 99-100; Dukan, 2006, p. 298-300; Francisco, 2002, p. 22 e idem, 2005b, p. 286, 287 e 509.
XXXV;
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O sistema de vocalização do Códice C concorda com Ben Asher em cerca de 33% e
com Ben Naftali em torno de 64%, de acordo com as informações do Sefer ha-&illlufim.
Quando Ben Asher e Ben Naftali concordam entre si, contra outros massoretas, o Códice C
está em aderência às duas principais tradições tiberienses em cerca de 75%.
As edições do Códice C são as seguintes:
Edição fac-símile: David S. Loewinger (ed.), Codex Cairensis of the Bible from the Karaite Synagogue
at Abbasiya, the Earliest Extant Hebrew Manuscript Written in 895 by Moses ben Asher, 2 vols.
(Jerusalem, 1971, edição fac-símile limitada em 160 exemplares).
Edição diplomática: Federico Pérez Castro et alii (eds.), El Códice de Profetas de El Cairo, 8 vols.
(Madrid, 1979-1992).
Edições da masora parva e da masora magna: Emilia Fernández Tejero, La Masora Magna del
Códice de Profetas de El Cairo, Transcripción alfabético-analítica (Madrid, 1995); María T. Ortega
Monasterio, La Masora Parva del Códice de Profetas de El Cairo, Casos lêt (Madrid, 1995) e María J.
de Azcárraga Servert, La Masora Parva del Códice de Profetas de El Cairo, Índice analítico (Madrid,
1997).
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APÊNDICE 4
ILUSTRAÇÕES
1. Códice de Leningrado: Firkowitch I. B19a (L)1
Texto: Gênesis 11.6b-12.1a.

1

D. N. Freedman et alii (eds.), The Leningrad Codex: A Facsimile Edition, Grand Rapids-Cambridge-Leiden-New
York-Köln: Eerdmans-Brill, 1998, fól. 6b, p. 24.
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2. Códice de Alepo ou Ms. Nº 1 do Instituto Ben-Zvi (A)2
Texto: Ezequiel 47.22a-48.20a (fólio 189b).

2

M. H. Goshen-Gottstein (ed.), The Aleppo Codex: Provided with Massoretic Notes and Pointed by Aaron ben Asher –
The Codex Considered Authoritative by Maimonides, Part One: Plates, Hebrew University Bible Project, Jerusalem:
Magnes Press, 1976, fól. 189b, p. xvS (378).
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3. Biblia Hebraica (BHK)3
Texto: Êxodo 22.26a-23.16a.

3

R. Kittel e P. E. Kahle (eds.), Biblia Hebraica, 16. ed., Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1973, p. 113.
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4. Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)4
Texto: Deuteronômio 28.14b-29b.

4

K. Elliger e W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, 5. ed., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997,
p. 335.
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5. Biblia Hebraica Quinta (BHQ)5
Texto: Rute 3.11-4.3.

5

A. Schenker et alii (eds.), Biblia Hebraica Quinta, Fascicle 18: General Introduction and Megilloth, Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 2004, p. 8.
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6. The Book of Ezekiel. Hebrew University Bible Project (HUBP)6
Texto: Ezequiel 19.8-14.

6

M. H. Goshen-Gottstein e S. Talmon (eds.), The Book of Ezekiel, Hebrew University Bible Project, Jerusalem:
Magness Press, 2004, p. hv (p. 75).
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7. Joshua-Judges. Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’ Project (MGK)7
Texto: Juízes 10.6a-15a.

7

M. Cohen (ed.), Mikra’ot Gedolot ‘HaKeter’: A Revised and Augmented Scientific Edition of ‘Mikra’ot Gedolot’ Based on
the Aleppo Codex and Early Medieval MSS: Joshua-Judges, Ramat-Gan: Bar Ilan University Press, 1992, p. 136.

345

8. Biblia Rabbinica (Segunda Bíblia Rabínica)8
Texto: Josué 24.18a-24.30b (fólio 26a).

8

J. ben Ḥayyim ibn Adoniahu (ed.), Biblia Rabbinica, seu Biblia Hebraica cum utraque Masora in omnes S.S. libros,
Targum Onkelosi in Pentateuchum, Hierosolymitano in eundem, Jonathanis in omnes Prophetas, R. Joseph Coeci et aliorum in
Psalmos, Proverbia, Job, Meghilloth, et altero Targum in Volumen Esther. Item cum commentariis Rabbinorum, etc., segundo
tomo: Nevi’im Rishonim, Venetiis, 1524-1525, fól. 26a.
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9. hrwpc tyb - Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a9
Texto: § 1575 a § 1582.

9

G. E. Weil (ed.), hrwpc tyb - Massorah Gedolah iuxta Codicem Leningradensem B19a, vol. I Catalogi, 2. ed., Roma:
Pontificium Institutum Biblicum, 2001, p. 186.
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APÊNDICE 5
ÍNDICE DE EXPRESSÕES E TERMOS
MASSORÉTICOS ANALISADOS
Expressão ou termo massorético

Parágrafo

Página

h‡rk
oG d
Ì '
a (aram.’aḏkārâ)

§1

71

§yiml
o wF ' (aram. ’ûlāmîn)

§2

73

'otyÕyr
‡ wO ' (aram. ’ôrāyyǝṯā’)

§3

75

tOwy« wF lGt
¸ tOwyitwO ' (hebr. ’ôṯîôṯ tǝlûîôṯ)

§4

77

ly≈z'
o (aram. ’āzêl)

§5

80

h‡rk
oG zÕ '
a (hebr.’azkārâ)

§6

82

tyGb
E •el'
o (hebr. ’ālep̄ bêṯ)

§7

83

'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap̄ bêṯā’), 'otyEb
G 'opl
¯ '
a (aram. ’alp̄ā’ bêṯā’)

§8

86

'otb
G¸ r
ﬁ 'otyEb
G •al'
o (aram. ’ālap bêṯā’ rabbṯā’)

§9

88

hoyr
Ë b
a yiX yEHnÕ '
a (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ)

§ 10

90

tyimr
‡ '
‹ (hebr. ’ărāmîṯ)

§ 11

92

'Gt
o x
¯ n¬ t
¯ '
e (aram. ’eṯnaḥtā’)

§ 12

94

hoyr
Ë b
a X
¯ yElv
œ b
Ga (hebr. ba‘ălê ṭǝḇaryâ)

§ 13

96

§yÊrb
¸ g¬F (aram. gaḇrîn)

§ 14

98

'ﬂrb
¸ wF gF (aram. gûḇǝrā’)

§ 15

100

l¬gF l
¸ gF¬ (hebr. galgal)

§ 16

102

'ƒyv
¸ gF¬ (aram. ga‘yā’)

§ 17

104

l'EqzÕ x
e yGd
Ê rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr dîḥezqē’l)

§ 18

106

heHm
O rFwb
G d
ÊG (hebr. dibbûr mōšeh)

§ 19

108

§y«gwO z (aram. zôḡîn)

§ 20

110

'opq
Ÿ ƒz (aram. zoqp̄ā’)

§ 21

114

'oqr
Ë ¬z (aram. zarqā’)

§ 22

116

Ghy„rb
¯ x
a (aram. ḥaḇrêh)

§ 23

119

'Xqyn dax (aram. ḥaḏ nyqṭ’)

§ 24

122
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hoHm
¯ wF x (aram. ḥûmǝšâ)

§ 25

124

rEsx
A (hebr. ḥāsēr)

§ 26

127

£avX
a (hebr. ṭa‘am)

§ 27

129

lOk
G (hebr. kōl)

§ 28

131

§OwH¸mH
i d
ËG y≈wt
¸ p
o k
G¸ (aram. kǝp̄āṯwê dǝšimšôn)

§ 29

133

£yibwF t¸k
G (hebr. kǝṯûḇîm)

§ 30

135

byitk
¯G (aram. kǝṯîḇ)

§ 31

136

h
G yEmr
Ë g¬ l
¸ (aram. lǝḡarmêh)

§ 32

140

'ƒnH
oK yil (aram. lîššānā’)

§ 33

142

tyEl (aram. lêṯ)

§ 34

146

tyimr
‡ '
‹ §OwHol (hebr. lāšôn ’ărāmîṯ)

§ 35

150

£yÊd
G W
¯ k
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-kaśdîm)

§ 36

150

HÂdq
O -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-qōḏeš)

§ 37

152

£FwgF r
Ì t
Ga -§OwH¯l (hebr. lǝšôn-targûm)

§ 38

154

'okr
ﬂ ‹'m
a (aram. ma’ărāḵā’)

§ 39

160

hol
G g« m
¸ (hebr. mǝḡillâ)

§ 40

162

yE'x
A nÕ d
Ë m
a (aram. maḏnǝḥā’ê)

§ 41

164

'Gb
o wO r '‡rwO z¯xm
a (aram. maḥzôrā’ rôbā’)

§ 42

166

'Elm
A (hebr. mālē’)

§ 43

169

hoX
L m
a l
¸G m
i (hebr. millmaṭṭâ)

§ 44

171

lyEvl
¸G m
i (aram. mill‘êl)

§ 45

173

vﬁrl
¸G m
i (aram. millra‘)

§ 46

175

§yÊdq
oG n… m
¸ (hebr. mǝnuqqāḏîn)

§ 47

176

yE'b
a r
Ë v
‹ m
a (aram. ma‘ărḇa’ê)

§ 48

178

'‡rq
Ÿ im (hebr. miqrā’)

§ 49

180

'‡rzÕ v
e wÕ heHm
O (hebr. mōšeh wǝ‘ezrā’)

§ 50

182

§Gk
o H
¸ m
i (hebr. miškān)

§ 51

184

§yÊdq
G¯ n¬ t
¸ m
i (hebr. miṯnaqqḏîn)

§ 52

186

£yi'yibnÕ (hebr. nǝḇî’îm)

§ 53

188

yitb
oG r
ﬁ §Fwn (hebr. nûn rabbāṯî)

§ 54

190
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§yÊryEvzÃ §y«nwF n (hebr. nûnîn zǝ‘êrîn)

§ 55

192

tOwd
G q
ÿ nÕ (hebr. nǝquddôṯ)

§ 56

194

§yÊryibs
¸ (aram. sǝḇîrîn)

§ 57

198

'oqwF s¸p
K 'opOws (aram. sôp̄ā’ pǝsûqā’)

§ 58

203

'‡rd
Ë yis (aram. sîḏǝrā’)

§ 59

206

'ƒnm
o yis (aram. sîmānā’)

§ 60

208

'ﬂrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrā’)

§ 61

213

§yihgÃ ˚m §yÊrp
Ÿ yis (aram. sîp̄ǝrîn mûḡǝhîn)

§ 62

214

holgƒ v
œ (aram. ‘ăḡālâ)

§ 63

217

§OwhyEmwF p
K (aram. pûmêhôn)

§ 64

219

r≈zp
Ko (aram. pāzēr)

§ 65

221

'At
G gÃ ˚lLp
Ã (aram. pǝlûḡǝtā’)

§ 66

223

£yiqwF sKp
¸ (hebr. pǝsûqîm)

§ 67

226

'ot
G q
¯ s
i p
¯K (aram. pǝsiqtā’)

§ 68

228

hoHr
‡ p
Ko (hebr. pārāšâ)

§ 69

231

'oml
¯ v
o b
¯G yitb
¸G r
ﬁ y„dc
o (aram. ṣāḏê rabbṯî bǝ‘olmā’)

§ 70

233

l'EqzÕ x
e yGd
Ê t«yb
Ga h
a tﬁrwF c (hebr. ṣûraṯ hab-baîṯ dîḥezqē’l)

§ 71

235

hoxr
Ë q
o (hebr. qorḥâ)

§ 72

237

y„rq
⁄ (aram. qǝrê)

§ 73

239

'√yr
Ë q
a (aram. qaryā’)

§ 74

242

'otyGm
i l
a 'oby„rq
o (aram. qārêḇā’ lammîṯā’)

§ 75

244

'oqwF sKp
¸ 'oH'„r (aram. rē’šā’ pǝsûqā’)

§ 76

246

avyibr
Ì (aram. rǝḇîa‘)

§ 77

249

yEpr
ﬂ (aram. rāp̄ê)

§ 78

253

ropwO H (hebr. šôp̄ār)

§ 79

255

'oml
E H
¸ (aram. šǝlēmā’)

§ 80

257

£yÊrp
o s
¸ hoHl
» H
¸ (hebr. šǝlōšâ sǝp̄ārîm)

§ 81

260

£FwgF r
Ì t
Ga £EH (hebr. šēm targûm)

§ 82

262

'oHm
oG H
a (aram. šammāšā’)

§ 83

265

ryibt
¸G (aram. tǝḇîr)

§ 84

267
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hﬂrwO t
G (hebr. tôrâ)

§ 85

269

'oHl
¸ t
aG (aram. talšā’)

§ 86

271

tolt
ŸK (aram. tǝlāṯ)

§ 87

273

£FwgF r
Ì t
Ga (hebr. targûm)

§ 88

276

§y«nH
Ko l
e §y„rt
¸G (aram. tǝrên leššānîn)

§ 89

278

raWv
œ y„rt
KŸ (aram. tǝrê ‘ăśar)

§ 90

280
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The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Supplements

IOMS

International Organization for Masoretic Studies

JBL

Journal of Biblical Literature

JE

The Jewish Encyclopedia

JJS

Journal of Jewish Studies

JNSL

Journal of Northwest Semitic Languages

JQR

Jewish Quarterly Review

JSS

Journal of Semitic Studies

JTS

Journal of Theological Studies

MasSt

Masoretic Studies

OBO

Orbis biblicum et orientalis

OTS

Oudtestamentische Studiën

QH

Quaderni di Henoch

RB

Revue biblique

REJ

Revue des études juives

RISL

Revista Internacional de Semiótica e Lingüística

RHPR

Revue d´histoire et de philosophie religieuses

RHT

Revue d´histoire des textes

RivBiblIt

Rivista Biblica
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RV

Revista Vértices

SAMH

Studies in Ancient and Modern Hebrew (hSdxhw hqytvh tyrbvh §wSlb £yrqxm)
(em hebraico)

SF

Studia Friburgensia

SHLTL

Studies in the Hebrew Language and the Talmudic Literature (§wSlb £yrqxm
tydwmlth twrpsbw tyrbvh) (em hebraico)

SL

Studies in Language

StBibEx

Studies in Bible and Exegesis (twnSrpw 'rqm ynwyv) (em hebraico)

TC

Textual Criticism

UJE

The Universal Jewish Encyclopedia

VT

Vetus Testamentum

VTSup

Vetus Testamentum, Supplements

WTJ

Westminster Theological Journal

15. Outros Títulos
Leshonenu (wnnwSl) (em hebraico)
Sefarad: Revista del Instituto de Estudios Hebraicos y Oriente Próximo
Tarbiz (¶ybrt) (em hebraico)
Textus: Studies of the Hebrew University Bible Project (lS 'rqmh lvpm yrqxm :swXsqX
£ylSwryb tyrbvh hXysrbynw'h) (em inglês e em hebraico)
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