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RESUMO 

 

 Este trabalho analisa o uso dos binyānîm (derivações verbais) Piel e Hifil em seus 

sentidos factitivo e causativo no hebraico bíblico. Inicialmente foi analisado o estado da questão 

nos estudos dos binyānîm de forma geral, para se concentrar, na sequência, nos estudos sobre 

o Piel e Hifil nas discussões mais significativas dentro dos estudos acadêmicos.  

Para que se pudesse trabalhar com o corpus bíblico utilizou-se de um recorte das raízes 

verbais em Piel que tenham um correspondente Hifil, nesse recorte, foram encontrados 126 

raízes que correspondiam a esse recorte. De posse dessa seleção, procurou-se fazer um estudo 

do corpus bíblico do uso dessas formas verbais de modo sincrônico, verificando a ocorrência 

em paralelo das duas formas (Piel:Hifil) e os sentidos factitivo/causativo, presentes ou não no 

uso na Bíblia Hebraica. Foram selecionadas, quando possível, ocorrências que possuíssem 

mesma pessoa verbal, conjugação e sintaxe. 

 Foi analisada a tradução da versão grega (LXX) de modo a verificar a correspondência 

de entendimento dos sentidos factitivo/causativo do Piel/Hifil, em uma versão antiga não 

semítica de modo a confirmar ou não a percepção desses sentidos à época dessa versão. Com o 

mesmo objetivo, procurou-se verificar no Targum, tradução antiga de língua cognata semítica 

(aramaico), a correspondência da tradução dos sentidos factitivo/causativo nos binyānîm 

equivalentes do aramaico. 

 Por fim, analisou-se, por meio de tabelas comparativas, o resultado da pesquisa do uso 

no corpus bíblico em hebraico, grego e aramaico de modo a verificar as conclusões possíveis 

sobre os sentidos factitivo/causativo dessas raízes no hebraico bíblico. 

 

Palavras-chave: Factitivo – Causativo – Piel – Hifil – Binyānîm – Derivações do Hebraico 

Bíblico – Graus Verbais do Hebraico Bíblico. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the use of the binyānîm (verbal derivations) Piel and Hifil in their 

factitive and causative senses in the biblical Hebrew. Initially the state of the issue was analyzed 

in the Binyānîm studies in general, to focus on the follow-up to Piel and Hifil studies in the 

most significant discussions within academic studies. 

In order to be able to work with the biblical corpus we used a cut of the verbal roots in 

Piel that have a corresponding Hifil, in this cut, we found 126 roots that corresponded to this 

cut. With this selection, a study was made of the biblical corpus of the use of these verbal forms 

in a synchronic way, verifying the parallel occurrence of the two forms (Piel/Hyphil) and the 

factitious / causative senses, present or not in use in the Bible Hebrew. Occurrences with the 

same verbal person, conjugation and syntax were selected, when possible. 

The translation of the Greek version (LXX) was analyzed in order to verify the 

correspondence of the factitive / causative senses of the Piel / Hifil in an old non-Semitic version 

in order to confirm or not the perception of these senses at the time of this version. For the same 

purpose, it was sought to verify in the Targum, an old translation of the Semitic cognitive 

language (Aramaic), the correspondence of the factitive / causative translation in the equivalent 

binyānîm of Aramaic. 

Finally, the results of the search for use in the biblical corpus in Hebrew, Greek and 

Aramaic were analyzed using comparative tables to verify the possible conclusions about the 

factual / causative meanings of these roots in Biblical Hebrew. 

 

Keywords: Factitive - Causative - Piel - Hifil - Binyānîm - Derivations from Biblical Hebrew 

- Verbal Grades from Biblical Hebrew. 
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ALFABETO HEBRAICO 

QUADRÁTICO ARCAICO QUMRAN CURSIVA RASHI TRANSLITERAÇÃO PRONÚNCIA 

a a AaA a ʾ sem som 

B b b b B b, v b, v 

g g g g g 
 ga, gue, gui, 

go, gu 

d d d d d d 

h h h h h 

r fraco e sem 

som no final 

das palavras 

w u u w w v 

z z z z z z 

x H H H ḥ r bem forte 

j T ]T T ṭ t 

y i y y y i 

K k $ k K k K K k k, k, k k, r bem forte 

l l l l l 
l, mesmo no 

final 

m ~ m M m M M m m m 

n ! n N n N N n n n 

s s x x s ss 

[ o O [O ʿ sem som 

P p @ p P p P P p p, f, f p,  f, f 

c # x X c C c C ṣ ts 

q q Qq q q q 

r r r r r 

r bem fraco 

como na 

palavra hora 

f v w S s ś š ss  ou x  

t t t t t t 



 

 

SINAIS VOCÁLICOS DO HEBRAICO / ARAMAICO BÍBLICO1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Os sinais vocálicos não eram usados no hebraico antes do século VI d.C., quando um grupo de sábios 

judeus chamados de massoretas criaram um complexo sistema de vocalização e cantilação do hebraico, 

dentre os grupos de sinais massoréticos que prevaleceram, o tiberiense é o que é usado nas edições 

modernas da Bíblia Hebraica. Inscrições arcaicas não utilizavam esses sinais e o hebraico moderno não 

se utiliza dos sinais vocálicos, a não ser quando para evitar leituras dúbias. 
2 Aqui os acentos são só representações e não indicam, como no português, mudança de pronúncia das 

vogais. 
3 Somente será usado para o shevá audível, ou seja, o que é pronunciado, o shevá não pronunciado não 

será transliterado. 

SINAL VOGAL QUE 

REPRESENTA 

Transliteração 

Utilizada2 

Pronúncia 

atual 
NOME 

QUADRÁTICA CURSIVA 

¤; idem a a a pătaḥ 

¤] idem a ă a ḥăṭef pătaḥ 

¤' idem a ā ou  ɔ a ou ó ou ô 

qāmeṣ gadol 

ou qameṣ 

qāṭān 

¤e idem e ē e ou ey ṣērē 

¤, idem e e e ou é səgôl 

¤/ idem e ĕ e ou é ḥăṭep segôl 

¤i idem i i i ḥîreq 

y¤i י¤i i î i 
ḥîreq  mālē 

ou  ḥîreq yud 

¤o idem o o ô ou ó ḥōlem 

wO¤ ֹו¤ o ô ô ou ó ḥōlem wav 

¤\ idem o ŏ ô qāmeṣ hatûf 

¤u idem u u u qubbûṣ 

W¤ ּו¤ u û u šûreq 

¤. idem 

‘e’ ou somente 

representa a 

ausência de 

vogal 

ə 3 
e ou sem 

pronúncia 
šəwā 



 

 

ALFABETO ÁRABE  

Final Medial Inicial Isolada Transliteração 

 ’ ا ا ـا ـا

 b ب بـ ـبـ ـب

 t ت تـ ـتـ ـت

 t ث ثـ ـثـ ـث

 j ج جـ  ـجـ  ـج

 ḥ ح حـ  ـحـ  ـح

 ḫ خ خـ  ـخـ  ـخ

 d د د ـد ـد

 d ذ ذ ـذ ـذ

 r ر ر ـر ـر

 z ز ز ـز ـز

 s س سـ ـسـ ـس

 š ش شـ ـشـ ـش

 ṣ ص صـ ـصـ ـص

 ḍ ض ضـ ـضـ ـض

 ṭ ط طـ ـطـ ـط

 ẓ ظ ظـ ـظـ ـظ

http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%A7
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%A8
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AC
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AE
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B6
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B7
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B8


 

 

 ‘ ع عـ ـعـ ـع

 ḡ غ غـ ـغـ ـغ

 f  ف فـ ـفـ  ـف

 q  ق قـ ـقـ  ـق

 k ك كـ ـكـ ـك

 l ل لـ ـلـ ـل

 m م مـ ـمـ ـم

 n ن نـ ـنـ ـن

 h ه هـ ـهـ ـه

 w و و ـو ـو

 y ي يـ ـيـ ـي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%B9
http://en.wikipedia.org/wiki/%D8%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%81
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%82
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%83
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%84
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%85
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%86
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%87
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%88
http://en.wikipedia.org/wiki/%D9%8A


 

 

VOGAIS DO ÁRABE 

Vogais Breves Nome 
Nome em 

Árabe 
Transliteração 

 
 
َ fatḥah فتحة a 

 
 
َ ḍammah ضمة u 

 

  َ  
kasrah  كرسة i 

   

   

   

Vogais longas Nome Transliteração 

ا    َ  fatḥah alif ā 

ى    َ  fatḥah alif maqṣūrah ā / á / ỳ 

و   َ  ḍammah wāw ū 

ي    َ  kasrah yā’ ī 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SILABÁRIO GEEZ 

 Nome ă ū ī ā ē ĕ ō Transliteração 
Semítico 

árabe hebraico 

1 hōi ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ h ה ه 
2 lawe ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ l ל ل 
3 ḥaut ሐ ሑ ሒ ሓ ሔ ሕ ሖ  ḥ ח  ح 
4 māi መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ m מ م 

5 šaut ሠ ሡ ሢ ሣ ሤ ሥ ሦ š 
ش 

 س
 ׂש ׁש 

6 reʔes ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ r ר ر 

7 sāt ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ s 
س 

 ث
 ס

8 qaf ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ q ק ق 
9 bēt በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ b ּב ب 
10 tawe ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ t ּת ت 
11 ḥarm ኀ ኁ ኂ ኃ ኀ ኅ ኆ ḫ خ  
12 nahās ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ n נ ن 
13 ʔalf አ ኡ ኢ ኣ ኤ እ ኦ ʔ  א 
14 kāf ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ k ּכ ك 
15 wāwī ወ ዉ ዊ ዋ ዌ ው ዎ w ו و 
16 ʕain ዐ ዑ ዒ ዓ ዔ ዕ ዖ ʕ ע ع 
17 zai ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ z ז ز 
18 yaman የ ዩ ዪ ያ ዬ ይ ዮ y י ي 
19 dant ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ d ּד د 
20 gaml ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ g ּג ج 
21 tait ጠ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ ṭ ط  

22 pạit ጰ ጱ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ p ̣  enfático ּפ 

23 ṣadai ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ṣ צ ص 

24 ḍappa ፀ ፁ ፂ ፃ ፄ ፅ ፆ ḍ ض  

25 af ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ f פ ف 

26 pa ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ p  
ps levemente 

assibilado 

 



 

 

ALFABETO GREGO E TRANSLITERAÇÃO UTILIZADA4  

Forma 

Maiúscula 

Forma 

Minúscula 
Nome Transliteração Som 

A a alfa a a 

B b beta b b 

G g gama g 

g, sempre 

como em ga, 

gue, gui, go, 

gu 

D d delta d d 

E e épsilon e e 

Z z dzeta z dz 

H h eta ê e 

Q q theta th 
th, como em 

inglês think 

I i iota i i 

K k kapa k k 

L l lambda l l 

M m mü m m 

N n nü n n 

X x ksi ks ks 

O o ómicron ó ó 

P p pi p p 

R r rô r r 

S s j  sigma s ss 

T t tau t t 

U u üpsilon y 
ü , como em 

müller  

F f fi f f 

C c chi k 

r bem forte, 

como o chet 

(x) hebraico 

Y y psi ps ps 

W w ômega ô ô 

 

 

 

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

 



 

 

ALFABETO SIRÍACO JACOBITA E TRANSLITERAÇÃO UTILIZADA  
Final ou 

Medial 

Isolada 

Final         

ligada 
Medial Inicial Nome Transliteração Som 

A a#  a# A $PFlAX Olaf ‘ sem som 

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

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

ga, gue, gui, go, gu 

D d d D  tFlXD  Dolat d d 

h h# h# h  YEh Hei h 

r fraco e sem som 

no final das 

palavras 

v v# v# v vFv Uau w v 

z z# z# z  NyFz Zain z z 

O O# o# o  t#yEo Heth ḥ r bem forte 

J ~j j J  t#yEJ Dteth ṭ t 

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

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

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

M M# m# m  Mym Mim m m 

N N# n# n  Nvn Nun n n 

S S# s# s  tFkmEs Samcat s ss 

I I# i# i  aEi Ee “ sem som 

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

Z Z# Z# Z hEDZ Dsode ṣ ts 

Q Q# q# q Pvq Qof q q 

R r r R  WyR Rix r 
r bem fraco como 

na palavra hora 

W W# w# w  N#y#w Xin  ś š x ou ss 

T t# t# T vFT Tau t t 

 



 

 

ALFABETO SIRÍACO ESTRANGELA E TRANSLITERAÇÃO UTILIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final ou 

Isolada 

Inicial / 

Medial 
Nome Transliteração Som 

 a  alaf ‘ sem som 

B B  Bet b, v b, v 

g g  Gamal g 
sempre como em ga, 

gue, gui, go, gu 

 d  Dalat d d 

 h  Hei h 
r fraco e sem som no 

final das palavras 

 w  waw w v 

 z  Zain z z 

X X  Heth ḥ r bem forte 

j j  teth ṭ t 

y y  Iod y i 

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

l l  Lamad l l, mesmo no final 

~ m  Mim m m 

! n  Nun n n 

S s  Semcat s ss 

: [  E “ sem som 

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

 c  tsade ṣ ts 

Q q  Qof q q 

 r  Resh r 
r bem fraco como na 

palavra hora 

V V  shin  ś š x ou ss 

 t  Taw t T 



 

 

ALFABETO UGARÍTICO 

 

SÍMBOLO 
SÍMBOLO 

ALTERNATIVO 
TRANSLITERAÇÃO HEBRAICO ÁRABE 

 a ’a  أ   ַא 

 e ’i  ִּإ   א 

 u ’u   أ   א 

 b b ب ּב 

 g g ج ּג 

 d d د ד 

 D d ذ ד 

 H h ه ה 

 w w و ו 

 z z ز ז 

 ˙ ḥ ح ח 

 h ḫ خ כ 

 † ṭ ت ט 

 Ω ẓ ص צ 

 y y ي י 

 k k ك כ 

 l l ل ל 

 m m م מ 

 n n ن נ 

 S s س ס 

 c s̀ س ס 

 o ‘ ع ע 

 © ǵ غ ע 

 p p ּפ  

 ß ṣ ص צ 

 q q ق ק 

 r r ر ר 

 s š ش ׁש 

 t t ت ּת 

 i t ث ת 

  Símbolo de divisão de 
palavra   

 



 

 

ABREVIATURAS 

 

 

ACF  Almeida Corrigida Fiel 

ARA   Almeida Revista e Atualizada 

ARC   Almeida Revista e Corrigida 

AL  Assyrian Languages  

  <http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/search.php> 

BH   Bíblia Hebraica 

BHS  Bíblia Hebraica Sttutgartensia 

BJ   Bíblia de Jerusalém 

BV   Bíblia Viva 

BW10   Software Bible Works 10 

CAL  Comprehensive Aramaic Lexicon Project 

CDG  Comparative Dictionary of Geez – Wolf Leslau 1991 

CHAL  HOLLADAY; KÖHLER. A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old 
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Introdução 

 

 

 

 O estudo do verbo hebraico tem sido a área mais produtiva nas pesquisas sobre a Bíblia 

Hebraica. Aspectos léxicos, sintáticos, semânticos, exegéticos e até teológicos, têm produzido 

uma grande quantidade de material acadêmico, bem como diversos embates sobre os reais 

sentidos e usos do verbo nas línguas semíticas e no hebraico bíblico. 

 A maior proficiência de trabalhos sobre o verbo hebraico, nos últimos anos, se deu na 

área da sintaxe verbal, seu gênio na narrativa e poesia, nas diversas formas de expressão 

encontradas na Bíblia Hebraica. Embora essa questão ainda esteja em discussão nos detalhes da 

abordagem sobre a sintaxe do verbo no hebraico bíblico, no geral há certa concordância nas 

conclusões sobre essa questão. 

 Nos estudos relativos aos binyānîm encontramos outra situação, ainda que haja muitos 

trabalhos pontuais em artigos sobre determinadas formas específicas, principalmente sobre o Piel 

e o Nifal, estudos sobre os outros binyānîm são menos frequentes e ainda não conclusivos, 

fazendo com que o debate permaneça mais aberto e sujeito às mais diferentes opiniões entre os 

gramáticos e linguistas.  

 O trabalho fundador do debate sobre os binyānîm Piel iniciou-se de forma mais ampla no 

texto de Goetze (1942), esse tipo de abordagem foi amplamente estudada por Ernst Jenni em uma 

obra denominada Das hebräische Pi‘el [o Piel Hebraico] (1968). Nesse texto, Jenni tratou 

principalmente sobre os verbos em Piel, notório pelo próprio título e abrangência da abordagem 

sobre essa forma verbal. A obra de Jenni causou polêmicas e questionamentos, logo após a 

publicação, Claassen (JNSL, 1971, p. 3-10) levanta sérias críticas à abordagem de Jenni, 

mostrando os problemas da visão sobre o binyān Piel desenvolvidos naquele trabalho. 

Posteriormente,  Kouwenberg (2010), com base nos estudos comparativos sobre o acadiano, 

explora de modo abrangente, nessa língua, em comparação com as línguas semíticas, os vários 

aspectos gramaticais e linguísticos das derivações verbais. Pode-se constatar que o trabalho de 

Jenni foi seguido pelos estudos acadêmicos logo após a sua publicação, acrescentando-se 

posteriormente as conclusões de Kouwenberg aos debates mais recentes, como visto em Waltke 

e O’Connor (2006) e Beckman (2015), que faz uma revisão crítica ao trabalho de Waltke e 

O’Connor. 

 As abordagens sobre os binyānîm foram inicialmente diacrônicas, uma metodologia de 

estudo da gramática histórico-comparativa frequente nos estudos bíblicos e de línguas semíticas, 
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tanto as línguas mais próximas, o semítico do Noroeste (ugarítico, canaanita (inclui o hebraico e 

aramaico)), quanto as mais distantes do hebraico bíblico (principalmente o acadiano, árabe e 

etíope antigo (geez)). Posteriormente os aspectos sincrônicos foram privilegiados em detrimento 

aos diacrônicos. 

 Como era frequente nas gramáticas clássicas do hebraico bíblico, a abordagem dos verbos 

hebraicos de forma tradicional, definindo os significados de cada  binyān com um único sentido 

ou alguns sentidos básicos, sem verificar os outros usos mais amplos e diferenciados dessas 

formas verbais, os trabalhos acadêmicos acabaram por perpetuar esse tipo de abordagem, muitas 

vezes sem exemplos tirados do uso na Bíblia Hebraica ou com poucos exemplos ajustados às 

definições padrões tradicionais. 

 Em estudos mais atuais, busca-se uma visão mais sincrônica, metodologia que usaremos 

nesse trabalho. Adotaremos, assim, uma metodologia que leve em conta os trabalhos já realizados 

no espectro da análise sincrônica das raízes verbais. Porém, dentro do espectro da análise 

sincrônica, procuraremos mostrar os vários outros usos presentes no texto da Bíblia Hebraica, 

que evidenciem uma abordagem menos simplista sobre esses usos, comparando esses usos com 

as traduções antigas: LXX e Targum. 

 Principalmente após o advento da tecnologia da informação, com a criação de softwares 

de estudo bíblico e de páginas da web com estudos comparativos das línguas semíticas, nossa 

capacidade de análise do corpus bíblico se ampliou, capacitando-nos a trabalhar com uma 

enorme massa de dados de várias línguas cognatas ao hebraico, bem como as diversas versões 

da Bíblia Hebraica, antigas e atuais. Sendo assim, a possibilidade de cruzamento dessa imensa 

massa de dados, a filtragem e o relacionamento entre as raízes e as formas de ocorrência no 

corpus bíblico, possibilita-nos uma análise mais precisa e com uma maior quantidade de exemplo 

dos usos dos binyānîm. 

 O primeiro capítulo desse trabalho procura estabelecer uma visão geral do sistema verbal 

binyānîm no hebraico bíblico, o estado da questão nas diferentes gramáticas clássicas e atuais 

sobre a questão dos sete diferentes binyānîm. 

 No segundo capítulo, procuraremos fazer uma leitura crítica da abordagem sobre o binyān 

Piel nas gramáticas clássicas e nas discussões de autores consagrados, que trabalharam mais a 

fundo no estudo desse binyān, principalmente no que diz respeito ao estudo sobre os sentidos 

factitivo/causativo. 

 O terceiro capítulo fará uma leitura crítica a respeito do binyān Piel, seus principais 

significados abordados nas gramáticas clássicas e em estudos consagrados, verificando 

principalmente a abordagem sobre os sentidos factitivo/causativo. 
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 O quarto capítulo fará a mesma leitura crítica a respeito do binyān Hifil, seus principais 

significados abordados nas gramáticas clássicas e em estudos consagrados, verificando 

principalmente a abordagem sobre os sentidos factitivo/causativo. 

O quinto capítulo, por meio do uso dos softwares de estudo bíblico e páginas da web, 

procura trabalhar a massa de dados dos verbos do hebraico bíblico, filtrando a pesquisa de modo 

a se fazer um recorte somente de verbos em Piel que tenham o seu correspondente em Hifil, 

ignorando as formas passivas e as raras (Pilpel, Afel),  justamente com o propósito de estabelecer 

a diferença / semelhança dos usos dessas duas formas na Bíblia Hebraica. Ao invés de se fixar 

somente nas definições padrões dos binyānîm, procuramos ampliar o entendimento dessas 

formas; para tanto, procuramos adotar uma metodologia mais abrangente, levando em conta as 

seguintes proposições:  1) O período longo de uso da língua hebraica pode ter afetado o uso em 

diferentes períodos dos livros da Bíblia pelos muitos autores em diferentes épocas; 2) O aspecto 

sincrônico da língua deve ser privilegiado mais do que o diacrônico; 3) O significado léxico deve 

ser analisado para que se perceba as interferências semânticas distintas em cada verbo estudado; 

4) Deve se levar em conta se determinado verbo é afetado por outras palavras dentro dos 

contextos de uso em passagens específicas da Bíblia Hebraica; 5) As transformações semânticas 

que podem ter ocorrido, de forma que o verbo em determinado binyān tenha perdido seus 

sentidos “causativos” ou “factitivos” e tenha passado a ser utilizado de uma forma distinta dos 

sentidos comuns do binyānîm. 6) a versão grega conhecida como LXX será importante na análise 

do sentido do verbo hebraico, por se tratar da primeira tradução da Bíblia Hebraica conhecida, e 

pelo fato de tentar transferir o significado de uma língua semítica para uma língua indo-europeia. 

7) o Targum será utilizada para verificar como uma língua semítica bem próxima ao hebraico 

transportou os significados e sentidos factitivo/causativo.  

Por meio dos softwares de estudos bíblicos (LG7, BW10) e léxicos do hebraico bíblico 

(NDITEAT, HALOT, EBDB, DITAT, HCL), trabalhando com a massa de dados do texto padrão 

da BH, encontramos 126 verbos que correspondem a todas as raízes verbais do hebraico bíblico 

que têm um Piel com um correspondente Hifil. Numeramos essas raízes de 1 a 126 de modo a 

podermos trabalhar com essa massa de dados para uma análise sincrônica.  

Para os significados dos verbos colocaremos a raiz verbal do hebraico bíblico, seus 

significados básicos nos léxicos mais consagrados do hebraico bíblico (NDITEAT, HALOT, 

EBDB, DITAT, HCL), e quando necessário, as raízes das línguas cognatas ao hebraico: aramaico, 

árabe, acadiano, etíope, siríaco e ugarítico, definidas nesses léxicos e em léxicos específicos de 

cada língua (CDA, CDG, CSD, LANE, DUL) de forma a verificar a contribuição desses léxicos 

para a compreensão semântica das raízes do hebraico bíblico. 
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Para a comparação entre Piel e Hifil, verificaremos os usos das formas na BH, em Piel e 

Hifil, desses 126 verbos em um quadro paralelo, privilegiando as ocorrências que tenham 

semelhança sintática, de conjugação, e, quando possível de pessoa verbal com a ocorrência na 

BH.  

Faremos uma tradução própria, por equivalência formal5, para que se verifique os sentidos 

factitivos/causativos do Piel/Hifil, optamos por não utilizar as traduções tradicionais em 

português para que se possam destacar os sentidos factitivos/causativos das raízes verbais, o que 

tais versões nem sempre fazem, por seguirem, muitas vezes, a versão latina conhecida como 

Vulgata ou a versão grega, denominada LXX, sem levar em conta os sentidos próprios do 

hebraico bíblico no uso dos binyānîm. 

Nossa análise não se aprofundará em cada binyān de forma exaustiva, pois o objeto de 

nossa pesquisa se dá no âmbito da relação Hifil/Piel/ em seus sentidos Factitivos/Causativos, o 

uso na Bíblia hebraica e as possíveis traduções desse sentido. 

 Geralmente, nas gramáticas do hebraico bíblico, nas análises dos significados dos binyānîm, 

a ênfase recai nos aspectos diacrônicos da língua, nos estudos etimológicos e na linguística 

comparada das línguas semíticas. Cook (2002, p. 192) informa que nos estudos da Bíblia e 

hebraica, bem como nos estudos semíticos em geral,  

 

a mudança geral da primazia de abordagem diacrônica para uma sincrônica é evidente 

ao comparar as discussões do século XIX a respeito de formas verbais semíticas mais 

antigas (...) e os estudos dos últimos quarenta anos, alguns dos quais intencionalmente 

evitam a antiga abordagem diacrônica. (...), mesmo assim, o debate sobre a abordagem 

sincrônica versus diacrônica continua dentro do campo de estudos bíblicos. 

 

Os estudos diacrônicos são importantes e contribuem muito para o estudo de línguas 

antigas, em que há a perda dos significados originais por causa da nossa distância histórico-

cultural. Porém, somente esses fatores não são suficientes para o entendimento dos binyānîm na 

Bíblia Hebraica, outros elementos de análise devem ser levados em conta, portanto, utilizaremos 

das seguintes problemáticas em nossa metodologia: 

1) O período longo de uso da língua hebraica pode ter afetado o uso em diferentes 

períodos dos livros da Bíblia pelos muitos autores em diferentes épocas; 

2) O aspecto sincrônico da língua deve ser privilegiado mais do que o diacrônico, tendo 

em vista que o aspecto sincrônico privilegia o uso em dado contexto, ao contrário do 

 
5 O termo, consagrado por Nida (1964), é utilizado para se referir a uma tradução que privilegie a forma 

da língua de partida, mesmo que sacrifique um pouco a forma da língua de chegada, se deixar, contudo 

de ser incompreensível. 
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diacrônico, que é útil somente quando se estuda a história do desenvolvimento da 

língua. 

3) O significado deve ser priorizado para que se perceba as interferências léxicas 

distintas em cada verbo estudado; 

4) Deve se levar em conta se determinado verbo é afetado por outras palavras dentro dos 

contextos de uso em passagens específicas da Bíblia Hebraica. 

5) As transformações semânticas que podem ter ocorrido, de forma que o verbo em 

determinado binyān tenha perdido seus sentidos “causativos” ou “factitivos” e tenha 

passado a ser utilizado de uma forma distinta dos sentidos comuns do binyān. 

6) Questões estilísticas que podem ter feito com que determinados autores utilizassem 

os binyānîm simplesmente como recurso literário, para se ajustarem a rima ou ao 

paralelismo da poesia hebraica. 

7) Gramaticalização = perda da associação semântica (ver AZEREDO, 2010, p. 200-

201), também Beckman (2015, p. 62, 2.5) “perda do significado léxico”. 

 

Como dito acima, nossa pesquisa se utilizará de uma análise sincrônica, ou seja, levará 

em conta o significado léxico dos verbos à medida que são utilizados em seus contextos no corpus 

literário da Bíblia Hebraica.  

Foram listados somente os verbos em Piel que tenham seus correspondentes em Hifil, 

ignorando as formas raras como Pilpel, Afel, dentre outras. Ignoraram-se também as formas 

passivas Pual e Hofal. O Apêndice A tem a numeração (de 1 a 126) de todos os verbos 

encontrados que correspondem a esse recorte, portanto, o número que precede o verbo analisado 

corresponde aquela numeração, já os números em romano após o verbo analisado correspondem 

a verbos homógrafos, mas que possuem raízes distintas. 

As raízes são alistadas no Qal, Piel e Hifil com os significados correspondentes e uma 

tradução própria, os exemplos, contudo, são dados somente de verbos Piel/Hifil. O texto bíblico 

adotado é o Texto Massorético da Bíblia Hebraica Stutgartensia.6  

 Os verbos listados no apêndice A estão em ordem alfabética de acordo com a raiz. Quando 

possível, será colocada a raiz no perfeito de terceira pessoa masculino singular, caso contrário, 

será colocada a forma atestada na Bíblia Hebraica. 

 Para que seja feito um recorte mais preciso no objeto da pesquisa, e para situá-la no debate 

 
6 A pesquisa das formas foi feita com o software Bibleworks 10© com base no banco de dados WTM, JDP 

- Groves-Wheeler Westminster Morphology and Lemma Database (WTM) e com o Logos Bible Software 

7©.   
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atual de factitividade / causatividade, listaremos em apêndice todos os verbos Piel que tenham 

seus respectivos correspondentes em Hifil, justamente para verificar se análises dessas formas 

correspondem exatamente aos diversos usos na Bíblia Hebraica ou outros fatores léxico-

semânticos-sintáticos interferiram no sentido de tais formas. Foram identificados os verbos que 

correspondem a esse recorte: verbos em Piel com correspondentes em Hifil. 

 Para definição semântica de análise adotou-se os seguintes conceitos: 

 1) Factitividade: verbos que dão o sentido de “causar a alguém o possuir certa qualidade” 

(BLAU, 2010, p. 229); 

 2) Causatividade: verbos que dão o sentido de “causar a alguém o fazer algo” (BLAU, 2010, p.  

229).7 

 Para efeito de comparação, quando se mostrarem importantes para nossa análise, 

utilizaremos também as versões antigas conhecidas como LXX (Septuaginta) e  Targum, 

representantes de tradições exegéticas antigas da Bíblia Hebraica, quando necessário, outras 

versões antigas e traduções modernas da Bíblia Hebraica serão utilizadas também com objetivos 

comparativos. 

Logo na sequência do quadro comparativo das ocorrências, verificaremos a tradução da 

LXX para comprovação se o significado traduzido corresponde aos sentidos factitivos/causativos 

do verbo hebraico. Logo após, verificaremos a tradução do Targum para a comprovação se foi 

feito o uso, no aramaico, do binyān equivalente, conjugação, significado lexical e sentidos 

factitivo/causativo.  

Em apêndice (Apêndice A), elaboramos uma tabela comparativa das 126 raízes de verbos 

hebraicos que aparecem no Piel e que possuem um Hifil correspondente, destacando os sentidos 

factitivos / causativos verbos em Piel.  

No Apêndice B foram listados todos os versos analisados na BH, LXX e Targum seus 

respectivos sentidos e formas verbais encontradas. 

No Apêndice C foram feitos os recortes comparativos das equivalências de sentidos entre 

as formas verbais da BH, as equivalências e diferenças de sentidos entre o Piel e Hifil e a 

concordância dessas equivalências e diferenças com as versões da LXX e do Targum, 

possibilitando assim, a verificação do uso e atribuições de sentidos factitivos/causativos, 

concordantes ou divergentes dentro do corpus comparativo das 126 raízes analisadas. 

 

 
7 Preferimos essas definições mais claras e suscintas de Blau às de: Beckeman (2015), Kouwenberg 

(2010), Waltke e O’Connor (2006). 
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1. Visão geral do sistema verbal binyānîm no hebraico bíblico8 

 

 

 

As formas verbais do hebraico bíblico, conhecidas por binyānîm, seguem as mesmas 

características das línguas semíticas, contudo, não encontra paralelo no português, pois envolve 

aspectos relacionados à voz verbal (diátese verbal), e outros aspectos inexistentes na morfologia 

da língua portuguesa, tais como: intensidade, causatividade, reciprocidade9, dentre outros 

aspectos que serão abordados nos tópicos seguintes. 

 O debate sobre os binyānîm se iniciam pela dificuldade de se estabelecer uma 

nomenclatura apropriada para essas formas verbais. Essa dificuldade se dá justamente por falta 

de equivalência linguística entre o hebraico bíblico e as línguas ocidentais, que não possuem as 

mesmas características das línguas semíticas.  

 O termo  ּבִּ נְ י  ן  (binyān)10, plural  ּבִּ נְ י  נִּ ים (binyānîm), vem de uma raiz que significa 

construção (ver NDITEAT 1215); aparece também em outras línguas semíticas com o mesmo 

sentido11. Como termo técnico é usado para descrever as várias formas do verbo hebraico, tanto 

nos estudos do hebraico moderno quanto nos estudos do hebraico antigo. De acordo com Waltke 

e O'Connor (2006, p. 351) os gramáticos antigos utilizaram esse termo para tratar dessas formas 

verbais e, no caso de gramáticas antigas que tinham por base o latim, utilizou-se o termo 

conjugatio, termo ainda utilizado em algumas gramáticas do hebraico bíblico.12 

 A multiplicidade de nomenclaturas não se encerra por aí, usam-se também os termos 

 
8 Escrevi um texto sobre os binyānîm do hebraico bíblico para aula do curso de  Mestrado Livre em 

Teologia do Antigo Testamento do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tognini, o texto não foi 

publicado, mas está disponível em: RIBEIRO NETO. Graus verbais do hebraico bíblico. in:  

<https://www.academia.edu/6060431/Tema_Graus_Verbais_do_Hebraico_B%C3%ADblico> acesso em 

24 jun. 2016. Aproveitei aqui algumas das considerações daquele texto com várias  modificações. 
9 Embora a língua portuguesa não possua essas características em sua morfologia, estes aspectos podem 

ser traduzidos por meio de perífrases (substituição de um termo por uma sequência de palavras) e palavras 

auxiliares, que contribuem para o transporte das relações semânticas entre as duas línguas. De acordo com 

Lambdin (2005, p. 42), ao definir o significado causativo do Hifil, aconselha, entretanto, procurar uma 

forma mais idiomática para a tradução do aspecto causativo do verbo ao invés de se usar perífrases. 
10 “na gramática: cada uma das sete formas (facetas) principais do verbo” (EVEN-SHOSHAN, 2011, p. 

71, verbete  ְנָין  .(ּבִּ
11 O fenício tem a raiz  ynb (bny), construir; no ugarítico temos  a raiz bny (bny), construir; no árabe 

temos a raiz ب ن اء   (binaā’), construção; ب نَّاء   (bannaā’), construtor, pedreiro; o siríaco tem ܒܢܐ (bno’); 

no aramaico há a raiz בני (bnî),  ָּבָנה (bānāh), construir. 
12 Prefere-se reservar o termo “conjugação” às categorias verbais do hebraico bíblico relacionadas às 

conjugações verbais do perfeito (sufixal) e imperfeito (prefixal). 
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“derivação” ou “forma”, “aumento” (MURAOKA, 2005), “troncos” (BAUMGARTNER, 1991), 

em inglês se usa stem (haste, tronco), verbal themes (BLAU, 2010), verbal diatheses (diátese 

verbal) (EDZARD, 2012 in: The Semitic Languages: an international handbook, p. 499), e  no 

alemão, usa-se Stammesmodifikatione (LAMBDIN, 2003)13, modificação de tronco.  

Waltke e O’Connor informam-nos: “Outros eruditos chamam binyanim ‘paradigmas 

verbais’, ‘modificações’, ‘temas’ ou ‘estirpes’ (do latim, stirps ‘talo, cepo’). Atualmente usamos 

o termo comum ‘graus verbais’, muito embora ele também corra o risco de ser enganoso.” (2006, 

p. 352). Para manter a nomenclatura mais clássica, usaremos nesta tese, o termo hebraico, no 

singular binyān, e no plural binyānîm. 

Os binyānîm são em número de sete e formam-se a partir de uma raiz básica que os 

antigos gramáticos chamavam de קל (qal). Uma outra nomenclatura empresta os paradigmas 

dos gramáticos árabes, utilizando o termo פעל (pā‘al)14. Nessa raiz básica acrescentam-se 

prefixos e infixos consonantais, duplicação ou ainda alterações vocálicas, que indicam as nuanças 

semânticas que são acrescentadas à raiz verbal.  

A forma tradicional das gramáticas hebraicas de descrever os binyānîm é da seguinte 

forma:  

Pāal /  Qal15 - em geral, ativo simples, o sujeito executa a ação simples do 

verbo. 

Nifal  - em geral, passivo simples, o sujeito sofre a ação simples do verbo. 

Piel -  em geral, ativo intensivo, o sujeito executa a ação do verbo de forma 

intensiva. 

Pual - em geral, passivo intensivo, o sujeito sofre a ação do verbo de forma 

intensiva. 

Hitpael  - em geral, reflexivo ou recíproco, o sujeito executa e sofre a ação do 

verbo ao mesmo tempo.  

Hifil  - em geral, ativo causativo, o sujeito causa a ação do verbo. 

 
13 Traduzido a partir do texto em inglês. 
14 no árabe o termo é   ف ع ل  (fa’ala), que significa fazer, operar, realizar. Raiz comum a outras línguas 

semíticas, como por exemplo, o siríaco, que tem  ܦܥܐܠ (pā‘alā), trabalhador. As gramáticas árabes 

modernas utilizam-se do termo “Forma” juntamente com números romanos, ou seja, Forma I-XV e os 

يد   são chamados “verbos derivados” ou pelo termo árabe בנינים ز   ʾal-mazīdu = aumentado, derivado أ ْلم 

(COWAN, 2007, p.138). 
15 Estamos utilizando nessa tese uma forma aportuguesada dos termos, conforme utilizados em Berezin 

(2003, p. XXXIV). 
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Hofal  - em geral, passivo causativo, o sujeito sofre a causa da ação do verbo. 

Devido às incongruências linguísticas entre o árabe e o hebraico, a raiz פעל gera 

problemas na conjugação dos binyānîm nos verbos hebraicos, principalmente por causa da 

impossibilidade de sinalização da duplicação das consoantes guturais mediais, e a consoante reish 

َ  ) Enquanto o árabe usa o sinal diacrítico shadda .(אחהע ר) ) acima da consoante duplicada, o 

hebraico usa o daguesh ( ּ )  no meio da consoante, porém, as guturais e o reish, no hebraico, não 

permitem o daguesh, sendo assim, os gramáticos do hebraico preferiram usar a raiz  ַטל  16(qāṭal) ק 

para formação dos binyānîm. De acordo com o uso dessa raiz, a nomenclatura dos binyānîm 

passa a ter a seguinte forma: 

 

Paal /  Qal - pā‘al ou qal >   לַט ק  (qāṭal) 

Nifal  - nif‘al > ְקַטל  (niqṭal) נִּ

Piel - pi‘êl > ל ט   (qiṭṭēl) קִּ

Pual - pu‘al > ַטל  (quṭṭal) ק 

Hitpael  - hitpa‘êl > ל ְתַקט   (hitqaṭēl) הִּ

Hifil  - hif‘îl > יל ְקטִּ  (hiqṭîl) הִּ

Hofal - hɔf‘al – ְקַטל  (hɔqṭal) ה 

 

De acordo com Waltke e O’Connor (2006, p. 352): 

 

Depois do advento do método comparativo/histórico, eruditos procuraram 

nomes gerais para os graus verbais cognatos mutuamente correspondentes 

tanto na forma como na função por meio das línguas semíticas; estes 

ignorariam as idiossincrasias dentro de cada língua. O grau não-aumentado 

correspondente ao Qal hebraico, eles chamaram de “grau G” (do alemão 

 
16 Em outras línguas semíticas a raiz também é atestada: O babilônico tem qatālum, matar um sacrifício 

animal, o árabe tem   ق ت ل  qatala, matar, o Ge‘ez  tem ቀተለ:  qatala , no siríaco temos ܩܛܠ  qṭal . 
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“Grudstamm”) ou “grau B” (“grau-Base”) porque parece ser o grau verbal 

sobre o qual outros foram construídos. O Niphal é chamado de “grau N” por 

causa de seu prefixo n característico nas línguas cognatas; o Piel é apelidado 

de “grau D” por causa de sua característica de duplicação; etc. A maioria das 

línguas semíticas adiciona um –t- a um ou mais desses graus verbais, que leva 

às classificações de “grau Gt”, “grau Dt”, etc. Infelizmente os cognatos do 

Hiphil hebraico variam tremendamente (š [acadiano], h [hebraico], ’ [siríaco, 

árabe], etc, e nenhum termo é aceito universalmente.17 

 

Blau (2010, p. 216) expõe os sentidos dos binyānîm na seguinte tabela: 

 

Temas ativos qal pi‘‘el hif‘il 

Passivo interno - pu‘‘al hof‘al 

Formas -t - hitpa‘‘el - 

Formas -n nif’al   

 

A caracterização tradicional dos sentidos e traduções dos binyānîm, entretanto, se 

mostrou ser muito generalista18, visto que cada binyān verbal possui muitas outras maneiras de 

expressão que vão além dessa categorização padrão, como veremos abaixo. Waltke e O’Connor 

(2016, p. 354) afirmam que o rumo para a solução do sistema parte da abordagem tradicional de 

relação Qal/Piel para pesquisas mais recentes que têm abordado mais a relação Piel/Hifil.  

É importante estabelecer que, para entender os sentidos dos verbos em hebraico bíblico, 

é preciso levar em conta que não basta basear-se somente nas mudanças morfológicas do sistema 

dos binyānîm, há muitas outras relações linguísticas que podem mudar os sentidos de cada 

binyān, de modo que a melhor maneira de se estabelecer esse sentido deve ser o tratamento 

individual de cada verbo e o uso do mesmo na Bíblia Hebraica. 

Tradicionalmente, as gramáticas do hebraico bíblico estabelecem as relações dos outros 

binyānîm a partir do Qal, o que causou interferências na compreensão do sistema verbal do 

hebraico, visto que nem todas as raízes verbais possuem formas no Qal e a relação a partir da 

forma simples nem sempre é a melhor maneira de compreender o sistema como um todo. Os 

léxicos do hebraico também seguem a mesma orientação, iniciam com a raiz do Qal, quando ela 

existe, e a partir daí, dão os significados das outras formas, geralmente estabelecendo a relação 

com o Qal. Essa apresentação generalista dos léxicos do hebraico acaba por confundir o aluno 

 
17 O árabe tem o prefixo ʾin    ا ْنف ع ل  (ʾinfaʿala) Forma VII, correspondente ao Nifal do hebraico. 
18 Para uma discussão mais ampla do problema e as possíveis soluções, ver Waltke e O’Connor (2006, p. 

353-353). 
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iniciante e até mesmo interferindo com elementos semânticos do Qal ausentes nos outros 

binyānîm e deixando de separar as diferenças de sentido mais específicas do Qal e de cada 

binyān. 

 A distância histórica entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno acaba mudando 

sutilmente alguns significados, prejudicando a compreensão dos sentidos, usos e possíveis 

traduções menos influenciadas semanticamente pelas relações com o hebraico moderno. 

Entender os sentidos das raízes no Qal e as outras formas derivando seus significados a partir da 

mesma, pode interferir na percepção das diferenças e nuanças de cada binyān. 
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2. Conceito de factitividade / causatividade 

 

 

 

Antes de iniciarmos a discussão da causatividade no hebraico bíblico é importante 

estabelecer a compreensão desses termos. Para Greimas e Courtés (2012), a definição tradicional 

de factitividade definida como um fazer-fazer simplesmente “como uma estrutura modal 

constituída de dois enunciados em relação hipotáxica, que têm predicados idênticos, mas sujeitos 

diferentes (“fazer de forma que o outro faça...”) (2012, p. 201) é insuficiente para definir a 

complexidade semântica da questão. Por isso, os autores preferem ampliar a compreensão da 

factitividade da seguinte forma: 

 

Vê-se assim, pois, que, longe de ser uma simples relação hiperotáxica entre dois 

enunciados de fazer – como nos sugere a tradição -, o lugar de exercício da 

factitividade deve ser interpretado como uma comunicação contratual, que comporta 

a translação da carga modal, entre dois sujeitos dotados cada qual de um percurso 

narrativo próprio; e que o problema da modalização factitiva recobre o da 

comunicação eficaz, o que nos obriga a considerar as duas instâncias da enunciação, 

dotadas de um fazer persuasivo e de um fazer interpretativo, garantias da translação 

factitiva. (GREIMAS; COURTÉS, 2012, p. 201). 

 

 Para DeMoss (2007, p. 77-78) a factitividade está relacionada à  

 

construção de palavras (esp. verbos) que denotam ação em que a causa produz o 

resultado. Assim, um verbo factitivo leva OBJETO DIRETO e um COMPLEMENTO 

DE OBJETO, com a construção carregando a idéia causativa e/ ou Resultativo (p. ex., 

deixar em “José o deixou zangado”.). (V. Lc 19.46). (destaques do autor). 

  

Nas línguas faladas ainda hoje, como o português, o falante tem consciência dos possíveis 

usos de determinados verbos, pois esse conhecimento “(...) existe na memória de todos os 

falantes do português”. (PERINI, 2010, p. 136).  

Quanto aos verbos causativos no português, Bechara (2015, p. 246) relaciona tais verbos 

dentro do conjunto de verbos auxiliares; para esse autor, esses verbos “acusam relações internas 

que se estabelecem dentro do grupo entre o infinitivo e os termos que o acompanham (...)”. 

Ampliando a análise do causativo em português, Dubois et al. (2006, p. 103) expõem as 

formas de expressão do causativo da seguinte forma:  

 

Em português, o causativo exprime-se: (1) pelo verbo transitivo usado causativamente 
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(Pedro construiu uma casa no subúrbio de São Paulo)19; (2) por um verbo intransitivo 

ativo usado transitivamente (...o qual do céu à terra enfim desceu / por subir (= “para 

fazer subir”) os mortais da terra ao céu (Lus., I, 65); (3) por verbos denominativos 

derivados com sufixo -izar e -ficar, em geral derivados de adjetivos: eletrizar, 

eletrificar; (4) por verbos denominativos transitivos de formação parassintética: 

enriquecer alguém, “tornar alguém rico”, enfurecer alguém, “tornar alguém furioso”; 

(5) em construções “perifrásticas” com os verbos fazer, mandar + infinitivo com 

sujeito diverso, expresso ou não: Pedro mandou construir a casa, Pedro mandou João 

construir a casa (fê-lo construir).20 

 

 

 Os mesmos autores (DUBOIS et al. 2006, p. 103) diferenciam o causativo do factitivo 

explicando que, no caso do factitivo, “se leva alguém, especificado ou não, a realizar uma ação”, 

já em relação ao causativo, “exprimiria um estado resultante da ação realizada”.21 Essa definição 

é inversa à feita nos estudos do hebraico bíblico, em que encontramos que o factitivo é o sentido 

que leva alguém a um estado e o causativo leva alguém a realizar uma ação, conforme será visto 

logo abaixo. 

Waltke e O’Connor fazem a seguinte distinção entre factitividade e causatividade: 

 

factitiva22 – uma construção na qual a causa produz um estado, p. ex., se matar 

significasse “causar ser morto” seria factitivo; factitivo é contrastado com o causativo, 

uma construção em que a causa produz um evento, p. ex., se matar significar “causar 

morrer”, seria causativo. (WALTKE; O’CONNOR, 2006, p. 691) 

 

 

 Esta distinção definida por Waltke e O’Connor não é tão clara a outros linguistas, por 

exemplo, no dicionário Houais da língua portuguesa, temos a seguinte definição: “diz-

se do verbo que envolve ideia de fazer ou causar; causativo (p.ex., adormecer alguém é verbo u

s. demodo factitivo)". (Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-

2/html/index.php#1>, acesso em: 15 ago. 2017.) 

Em uma definição mais ampla do mesmo dicionário, temos a seguinte explicação sobre 

o verbo factitivo: 

verbo que expressa o fato de que o sujeito gramatical promove, motiva ou causa uma 

ação sem contudo realizá-la por si mesmo [Pode ser expresso pelos verbos causativos 

de sentido implícito ou explícito, como em a criança fez o cachorro saltar, Maria 

mandou que a empregada fizesse o almoço, o governo eletrificou o bairro, ou por 

verbos com os sufixos -ecer, -entar, -fazer, -ficar, -izar etc.] (Disponível em: 

<https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-2/html/index.php#2>, acesso em: 15 

ago. 2017). 

 
19 Todos os itálicos são do autor. 
20 Note que usos semelhantes são atribuídos ao Pāal e ao Hifil. 
21 Sobre os sentidos e usos das relações de factividade e causatividade no hebraico bíblico, os tópicos 

seguintes abordarão com maiores detalhes. 
22 Negrito do autor. 
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Quanto ao verbo causativo temos as seguintes definições: 

 

verbo que exprime a ideia de que o sujeito da oração causa a ocorrência da ação ou 

processo, mesmo quando ela é efetuada por outrem (p.ex.: Maria adormeceu a criança, 

o calor excessivo derreteu a borracha) [O verbo pode ser de causação explícita, como 

mandar, fazer, deixar, ou implícita, como em Pedro quebrou a vidraça onde se entende 

que Pedro causou a quebra da vidraça]  cf. verbo factitivo (Disponível em: 

<https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-2/html/index.php#1>, acesso em: 15 

ago. 2017). 

 

 

 Waltke e O’Connor explicam que em outras línguas essa diferenciação não tem tanta 

importância, mas segundo esses autores, o contraste semântico, que é fraco em outras línguas, 

pode ser diferenciado, pois há dois tipos principais de causação (WALTKE; O’CONNOR, 2006, 

p. 349). A ampla explicação desses dois tipos de causação é dada pelos autores com as seguintes 

palavras: 

Elas podem ser compreendidas como correlações ativas e passivas. Em frases como: 

‘ela me torna cansado’ e ‘ela me torna instruído’, me23, como objeto da causação, deu 

ocasião a um estado de consequência; tal construção é chamada de construção 

factitiva ([duplamente ativa]) com verbos estativos adjetivos) ou resultantes (com 

verbos fientivos). Em contraste, verifique estas frases: ‘ele me cansa’ e ‘ela me obriga 

a aprender’. Aqui o objeto me é visto como ativo, e tal construção é chamada 

causativa. O contraste semântico desses exemplos em português é fraco por não ter 

tanta importância na língua. Reformulemos a diferença do ponto de vista morfológico. 

Se um verbo transitivo no qual o objeto participa da ação é formado por um verbo 

fientivo transitivo pela adição de um elemento morfológico, o verbo é chamado 

causativo. A maior parte da ação de causar é expressa em português por palavras 

diferentes ou por diversas construções sintáticas (p. ex.: ‘ele me fez correr’, ‘ela me 

obrigou a ir’, ‘eles me forçaram escrever’). Se um verbo transitivo vem de um verbo 

estativo adjetivo (p. ex.:  כבד ‘ser pesado’) pela adição de um elemento morfológico, o 

verbo é chamado factitivo. (WALTKE; O’CONNOR, 2006, p. 349). 

 

 

 As definições generalizadas de Waltke e O’Connor sobre o conceito de factitividade estão 

longe de ser aceita como questão definida; a variação das definições sobre factitividade / 

causatividade tem causado algumas divergências entre os estudiosos do hebraico bíblico e 

mesmo entre os semitistas. 

Sobre essa problemática Beckman nos informa: 

 

Causativo24 

Um tipo particular de significado verbal que tipicamente descreve a causa de uma ação 

(por exemplo, ‘causar o andar’). Significados verbais causativos são mais comuns no 

tronco H. A definição precisa do causativo depende do autor. Waltke e O’Connor 

 
23 Todos os itálicos são do autor. 
24 Negritos do autor. 
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(1990, 434-5) definem-no como o sujeito causando um subsujeito (undersubject) 

ativamente para executar uma ação. Kouwenberg (1997, 242-4) define-o como a 

adição de um agente a um significado verbal que já requer um agente ou 

experimentador. (p. xii). 

 

 

 Nessa citação, Beckman reconhece a dificuldade dos autores em definir o conceito de 

causatividade; essa dificuldade leva ao prejuízo de análise para a identificação objetiva desse 

sentido dos verbos no hebraico bíblico.  

Beckman segue na análise: 

 
Factitivo 

Um tipo de significado verbal específico que tipicamente descreve a imposição de um 

estado (por exemplo, ‘causar o ser santo’). Os significados factitivos são mais comuns 

no tronco D. A precisa definição do factitivo depende do autor. Walke e O’Connor 

(1990, 434-5) definem-no como o sujeito causando a um subsujeito a entrada passiva 

dentro de um estado que é descrito pelo correspondente aos verbos estativos de tronco-

G, sem relação com o processo pelo qual isso acontece. Assim, por suas definições, 

para que um verbo tenha um significado factitivo, este deve ter um significado estativo 

no tronco G (§4.1). Kouwenberg (1997, 242-4) define-o como um significado verbal 

com um agente para um verbo que pode ter um significado sem um agente. Por 

exemplo, o verbo em inglês ‘break’ pode ser usado com um agente (‘ela quebrou o 

bastão’) ou sem um agente (‘o bastão quebrou’); o significado com o agente é factitivo 

(§2.3.1). (BECKMAN, 2015, p. xiii) 

 

 Mais uma vez, verificamos nessa citação, a dificuldade de um acordo entre os estudiosos 

na definição do que seja um sentido factitivo. Beekman continua sua análise dessa dificuldade, 

comentando sobre o sistema definido por Waltke e O’Connor; o comentário do autor é como 

segue:  

Factitivo/Resultativo 

É o significado do tronco D no Sistema de Waltke e O’Connor (e assim como em 

Jenni). Naquele sistema, os verbos de tronco-D têm ou um significado factitivo ou um 

significado resultante. O termo composto é usado porque os significados factitivos e 

resultativos são idênticos naquele sistema; a diferença entre eles está no significado 

do tronco G, não no significado do tronco D. Verbos Factitivos têm um tronco G 

estativo. Verbos Resultativos têm um tronco G fientivo25. Assim os diferentes nomes 

indicam diferentes significados do tronco-G, não diferentes significados do tronco-D. 

(BECKMAN, 2015, p. xiii) 

 

 

 Para (CREASON, 1995, p. viii): 

 
Situações complexas consistem de duas subsituações, uma sendo a causa a outra. A 

maioria dos verbos em Piel se refere a uma situação complexa e quase todos os verbos 

Hiphil o fazem. O Hiphil é quase sempre o causativo do Qal, mas a relação Qal:Piel é 

determinada pela telicidade e complexidade da situação a qual o Qal se refere. Esses 

 
25 De acordo com Waltke e O’Connor (2006, p. 691) “...um verbo que descreve movimento ou mudança 

de estado”. 
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dois critérios distinguem os três tipos de Piel: factitivo, resultativo26 e frequentativo27. 

 

 Nessa citação o autor procura também generalizar alguns usos do Piel:Hifil, sem 

definições mais claras sobre os termos abordados, contudo, observa-se uma diferença na 

abordagem de Creason e o sistema de Waltke e O’Connor. 

 Jüon e Muraoka (2003, p.156) também discordam das conclusões de Waltke e O’Connor 

(2006), nas seguintes palavras: 

 

A despeito de suas extensas discussões, Waltke e O’Connor (BH Syntax, pp. 435-41), 

em nossa opinião, não demostraram qualquer diferença de significado entre os 

membros desses e outros pares. Esta diferença é somente possível de forma rara para 

distinguir o  Piel  do   Hifil   usados   dessa   forma,   por   exemplo,   Is   29.13    יו ְּבפִּ

יו כִּ  ת  ְשפ  יּובִּ ְּבדּונִּ  contra 1Kg 12.10 נּו ל ִ֫ יד ֶאת ־ע  ְכּבִּ יָך הִּ בִִּ֫ ַכֲאֶׁשר   mas 1Sm 6.6 ,א 

ם ּב  ־לִּ ֶאת  ּוַפְרע ה  ם  ְצַריִּ מִּ ְּבדּו   Pi. and Hi. São frequentemente חיה e ,כִּ

intercambiáveis.; veja E. Rubinstein in IOS 9 (1979) 67f. 

 

Essas distinções do D factitivo e H causativo não podem ser analisadas somente pela via 

diacrônica como na maioria das vezes é feito pelos gramáticos das línguas semíticas e do hebraico 

bíblico, mas deve-se analisar o uso no texto da Bíblia Hebraica em seus contextos históricos e 

sincrônicos, pois o contexto sincrônico é mais coerente com o uso que o autor faz em determinado 

período da língua, por isso, mais a frente, utilizaremos a análise sincrônica ao colocarmos os 

exemplos de verbos em Piel e Hifil na mesma raiz, verificando assim, in loco, seus usos, 

intercâmbios e contrastes nos contextos em que aparecem. 

Nossa distância histórico-cultural das línguas que não são mais faladas, como o hebraico 

bíblico, dificulta a nossa correta compreensão desse conjunto de diáteses verbais que ocorriam 

na memória dos falantes dessa língua, ou seja, perdemos o elemento da memória dos falantes28 

e só podemos tratar da questão analisando o uso na língua escrita, que nem sempre expressa essa 

memória semântica implícita aos que falavam originalmente a língua.29 Sendo assim a nossa 

análise dessas expressões deve unir os aspectos diacrônicos e sincrônicos no estudo do hebraico 

bíblico, o que procuraremos fazer nos tópicos seguintes. 

 

 
26 Que dá a ideia de consequência ou resultado de algo. 
27 Verbos que expressam repetição, por exemplo “corresponder-se”. 
28 Para o conceito da memória que os falantes possuem no caso do português brasileiro em relação às 

diáteses verbais, ver Perini (2010, p. 138).  
29 Embora o hebraico seja atualmente falado como língua do Estado de Israel, esse não é o hebraico bíblico 

e não representa exatamente as formas de expressão do homem bíblico. Para uma ampla discussão das 

formas de pensamento e expressão do homem bíblico, ver Rehfeld (1988). 
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3. O Piel Factitivo/Causativo 

 

  

 

O Piel é caracterizado pela duplicação da consoante média quando não há gutural na raiz; 

no caso de haver guturais na consoante do meio, há alongamento da vogal na primeira sílaba. 

Também se caracteriza pela vocalização em /i/ na primeira sílaba e /ē/ na segunda, em raízes sem 

gutural na sílaba média. 

As gramáticas clássicas definem esse binyān como intensivo ativo do Qal, algumas 

expondo maior número de nuanças outras menos. Nos estudos mais recentes, contudo, esse é o 

binyān mais debatido no sistema do hebraico bíblico. Waltke e O’Connor expõem a problemática 

do debate atual dessa forma verbal extensamente (2006, p. 396-400) e, a partir das discussões 

levantadas por diversos gramáticos citados pelos autores, propõem os diversos usos do Piel na 

Bíblia Hebraica, por meio de alguns exemplos. Todavia, as conclusões de Waltke e O’Connor 

são também questionadas em uma recente tese de Harvard desenvolvida por Beckman (2015)30. 

As divergências entre os grandes gramáticos da antiguidade e os da atualidade demonstram que 

a questão dos sentidos desse binyān ainda estão em aberto. 

 Dentre as várias abordagens sobre os sentidos do Piel, temos as principais gramáticas do 

hebraico bíblico o definindo da seguinte maneira: 

GK § 52 afirma que o tem os seguintes sentidos: 1) reforço e repetição de uma ação; 2) 

sentido causativo (como o Hifil); 3) denominativo31. Aqui Gesenius não estabelece uma diferença 

entre Piel e Hifil e limita os significados do Piel em três sentidos. 

Davidson (1962, p. 106) lista os seguintes significados para o Piel : 1) Intensivo do Qal; 

2) Causativo; 3) Uso duplo. Nessa abordagem, não vemos uma definição de sentido factitivo em 

distinção com o sentido causativo do Hifil, pelo contrário, Davidson não diferencia um sentido 

causativo distinto para o Piel. 

Baumgartner (1991, p. 53-54) define os sentidos como: 1) Intensivo; 2) Causativo; 3) 

Privativo32. Nessa gramática, o sentido causativo é definido para o Piel sem destacar diferenças 

com o Hifil. 

 
30 Toward the Meaning of the Biblical Hebrew Piel Stem. Disponível em: <http://nrs.havard.edu/urn-

3:HUL. InstRepos:17463966>. Acesso em: 31 mar. 2017. 
31 Que expressam a “manifestação, a produção de alguma coisa”. (GK § 52g) 
32 Segundo Waltke e O’Connor (2006, p. 693) “um verbo que indica a remoção de alguma coisa, p. ex., 

esfolar, escornar”.  
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Van der Merwe et al.33 (1997) estabelecem os seguintes sentidos para o Piel: 1) Factitivo; 

2) Resultativo; 3) Denominativo. Nessa citação já aparece o conceito de factitividade sem mais 

definições sobre o significado da expressão e sem colocar o Piel com sentido causativo. 

Para Lambdin (2003, p. 236-237), os sentidos são: 1) Factitivo; 2) Denominativo; 3) 

Intensivo; 4) Não classificados. Lambdin também utiliza o termo factitividade e não coloca o 

sentido de causatividade para o Piel. 

Waltke e O’Connor (2006, p. 396-417) ampliam a análise e definem os sentidos como: 1) 

Factitivos; 2) Resultativos: a) Simples, b) Irreal; c) Outros; 3) Denominativos; 4) Frequentativo; 

5) Formas mistas. Esses autores são bem mais amplos em suas definições dos sentidos do Piel, 

citam o sentido factitivo sem colocar o sentido causativo para o Piel. 

Ross (2008, p. 202) faz uma abordagem do que denomina de “traduções” do   Piel: 1) 

Factitivo; 2) Denominativo; 3) Pluralizante ou intensivo; 4) Outras nuanças diversas. Aqui o 

sentido factitivo é novamente descrito, sem contudo estabelecer um sentido causativo para o Piel. 

Jüon e Muraoka (2003, p. 155), colocam de forma mais definida os sentidos do Piel e 

especificam o que seja o sentido factitivo: 34 

 

Factitivo. Este tipo de Piel corresponde ao Qal de ação intransitiva ou de estado, 

e pode-se frequentemente postular um adjetivo subjacente ou um particípio resultativo 

[...] ou alternativamente sob um declarativo, ou até mesmo um denominativo 

(pronunciar uma bênção [ ה כ   .(sobre [ְּבר 

Força Declarativa-estimativa:  declarar inocente  ה ק  ַהר  declarar limpo ,נִּ  ,טִּ

declarar imundo  א מ   טִּ

Pluralizado. A ação denotada por alguns verbos em Piel envolvem também 

múltiplos sujeitos ou objetos. 

Denominativo. Os seguintes exemplos são denominativos no sentido de que 

existe inerente a cada um deles um substantivo relacionado, e seguramente mais 

primitivo: ֶּבר ר .falar (vs דִּ ב  ן ;(ד  ה  ן ) agir como sacerdote כִּ לֵּם ;(כ ה   ligar feixes אִּ

ה) מ   .(ֲאל 

 

É notória as diferentes nomenclaturas e dificuldades de se definir as várias acepções de 

sentido do Piel, por causa dessas diferentes nomenclaturas e sentidos que as gramáticas do 

hebraico bíblico estabelecem, Beckman (2015, p. 253) faz uma análise do estado da arte e 

questiona as várias abordagens a respeito do Piel. Chega à conclusão de que a hipótese de 

Kouweenberg (2010) sobre o D semítico é abordagem que 

 
33 Van der Merwe, C., Naudé, J., Kroeze, J., Van der Merwe, C., Naudé, J., & Kroeze, J. (1997). A Biblical 

Hebrew Reference Grammar (electronic ed.) (78). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc. 
34 Todos os negritos e itálicos são do próprio autor. 
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é capaz de explicar os aspectos do D hebraico: porque o tronco D acrescenta um agente 

para alguns verbos, mas não para outros, e sobre que condições (pluralidade verbal ou 

transitividade semântica elevada) o tronco D é mais provável de ser utilizado do que 

de outra forma (BECKMAN, 2015, p. 253). 

 

Tendo em vista que o objeto de nossa pesquisa é a relação semântica Piel/Hifil, 

verificaremos no uso da BH como essa abordagem corresponde ao que pode ser verificado nos 

textos bíblicos nas relações de sentido Factitivo/Causativo, comparando com as traduções antigas 

LXX e Targum, de modo a comprovar que o entendimento desses sentidos eram perceptíveis no 

tempo em que essas traduções se fizeram. 
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4. O Hifil Factitivo/Causativo 

 

 

 

A forma prefixada do causativo ativo com h ( ה) sobrevive nas línguas semíticas no 

hebraico (Hifil) e aramaico (Hafel); esse prefixo era originalmente s /s, como no acadiano, e essa 

mudança é atestada em línguas semíticas como o sabeu, para o mineano e mehri. Mesmo no 

árabe, há resquícios da sobrevivência desse h (ه), conforme demonstra O’Leary (1923, p. 221). 

No hebraico e aramaico, são as formas mais características para o sentido causativo em contraste 

com o sentido factitivo do Piel, de acordo com Jüon e Muraoka “(...) constituindo uma 

contraparte intransitiva do Piel factitivo”35 (2003, p. 163). 

No hebraico, o Hifil é caracterizado pelo acréscimo do prefixo  ִּי + ה após a segunda letra 

da raiz na 3.ª pessoa masculino singular, 3.ª FS, 3.ª MP, 3.ª FP no perfeito, no imperfeito é 

caracterizado pela prevalência da vogal  ַַ  (pataḥ) na primeira sílaba + י após a segunda letra da 

raiz, exceto na 2.ª FP e 3.ª FP, o Hifil tem sentido geralmente causativo ativo, ou seja, o sujeito é 

o causador da ação verbal. 

GK § 53c: 

O significado do Hifil é primariamente, e ainda mais frequentemente do que no Piel, 

o causativo do Qal, e.g. ac'y" sair, Hifil trazer, conduzir, tirar; vd:q' ser santo, Hif. 

santificar. No significado do causativo está também incluso (como no Piel) o senso 

declarativo, e.g. qoyDIc.hi declarar justo; [;yvir>hi fazer a alguém um mal … (produzir 

culpado); cf. vq[, em Hifil, Jo 9.20, representar como preservar. Se o Qal já tem um 

significado transitivo, o Hifil então toma dois acusativos (…). Em alguns verbos, o 

Piel e o Hifil ocorrem lado a lado no mesmo sentido, por exemplo, db;a' perecido, o 

Piel e o Hifil, pereceu; como regra, entretanto, uma das duas conjugações está em uso, 

a outra delas difere entre si em significado, por exemplo, ד  ser mais pesado, Piel ׇכּבֵּ

honrar, Hifil trazer honra, também tornar pesado. Verbos que são intransitivos no 

Qal simplesmente se tornam transitivos no Hifil, por exemplo, hj'n" curvar-se, Hifil 

curvar, dobrar. 

 

Os significados do Hifil de acordo com Lambdin (2003, p. 256-258) são os seguintes: a) 

Causativo; b) Permissivo36; c) Estativo37 (ou intransitivo); d) Denominativo; e) Não 

Classificado38. 

 
35 Negrito do autor. 
36 Utilizada na tradução a palavra “permitir” para auxiliar o sentido da ação verbal. 
37 Verbos que expressam um estado ou condição do sujeito. 
38 De acordo com Lambdin (2003, p. 256-258) “muitos verbos no Hifil não podem ser colocados na 
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Semelhantemente, Ross (2008, p. 220-221) diz que “A maioria dos verbos no hif‘il 

acrescenta um elemento causativo ao significado do qal, mas outras nuanças também ocorrem”, 

que segundo esse autor são: 1) Causativo; 2) Causativo interno ou estativo; 3) Denominativo; 4) 

Declarativo; 5) Miscelâneo. 

Waltke e O’Connor (2006, p. 433-446) fazem uma abordagem diferente desse   

estabelecendo os seguintes usos do: 1) Hifils de verbos Qal e Nifal usados intransitivamente; 2) 

Hifils de verbos Qal usados transitivamente; 3) Hifils denominativos e isolados; 4) Sentidos 

Modais. 

Essa multiplicidade de denominações e usos do Hifil justificam uma análise mais ampla, 

que evite as generalizações habituais das gramáticas hebraicas. É preciso verificar o contraste 

dos usos das raízes comuns ao Hifil, que são também utilizadas no Piel, de modo a entender qual 

o melhor sentido em cada passagem em que ocorre essa derivação do verbo hebraico.  

Para tornar mais claro o uso causativo/factitivo, dentre outros usos do Hifil, no próximo 

capítulo, faremos a análise contextual das 126 raízes dos verbos hebraicos que possuam um 

binyān em Hifil com uma raiz correspondente em Piel, a fim de que possamos verificar melhor 

os usos do Hifil/Piel na BH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
classificação precedente. Como no Piel, isso se deve principalmente à nossa ignorância das fontes das 

quais derivam”. 
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5. Análise dos sentidos e usos dos verbos Piel com correspondentes em Hifil na Bíblia 

Hebraica, em comparação com a LXX e o Targum 

 

 

 

 A análise dos usos dos verbos em Piel/Hifil será feita estabelecendo-se os seguintes 

critérios:  

1) utilização do termo “sentido” para expressar o usos dos binyānîm Piel/Hifil e os seus 

correspondentes aramaicos, bem como a tradução dada pela versão grega LXX; 

2) utilização do termo “significado” para expressar a tradução dos verbos para o 

português, quer seja na tradução do verbo hebraico, sua tradução para o aramaico e 

para o grego; 

3) numeração das raízes de 1 a 126 na forma corriqueira apresentada nos dicionários 

hebraicos (3ª. masculino singular Qatal do Qal, mesmo na ausência de uma forma Qal 

atestada). 

4) tradução dos significados mais comuns das raízes na definição inicial, ainda que nas 

traduções dos versículos sejam privilegiados os mais adequados ao contexto da 

passagem em questão. 

 

 Qal perder-se, errar; Piel deixar-se perder, deixar perecer, destruir, exterminar; Hifil  אבד   1

causar destruição. 

Piel Hifil 

Salmo 9.6 [5] 

ם   ֹויִּ גַ֭ ְרּת   ַעֹ֣ ע  ּג  ֹ֑ ׁש  םר  ֵ֥ ית   ְׁשמ  חִּ֗ מ ָ֝

ד׃  ֶעּֽ ם ו  ֵ֥  ְלעֹול 

 
 

Repreendes as nações destróis [faz com que 

esteja destruído] o ímpio dali, aniquilas para 

sempre. 

 

 
Salmo 143.12 

י   ֵ֥ ְיב  א ִ֫ ית  ִ֪ ַּתְצמִּ ְבַחְסְדָךָ֮  ל־   ּוּֽ כ 

ָך׃  י ַעְבֶדּֽ ֹ֣ י ֲאנִּ י כִָּ֝֗ ֹ֑ י ַנְפׁשִּ ֹ֣  צ ֲרר 

 
E em tua misericórdia silenciaste os meus 

inimigos e destróis (causas a destruição) 

todos os que atacam a minha alma, pois eu 

sou teu servo 

 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 
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 Na comparação acima, temos o Piel 2ª masculino singular perfeito e o Hifil 2ª masculino 

singular perfeito. O Piel pode ser traduzido como um simples Qal sem prejuízo ao entendimento; 

porém, é perfeitamente possível entender como um factitivo no sentido em que o sujeito causa 

um estado a um sub-subsujeito. No caso do Hifil, mesmo o contexto não deixa claro se o sentido 

é idêntico ao Piel = “faz com que estejam destruídos”, causativo = “faz com que sejam 

destruídos” ou um sentido simples do Qal “destróis”. 

 No Salmo 9.6[5], a LXX tem ἀπώλετο = fizeste que perecesse = 3ª do singular aoristo 

indicativo médio <  ἀπόλλυμι. O uso da voz média do grego39 indica que existe uma tentativa 

por parte do tradutor da LXX de dar um sentido causativo do Piel hebraico, embora não se possa 

descartar que o sentido hebraico pode ser realmente factitivo, produzir o estado de 

“perecimento”, e por isso a voz média grega daria a ideia de que o agente sofreria a ação de 

perecimento em si mesmo. O Targum traz   הובדתא  (hûvēdtā’ ) = tu destruírás = verbo Afel 

3ª singular < אבד, Targum traduziu o Piel original por um Afel do aramaico, corresponde ao 

Hifil hebraico, sentido simples. 

 No Salmo 143.12, a LXX tem ἀπολεῖς = tu destruirás = verbo 2ª singular futuro 

indicativo ativo < ἀπόλλυμι, o grego procura transportar o significado sem qualquer sentido 

factitivo/causativo. O Targum traz  tu arruinarás = conjunção mais = (wǝtahûvēd)  ותהובד  

verbo Afel 2ª singular imperfeito < אבד. Preserva-se na tradução a conjugação e a raiz verbal, 

o binyān não é o equivalente ao hebraico e o sentido factitivo é perceptível somente no 

significado léxico do verbo (tornar arruinado). 

_______________ 

חרא  2   Qal demorar-se  Piel demorar-se Hifil atrasar-se, demorar-se. 

Piel Hifil 

Deuteronômio 7.10  
 

2Samuel 20.5  

 
39 Para uma análise detalhada do significado dos verbos em Piel com significado de voz média, ver Joosten 

(1998, p. 202-230). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 
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א   ל ֹ֤ ֹו  ידֹ֑ ְלַהֲאבִּ יו  ָ֖ נ  ֶאל־ּפ  יו  ָ֛ ְלש ְנא  ם  ֵּ֧ ּוְמַׁשל 

ֹו׃ יו ְיַׁשֶלם־לּֽ ָ֖ נ  ְנ֔אֹו ֶאל־ּפ   ְלש ֹ֣

 

E ele retribui os que o odeiam diante deles 

para os fazer perecer, não será tardio ao que 

o odeia, diante dele o pagará. 

 

ה   ֹ֑ ֶאת־ְיהּוד  יק  ֹ֣ ְלַהְזעִּ א  ָ֖ ש  ֲעמ  ֵֶ֥לְך    ַוי 

ֹו׃ ס דּֽ ר ְיע  ד ֲאֶׁשֵ֥ ָ֖ ן־ַהמֹוע   מִּ

 

E foi Amassa para clamar a Judá, mas 

demorou-se do tempo que ele tinha 

designado.  

 

 

 Nesses exemplos, tanto o Piel quanto o Hifil estão na 3ª masculino singular imperfeito: o 

Piel com sentido recíproco (ser tardio), e o Hifil também com sentido recíproco (se fez demorado, 

demorou-se). Não se percebe nesses exemplos sentidos factitivo/causativos. 

 Em Deuteronômio 7.10, a LXX traz οὐχὶ βραδυνεῖ = não demorará = verbo 3ª singular 

futuro indicativo ativo < βραδύνω o texto grego não indica um sentido factitivo/causativo. O 

Targum traz uma longa interpretação da passagem, contudo é possível identificar a expressão:   

א ְמַאַחר -não pode ,אחר > verbo Pael particípio masculino singular =  = (Deut. 7:10 TAR) ל 

se inferir com clareza qualquer sentido factitivo/causativo. 

 Em 2Samuel 20.5, a LXX tem ἐχρόνισεν = adiou, atrasou, tardou = verbo 3ª singular 

aoristo indicativo ativo < χρονίζω40
, o grego aqui tem sentido simples, sem qualquer indicação 

de significado factitivo/causativo. O Targum traz  e ele atrasou = verbo Afel 3ª =  ְואֹוַחר  

masculino singular perfeito < אחר, aqui também não é perceptível nenhum sentido 

factitivo/causativo. 

 

________________ 

 

מץא  3   Qal ser forte  Piel fazer firme, fazer obstinado Hifil fortalecer, fortalecer-se. 

 
40 De acordo com Robertson (1919, p. 149) “Verbos em –ίζω não representam necessariamente repetição 

ou intensidade. Eles algumas vezes têm uma ideia causativa, e, então, novamente perdem aquela nota 

distintiva e suplantam a forma mais antiga da palavra. Também, segundo Greppin (1997, p. 107) “Verbos 

gregos em -ίζω and -άζω, do proto-Grego *-α/-ιδυω, são frequentemente considerados como fatitivos, 

tendendo a ativar a raiz, que é geralmente nominal. Ver ainda Tucker (1981), sobre outras terminações 

verbais gregas com sentido factitivo. 
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Piel Hifil 

Amós 2.14  

ֹו  כ חֹ֑ ץ  ֹ֣ ל א־ְיַאמ  ָ֖ק  ז  ְוח  ל  ֔ ק  מִּ נֹו֙ס  מ  ד  ַבֹ֤ ְוא 

ֹו׃ ט ַנְפׁשּֽ ֵ֥ ֹור ל א־ְיַמל  ּבָ֖  ְוגִּ

 

E o refúgio do ligeiro perecerá, e o forte não 

tornará forte a sua força, e o valente não 

salvará a sua vida. 

 

Salmo 27.14  

ה   ֗ ַקּו  ְוָ֝ ָך  ֶּבֹ֑ לִּ ץ  ֹ֣ ְוַיֲאמ  ַזק  ֲחַ֭ ה  ֵ֥ ו  ֶאל־ְיהִ֫ ה  ֗ ַקּו 

ה׃  ּֽ  ֶאל־ְיהו 

 

Espera no SENHOR, fortalece-te, e ele 

tornará forte o teu coração; espera no 

SENHOR. 

 

 

 

 Nesses textos temos tanto no Piel quanto no Hifil a 3ª masculino singular imperfeito. O 

Piel tem sentido factitivo (fortalecer, tornar forte), e também o Hifil (tornar forte, fortalecer). 

 Em Amós 2.14, a LXX tem μὴ κρατήσῃ = não fortalecese = verbo 3ª masculino singular 

aoristo subjuntivo ativo < κρατέω, aqui o sentido factitivo pode ser deduzido do significado da 

raiz verbal e no modo subjuntivo (fortalecesse, fizesse forte). O Targum traz ין א   ְיַחס   não =   ל 

fortalecerá = verbo Pael41 3ª masculino singular imperfeito < חסן, o aramaico aqui transporta a 

conjugação e o binyān equivalente ao hebraico, a raiz, porém, é distinta do hebraico. O sentido 

factitivo pode somente ser inferido pelo sentido da raiz verbal (fortalecer, fazer forte). 

 No texto do Salmo 27.14, a LXX traz κραταιούσθω = que seja fortalecido = verbo 3ª 

singular presente imperativo passivo < κραταιόω, aqui o texto grego indica um sentido factitivo 

no significado da raiz e no uso da voz passiva. O Targum tem    תקיף  (taqqēyf) = ele tornará 

forte = verbo Pael42 3ª masculino singular imperfeito < תקף, nesse texto, o aramaico tem raiz e 

conjugação distinta do hebraico, o sentido factitivo aqui é perceptível no binyān utilizado. No 

 

41 Há no Targum uma variante em Afel  ין  .(3ª masculino singular imperfeito) ַיחס 

42 Há uma variante em Peal (תקוף) = ele será forte = 3ª masculino singular imperfeito. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 
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lugar de utilizar-se de um binyān equivalente ao hebraico, que seria o Afel aramaico, o Targum 

utiliza o Pael, que corresponde ao Piel hebraico. 

 

________________ 

רבא  4   Qal pôr em cilada  Piel armar emboscada Hifil pôr em emboscada. 

Piel Hifil 

Juízes 9.25  

ם   ְׁשֶכֶ֜ י  ַבֲעל ֵ֨ לֹוֹ֩  ימּו  ֹ֣ שִּ ל ַוי  ַעַ֚

ר   ל־ֲאֶׁשר־ַיֲעב ֵ֥ ת כ  ָ֛ ְגְז֗לּו א  ים ַויִּ ֔ רִּ י ֶהה  ֹ֣ אׁש  ר 

ֶלְך׃ פ  יֶמּֽ ד ַלֲאבִּ ַּגָ֖ ֶרְך ַוי  ֹ֑ ם ַּבד  יֶהָ֖  ֲעל 

 

E se puseram contra ele os senhores de 

Siquém, armaram emboscada nos cumes 

dos montes, e assaltaram a todos os que 

passavam sobre eles no caminho, e fizeram 

saber [isso] a Abimeleque. 

 

1Samuel 15.5  

ק  ֹ֑ ל  יר ֲעמ  ֹ֣ ּול ַעד־עִּ אָ֖ א ׁש  ב ֵ֥ ַחל׃   ַוי  ּֽ  ַּבנ 
 

 

 

 

E entrando Saul na cidade de Amaleque, 

armou emboscada no vau. 

 

 

 

 

 

 Nós temos acima um Piel particípio masculino singular absoluto, com sentido causativo, 

enquanto o Hifil é a 3ª masculino singular imperfeito, também com sentido causativo. 

 Em Juízes 9.25, temos na LXX a forma ἐνεδρεύοντας = armando ciladas = verbo 

masculino singular particípio presente ativo < ἐνεδρεύω, o grego aqui procura uma conjugação 

equivalente e o sentido causativo do verbo hebraico. O Targum traz   ין ְמנִּ  colocando em =  כ 

emboscada = verbo Peal particípio masculino plural < כמן, o aramaico transporta a conjugação 

equivalente ao hebraico, o binyān e a raiz são distintos, porém o sentido causativo está presente 

no significado do verbo aramaico. 

 Em 1Samuel 15.5, a LXX tem ἐνήδρευσεν = pôs emboscada = verbo 3ª masculino 

singular aoristo indicativo ativo < ἐνεδρεύω, a raiz grega procura transportar a pessoa verbal e 

o sentido causativo do verbo hebraico. O Targum traz uma interpretação em que não há uma 

tradução do verbo hebraico para comparar. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 
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________________ 

הל ב 5  Qal não há; Piel assustar, assombrar; Hifil assustar.  

 

Piel Hifil 

Jó 22.10  

ים   ֹ֑ ַפחִּ יָך  יבֹוֶתֹ֣ ְסבִּ ן  ַ֭ ַחד  ַעל־כ  ַּפֹ֣

ם׃ ְתא ּֽ  ּפִּ

 

Por isso tu estás cercado de armadilhas, um 

terror, de repente, te assombrou. 

 

Jó 23.16  

י   ַׁשַד֗ י ְוָ֝ ֹ֑ ּבִּ ְך לִּ ַרֹ֣ ל ה  א   ׃ ְוַ֭
 

 

 

E Deus tornou amolecido o meu coração, e o 

poderoso me fez ficar horrorizado. 

 

 Nesses exemplos temos o Piel de 3ª masculino singular imperfeito, mais sufixo 

pronominal 2ª masculino singular, com sentido factitivo (tornou assombrado), o Hifil é  a 3ª 

masculino singular perfeito, mais sufixo pronominal 1ª comum singular, também com sentido 

factitivo (fazer ficar horrorizado, fazer estar horrorizado). 

 Em Jó 22.10, a LXX traz ἐσπούδασέν σε = te perturbou = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < σπουδάζω, o verbo grego aqui procura transportar um significado diferente 

do verbo hebraico, o sentido factitivo está implícito no sentido do verbo. O Targum tem  

 eles te atribularam = verbo Pael 3ª masculino plural mais sufixo = (wîvǝhălûnēk)  ויבהלונך

pronominal 2ª feminino singular <   בהל, o aramaico tem pessoa verbal diferente, mas mantém 

a conjugação correspondente, raiz e binyān equivalente ao hebraico, o sentido factitivo é 

perceptível no significado da raiz. 

 Em Jó 23.16, a LXX tem ἐσπούδασέν με = me atribulou = verbo 3ª masculino singular 

aoristo indicativo ativo < σπουδάζω, aqui o grego traz o sentido factitivo implícito. O Targum 

traz    בהלינני  (bahălēynanî) = = verbo Pael 3ª masculino singular perfeito, mais sufixo 
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pronominal comum singular43 < בהל, o aramaico transporta a conjugação e a raiz, porém, o 

binyān não é o equivalente ao hebraico, embora o sentido factitivo esteja presente no significado 

do verbo aramaico. 

________________ 

 Qal não há; Piel produzir os primeiros frutos; Hifil estar com dores de parto para בכר  6

o nascimento do primogênito.  

Piel Hifil 

Deuteronômio 21.16  

ֲאֶׁשר־ ת  ֵ֥ א  יו  נ ֔ ֶאת־ּב  ֹו  ילֹ֣ ַהְנחִּ ְּביֹו֙ם  ה  י ֗ ְוה 

ל  א יּוַכ֗ ֹו ל ֹ֣ ְהֶיָ֖ה לֹ֑ ה  יִּ ֲאהּוב ֔ ֹ֣ ֶאת־ֶּבן־ה 

ר׃  ה ַהְּבכ ּֽ ָ֖ ֵ֥י ֶבן־ַהְשנּוא   ַעל־ְּפנ 

 

 

E será que no dia em que fizer herdar os filhos 

dele, ele não poderá fazer primogênito o 

filho da amada, no lugar do filho da 

aborrecida, que é o primogênito. 

  

Jeremias 4.31  

ה   ֔ יר  ֙ה ְכַמְבכִּ ר  י צ  ְעּתִּ ַמ֗ ה ׁש  ֹול ְכחֹול ֶ֜ יֹ֩ קֵ֨ כִּ

ַח   ָ֖ ְתַיּפ  ֹון ּתִּ יָ֛ ֹול ַּבת־צִּ ֹוי־קֵּ֧ יה  אּֽ ש ַכֶּפֹ֑ ֹ֣ ר  ְּתפ 

ים׃ פ  ּֽ י ְלה ְרגִּ ָ֖ ה ַנְפׁשִּ ֵ֥ ְיפ  י־ע  ּֽ י כִּ ֹ֣א לִּ֔  נ 

 

 

Pois uma voz como de dor ouço, uma aflição 

como da que dá à luz o primogênito, voz da 

filha de Sião, ofegante, estendendo as palmas 

de suas mãos [e diz]: Ai de mim pois 

desfalece a minha alma diante dos assassinos. 

 

 

 Nesses exemplos, temos o Piel infinitivo construto, com sentido recíproco (ser 

primogênito), enquanto o Hifil é o particípio masculino singular absoluto, com sentido factitivo 

(tornar primogênito, fazer ser primogênito). 

 Em Deuteronômio 21.16, a LXX traz πρωτοτοκεῦσαι = dar o privilégio de primogênito 

= verbo infinitivo aoristo ativo < πρωτοτοκεύω, o grego procura transportar a conjugação e o 

sentido factitivo do hebraico. O Targum tem   א ר   fazer primogênito = preposição mais =  ְלַבכ 

verbo Pael infinitivo, o aramaico aqui transporta tanto o significado da raiz, quanto a conjugação 

 
43 Aqui há um nun epentético, um fonema que não faz parte da raiz verbal, mas que é colocado por 

acomodação articulatória ou fonética. Para definição de epêntese em português, ver Silva (2011, p. 99). 

Para epêntese no hebraico ver Joüon e Muraoka (2003, p. 172). 
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e binyān equivalente ao hebraico, inclusive traduzindo sentido factitivo (fazer primogênito). O 

sentido é factitivo. 

 Em Jeremias 4.31, a LXX tem πρωτοτοκούσης = traz à luz o primeiro filho = verbo 

particípio presente ativo genitivo feminino singular < πρωτοτοκέω, o grego procura transportar 

o sentido da raiz hebraica bem como o sentido factitivo. O Targum traz a expressão     יַלד ְלמ   

 para gerar um primogênito = aqui o aramaico procurou uma expressão para traduzir o =   ְבכֹור

verbo hebraico e não a raiz e o binyān equivalentes, o sentido da expressão utilizada é causativo. 

 

________________ 

  .I Qal queimar; Piel queimar; Hifil causar a queima בער 7

Piel Hifil 

Ezequiel 39.10  

 

ַיְחְטבּ֙ו   א  ְול ֹ֤ ה  ֶד֗ ן־ַהש  ים מִּ צִֶּ֜ ּו ע  ְשאֵ֨ א־יִּ ְול ּֽ

י ַבֶנֶָׁ֖שק   ֵ֥ ים כִּ ֔ רִּ ן־ַהְיע  ּו  מִּ ְללֹ֣ ׁש ְוׁש  ֹ֑ ־א 

ם   ָ֖ ְנא  ם  יֶה֔ ְזז  ֶאת־ּב ֹ֣ ְזזּ֙ו  ּֽ ּוב  ם  יֶה֗ ֶאת־ׁש ְלל 

ה׃ ס  ּֽ י ְיהוִּ ֵ֥  ֲאד נ 

 

E não carregarão lenha desde o campo e não 

cortarão desde os bosques, pois com armas 

farão com que se queime o fogo, e pilharão 

os que pilharam a eles e saquearão os que os 

saquearam, diz o Senhor YHWH. 

Juízes 15.5  

ֹות  מֹ֣ ְּבק  ח  ַוְיַׁשַלָ֖ ים  ֔ ידִּ ַּבַלּפִּ ׁ֙ש  ־א 

ים   ֹ֑ ְׁשּתִּ ה ְוַעד־  ְּפלִּ ָ֖ מ  יׁש ְוַעד־ק  ֵ֥ דִּ ּג  מִּ

ת׃  ָֽיִּ ּֽ ֶרם ז   ֶכֵ֥

 

 

E fez queimar o fogo nas tochas e enviou aos 

lugares dos filisteus e fez queimar o feixe e 

até a meada de cereal e até a vinha, [e até] a 

oliveira. 

 

 Neste exemplo, temos o Piel 3ª masculino plural imperfeito e o Hifil 3ª masculino singular 

imperfeito, os sentidos são parecidos em ambos os casos, podem ser traduzidos como o simples 

“queimar”.  

 Se entendermos que o Piel tem o sentido factitivo, o significado indica que a ação verbal 

produz o estado de “estar queimado”, enquanto o Hifil, se entendermos no sentido causativo, a 

ação verbal indica o significado “que o fogo queime”. 
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 Em Ezequiel 39.10, a LXX tem κατακαύσουσι = serão consumidas  = verbo 3ª plural 

futuro  indicativo ativo < κατακαίω = mostra um sentido factitivo: estar queimado, estar 

consumido pelo fogo. O Targum44 traz ַידְלקּון = acenderão o fogo =  verbo Afel 3ª masculino 

plural < דלק, o aramaico traz a mesma conjugação, significado parecido, porém, binyān e raiz 

distintos do hebraico, os sentidos factitivo/causativo não são evidentes.   
 Em Juízes 15.5, a LXX (B = Codex Vaticano IV séc. d.C.) tem ἐξέκαυσε πῦρ = ele 

queimou fogo = 3ª singular aoristo indicativo ativo < ἐκκαίω, essa forma é utilizada para traduzir 

a expressão hebraica ׁ֙ש ַוַיְבֶער ־א    (fez queimar fogo), em que ocorre a forma verbal ַוַיְבֶער – 

Hifil 3ª masculino singular imperfeito < בער I = causar a queima. Importante notar, contudo, 

que na segunda ocorrência do mesmo verbo: ר ָ֛ יׁש  ַוַיְבע  ֵ֥ דִּ ּג  מִּ   (fez queimar feixe), a versão grega 

traduz: ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνος (foram queimadas da eira), em que utiliza-se de uma outra forma 

verbal: ἐκάησαν = 3ª singular aoristo do indicativo ativo < καίω = queimar, acender, que é a 

forma verbal não prefixada, indicando um Vorlage45 diferente, podendo ser explicado pela 

pequena diferença entre a forma Hifil ( ריַ  ְבע   ) e o Piel ( רְיַבע    ), idênticas sem a vocalização 

massorética (יבער).46  

 A dificuldade de se estabelecer uma distinção, na LXX, entre Hifil e Piel, nesse texto, se 

acentua por causa das variantes textuais que são verificadas no texto do Códice Alexandrino (A), 

datado do V séc. d.C., pois encontramos a leitura ἐξη ́ψεν πῦρ no lugar de ἐξέκαυσε πῦρ, em 

que ἐξη ́ψεν = 3ª pessoa do singular do aoristo do indicativo ativo < ἐξάπτω = acender. Na 

segunda ocorrência, no lugar da expressão ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνος, temos no Códice 

Alexandrino, ἐνεπύρισεν τοὺς στάχυας (ele incendiou as espigas de grãos), em que 

ἐνεπύρισεν é um verbo na 3ª do singular do aoristo do indicativo ativo < ἐμπυρίζω = incendiar. 

 
44 CAL. Targum Jonathan to the Prophets (Hebrew Union College, 2005), Ez 39.10. 
45 Chama-se Vorlage o texto original base que deu origem à tradução. 
46 De acordo com Taylor, em alguns casos, nos verbos em composição, a preposição “intensifica ou 

completa a ideia do verbo” (1990, p. 30). 



51 

 

Essas duas variantes da LXX indicam uma leitura distinta dos dois verbos, diferentemente do 

TM em que vemos uma leitura idêntica com dois Hifil’s. No Targum temos יק  a mesma ,ְוַאדל 

forma já analisada em Ezequiel 29.10. O Targum de Jonatas segue o texto Massorético, repetindo 

as formas em Afel para traduzir o Hifil hebraico. 

________________ 

 .II Qal47; Piel pastar; Hifil fazer pastar, causar o pastoreio בער  8

Piel Hifil 

Êxodo 22.4[5] 

 

י   ֹ֤ ַל֙ח ֶאת־ַיְבֶערכִּ ֶרם ְוׁשִּ ה אֹו־ֶכ֔ ֶדֹ֣ יׁ֙ש ש  ־אִּ

י֔רֹו   ש    ְּבעִּ ב  יַטֵ֥ מ  ר  ֹ֑ ַאח  ה  ֹ֣ ְשד  הּו  ּבִּ ָ֛ ד 

ם׃ ס  ּֽ ֹו ְיַׁשל  ב ַכְרמָ֖ יַטֵ֥  ּומ 

 

Se algum homem fizer pastar no campo ou 

vinha e o enviar para a sua cidade, e ele fizer 

pastar em campo de outro, o melhor do seu 

campo e o melhor de sua vinha pagará. 

1  
 

 

Êxodo 22.4[5] 

 

י   ֹ֤ ַל֙ח  כִּ ְוׁשִּ ֶרם  אֹו־ֶכ֔ ה  ֶדֹ֣ ש  יׁ֙ש  ־אִּ

י֔רֹו   רֶאת־ְּבעִּ ָ֖ ע  ב    ּובִּ יַטֵ֥ מ  ר  ֹ֑ ַאח  ה  ֹ֣ ְשד  ּבִּ

ם׃ ס ּֽ ֹו ְיַׁשל  ב ַכְרמָ֖ יַטֵ֥ הּו ּומ  ָ֛ ד   ש 

 

Se algum homem fizer pastar no campo ou 

vinha e o enviar para a sua cidade, e ele fizer 

pastar em campo de outro, o melhor do seu 

campo e o melhor de sua vinha pagará. 

 

  Nesse exemplo, conjunção mais verbo Piel 3ª masculino singular perfeito e Hifil 3ª 

masculino singular imperfeito, em ambos o sentido é causativo. 

 Em Êxodo 22.4, a LXX traz καταβοσκῆσαι = alimentar = verbo infinitivo aoristo ativo 

< καταβόσκω, o grego aqui procura adaptar a tradução com conjugação diferente, significado 

semelhante, porém, sem sentido factitivo/causativo aparente. O Targum tem   יכֹול  e ele =  ְוי 

consumir = verbo Peal 3ª masculino singular imperfeito < אכל, o aramaico traz conjugação, raiz 

 
47 Existem divergências nos léxicos sobre se são as mesmas raízes ou se se trata de raízes homônimas 

com significados distintos. 
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e binyān distintos do hebraico, com significado semelhante, porém, sem sentido 

factitivo/causativo aparente. 

 No mesmo verso, temos o Hifil traduzido na LXX por καταβοσκήσῃ = ele alimentar = 

verbo 3ª singular aoristo subjuntivo ativo < καταβόσκω, o grego aqui tem uma conjugação 

diferente, utilizando do modo subjuntivo para transportar um sentido causativo do verbo 

hebraico. O Targum traz a mesma forma analisada anteriormente יכֹול  ,mesma conjugação , י 

outra raiz e binyān, sem sentido factitivo/causativo aparente. 

________________ 

-Qal separar, dividir, rachar; Piel fender, rachar, cortar em pedaços; Hifil abrir בקע   9

se, abrir caminho. 

 

Piel Hifil 

Ezequiel 13.11  

ֹ֣ה׀ ֶּגֶֹׁ֣שם    11 י  ל ה  ּפ ֹ֑ ל ְויִּ ָ֖ פ  י ת  ֵ֥ ח  ר ֶאל־ט  ֱאמ ָ֛

יׁ֙ש   בִּ ֶאְלּג  ֹ֤י  ַאְבנ  ה  נ  ְוַאּת ֶ֜ ף  ׁשֹוט ֗

ֹות   רָ֖ ּוַח ְסע  ה ְורֵ֥ ְלנ  ּפ ֔  ׃ ּתִּ
 

Dizei aos rebocadores de cal:  ele cairá, uma 

chuva que inundará, elas, as pedras de 

saraiva, cairão, e um vento de redemoinhos  

fará com que esteja arrebentada.  

 

Isaías 7.6  

ה  נ  יֶצ֔ ֙ה ּוְנקִּ יהּוד  ּֽ ה בִּ ַנֲעֶלֹ֤

ת ֶּבן־ ָ֖ ּה א  ֶלְ֙ך ְּבתֹוכ ֔ יְך ֶמ֙ ֵ֥ ינּו ְוַנְמלִּ ֹ֑ ל  א 

ל׃ ס  ְבַאּֽ ּֽ  ט 

 

Subamos a Judá, façamos que seja 

atormentada, façamos que seja dividida 

entre nós, e façamos que reine um rei no meio 

dela, o filho de Taveal. 

  

 Nesses textos, vemos em Ez 13.11, um uso do Piel 3ª feminino singular incompleto e o 

Hifil 1ª comum plural incompleto mais sufixo pronominal 3ª feminino singular. O Piel pode ser 

entendido como factitivo (esteja arrebentado) ou passivo (que seja arrebentada), enquanto em 

Is 7.6 temos o Hifil como passivo (seja dividida). 

 Em Ezequiel 13.11, a LXX tem ῥαγήσεται, = se romperá = 3ª singular futuro indicativo 

passivo < ῥήγνυμι, a forma do passivo no grego indica uma tentativa de dar esse sentido ao Piel 

hebraico. No Targum temos ְתַבַזע = ela esteja dividida = verbo Pael 3ª feminino singular 
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incompleto < בזע, o aramaico aqui traz a mesma conjugação, raiz e binyān equivalentes, o 

sentido factitivo é perceptível pelo significado da raiz.   

 Em Isaías 7.6, a LXX tem ἀποστρέψομεν = nós afastaremos  = verbo 1ª comum plural 

futuro indicativo ativo < ἀποστρέφω, o grego procura transportar uma conjugação, significado 

equivalentes ao hebraico, o sentido causativo está presente no significado do verbo (afastar, fazer 

com que se afaste). O Targum traz   ון ינ   nós os espalharemos = verbo Pael 1ª comum =  ּונַׁשו 

plural imperfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino plural < ׁשוי, no aramaico preserva-se a 

conjugação e o significado do verbo é próximo ao hebraico, a raiz binyān e sufixo pronominal 

são diferentes, o sentido causativo é implícito no significado do verbo. 

________________ 

ברה  10  ,II   Qal comer; Piel devorar; Hifil causar o comer, fazer comer, dar de comer ברא = 

dar a dieta a. 

Piel Hifil 

Lamentações de Jeremias 4.10 

ן    10 יֶהֹ֑ ַיְלד  ּו  ְשלָ֖ ּבִּ ֔יֹות  נִּ ֹ֣ ַרֲחמ  י֙ם  ׁשִּ נ  י  ֗ ְיד 

ּו  יֹ֤ י׃ ה  ּֽ ֶבר ַּבת־ַעמִּ מֹו ְּבֶׁשָ֖  ל ֔

 
 

 

 

 

 

As mãos das mulheres piedosas cozeram os 

seus filhos, eram para prover alimento para 

elas, na destruição da filha do meu povo. 

2 Samuel 3.35 

ם   ע ֗ ל־ה  כ  א  ב ֹ֣ ד   ַוי  ָ֛ וִּ ֶאת־ד 

ר   אמ ֗ ד ל  וִֶּ֜ ע ד  ַבֵ֨ ש  ֹום ַויִּ ֹוד ַהיֹ֑ ֶחם ְּבעֹ֣ ֶלָ֖

י   ֹ֣ כִּ יף  י סִּ֔ ה  ְוכ ֹ֣ י֙ם  י ֱאֹלהִּ ֹ֤ ַיֲעֶשה־לִּ ה  כ ֹ֣

ֶחם  ֶמׁש ֶאְטַעם־ֶלָ֖ ֹוא־ַהֶשָ֛ ֵּ֧י בּֽ ְפנ  ם־לִּ אִּ

ל־ְמ  ֹו כ  ה׃אֵ֥ ּומ   אּֽ

 

Veio todo o povo para fazer Davi comer 

pão, era ainda de dia, e jurou Davi dizendo: 

assim Deus fará para mim, e assim 

acrescentará, se diante de mim se por o sol, e 

eu tiver me saciado com pão ou qualquer 

outra coisa. 
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 O uso das formas verbais Piel e Hifil nesse texto são semelhantes, com a diferença de 

que, no Piel, não há um objeto, enquanto no Hifil há, ambos indicam um sentido causativo: 

“prover alimento”, “fazer comer”. 

Em Lm 4.10, na LXX, para traduzir o verbo רֹות  em infinitivo Piel, é utilizada a ְלב 

expressão grega ἐγενήθησαν εἰς βρῶσιν αὐταῖς = eles vieram a ser alimento para elas, em 

que temos o verbo ἐγενήθησαν, 3ª do plural do aoristo do indicativo passivo < γίνομαι = vir a 

ser, mais a preposição εἰς = para, mais βρῶσιν, substantivo acusativo feminino singular < 

βρῶσις = alimento, mais o pronome pessoal terceira pessoa dativo plural feminino αὐταῖς = a 

elas < αὐτός. Novamente a forma passiva é utilizada para tentar transportar esse sentido  para o 

Piel hebraico. No Targum, há divergências na tradução dessa forma verbal para o aramaico, em 

alguns casos (Targum Lamentações WT48) parece seguir a leitura do TM, pois usa a expressão:  

 eram para alimentar a eles49, a forma verbal aqui no Targum é o infinitivo = הוו למסעד להון

construto Peal aramaico (Qal hebraico) e não Pael (Piel hebraico). No Targum Iemenita (Yem50), 

lê-se:  א ְהוֹו  ְלהֹון סעֹוְדת  לִּ  = eram alimento para eles, aqui é utilizado o substantivo em lugar 

do verbo, seguindo a leitura da LXX. 

Em 2 Sm 3.35, para traduzir o verbo ֹות  infinitivo construto Hifil, é utilizado o  , ְלַהְברֵּ֧

verbo grego περιδειπνῆσαι, verbo infinitivo aoristo < περιδειπνέω = convidar alguém para 

comer um deipnon51, esse verbo ocorre somente aqui na LXX e é uma tentativa de traduzir o 

causativo Hifil do hebraico. O Targum de Jonatas traz as seguintes variantes: א ל   para =   ְלאֹוכ 

fazer comer = infinitivo absoluto Afel < אכל; a outra variante éא ר   para dar (pão) com =   ְלאֹוב 

 
48 Targum Ocidental, Western Targum = WT, manuscrito do século XIII d.C., alguns supõem que o texto 

não seja anterior a 330 d.C. e outros sugerem que tenha surgido no século VII d.C. (ver FRANCISCO, 

2008, p. 488). 

49 O targum traz a preposição com o sufixo masculino plural להון (lǝhôm) = para eles, e não a forma do 

feminino plural  ןילה  (lǝhēym) = para elas. 

50 Texto disponível em Bibleworks 10© (2016). Para detalhes sobre o Targum Yemenita ver Barthélemy 

(2012, p. 540). 
51 O deipnon (δεῖπνον) era a refeição da tarde (começo da noite) entre os gregos. 
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consolação = infinitivo absoluto Afel < ברא  . Percebe-se que os textos targúmicos, aqui, 

procuram manter o infinitivo Afel (Hifil hebraico), mantendo o sentido causativo do TM.  

 ________________ 

ברר  11 Qal purificar, separar, afastar; Piel purificar, depurar; Hifil purificar, polir, depurar. 

Piel Hifil 

Daniel 11.35  

ם   ֶהָ֛ ּב  ֹוף  ְצרֵ֥ לִּ ְׁש֗לּו  ּֽ כ  יִּ ים  ֹ֣ ילִּ ן־ַהַמְשכִּ ּומִּ

ֹוד   י־עָ֖ כִּ ץ  ֹ֑ ק  ת  ֹ֣ ַעד־ע  ן  ָ֖ ְוַלְלּב 

ד׃  ּֽ  ַלמֹוע 

 

 

 

E alguns dos entendidos serão derrubados 

para que sejam testados, e para serem 

purificados e embranquecidos, até o tempo 

do fim, até o tempo determinado. 

Jeremias 4.11  

ם   לִַּ֔ ּוׁש  ירֹ֣ ְולִּ ם־ַהֶז֙ה  ע  ּֽ ל  ר  ֹ֤ מ  א  י  יא  ת ַההִּ֗ ֹ֣ ע  ּב 

י   ֹ֑ ַּבת־ַעמִּ ֶרְך  ֶדָ֖ ר  ְדּב ֔ ַּבמִּ י֙ם  יִּ ְׁשפ  ח  ַצֹ֤ ּוַח  רֹ֣

ֹוא  ֹות ְולֵ֥ ְזרָ֖ ֹוא לִּ  ׃ לֵ֥
 

 

 

Naquele tempo ele dirá a este povo e a 

Jerusalém: Um vento abrasador, que são 

desnudos no deserto, caminho da casa do 

meu povo, não para espalhar e não para 

purificar. 

 

 O Piel aqui indica um sentido factitivo “causar um estado de purificação”, enquanto o 

Hifil indica o sentido causativo “purificar” ou “fazer com que seja purificado”. A raiz, em seu 

sentido intrínseco, já possui a ideia factitiva/causativa, já que o ato de purificar indica uma ação 

que é feita a outrem produzindo um estado. 

 No texto de Daniel 11.35, as versões gregas trazem duas leituras diferentes, a LXX traz a 

expressão grega εἰς τὸ ἐκλεγῆναι para ser escolhidos, em que o verbo utilizado é um infinitivo 

aoristo passivo < ἐκλέγομαι, enquanto a versão grega de Teodocião (séc. II d.C.)52, traz a 

expressão τοῦ ἐκλέξασθαι para escolherem para si, em que o verbo utilizado é um infinitivo 

aoristo médio < ἐκλέγομαι. Essas leituras indicam um significado de separar, escolher, e podem 

 
52 O texto de Teodocião é considerado uma revisão da LXX com um grego mais apurado, considera-se 

que deve ter havido um texto proto-Teodocião que circulava no primeiro século e pode ter sido utilizado 

pelos autores do Novo Testamento. Para maiores detalhes ver Francisco (2008, p. 464-467). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL  
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muito bem estar traduzindo o sentido factitivo do Piel hebraico. Não há Targum para o texto de 

Daniel nessa passagem. 

 O texto de Jeremias 4.11, a versão grega da LXX no lugar de um verbo, usa a palavra 

καθαροόν = puro - adjetivo neutro acusativo singular < καθαρός, portanto, não há como verificar 

o sentido verbal da tradução. O Targum dessa passagem, traz o verbo א ר  ר   = para separar = ְלב 

verbo Pael infinitivo construto < ברר a questão a ser observada é que o targum utilizou-se de 

um Pael para a tradução de um Hifil hebraico e não de um Afel, que seria a forma correspondente, 

o sentido, contudo é simples. 

 

_______________ 

 .Qal ferver, amadurecer; Piel ferver, cozinhar; Hifil amadurecer, fazer amadurecer בׁשל   12

Piel Hifil 

Números 11.8  

ֹו    8 ם אֹ֤ יִּ ַח֗ ר  ּו ב  ֲחנֹ֣ ּו ְוט  ְקטֶ֜ ּֽ ם ְול  ע ֵ֨ טּוֹ֩ ה  ׁש 

ה   ַּבְמד כ ֔ כּ֙ו  ּו  ד  שֵ֥ ְוע  ֔רּור  ַּבּפ 

ד   ַעם ְלַׁשֵ֥ ֹ֣ה ַטְע֔מֹו ְכַטָ֖ י  ֹות ְוה  גֹ֑ ֹו ע  א תָ֖

ֶמן׃  ּֽ  ַהש 

 

O povo vagueava e colhiam e moíam em 

moinhos ou esmagavam ou no gral, e 

ferviam na panela, e faziam bolos e era o seu 

sabor como o sabor de bolo de azeite. 

Gênesis 40.10  

ַח֙ת   ַר֙ יא ְכפ  ֹ֤ ם ְוהִּ ֹ֑ יגִּ רִּ ה ש  ֹ֣ ֶפן ְׁשֹלׁש  ּוַבֶּגָ֖

ּה   צ ֔ נִּ ה  ֹ֣ ְלת  יה     ע  ַאְׁשְכֹלֶתָ֖

ים׃  ּֽ בִּ  ֲענ 

 

 

 

E na vide, três ramos e ela estava brotando, 

subia a sua flor, e os seus cachos faziam 

amadurecer uvas. 

 

 Nessas passagens, temos conjunção mais Piel 3ª masculino plural perfeito, sentido 

recíproco e  Hifil 3ª masculino plural perfeito, sentido causativo. Os verbos têm significados 

diferentes, embora relacionados, a ideia do Piel está ligada ao conceito de “cozimento’, enquanto 

o Hifil tem o conceito de ‘amadurecimento”, mentalmente os conceitos são parecidos, a mudança 

de um estado “cru” ou “verde” para um estado “cozido” ou “maduro”. 

RELAÇÃO PIEL-FACTITIVA / HIFIL-CAUSATIVA 
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 A versão grega em, Números 11.8, traduz o imperfeito Piel 3ª masculino plural hebraico 

ְשלּו֙   > pela expressão καὶ ἥψουν e ferviam, o verbo é a 3ª plural imperfeito indicativo ativo  ּובִּ

ἕψω, somente pelo significado intrínseco do verbo ferver (causar o estado de fervura) é que se 

pode entender um sentido causativo, não há outra indicação desses sentidos na tradução grega.  

O Targum traz a expressão ין  cozinham = conjunção mais verbo Pael do = ּומַבְׁשלִּ

particípio ativo absoluto masculino plural < בׁשל , o aramaico, portanto, utiliza o binyān 

equivalente ao hebraico bíblico, a raiz aramaica tem o mesmo significado: amadurecer, ferver, 

cozinhar, de acordo com Jastrow (1903). O verbo  ocorre  em  Sanhedrin 95b  na  expressão 

ל פירותש  בַ ל , com o significado de fazer os frutos amadurecerem, nessa ocorrência do Talmude 

o sentido é factitivo. 

  Em Gênesis 40.10, a forma hebraica ים ּֽ בִּ ֲענ  יה   ילּו ַאְׁשְכֹלֶתָ֖ ֵ֥ ְבׁשִּ  e os seus cachos = הִּ

faziam amadurecer uvas, em que o verbo é um Hifil 3ª do plural masculino perfeito,  é traduzida 

na LXX pela expressão: πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς  = maduros [estavam] os cachos de 

uvas, o tradutor não utiliza um verbo para traduzir o verbo hebraico e sim um substantivo, sendo 

assim, no caso da LXX não podemos verificar o sentido factitivo/causativo da tradução. No 

Targum, no lugar de um Hifil, temos: ו   יל   amadureceram = Pael 3ª masculino plural perfeito  ַבׁשִּ

 aqui o sentido pode ser causativo fez com que eles amadurecessem, contudo, a forma ,בׁשל >

verbal não é a mesma do hebraico, esse exemplo, demonstra, que pelo menos na época do 

Targum, a forma do Piel poderia ser usada para traduzir um Hifil, sentido factitivo. 

________________ 

 .II Qal não há; Piel tornar impuro, poluir; Hifil poluir-se, poluir, manchar גאל  13

Piel Hifil 

Malaquias 1.7  Isaías 63.3  

RELAÇÃO PIEL-FACTITIVA / HIFIL-CAUSATIVA 
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ל    7 ְמג א ֔ ֶחם  ֶלֹ֣ ֙י  ְזְּבחִּ ל־מִּ ַעּֽ ים  ֹ֤ יׁשִּ ַמּגִּ

ה   ם ַּבֶמֹ֣ ן  ַוֲאַמְרֶּתָ֖ ְלַחֵ֥ ם ׁש  ְרֶכֶ֕ ֶּבֱאמ 

ּוא׃  ְבֶזֵ֥ה הּֽ ָ֖ה נִּ  ְיהו 

 

Se aproximam do meu altar pão que foi 

profanado, e dizeis: Em que te profanamos? 

Em vós dizerem: a mesa do SENHOR é 

desprezável. 

 

יׁש   ֹ֣ ין־אִּ ּֽ א  י֙ם  ַעמִּ ּֽ ּומ  י  ֗ ְלַבדִּ י  ְכּתִּ ַרֹ֣ ד  ה׀  ֹ֣ ּפּור 

ֹ֤ז   י ְוי  ֹ֑ תִּ ם ַּבֲחמ  ָ֖ י ְוֶאְרְמס  ם ְּבַאּפִּ֔ ֹ֣ י ְוֶאְדְרכ  ּתִּ֔ אִּ

י  ל־ַמְלּבּוַׁשָ֖ י ְוכ  ַד֔ ֙ם ַעל־ְּבג  ְצח   ׃ נִּ
 

Um lagar pisei sozinho e dos povos não há 

ninguém que comigo os tenha pisado, em 

minha ira os esmagarei na minha fúria, 

respingou o sangue deles sobre as minhas 

vestes, e todas minhas vestimentas 

mancharei. 

 

 Nesses exemplos, o Piel 1ª comum plural perfeito mais sufixo pronominal 2ª masculino 

singular, tem sentido factitivo implícito pois indica tornar algo profanado, ou seja, fazer com que 

algo se transforme em um estado de profanação. O exemplo em Hifil 1ª comum singular perfeito, 

também tem sentido factitivo implícito, pois o sentido de fazer com que algo se “torne 

manchado” dá a ideia de causar o estado no objeto da ação. 

 Em Malaquias 1.7, a LXX temos a expressão grega ἠλισγήσαμεν αὐτούς = tem 

corrompido a eles = verbo 1ª comum plural particípio aoristo passivo < ἀλισγέω, mais pronome 

pessoal 3ª pessoa masculino plural acusativo. A forma do aoristo passivo pode indicar uma 

tentativa de traduzir esse sentido para o Piel hebraico. O Targum tem variantes textuais nesse 

texto, uma das leituras traz a expressão  רחקנא   יתך = verbo Pael perfeito 1ª plural comum < 

 = mais partícula indicativa do acusativo com sufixo pronominal 2ª masculino singular רחק

abominamos a ti. O sentido factitivo só pode ser entendido implicitamente no verbo tornar algo 

abominável. 

 Em Isaías 63.3, a LXX tem uma leitura diferente: κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν 

derramei o sangue deles na terra, o verbo κατήγαγον = 1ª do singular do aoristo do indicativo 

ativo < κατάγω evidencia um outro Vorlage ou até mesmo uma interpretação da passagem, 

sendo impossível relacionar com o verbo utilizado no TM. O Targum dessa passagem também 

traz uma leitura diferente :ים ְאַסלע  יהֹון  ימ  ַחכִּ ל   ,todos os seus sábios eu eliminarei = כ 

percebe-se também aqui uma interpretação mais do que uma tradução do verbo do TM, 

impossibilitando da mesma forma uma análise da equivalência de tradução dos sentidos 

factitivos/causativos do verbo.     
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 ________________ 

גבר   14  Qal ser forte, superar, exceder; Piel tornar forte, tornar superior; Hifil confirmar, 

ser forte, estabelecer um pacto firme?, tornar pesado.  

Piel Hifil 

Eclesiastes 10.10  

ל  ְלַק֔ קִּ ים  ֹ֣ נִּ ְוהּו֙א ל א־פ  ל  ַהַּבְרֶז֗ ה  ֹ֣ ה  ם־ק  אִּ

ים  ָ֖ לִּ ה׃ ַוֲחי  ּֽ ְכמ  יר ח  ָ֖ ֹון ַהְכׁש  ְתרֵ֥  ְויִּ

 

Se estiver cego o ferro, e as suas faces não se 

afiarem, então se deve fazer aumentar as 

forças, [da mesma forma] se faz prosperar a 

sabedoria.  

 

Salmo 12.5 [4] 

ֹ֣נּו   ְלׁש נ  לִּ ּו׀  ְמרֵ֨ ּֽ א  ר  ינּו  ֲאֶׁשֹ֤ ֹ֣ ת  ְשפ 

נּו׃  ּֽ ֹון ל  דֹ֣ י א  ָ֖ נּו מִּ ֹ֑ ּת   אִּ

 

Que dizem: por nossa língua 

prevaleceremos, os nossos lábios estão 

conosco, quem é senhor para nós? 

 

 Nesses exemplos, os sentidos do Piel e Hifil são diferentes semanticamente, o Piel em 

Eclesiastes 10.10 está relacionado ao aumento da força necessária quando o ferro (instrumento 

de ferro) não está afiado (sentido causativo), enquanto que o Hifil no Salmo 12.5 se relaciona 

com o sentido de “prevalecer”, “prosperar”, em que não há um sentido causativo claro. 

 A LXX, em Eclesiastes 10.10, traz a expressão: δυνάμεις δυναμώσει = literalmente  

forças ele fortificará, em uma tradução idiomática ele deverá fazer forças, a forma verbal 

δυναμώσει = verbo 3ª futuro do indicativo ativo < δυναμόω. A repetição indica uma tentativa 

de traduzir o causativo intensivo do Piel hebraico. O Targum faz uma longa interpretação do 

texto, contudo, podemos identificar a forma verbal מתגברין   (mitggabǝrîn) – se engrandecem 

– que é um verbo Hitpaal particípio passivo masculino plural utilizado para traduzir o Piel 

hebraico.  

 No Salmo 12.5 [4], a LXX traz o verbo μεγαλυνοῦμεν = nós aumentaremos - 1ª do 

plural do futuro do indicativo ativo < μεγαλύνω. O verbo grego só indica um sentido factitivo 

implícito no significado, já que o grego não possui a forma equivalente ao Hifil hebraico. O 

Targum traz a forma verbal    נתגבר  (nitggabar) – nós faremos engrandecer ou 

RELAÇÃO PIEL-FACTITIVA / HIFIL-CAUSATIVA 
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engrandeceremos = Hitpaal 1ª comum plural do imperfeito, verbo da mesma raiz do hebraico, 

mas de binyān diferente, com sentido factitivo. 

________________ 

גדל  15 Qal tornar-se grande, ser grande, ser importante; Piel causar o crescimento, educar, 

criar (filhos), criar plantas; Hifil fazer grande, tornar (algo) grande. 

 

 

No exemplo acima, com construções sintáticas parecidas, ambos os verbos na 3ª pessoa 

do masculino singular do perfeito, nota-se a distinção entre Piel e Hifil. Enquanto no Piel o 

sentido é factitivo “engrandeceu”, no Hifil o sentido é recíproco “se engrandeceu”. O Piel tem 

um objeto direto, enquanto o Hifil deixa implícita a ação recíproca do sujeito. 

Em Ester 3.1, a LXX traz o verbo ἐδόξασεν glorificou = verbo 3ª do aoristo do indicativo 

ativo < δοξάζω, o sentido factitivo está presente no significado do verbo. O Targum utiliza-se 

de uma outra raiz para traduzir o hebraico,     רבי (rabbî)  = ele engrandeceu, aumentou = verbo 

Pael 3ª masculino singular perfeito <  הרב , mantém, entretanto, a correspondência Piel/Pael e o 

sentido factitivo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Ester 3.1 

 

ֶלה   א ֗ ה  ים  ֹ֣ רִּ ַהְדב  ר׀  ֶלְך  ַאַחֹ֣ ַהֶמֵ֨

י   ָ֖ גִּ ֲאג  ה  א  ת  ָ֛ ן־ַהְמד  ֶּבּֽ ן  ֵּ֧ מ  ֶאת־ה  ֹוׁש  רֶ֜ ֲאַחְׁשו 

ל־  כ  ל  ַעֶ֕ מ  ְס֔אֹו  ֶאת־כִּ ֶש֙ם  ַוי ֙ הּו  ֹ֑ ְָֽיַנְשא  ַוּֽ

ֹו׃  ּתּֽ ר אִּ ים ֲאֶׁשֵ֥ ָ֖ רִּ  ַהש 

 

Depois destas coisas o rei Assuero 

engrandeceu Hamã filho do Amedata, o 

Agagita, e o ergueu e o colocou no seu trono 

diante de todos os príncipes que estavam com 

ele. 

 

Lamentações 1.9 

 

ּה  ית ֔ ַאֲחרִּ ֙ה  ְכר  ּֽ ז  א  ל ֹ֤ יה   ְּבׁשּוֶל֗ ּה  ֹ֣ ת  ְמא  ט 

אִּ֔  ֶרד ְּפל  ֹ֣ ֙ה  ַוּת  ה ְיהו  ֹ֤ ּה ְרא  ֹ֑ ם ל  ָ֖ ין ְמַנח  ֵ֥ ים א 

י   ֵ֥ י כִּ ְניִּ֔ ּֽב׃  ֶאת־ע   אֹוי 

 

 

 

A impureza dela está nas suas saias, ela não 

se lembrou do seu fim, e desceu de forma 

espantosa, não há consolador para ela. Vê 

SENHOR a minha aflição pois o inimigo se 

engrandece. 
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Em Lm 1.9, a LXX tem ἐμεγαλύνθη = foi engrandecido = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo passivo < μεγαλύνω, o grego transporta um sentido passivo para o Piel hebraico. O 

Targum traz ַרב תר   ,רבב > ele se engrandeceu  = verbo Itpaal 3ª masculino singular perfeito = אִּ

o aramaico traz uma raiz diferente, contudo, a conjugação é a mesma do hebraico; mantém 

também o significado e o sentido recíproco do Hifil hebraico.  

 ________________ 

גלה   16  Qal revelar, descobrir; Piel revelar; Hifil conduzir ao exílio, levar cativo. 

 

  

Nessa raiz, tanto o Piel quanto o Hifil têm sentido causativo, contudo, com semânticas 

diferentes. Esse uso evidencia que mudanças de binyān, são frequentemente utilizadas, não só 

para nuances de diátese verbal, mas também para mudanças de sentidos semânticos. 

Na LXX, em Isaías 22.8, temos ἀνακαλύψουσι = descobrirão = verbo 3ª do plural 

indicativo futuro ativo < ἀνακαλύπτω. A forma preposicionada do verbo indica uma tentativa 

de transportar um sentido factitivo (tornar descoberta) para o Piel hebraico para o grego, embora 

use a forma do plural no lugar do singular do TM. O Targum, nessa passagem, mantém a 

correspondência Piel/Pael com a mesma raiz, utilizando-se da forma י  ele descobriu, tornou =  ַגלִּ

descoberta = verbo Pael 3ª masculino singular perfeito < הגל , sentido factitivo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 22.8

ֹום ַה֔הּוא   ֙ט ַּביֹ֣ ה ַוַּתּב  ֹ֑ ְך ְיהּוד  ַסֹ֣ ת מ  ָ֖ א 

ַּֽער׃  ית ַהי  ֵ֥  ֶאל־ֶנֶָׁ֖שק ּב 

 

 

E ele tirará a cobertura protetora de Judá, e 

tu contemplarás naquele dia a arma da casa 

do bosque. 

 

 

 

II Reis 24.15 

ֶמֶלְך   ם ַהַ֠ ֹ֣ ה ְוֶאת־א  ל  ֶבֹ֑ ין ּב  ָ֖ כִּ ֶאת־ְיהֹוי 

ֶלְך ְוֶאת י ַהֶמֶ֜ י  ְוֶאת־ְנׁש ֵ֨ ֹ֣ יל  ֙ת א  יו ְוא  יס ֗ רִּ ־ס 

ה׃  ל  ֶבּֽ ם ּב  ָ֖ לִַּ ירּוׁש  ה מִּ ֵ֥ יְך ּגֹול  ָ֛ ֶרץ הֹולִּ א ֔  ה 
 

E ele fez exilar Joaquim para a Babilônia e a 

mãe do rei, e as mulheres do rei e os oficiais 

dele, e os líderes da terra fez com que se 

conduzisse para o exílio de Jerusalém para 

Babilônia. 
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 No texto de IV Reis 24.15 (II Reis 24.15) a LXX utiliza-se, para traduzir o Hifil hebraico, 

da forma ἀπῴκισε = enviou para longe = verbo  3ª do singular do aoristo do indicativo ativo < 

ἀποικίζω53. O verbo grego tem sentido causativo correspondente ao verbo hebraico. O Targum 

utiliza-se do binyān cognato aramaico    לי ַאגִּ = baniu, exilou = verbo Afel 3ª masculino singular 

perfeito, o sentido causativo está implícito na ação de exilar, banir. 

________________ 

 ,Qal ser forte; Piel tornar firme, fazer forte; Hifil fazer firme, agarrar, segurar חזק   17

edurecer. 

 

 Nesses exemplos, os verbos em Piel/Hifil, ambos 3ª masculino singular perfeito tem 

sentidos diferentes, o Piel um sentido factitivo, assim como o Hifil. Embora, em ambos os casos 

os sentidos factitivo do Piel (tornar algo forte) e Hifil causativo (fazer com que algo endureça), 

possam ser inferidos. 

 No Salmo 147.13, a LXX traz o verbo ἐνίσχυσεν = ele fortaleceu = verbo 3ª singular 

aoristo do indicativo ativo < ἐνισχύω. A tentativa de traduzir o sentido factitivo pode ser inferido 

na forma preposicionada do verbo ἰσχύω = ser forte, poder. O Targum, nessa passagem, traz a 

expressão    תקף  (taqef) = fazer forte – verbo Pael 3ª singular perfeito, aqui temos uma raiz 

 
53 Ver nota 40. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 147.13  

י־ ּֽ ְך   כִּ ַנָֹֽ֣יִּ ְך ּב  ַרָ֖ ְך ּב  יִּ ֹ֑ ר  י ְׁשע  ֹ֣ יח  ְּברִּ

ְך׃  ּֽ ְרּב   ְּבקִּ

 

 

 

Pois ele tornou forte os ferrolhos de tuas 

portas, bendize os teus filhos no meio de ti. 

 

 

 

Miquéias 7.18  

ַׁשע   ַעל־ֶּפ֔ ר  ֹ֣ ְוע ב  וֺן֙  ע  א  ֹ֤ נ ש  ֗מֹוָך  כ  ל  ֹ֣ י־א  מִּ

ל א־ ֹו  תֹ֑ ַנֲחל  ית  ָ֖ רִּ ְׁשא  ַאּ֔פֹו  לִּ ַע֙ד  ל 

ּוא׃  ֶסד הּֽ ץ ֶחָ֖ ֵ֥ פ  י־ח  ּֽ  כִּ

 

Quem é Deus como tu, que carregas a 

iniquidade, e passa sobre a iniquidade do 

remanescente de tua herança? Não 

endureces para sempre a tua ira, pois o 

desejo de misericórdia ele é. 
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diferente mas mantendo o binyān correspondente do hebraico e o sentido factitivo. 

 Em Miquéias 7.18, a LXX tem οὐ συνέσχεν = não manteve, não deteve = verbo 3ª 

singular aoristo indicativo ativo < συνέχω, o grego procura transportar a pessoa verbal, contudo 

o significado é diferente, o sentido do verbo grego é simples. O Targum traz   יך  faz longo =  מֹור 

= verbo Afel particípio masculino singular absoluto < ארך, o aramaico traz raiz, conjugação e 

significado distintos, enquanto o sentido é factitivo.  

 

________________ 

 ,Qal errar, estar em falta; Piel compensar, trazer oferta pelo pecado; Hifil errar חטא 18

induzir ao pecado. 

 

  

Nesses textos comparativos percebe-se a diferença semântica dos usos do Piel/Hifil, 

ambos 3ª masculino singular completo. Enquanto o Piel, em Levítico 14.52, tem o significado de 

fazer expiação ou, para utilizar o sentido causativo, fazer expiar, o Hifil em 1 Reis 14.16 tem o 

sentido causativo de “fazer pecar”; no caso desse verso, é notável o contraste entre o sentido 

simples do Qal א ט  יא pecou e o sentido causativo do Hifil = ח  ָ֖   .fez pecar = ֶהֱחטִּ

Em Levítico 14.52, a LXX traz ἀφαγνιεῖ = ele purificará, fará purificar = 3ª singular do 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Levítico 14.52  

ם     יִּ ּוַבַמָ֖ ּ֔פֹור  ַהצִּ ְּבַד֙ם  ת  יִּ ֶאת־ַהַּב֔

ב   ז ָ֖ א  ֶרז ּוב  ֶאָ֛ ץ ה  ֵ֥ ה ּוְבע  ר ַהַחי ֗ ּפ ֹ֣ ֹ֑ים ּוַבצִּ ַחיִּ ַהּֽ

ַעת׃  ּֽ י ַהּתֹול  ֵ֥ ְׁשנִּ  ּובִּ

 

E fará expiação da casa com sangue da ave, 

e com a água viva e com a ave viva, e com 

madeira de cedro e com hissopo, e com o 

verme escarlate. 

 

1 Reis 14.16  

֙ם   ְבע  ָֽר  ּֽ י  אות  ַחט ֹ֤ ל  ְגַלַ֞ ּבִּ ל  ֹ֑ א  ְשר  ֶאת־יִּ ן  ָ֖ ּת  ְויִּ

ר   א ַוֲאֶׁשֵ֥ ט ֔ ר ח  ל׃ ֲאֶׁשֹ֣ ּֽ א  ְשר   ֶאת־יִּ

 

 

 

E ele entregará Israel por causa dos pecados 

de Jeroboão que pecou e que fez pecar 

Israel. 



64 

 

futuro do indicativo ativo < ἀφαγνίζω, o grego tem sentido causativo. O Targum traz    י ַדכ  יִּ  =  

será purificado = verbo Hitpaal 3ª imperfeito masculino singular < א י,  ְדכ  ה  .h =) ְדכִּ כ   .54(ז 

Verifica-se que o targum prefere uma forma distinta (Hitpaal = Dt) para traduzir o Piel (D) 

hebraico, também se utiliza de uma outra raiz, o que evidencia a preferência semântica à 

gramatical, o sentido é passivo. 

Em I Re 14.16, a LXX omite 14.1-20. O Targum traz    יב  e = (Ki. 14:16 TAR 1)  ּודַחי 

que fez inferior = conjunção mais partícula relativa mais verbo Pael 3ª masculino singular 

perfeito <  חוב, o aramaico mantém a conjugação, contudo, tem outra raiz, binyān e significado, 

o sentido é causativo.  

________________ 

 ,Qal estar com vida, viver; Piel conservar a vida, fazer viver ; Hifil conservar a vida חיה  19

reviver. 

 
54 Jastrow (1903, p. 307). 
55 ver nota de rodapé da BHS. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 22.29(30)  

ֶרץ    30 י־ֶא֗ ְׁשנ  ל־דִּ ּֽ כ  ּו׀  ְׁשַּתֲחּוֵ֨ ּֽ ַויִּ ְכ֬לּו  א 

א  ל ֹ֣ ַנְפׁ֗שֹו  ְוָ֝ ר  ֹ֑ פ  ע  י  ֹ֣ ל־יֹוְרד  כ  ְַ֭כְרעּו  יִּ ֹ֣יו  נ  ְלפ 

 ׃ 
 

 

 

 

 

Comerão e adorarão todos os   da terra diante 

dele, se ajoelharão todos os que descem ao 

pó, e a alma dele não reviverá.55 

 

 

 

 

Josué 14.10  

הֹ֩   נ  הִּ ה  אְוַעּת ֗ ֹ֣ה׀  ר  ְיהו  ַכֲאֶׁשֹ֣ יָ֮  ֹותִּ

ר   ֶּבֵ֨ ז דִּ א  ה מ ַ֠ נ ֗ ׁש ׁש  מ ֶ֜ ים ְוח  עִֵּ֨ ר֒ ֶזהֹ֩ ַאְרּב  ּב  דִּ

ֲאֶׁשר־ ה  ֶאל־מ ֶׁש֔ ַהֶז֙ה  ר  ֹ֤ ב  ֶאת־ַהד  ה  ְיהו ֶ֜

י   ֹ֣ נ כִּ א  ֹ֣ה  נ  הִּ ֙ה  ְוַעּת  ר  ֹ֑ ְדּב  ַּבמִּ ל  ָ֖ א  ְשר  יִּ ְך  ַלֵ֥ ה 

ה׃  ּֽ נ  ים ׁש  ָ֖ ׁש ּוְׁשמֹונִּ ֵ֥ מ   ַה֔יֹום ֶּבן־ח 

 

E agora eis que o SENHOR preservou a 

vida a mim, como disse; São já quarenta e 

cinco anos desde que disse o SENHOR esta 

palavra a Moisés, que andou Israel no 

deserto, e agora eis que eu hoje sou da idade 

de oitenta e cinco anos. 
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 Os sentidos do Piel/Hifil, nessas passagens, são semelhantes: preservar a vida, fazer viver, 

reviver, sentidos causativos; o contexto, nesse caso, é a maneira mais eficiente para uma tradução 

coerente. 

 No Salmo 22.29(30), a LXX traz o verbo ζῇ - vive56 = 3ª singular do presente do indicativo 

ativo < ζάω, essa forma do verbo grego não indica nenhum sentido factitivo/causativo em sua 

forma. O Targum traz a forma verbal ונפש רשיעא לא ייחי = e a alma do ímpio não viverá, o 

verbo utilizado ייחי (yēyhēy) Peal 3ª masculino singular do imperfeito, é a forma simples do 

verbo aramaico, sem sentido factitivo/causativo. 

 Em Josué 14.10, a LXX traz o verbo διέθρεψέ = sustentou – 3ª singular do aoristo do 

indicativo ativo < διατρέφω, em que nenhum sentido factitivo/causativo é percebido. O Targum 

traz o verbo ים    estabeleceu - Pael 3ª singular do perfeito e mantém o binyān correspondente =  ַקי 

ao hebraico, porém, com uma raiz diferente, sentido simples. 

________________ 

 Qal ser sábio; Piel tornar sábio, ensinar; Hifil tornar sábio, mostrar-se como חכם  20

sábio. 

 

  

 
56 A LXX traz uma variante textual nesse texto que faz mais sentido ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ = minha 

alma nele viverá, o que subentende um Vorlage =  ִּּֽה  ֹו לֹ֣   יַנְפׁש י  חִּ . A Peshitta também concorda, em parte, 

com essa leitura ܢܦܫܝ ܠܗ ܘܚܝܐ (nafšy lēh waḥyāʾ) minha alma para ele, e ele vive. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 119.98  

ְיַבי   98 א ֹ֣ ַ֭ ם  מ  ֹ֣ י ְלעֹול  ָ֖ ָך כִּ ְצוֶֺתֹ֑ מִּ

י׃  ּֽ יא־לִּ  הִּ

 

Por teus mandamentos, faze-me mais sábio 

do que meus inimigos, pois para sempre são 

meus. 

 

Salmo 19.7(8)  

ּות   דֵ֥ ֶֹ֑פׁש ע  יַבת נ  ֹ֣ ה ְמׁשִּ ימ  מִּ ֹ֣ה ְּתַ֭ ת ְיהו  ֹוַרֹ֤ ּתּ֘

ה  נ ֗ ֱאמ  ה ֶנָ֝ ֵ֥ י׃ ְיהו  תִּ  ֶּפּֽ

 

A lei do SENHOR é perfeita, restaura a alma, 

o testemunho do SENHOR é fiel, torna 

sábio o simples. 



66 

 

  No Salmo 119.98, o Piel 2ª masculino singular imperfeito mais sufixo pronominal 1ª 

comum singular, tem sentido factitivo, o verbo indica a ação de fazer com que o sujeito “seja 

sábio”. No Salmo 19.8 o Hifil particípio feminino singular, a ação do verbo causa a sabedoria, 

“torna sábio”, “faz com que seja sábio”, sentido factitivo. 

 A versão grega LXX, no Salmo 119.98 traz o verbo ἐσόφισάς = tu fizeste = 2ª singular 

aoristo do indicativo ativo < σοφίζω, nesse caso o tradutor grego procurou manter o sentido 

causativo do verbo hebraico. O Targum traz    מחכמה  (mǝḥakǝmāh) =  faz sábio = verbo Pael 

particípio ativo feminino singular < חכם, a tradução do aramaico mantém o binyān hebraico e 

a raiz, porém ao invés da forma da segunda pessoa do imperfeito masculino singular, traz uma 

interpretação, utilizando-se do particípio feminino, em que o mandamento é que “faz sábio”, o 

sentido é factitivo. 

 No caso do Salmo 19.8, a LXX traz o verbo σοφίζουσα = faz sábio = verbo presente 

particípio ativo nominativo feminino singular < σοφίζω, a forma verbal do grego indica um 

sentido factitivo57. O Targum traz a forma מחכמא = ela faz sábio = verbo Afel particípio 

feminino singular < חכם , nesse caso a tradução do Targum mantém tanto a raiz quanto o binyān 

correspondente ao hebraico, sentido factitivo.   

________________ 

 Qal ser fraca, ser doente, enfraquecer ; Piel  fazer adoecer, acalmar, adular; Hifil חלה   21

fazer adoecer. 

 
57 Ver nota 40. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Crônicas 33.12  

֔לֹו   ר  ֹ֣ צ  יו  ּוְכה  ֹ֑ ֱאֹלה  ֹ֣ה  ְיהו  ָ֖י  ֶאת־ְּפנ 

יו׃  ּֽ י ֲאב ת  ֵ֥ ָ֖י ֱאֹלה  ְפנ  לִּ ד מִּ ַנֹ֣ע ְמא ֔ כ   ַויִּ

 

 

Isaías 53.10  

ץ ַדְכאֹ֙ו   ֹ֤ פ  ה ח  ֙ם  ַויהו ַ֞ ׁש  ים א  ֹ֤ שִּ ם־ּת  אִּ

ָ֖ה   ֶפץ ְיהו  ֵ֥ ים ְוח  ֹ֑ מִּ יְך י  ֹ֣ ה ֶזַָָֽ֖רע ַיֲארִּ ְרֶאֵ֥ ַנְפׁ֔שֹו יִּ

ח׃  ּֽ ְצל  ֹו יִּ דֵ֥  ְּבי 
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  O Piel em 2Crônicas 33.12 assume o sentido recíproco e não factitivo/causativo, enquanto 

o Hifil em Isaías 53.10 tem o sentido factitivo, “fazendo enfermar”, “fez com que estivesse 

enfermo”. Sendo assim, nota-se que a semântica do verbo prevalece sobre os sentidos dos 

binyānîm. 

 A LXX, em 2Crônicas 33.12, traz ἐζήτησεν = procurou = verbo 3ª do singular do aoristo 

do indicativo ativo < ζητέω, a tradução é mais uma interpretação do hebraico do que uma 

tentativa de traduzir o verbo, sentido simples. O Targum, nesta passagem, não permite uma 

comparação pois também traz uma longa interpretação no lugar de uma tradução. 

 Em Isaías 53.10, a LXX faz mais uma interpretação do que propriamente uma tradução, a 

expressão utilizada para traduzir o hebraico é: κύριος βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς 

o Senhor quis purificá-lo da praga, nesse caso, se torna impossível verificar a correspondência 

de tradução para o grego. O Targum traz uma longa interpretação do texto:  ת ם יוי ְהו  ד  ן ק ְ ּומִּ

יה א ְדַעמ  ר  ת ְׁשא  ה י  א  צַרף ּולַדכ  א ְלמִּ  e era da vontade de YWY refinar e purificar o =   ַרְעו 

restante do seu povo, prejudicando também a análise da tradução do hebraico.  

________________ 

 .I Qal - não há; Piel poluir, profanar; Hifil poluir, profanar, fazer uso profano חלל  22

 

 

 

E como estava a angustiar-se, se afligiu 

diante da face do SENHOR seu Deus, muito 

diante da face do Deus de seus pais. 

 

 

 

 

 

E o SENHOR quis ferí-lo, fazendo 

enfermar, quando colocar por oferta pelo 

pecado a sua alma, ele verá a sua semente 

avançar em dias, e a vontade do SENHOR em 

sua mão prosperará. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 89.34(35)  

א    ל א־  35 ל ֹ֣ י  ַת֗ פ  ְשָ֝ א  ֵ֥ ּומֹוצ  י  ֹ֑ יתִּ ְּברִּ

 ֲאַׁשֶנּֽה׃ 

 

 

 

Ezequiel 39.7  

י   ֹ֣ ַעמִּ ְּבתֹוְ֙ך  יַע  ֗ אֹודִּ י  ְדׁשִֶּ֜ ק  ם  ְוֶאת־ׁש ֵ֨

א־ ְול ּֽ ל  א ֔ ְשר  ֹוד    יִּ עֹ֑ י  ָ֖ ְדׁשִּ ם־ק  ֶאת־ׁש 
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 A comparação entre Piel (1ª singular imperfeito) /Hifil (1ª singular imperfeito) nesses dois 

versos mostra a semelhança dos usos, ambos podem ser traduzidos da mesma forma: 

“profanarei”, “deixarei profanar”, sentidos que podem ser entendidos como factitivos. 

 No Salmo 89.35, a LXX traduz a forma hebraica com a expressão grega οὐδὲ μὴ 

βεβηλώσω = de maneira nenhuma profanarei – o verbo é a 1ª pessoa futuro do subjuntivo ativo 

< βεβηλόω, o sentido factitivo está implícito no verbo, logo que profanar é tornar algo profano, 

não sagrado. O Targum traduz a forma hebraica com a expressão aramaica לא אפיס   (lā’ ’afēys) 

=  não profanarei = verbo Afel 1ª imperfeito singular < פסס, aqui, para se traduzir o sentido 

binyān Piel, utilizou-se o Afel e não o Pael aramaico, que seria o cognato correspondente, sentido 

factitivo.  

 Em Ezequiel 39.7, a LXX tem βεβηλωθήσεται = será profanado = verbo 3ª singular 

futuro indicativo passivo < βεβηλόω, o grego procura transportar o significado do verbo 

hebraico, o sentido factitivo também está presente no significado do verbo. O Targum traz   

יל א    ַאח   e não será profanado = conjunção mais advérbio de negação, mais verbo Afel 3ª  = ְול 

masculino singular perfeito <  חלל, o aramaico procura transportar a conjugação, o significado 

do verbo hebraico e a raiz, o sentido é factitivo. 

 

________________ 

ףחל   23  I Qal passar adiante; Piel mudar, trocar; Hifil mudar, substituir, trocar. 

 

 

 

 

 

 

Não farei que seja profanada a minha 

aliança, e o que sai da minha boca não farei 

que mude. 

ֹוׁש   דָ֖ ק  ה  ְיהו ֔ י  ֹ֣ י־ֲאנִּ כִּ ֙ם  ַהּגֹויִּ ּו  ְדעֹ֤ ְוי 

ל׃ ּֽ א  ְשר   ְּביִּ

 

E o meu santo nome farei conhecido entre o 

meu povo de Israel, e não deixarei que seja 

profanado o meu santo nome, e ainda 

conhecerão os povos que eu sou o SENHOR, 

o Santo em Israel. 
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 Temos nesses exemplos a 3ª masculino singular imperfeito, tanto no Piel quanto no Hifil, 

no Piel o sentido não apresenta sentido recíproco (se trocar), no caso do Hifil, o sentido é 

recíproco (se renovar). 

 No texto de Gênesis 41.14, a LXX traz ἤλλαξαν = trocou = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < ἀλλάσσω, o grego transporta a pessoa verbal e o sentido, contudo, não há 

indício de sentido recíproco implícito. O Targum tem י    e trocou = verbo Pael 3ª singular =  ְוַׁשנִּ

masculino perfeito < ׁשני, o texto aramaico mantém a pessoa verbal, traz uma raiz distinta do 

hebraico e utiliza o binyān equivalente; o sentido recíproco está implícito. 

 Em Jó 14.7, a LXX tem ἐπανθήσει = mudará  = verbo 3ª singular aoristo indicativo ativo 

< ἐπανθέω, o grego não indica qualquer sentido factitivo/causativo aqui. O Targum traz     

 ele produzirá ramos = verbo Peal quadrilateral 3ª masculino singular = (yišbǝšēv)  יׁשבׁשב

imperfeito < ׁשבׁשב, aqui o aramaico traz um sentido causativo (produzir ramos), a conjugação 

é equivalente ao hebraico, porém a raiz é distinta, sentido causativo. 

 

________________ 

ץחל  24 Qal tirar, afastar; Piel entregar, saquear; arrancar fora; Hifil revigorar, fortificar. 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Gênesis 41.14  

הּו   ָ֖ יצ  ַוְירִּ ף  ֶאת־יֹוס ֔ א  ֹ֣ ְקר  ַויִּ ַּפְרע ֙ה  ח  ְׁשַלֹ֤ ַויִּ

ַוְיַגַל֙ח   ֹור  ן־ַהּבֹ֑ א  מִּ ב ָ֖ ַוי  יו  ְמֹלת ֔ שִּ

ה׃   ֶאל־ַּפְרע ּֽ

 

E mandou Faraó chamar José, e o fizeram sair 

rapidamente da cisterna, e barbeou-se e ele 

trocou suas vestes e veio a Faraó. 

 

Jó 14.7  

ֹוד  ת ְועֹ֣ ר  ַ֭כ  ם־יִּ ּֽ ה אִּ ֵ֥ ְקו  ץ ּתִִּ֫ ע ֗ ֵׁ֥ש ל  י י  ֹ֤ כִּ

ל׃  ּֽ א ֶתְחד  ַנְקּ֗תֹו ל ֹ֣ י ּֽ  ְוָ֝

 

 

 

Pois há para a árvore esperança, se for 

cortada, ainda se renovará, e os seus renovos 

não cessarão. 
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 Temos nesses exemplos a 3ª masculino singular imperfeito, tanto no Pìel quanto no Hifil, 

o Piel tem sentido factitivo implícito (faz que esteja livre), o Hifil também tem sentido factitivo 

implícito (fará que esteja revigorado, revigorará). 

 Em Jó 36.15, a LXX tem  ἀνθ᾽ ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῆ =  ao invés dos que oprimiram = aqui 

é utilizado o verbo  ἔθλιψαν = 3ª singular aoristo indicativo ativo < θλίβω, aqui a tradução tem 

sentido diferente do hebraico e não há sentido factitivo/causativo perceptível. O Targum traz    

 o ,פצי > ele salvará, ele resgatará = verbo Peal 3ª masculino singular imperfeito =  יפצי

aramaico mantém o significado e a conjugação, porém, a raiz é distinta, o binyān utilizado não é 

o equivalente ao hebraico, e o sentido factitivo/causativo não é perceptível. 

 Em Isaías 58.11, a LXX tem πιανθήσεται = será engordado, será enriquecido = verbo 

3ª masculino singular futuro indicativo passivo < πιαίνω, aqui o verbo grego tem significado 

diferente, porém, procura transportar o sentido passivo. O Targum traz    י יח   = ele reviverá =  י 

verbo Peal 3ª masculino singular imperfeito < חיי, aqui o aramaico transporta a conjugação, 

porém, a raiz é distinta e o binyān não é o equivalente ao hebraico, percebe-se que o tradutor 

procurou um significado próximo, sentido factitivo (reviver por revigorar). 

________________ 

חלק  25  II Qal repartir; Piel distribuir, repartir; Hifil participar da partilha, receber uma 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 36.15  

ם׃  ּֽ ְזנ  ַחץ א  ֶָֽגל ַּבַלֹ֣ ָ֖ ֹו ְויִּ ְניֹ֑ י ְבע  ֹ֣ נִּ ֹ֣ץ ע   ְיַחל 

 

 

 

 

 

Dá livramento ao necessitado em sua 

miséria, se revela na opressão aos ouvidos 

deles. 

 

Isaías 58.11  

חֹו֙ת   ְּבַצְחצ  יַע  ֹ֤ ְשּבִּ ְוהִּ יד֒  מִּ ּת  הָ֮  ְיהו  ֲחָךֹ֣  ְונ 

יָך   ְוַעְצמ ֶתָ֖ ָך  ה  ַנְפֶׁש֔ ֶו֔ ר  ָֽן  ְכַגֹ֣ ית ֙  יִּ֙ ְוה 

יו׃  ּֽ ימ  ּו מ  ר ל א־ְיַכְזבָ֖ ם ֲאֶׁשֵ֥ יִּ א ַמ֔ ֹ֣  ּוְכמֹוצ 

 

E te guiará o SENHOR continuamente, e ele 

fará que seja saciada a tua alma, e os teus 

ossos revigorará, e serás como um jardim 

irrigado, e como saídas de águas que as águas 

não são enganosas. 
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parte. 

 

 

 Os sentidos do Piel/Hifil são diferentes nos dois casos comparados acima, o Piel em 

Provérbios 16.19 tem sentido simples ativo, enquanto o Hifil em Jeremias 37.12 tem sentido 

passivo simples. Os sentidos factitivos/causativos não são claramente perceptíveis. 

 Em Provérbios 16.19, a LXX traduz o Piel hebraico com o verbo διαιρεῖται = o que divide 

para si = verbo 3ª singular presente do indicativo médio/passivo < διαιρέω, o grego procura 

traduzir o sentido do Piel com uma forma média/passiva. O Targum utiliza a expressão aramaica 

דמפלג    (dǝmǝfalēg)  = do que divide, a forma verbal é um Pael particípio ativo masculino 

singular. Mantem-se o binyān, porém com outra raiz, sentido simples.  

 No texto de Jeremias 37.12, a LXX tem a seguinte leitura: τοῦ ἀγοράσαι = para comprar 

– o verbo é um infinitivo aoristo ativo < ἀγοράζω, mantém-se a forma do infinitivo, porém com 

uma tradução mais interpretativa. O Targum utiliza a forma    א ג   para repartir – o verbo =  ְלַפל 

utilizado nessa passagem é um Pael infinitivo < פלג, mantém-se o infinitivo e o binyān   

correspondente, porém com uma outra raiz, sentido causativo.  

________________ 

חסר   26  Qal sentir falta; Piel deixar faltar; Hifil deixar faltar, fazer ter carência. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Provérbios 16.19  

ים        19 ֹ֑ וִּ ּוַח ֶאת־ֲענ  ֹוב ְׁשַפל־רַ֭ ל טֹ֣ ל ֗ ׁש ָ֝

ים׃ ּֽ אִּ  ֶאת־ּג 

 

 

Melhor ser humilde de espírito com os 

mansos, do que repartir os despojos com os 

arrogantes. 

 

 

Jeremias 37.12  

לִַּ֔  ּוׁש  ירֹ֣ מִּ הּ֙ו  ְרְמי ֙ יִּ א  ֹ֤ צ  ֶרץ ַוי  ֶאֹ֣ ֶכת  ֶלָ֖ ל  ם 

ן  ֹ֑ מִּ ְני  ם׃ ּבִּ ּֽ ע  ֹוְך ה  ם ְּבתֵ֥ ָ֖ ש   מִּ

 

 

Saiu Jeremias de Jerusalém para ir à terra de 

Benjamin, para dali receber a parte entre o 

povo. 
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 Nos textos acima, o Piel 2ª masculino singular perfeito, tem sentido factitivo; no caso do 

exemplo em Hifil 3ª masculino singular perfeito, o sentido é causativo ativo. 

 No Salmo 8.5(6), o Piel hebraico é traduzido na LXX pelo verbo  ἠλάττωσας  = tu fizeste 

menor = verbo 2ª singular aoristo indicativo ativo < ἐλαττόω, o sentido factitivo está presente 

na semântica do verbo grego. O Targum utiliza-se da forma58 =  וחסרתיה = (wǝḥăssarttîēh) = 

tu o fizeste menor – o verbo é um Pael 2ª masculino singular mais sufixo pronominal 3ª masculino 

singular < חסר, nessa tradução para o aramaico se mantém tanto a raiz verbal quanto o binyān 

correspondente ao Piel hebraico, sentido factitivo. 

 Em Isaías 32.6, temos no texto da LXX, a seguinte expressão: καὶ τὰς ψυχὰς τὰς 

διψώσας κενὰς ποιῆσαι = e para fazer vazias as almas sedentas. Nesse caso, para traduzir o 

sentido causativo do Hifil hebraico, o tradutor grego utilizou-se de um verbo no infinitivo aoristo 

= ποιῆσαι  = fazer, mais um adjetivo acusativo plural = κενὰς = vazias, sentido simples. O 

Targum, nessa passagem, faz tradução juntamente com uma interpretação, contudo., é possível 

identificar a expressão utilizada para traduzir o Hifil hebraico:  א ל   fazer cessar, o verbo = ְלַבט 

 

58 Nesse texto do Targum de Salmos existe uma variante  וחסרתא = (wǝḥăssarttā’). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

  

Salmo 8.5(6)  

ר     ֹ֣ ד  ְוה  ֹוד  בָ֖ ְוכ  ים  ֹ֑ ֱאֹלהִּ מ  ַעט  ְמַ֭

הּו׃  ּֽ    ְּתַעְטר 

 

 

 

 

Tu o fizeste um pouco menos do que Deus, 

e de glória e resplendor o coroaste. 

Isaías 32.6  

ֶון   ֹ֑ ַיֲעֶשה־א  ֹו  ּבָ֖ ְולִּ ר  ְיַדּב ֔ ה  ֹ֣ ל  ְנב  ֙ל  ב  נ  י  ֹ֤ כִּ

ה   ּתֹוע ֔ ֙ה  ֶאל־ְיהו  ר  ֹ֤ ּוְלַדּב  ֶנף  ח ֗ ֹות  ַלֲעשֹ֣

א  ָ֖ מ  ה צ  ב ּוַמְׁשְֶׁקֵ֥ ע ֔ י֙ק ֶנֶֹ֣פׁש ר  רִּ  ׃ ְלה 
 

 

Pois o tolo, tolice fala, e o seu coração pratica 

iniquidade, para praticar impiedade e para 

falar ao SENHOR confusão, para esvaziar a 

alma faminta e para fazer com que a bebida 

falte ao sedento. 
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é um Pael infinitivo < בטל. Aqui mantem-se o binyān correspondente ao hebraico, contudo, com 

uma outra raiz verbal, embora exista a mesma raiz no aramaico, sentido causativo. 

________________ 

 .Qal selar, lacrar; Piel manter selado; Hifil estancar חתם  27

 

 Nos exemplos acima, temos o Piel de 3ª masculino plural perfeito e o Hifil 3ª masculino 

singular perfeito. O Piel tem sentido factitivo implícito (foi selado) e o Hifil também tem o 

mesmo sentido (foi estancado). 

 Em Jó 24.16, a LXX tem ἐσφράγισαν = selaram = verbo 3ª plural aoristo indicativo 

ativo < σφραγίζω, o grego procura transportar a conjugação equivalente e o sentido do verbo 

hebraico, o significado causativo é implícito no sentido do verbo e na morfologia, já que verbos 

terminados em  -ίζω, geralmente têm sentido causativo.59 O Targum traz   מתחתמין

(mitḥǝtēmîn) = tendo cessado, estando estancado = verbo Itpeel particípio masculino plural = < 

 ,aqui o aramaico utiliza a mesma raiz do hebraico e conjugação e binyān diferentes ,חתם

procurando dar um sentido recíproco. 

 
59 Ver nota 40. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 24.16  

ם   ֵ֥ ים יֹומ  ֵ֥ ּתִּ ֶׁשְך ּב ִ֫ ר ַּבח ֗ ַתֵ֥ מֹו ל א־ ח  ־ל ֗

ֹור׃  ְֵָֽ֥דעּו אּֽ  י 

 

 

 

Minam nas trevas casas, que de dia selaram; 

não conhecem a luz. 

Levítico 15.3  

ֹו   רַ֞ ְּבש  ר  ֹ֣ ר  ֹו  ְּבזֹובֹ֑ ֹו  תָ֖ ְמא  ט  ְהֶיֵ֥ה  ּתִּ את  ְוז ָ֛

ֹו־ אּֽ זֹו֔בֹו    ֶאת־זֹו֗בֹו  מִּ רֹ֙ו  ְּבש 

וא׃  ּֽ ֹו הִּ תָ֖ ְמא   ט 

 

E esta será impura, a que teve fluxo de 

corrimento, em sua carne teve fluxo ou [se] 

estiver estancado em sua carne o 

corrimento, esta será sua impureza. 
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 Em Levítico 15.3, a LXX tem ἧς συνέστηκεν τὸ σῶμα αὐτοῦ =   a qual tiver sido 

coagulado a seu corpo, a qual estiver relacionado a seu corpo = o verbo é συνέστηκεν = 3ª 

singular perfeito indicativo ativo < συνίστημι, aqui o grego traz uma tradução com sentido 

factitivo implícito, procurando explicar o verbo hebraico. O Targum traz    ים  tiver cessado =  ְחתִּ

= verbo Peal 3ª masculino singular perfeito < חתם, o aramaico aqui utiliza-se da mesma raiz e 

conjugação, porém, o binyān utilizado não é equivalente ao hebraico. O sentido factitivo é 

perceptível no significado do verbo. 

________________ 

 .Qal abalar-se; Piel ser quebrado; Hifil destroçar, espantar, apavorar חתת  28

 

 Temos nesses exemplos, o Piel de 3ª feminino singular perfeito e o Hifil 2ª masculino 

singular perfeito, ambos com sentido factitivo (tornar quebrada, estar quebrada). 

 Em Jeremias 51.5660, a LXX tem ἐπτόηται τὸ τόξον αὐτῶν = estão atemorizados o 

arco deles = o verbo é ἐπτόηται = verbo 3ª singular perfeito indicativo passivo < πτοέω, o 

grego aqui procura manter um dos significados do Piel hebraico (espantar, atemorizar), mesmo 

que a tradução tenha ficado estranha, a voz passiva indica uma tentativa de manter esse sentido 

 
60 28.56 na LXX. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jeremias 51.56  

ְלְכדּ֙ו   ְונִּ ד  ֔ ׁשֹוד  ֶב֙ל  ַעל־ּב  יה   ֶלֹ֤ ע  א  ב ֵ֨ יֹ֩  כִּ

יה    ּבֹוֶר֔ ֹות ּגִּ לָ֛ ל ְּגמ  ֵּ֧ י א  ֹ֣ ם כִּ ֹ֑ ַקְשתֹות 

ם׃  ּֽ ם ְיַׁשל  ֵ֥ ָ֖ה ַׁשל   ְיהו 

 

Pois vem sobre ela, sobre a Babilônia, o 

devastador, e capturarão os seus valentes, foi 

quebrada dos arcos dela, pois o Deus das 

recompensas, O SENHOR, para completar a 

retribuiu.   

 

Isaías 9.4  

ֶבט   ָ֖ ְכ֔מֹו ׁש  ה ׁשִּ ֹ֣ ֙ת ַמט  ֗לֹו ְוא  ּבֳּ ל ס  י׀ ֶאת־ע ֹ֣ ֹ֣ כִּ

ֹו  ַה  ֹ֣ש ּבֹ֑ ָֽן׃ נ ג  ּֽ ְדי  ֹום מִּ  ְכיֵ֥

 

 

 

Pois o jugo do seu fardo e o cajado de seu 

ombro, e a vara que o oprimia, tu quebraste 

como no dia de Midiã. 
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para o verbo hebraico. O Targum traz    א יְתַבר   se quebraram = verbo Itpeel 3ª feminino =  אִּ

plural perfeito < תבר, o aramaico utiliza-se de conjugação, raiz e binyān diferentes do hebraico, 

procura-se dar um sentido recíproco à tradução. 

 Em Isaías 9.4, encontramos na LXX, a forma διεσκέδασεν = ele invalidou, dispersou = 

verbo 3ª singular aoristo indicativo ativo < διασκεδάζω, o grego tem aqui uma interpretação, o 

sentido causativo é somente implícito (tornou disperso, tonou inválido). O Targum tem    יְתַבר    אִּ

= foi quebrado = verbo Itpeel 3ª masculino singular < תבר, novamente o aramaico utiliza-se do 

Itpeel, aqui para traduzir o Hifil hebraico, o sentido factitivo é implícito no significado do verbo 

(ser quebrado, estar quebrado). 

________________ 

 .Qal secar, tornar-se seco; Piel ressecar; Hifil fazer secar, fazer murchar יבׁש  29

 

 O Piel 3ª feminino singular imperfeito e o Hifil 1ª comum singular imperfeito. Nesses 

dois exemplos têm sentidos semelhantes, contudo, o sentido causativo do Hifil é mais perceptível 

pelo contexto da passagem, no caso do Piel, o sentido factitivo é inferido, logo que a chama faz 

o renovo secar, ou seja, faz com que se torne no estado de secura. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 15.30  

ַַ֭נְקּתֹו   י ּֽ ֶׁשְך  י־ח ֗ נִּ מִּ ּור׀  סֵ֨ א־י  ל ּֽ

יו׃  ּֽ ּוַח ּפִּ ֗סּור ְּברֹ֣ י  ֶבת ְוָ֝ ֹ֑  ַׁשְלה 

 

 

 

Ele não escapará das trevas, o seu renovo a 

chama fará com que seque, desviará com o 

sopro da sua boca. 

Isaías 42.15  

ם  ָ֖ ל־ֶעְשּב  ְוכ  ֔עֹות  ּוְגב  י֙ם  רִּ ה  יב  ֹ֤ ַאֲחרִּ

ים  ָ֖ ַוֲאַגמִּ ים  יִּ֔ אִּ ּֽ ל  רֹו֙ת  ְנה  י  ֹ֤ ְוַשְמּתִּ

 ׃ 
 

Assolarei os montes e colinas e toda a erva 

deles farei secar, e colocarei rios nas ilhas e 

as fontes farei secar. 
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Em Jó 15.30, a LXX traz a forma verbal  μαράναι = que seque, que venha a secar = 3ª 

singular aoristo do optativo ativo, aqui a versão grega traz um sentido mais volitivo61 do que 

factitivo/causativo. O Targum de Jó62 traz a forma תיביש (tēyvîš) = secará = verbo Peal 2ª 

feminino singular imperfeito < יבׁש. O Targum traz a mesma raiz, porém com o binyān diferente 

do hebraico, o sentido do aramaico aqui é simples.  

 Em Isaías 42.15, na LXX, temos: ξηρανῶ = eu secarei  = verbo 1ª singular futuro 

indicativo ativo < ξηραίνω, com sentido simples, a ideia factitiva pode ser somente inferida pela 

ação verbal. O Targum traz nessa passagem o verbo יׁש  eu farei secar = Pael 1ª singular = ְאַיב 

do imperfeito < יבׁש, nesse caso houve somente a mudança da pessoa verbal, manteve-se o 

binyān e a raiz do verbo hebraico, sentido factitivo.      
________________ 

געי  30  Qal cansar, enfadar, exaurir; Piel fatigar, enfadar; Hifil cansar, enfadar. 

  

Nos exemplos acima temos um Piel 3ª feminino singular imperfeito com nun enérgico63, 

 
61 Que exprime desejo, vontade. 
62 Disponível em: <http://cal.huc.edu/getachapter.php?file=81004&sub=15&cset=H>. Acesso em: 05 abr. 

2019. 
63 Sobre o nun enérgico ver Heiser e Setterholm (2013). Também Joüon e Muraoka (2003, p. 179). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Eclesiastes 10.15  

ים   ָ֖ ילִּ ַהְכסִּ ל  ע  ֲעַמֵ֥ ַדָ֖ א־י  ל ּֽ ר  ֲאֶׁשֵ֥

יר׃  ּֽ ֶכת ֶאל־עִּ ֶלֵ֥  ל 

 

 

 

A obra dos tolos ela [mesma] se torna 

fatigante, pois não sabe ir à cidade.  

 

Isaías 43.24  

א  יָך ל ֹ֣ ֶחָ֖ ֶלב ְזב  ֵ֥ ה ְוח  ֶנ֔ ֶס֙ף ק  י ַבֶכ֙ ֹ֤ ית  לִּ נִֵּ֨ ל א־ק 

יָך   ְּבַחט אוֶת֔ ֙י  נִּ ֶהֱעַבְדַּת֙ ְך  ַא֗ י  נִּ ֹ֑ ית  ְרוִּ הִּ

יָך׃ ס   ַּבֲעוֺנ ֶתּֽ

 

Não me compraste por prata, nem com cana 

aromática, com gordura de sacrifícios não me 

saciaste, mas me deste trabalho com os teus 

pecados, me enfadaste com as tuas 

maldades. 
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mais sufixo pronominal 3ª masculino singular, o Hifil 2ª masculino singular perfeito mais sufixo 

pronominal 1ª comum singular. Tanto o Piel quanto o Hifil têm sentido factitivo. 

No texto de Eclesiastes 10.15, a LXX traz a expressão κοπώσει αὐτούς = ele os cansará 

= o verbo é κοπώσει64
 = 3ª singular futuro indicativo ativo < κοπόω, temos aqui no grego uma 

conjugação de pessoa diferente, mas o sentido do verbo indica o significado causativo 

implicitamente (tornar cansado). O Targum tem   דטרח (diṭǝrāḥ)  = tem dores, está com dores 

em fazer algo = conjunção mais verbo Pael 3ª masculino singular perfeito < טרח, aqui o 

aramaico tem outra conjugação, outra raiz, pessoa verbal diferente, o é sentido reflexivo, presente 

no significado do verbo. 

 Em Isaías 43.24, a LXX traz uma leitura diferente: ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου προέστης 

μου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου = em teus pecados e em tuas injustiças tu colocaste diante de 

mim = o verbo é προέστης = 2ª singular aoristo indicativo ativo < προΐστημι, aqui o texto grego 

traz uma raiz com outro significado, sendo assim não é possível fazer uma comparação. O 

Targum tem a expressão:    ך ת  י  ַמי ַבְעו  ד  א ק ְ יפת   tu fortaleceste diante de mim a tua =  ַאתק 

maldade, o verbo é   א יפת   o aramaico traz ,תקף > Afel 2ª masculino singular perfeito = ַאתק 

um sentido diferente em sua tradução, colocando uma outra raiz, porém, mantém a conjugação e 

o binyān equivalente ao hebraico; no Targum o sentido é causativo. 

________________ 

 .Qal saber, conhecer ; Piel fazer saber; Hifil fazer saber, tornar conhecido ידע  31

 
64 Os Códices SA (Sinaitico, séc. IV e Alexandrino, séc. V) trazem κοπώσει, enquanto o Códice B 

(Vaticano, séc. IV) traz κακώσει = causará dano, ferir = verbo 3ª singular futuro indicativo ativo < 

κοπόω, sentido causativo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Jó 38.12  

ֶקר         12 ית  ּב ֹ֑ ֹ֣ ּוִּ ֶמיָך צִּ י  מִּ ֹו׃ ְהַּֽ֭ ַחר ְמק מּֽ  ַהַשֹ֣

 

 

Salmo 77.15  

ֶלא   ֶפֹ֑ ה  ש  ע ֹ֣ ל  א  ַ֭ ה  ה  ֹ֣ ים ַאּת  ֹ֣ ַעמִּ ב 

ָָֽך׃  ֶזּֽ  ע 
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 Temos aqui o Piel 2ª masculino singular perfeito. A única ocorrência de um Piel com essa 

raiz está nesse texto de Jó 38.12, o sentido é causativo, fazer algo conhecer, o Hifil 2ª masculino 

singular perfeito, também tem sentido causativo, com certa diferença de sentido, fazer algo 

conhecido. 

 Em Jó 38.12, a LXX traz εἶδεν = viu = verbo 3ª singular aoristo indicativo ativo < ὁράω, 

a tradução é mais interpretativa e não indica sentido factitivo/causativo. O Targum traz  ידעתא 

= (yǝdaʽteʼ) = tu conhecerás = verbo Peal 2ª masculino singular imperfeito < ידע, nesse texto se 

mantém a raiz verbal correspondente ao hebraico, contudo, o Targum utiliza-se da forma simples 

Peal (G) do aramaico, e não a correspondente do Piel hebraico que seria o Pael, sentido simples. 

 No texto do Salmo 77.15, a LXX (76.15) traz ἐγνώρισας = fizeste conhecer = verbo 2ª 

singular aoristo indicativo ativo < γνωρίζω65, o verbo grego tem sentido causativo, procurando 

assim, traduzir o sentido do Hifil hebraico. O Targum traz הודעת   (hôdaʽt) = tu fizeste 

conhecida  = verbo Afel 2ª masculino singular perfeito < ידע, neste caso preserva-se tanto a raiz 

verbal correspondente ao hebraico quanto o binyān, sentido causativo.   

________________ 

 .Qal hão há; Piel esperar, fazer esperar; Hifil aguardar יחל  32

 
65 Ver nota 40. 

Desde os teus dias ordenaste à manhã, tu 

fizeste saber a aurora o lugar dela. 
Tu oh Deus fazes milagres, tu fizeste 

conhecido aos povos o teu poder. 

a 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 14.14  

י    14 ֹ֣ אִּ ְצב  י  ֹ֣ ל־ְימ  כ  ְחֶיֵ֥ה  ֲהיִִּ֫ ֶבר  ֶּג֗ ּות  מֵ֥ ם־י  אִּ

י׃  ּֽ תִּ יפ  ֹוא ֲחלִּ  ַעד־ּבָ֝֗

 

Se morrer o homem, acaso tornará a viver? 

Todos os dias de meu combate eu 

esperaria até que viesse a minha 

mudança. 

Lamentações de Jeremias 3.21  

ן  ֵ֥ י ַעל־כ  ָ֖ ּבִּ יב ֶאל־לִּ ֵ֥ ׁשִּ את א   ׃ סז ָ֛

 

 

 

Isto farei recordar o meu coração; por isso terei 

esperança. 
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 Nessas duas passagens paralelas, os verbos em Piel/Hifil estão na 1ª comum singular 

imperfeito, não trazem sentidos claros factitivos/causativos. 

 No texto de Jó 14.14, o texto da LXX traz o verbo ὑπομενῶ = eu suportarei = 1ª singular 

futuro indicativo ativo < ὑπομένω, verbo grego que também não tem sentido factitivo/causativo. 

O Targum traz יך  nesse caso ,ירך > eu estenderei = verbo Afel 1ª singular do imperfeito = אֹור 

o aramaico mantém o binyān, mas a raiz verbal é diferente do hebraico, sem sentido 

factitivo/causativo, a não ser se abstrairmos o conceito de estender como tornar estendido 

(factitivo). 

 O texto da LXX de Lamentações 3.21 tem o mesmo verbo utilizado em Jó 14.14: o verbo 

ὑπομενῶ = eu suportarei = 1ª singular futuro indicativo ativo < ὑπομένω, sem sentido 

factitivo/causativo aparente. No caso do Targum é utilizado também o mesmo verbo já analisado 

em Jó 14.4:   יך  Não há sentido .תוב > eu estenderei = Afel 1ª singular imperfeito =  אֹור 

factitivo/causativo perceptível, a não ser conceitual, como já citado. 
 ________________ 

 .Qal dar à luz, gerar; Piel ajudar a dar à luz; Hifil gerar, fazer dar à luz ילד  33

 

 

 Nesses textos, temos o Piel particípio feminino plural absoluto e o Hifil particípio 

masculino singular absoluto. É perceptível o sentido causativo tanto no Piel quanto no Hifil, não 

há distinção perceptível das duas formas, sendo assim, o uso do Piel/Hifil com essa raiz, nessas 

passagens são sinônimos. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Êxodo 1.21  

ּו   ְָֽראֵ֥ ּֽ י־י  ּֽ כִּ י  ים ַוְיהִֶּ֕ ֹ֑ ֱאֹלהִּ ֶאת־ה 

ים׃  ּֽ ּתִּ ם ּב  ֶהָ֖  ַוַיֵַ֥עש ל 

 

 

E acontecerá, pois, que temeram a Deus as 

que faziam dar à luz (as parteiras), 

estabeleceu para elas casas. 

Isaías 66.9  

ֹ֑ה   ְיהו  ר  י אַמֹ֣ יד  ָ֖ אֹולִּ א  ְול ֵ֥ יר  ָ֛ ַאְׁשּבִּ י  ֵ֥ ַהֲאנִּ

י  ֵּ֧ ם־ֲאנִּ ְך׃ אִּ יִּ ּֽ ר ֱאֹלה  ַמֵ֥ י א  ְרּתִּ ַצָ֖  ְוע 

 

 

Acaso eu faria abrir e não faria gerar? Diz o 

SENHOR, acaso eu faria gerar e impediria? 

diz o teu Deus. 

 



80 

 

 No texto de Êxodo 1.21, a LXX tem a forma nominal ταῖς μαίαις = as parteiras, ou seja, 

ao invés da forma verbal, a versão grega, como as versões modernas, trazem um substantivo para 

traduzir o Piel hebraico66. No Targum temos a forma  א ת  י   as parteiras = substantivo =  ח 

feminino plural determinado < חיה, aqui também é utilizado o substantivo no lugar do verbo. 

 Em Isaías 66.9, a versão LXX tem: ἐγὼ γεννῶσαν = eu [faço] a que gera, em que ocorre 

o verbo no presente particípio presente ativo acusativo feminino singular < γεννάω, que no grego 

também tem sentido causativo = “causar a existência”. O Targum tem um texto muito 

interpretativo, de modo que não é possível analisar a forma verbal.67 

 

 ________________ 

 .I Qal possuir, herdar; Piel possuir; Hifil tomar posse, causar o possuir ירׁש  34

 

 Temos aqui o Piel e o Hifil no infinitivo construto, sentido simples. Os exemplos 

demonstram o uso semelhante do Piel/Hifil, não são perceptíveis diferenças significantes que 

 

66 Somente em Êxodo 1.16 ( ְּ֙בַיֶלְדֶכן = em fazendo com que elas dêem à luz) o Piel se relaciona à ação de 

dar à luz e não às pessoas que ajudam a dar à luz (as parteiras). 
67 Para a tradução parafraseada de Isaías 66.9 do Targum de ben Uzziel, ver Pauli (1871, p. 224). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Juízes 14.15  

ֶׁשת־  ּֽ ְלא  ּו  ַוי אְמרֹ֤ י  יעִּ֗ ַהְשבִּ ֹום  ַּביֹ֣ י׀  ֹ֣ ַוְיהִּ

ֶאת־ נּ֙ו  ֙ ְוַיֶּגד־ל  ְך  יׁש ֗ ֶאת־אִּ י  ֹ֣ ַּפּתִּ ְמׁשֹון֙  ׁשִּ

יְך   ָ֖ בִּ ית א  ֵ֥ ְך ְוֶאת־ּב  ָ֛ ף אֹות  ְשר ֵ֥ ה ֶּפן־נִּ ֔ יד  חִּ ַהֹ֣

ׁש  ֹ֑ א  א׃ ּב  נּו ֲהל ּֽ ָ֖ ם ל  אֶתֵ֥  ְקר 

 
E aconteceu no quarto dia, disseram à mulher 

de Sansão: persuade teu marido e revela-nos 

o enigma, para que não queimemos a ti e a 

casa de teu pai no fogo. Acaso para tomar 

posse [do que é] nosso chamastes-nos, não é?   

 

Juízes 2.21  

יף   א אֹוסִּ֔ ֙י ל ֹ֣ ם  ַּגם־ֲאנִּ יֶהֹ֑ ְּפנ  יׁש מִּ ָ֖ אִּ

ת׃  מ ּֽ ַע ַוי  ָ֖ ַזֵ֥ב ְיהֹוׁש  ָ֛ם ֲאֶׁשר־ע  ן־ַהּגֹויִּ  מִּ

  

 

 

 

 

 

 

Também eu não farei que acrescente mais, 

para alguém tomar posse diante deles, dos 

povos que deixou Josué, morrendo. 
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justifiquem usar Piel ou Hifil, o que indica que as diferenças, são, nesses casos, somente 

estilísticas, não semânticas. 

 No caso de Juízes 14.15, temos a seguinte tradução da LXX (𝔊ᴬ): πτωχεῦσαι = para 

empobrecer = verbo infinitivo aoristo ativo < πτωχεύω, a tradução grega traz um texto 

interpretativo nessa passagem, mantém-se o infinitivo hebraico, porém com um verbo de 

significado diferente. Há ainda uma variante na LXX (𝔊ᴮ), que traz a forma ἐκβιᾶσαι = fazer 

violência = verbo infinitivo aoristo ativo < ἐκβιάζω, novamente mantém-se o infinitivo, 

contudo, o verbo tem sentido factitivo. O Targum segue uma leitura parecida com o Códex A da 

LXX, trazendo a forma א נּוַתנ   ,para fazer-nos empobrecer = partícula interrogativa  = ַהְלַמסכ 

mais preposição, mais verbo Peal infinitivo, mais sufixo pronominal 1ª plural. Preserva-se a 

mesma estrutura do hebraico, porém, com uma raiz distinta em significado, o sentido é factitivo. 

 Em Juízes 2.21, a LXX traz ἐξᾶραι = para remover = verbo infinitivo aoristo ativo < 

ἐξαίρω, preserva-se o infinitivo, porém com significado distinto do original hebraico, sentido 

simples. O Targum tem uma leitura semelhante à da LXX, trazendo o verbo א כ  ר   expulsar = ְלת 

= preposição, mais verbo Pael infinitivo < תרך, a forma preserva a estrutura de infinitivo do 

hebraico, todavia, no lugar de um Afel, correspondente ao Hifil hebraico, utiliza-se um Pael, 

correspondente ao Piel hebraico, sentido simples. 

________________ 

 .Qal sentar-se, habitar, viver; Piel estabelecer-se; Hifil fazer sentar, radicar-se יׁשב  35

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ezequiel 25.4  

ה   ׁש ֗ ֹור  ְלמּֽ ֶדם  י־ֶקֶ֜ ְבנ  לִּ ְך  נ ְתנ ֵ֨ יֹ֩  ְננִּ הִּ ן  כ ֵ֡ ל 

ְך   ָ֖ ב  ְתנּו  ֵ֥ ְונ  ְך  ּב ֔ יֶה֙ם  ֹות  ירּֽ טִּ

ה   מ  ָ֖ ְוה  ְך  ְרי ֔ פִּ ּו  י אְכלֹ֣ ה  מ  ַ֚ ה  ם  יֶהֹ֑ ְׁשְכנ  מִּ

ְך׃  ּֽ ב  ּו ֲחל  ְׁשּתֵ֥  יִּ

 

1Reis 21.12  

ֹום   צֹ֑ ּו  ְראָ֖ אׁש  ק  ְּבר ֵ֥ ֹות  בָ֖ ֶאת־נ 

ם׃  ּֽ ע   ה 
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 Aqui, os verbos em Piel 3ª plural imperfeito e Hifil 3ª plural imperfeito  têm o mesmo 

sentido causativo fazer assentar, a diferença está somente em que o Hifil se utiliza da partícula 

indicativa de objeto direto (ֶאת־) e o Piel não. 

 Em Ezequiel 25.4, a LXX traz o verbo κατασκηνώσουσιν = fixarão tenda = 3ª plural 

futuro indicativo ativo < κατασκηνόω, a forma grega do verbo preposicionado e a semântica do 

verbo indicam uma tentativa de traduzir um sentido causativo para o verbo hebraico. O Targum 

traz    ון ַייְתב   > e eles habitarão= conjunção mais verbo Peal 3ª masculino plural imperfeito =  וִּ

ב  a raiz é a mesma do hebraico68, porém, o binyān aramaico não é o correspondente ao , ְיתִּ

hebraico, sentido simples. 

 No caso do texto de 1Reis 21.12, a LXX tem ἐκάθισαν = fizeram assentar = verbo 3ª 

plural aoristo indicativo ativo < καθίζω, o verbo grego, nesse contexto, indica uma ação 

causativa, fizeram assentar, entronizaram. O Targum traz a seguinte tradução: יבּו  Afel = ְואֹותִּ

3ª masculino plural perfeito < ב  nesse caso preserva-se a raiz e o binyān aramaico , ְיתִּ

correspondente ao hebraico, também com sentido causativo. 

________________ 

 .Qal ser reto, ser correto; Piel endireitar, seguir direito; Hifil endireitar יׁשר  36

 

68 Há uma variação entre o hebraico/aramaico em algumas consoantes, nesse caso o ׁש hebraico é 

representado pelo ת no aramaico, ver van Pelt (2011, p. 3).  

Eis que eu te darei aos filhos do oriente por 

herança, e eles farão assentar as suas torres 

em ti, e estabelecerão os tabernáculos deles, 

eles comerão os teus frutos e beberão o teu 

leite. 

 

 

 

 

 

Convocaram um jejum e fizeram Nabote se 

assentar como chefe do povo.  

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 
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 Em Provérbios 3.6 temos o Piel de 3ª masculino singular do imperfeito, enquanto em 

Provérbios 4.25 temos o Hifil 3ª masculino plural do imperfeito. No caso do Piel o sentido é 

factitivo, enquanto o Hifil indica um sentido recíproco, se endireitem. 

 A LXX traz em Provérbios 3.6 a expressão ἵνα ὀρθοτομῇ = a fim de que ele endireite, o 

verbo é a 3ª masculino singular do presente do subjuntivo ativo < ὀρθοτομέω, a tradução grega 

indica um sentido causativo para traduzir o Piel hebraico. O Targum traz o verbo יתריץ 

(yǝtarēyṣ) = ele endireitará, ele nivelará = verbo Pael 3ª singular do imperfeito < ְּתַרץ, a raiz é 

diferente, mas se mantém tanto a forma do imperfeito, quanto o binyān correspondente ao 

hebraico, preservando o sentido factitivo. 

 No caso de Provérbios 4.25, a LXX traz a expressão τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω 

δίκαια = mas as tuas pálpebras, incline para [as coisas] justas = o verbo utilizado é νευέτω  = 

3ª singular presente imperativo ativo < νεύω, aqui há uma tentativa de tradução utilizando-se 

uma expressão para traduzir o Hifil hebraico, sentido simples. O Targum tem a expressão 

aramaica ותמיריך  נתרצן לקבלך (wǝtimîrayik ntarṣān lɔqŏbēlkā) = e tuas pupilas se farão 

endireitar em frente a ti = o verbo é um Pael 3ª plural feminino imperfeito69, nesse caso nem a 

raiz, nem a forma correspondem ao verbo hebraico, utilizou-se de um Pael (hebraico Piel) para 

traduzir um Hifil (no aramaico seria (H)afel), sentido factitivo. 

________________ 

כבד  37 Qal ser pesado; Piel tornar duro, honrar, reverenciar; Hifil fazer pesado, dificultar. 

 

69 Ver paradigma do siríaco ܼܒܢ
ܿ

 em Muraoka (2005, p. 105), o que daria, no siríaco ,(nkatvān) ܢܟܬ

  .(ntarṣān) ܢܹܬܪܵܨܢ 

Provérbios 3.6  

הּו ְוָ֝֗הּוא  ֹ֑ ע  יָך ד  ֶכֵ֥ ל־ְדר  יָך׃ ְּבכ  ְרח ֶתּֽ  א ּֽ

 

 

Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele 

tornará retas as tuas veredas. 

Provérbios 4.25  

יָך   ַעְפַעֶּפ֗ ְוָ֝ יטּו  ֹ֑ ַיּבִּ ַכח  ְלנ ֹ֣ יֶניָך  ַ֭ ע 

ָך׃   ֶנְגֶדּֽ

Os teus olhos contemplem na tua frente, e as 

tuas pálpebras se endireitem diante de ti. 
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 Nesses textos paralelos encontramos as mesmas pessoas verbais (3ª do plural masculino) 

e os mesmos aspectos verbais (Qatal), o Piel e o Hifil também têm sentidos semelhantes: fazer 

endurecer (factitivo), com a diferença de que o Piel indica um sentido ativo do verbo, enquanto 

que o Hifil demonstra um sentido recíproco. 

 1Samuel 6.6, a LXX traz ἐβάρυνεν = ele endureceu = verbo 3ª singular aoristo indicativo 

ativo < βαρύνω, procura-se no grego uma correspondência semântica para traduzir o Piel, a 

tradução demonstra uma tentativa de dar um sentido factitivo pelo próprio significado do verbo. 

O Targum traz    ו ַיַקר  = eles fizeram pesados = verbo Pael 3ª plural imperfeito < יקר, aqui 

preserva-se a forma verbal do hebraico tanto na conjugação quanto no binyān, porém com raiz 

diferente, sentido factitivo. 

 Zacarias 7.11, a LXX traz ἐβάρυναν = pesaram = verbo 3ª plural aoristo indicativo ativo 

< βαρύνω, a tradução se mantém coerente com a pessoa verbal e o sentido do verbo hebraico, o 

sentido é simples. O Targum traz a tradução aramaica com a mesma forma utilizada em 1Samuel 

 preserva-se ,= יקר > eles fizeram pesados = verbo Pael 3ª plural imperfeito = ַיַקרּו ,6.6

novamente a forma verbal do hebraico, tanto na conjugação quanto no binyān, porém com raiz 

diferente, o sentido é factitivo. 

________________ 

ׁשכב 38  Qal subjugar, violentar (mulher); Piel subjugar; Hifil subjugar. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Samuel 6.6  

ה   מ  ֹ֤ ר  ְתַכְּבדּ֙ו ְול  ם ַכֲאֶׁשֵּ֧ ֶאת־ְלַבְבֶכ֔

ר   ַכֲאֶׁשֹ֣ ֲהלֹו֙א  ם  ֹ֑ ּב  ֶאת־לִּ ה  ּוַפְרע ָ֖ ם  יִּ ְצַרֵ֥ מִּ

ֹ֣ל ּב   ְתַעל  כּו׃ הִּ ּֽ ל  ּום ַוי  ְָֽיַׁשְלחָ֖ ם ַוּֽ  ֶה֔

 

E por que vós fizestes endurecidos os vossos 

corações como fizeram endurecer os 

egípcios e faraó o coração deles? Acaso 

quando   ele os vislumbrou não os deixaram 

ir, e partiram? 

Zacarias 7.11  

ֶרת   ֹ֑ ס ר  ף  ָ֖ ת  כ  ּו  ְּתנֵ֥ ַויִּ יב  ְלַהְקׁשִּ֔ ּו  ֲאנֹ֣ ַוְימ 

ם  יֶהָ֖ ְזנ  ֹוַע׃ ְוא  ְשמּֽ  מִּ

 

 

 

E eles se recusaram a dar atenção, e deram de 

ombros, teimando. Os ouvidos deles se 

fizeram endurecidos para ouvir. 
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Aqui temos um Piel 3ª masculino singular perfeito e um Hifil 3ª masculino plural 

imperfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino plural, ambas as formas indicam um sentido 

factitivo (tornar subjugado, fazer com que estejam subjugados). 

 Em 2Samuel 8.11, a LXX traz κατεδυνάστευσεν = oprimiu = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < καταδυναστεύω, o grego aqui procura transportar uma conjugação 

equivalente e o sentido factitivo se torna implícito no significado do verbo. O Targum tem   

יׁש  o aramaico traduz ,כבׁש > que subjugou = verbo Pael 3ª masculino singular perfeito =  ְדַכב 

com a conjugação, raiz e binyān equivalentes, o sentido factitivo também está implícito. 

 Em Jeremias 34.11, a LXX omite grande parte do versículo, não sendo possível a 

comparação. O Targum traz     ון ונ  ּוכַבׁש  = e eles os subjugaram, os oprimiram = conjunção mais 

verbo Pael 3ª masculino plural mais sufixo pronominal 3ª masculino plural < כבׁש, o aramaico 

utiliza a mesma raiz, conjugação diferente e o binyān não é o equivalente ao hebraico, sentido 

factitivo. 

________________ 

 .I   Qal mentir; Piel mentir; enganar, iludir; Hifil fazer ser como um mentiroso כזב 39

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Samuel 8.11  

ם־ ֹ֑ה עִּ יהו  ד ַלּֽ ָ֖ וִּ ֶלְך ד  יׁש ַהֶמֵ֥ ָ֛ ְקדִּ ם הִּ ַּגם־א ת ֶ֕

ָ֖ם   ל־ַהּגֹויִּ כ  יׁש מִּ ֔ ְקדִּ ר הִּ ֙ב ֲאֶׁשֹ֣ ה  ֶסף ְוַהז  ַהֶכֹ֤

ר   ׃ ֲאֶׁשֵ֥
 

Também a esses consagrou o rei Davi ao 

SENHOR com prata e ouro que consagrou de 

todos os povos que subjugou. 

 

 

 
Jeremias 34.11  

י֙ם   דִּ ֲעב  ּֽ ֶאת־ה  בּו  ׁשִּ֗ ַוי  ן  י־כ ֔ ַאֲחר  ׁ֙שּובּ֙ו  ַוי 

ים   ֹ֑ ְפׁשִּ ח  ּו  ְלחָ֖ ׁשִּ ר  ֲאֶׁשֵ֥ ֔חֹות  ְוֶאת־ַהְשפ 

ֹות׃ ס   חּֽ ְׁשפ  ים ְולִּ ָ֖ דִּ  ַלֲעב 

 

E se arrependeram depois, e fizeram voltar os 

servos e as servas que tinham feito sair livres 

e ele fez que eles fossem subjugados como 

servos e servas. 
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 O Piel 3ª masculino singular imperfeito denota um sentido causativo, dizer falsidades, 

fazer falsidades, o Hifil 3ª masculino singular imperfeito; o sentido factitivo é perceptível no 

contexto do versículo, fazer mentiroso. 

 Em Provérbios 14.5, a LXX tem οὐ ψεύδεται = não mentirá =  verbo 3ª singular presente 

indicativo médio70 < ψεύδομαι, o sentido factitivo/causativo não é claramente perceptível nessa 

forma verbal do grego. O Targum traz  לא מכדב (lāʼ mǝkadēv) = não declara mentira = 

advérbio de negação mais verbo Pael particípio ativo masculino singular < כדב, a conjugação 

verbal do aramaico é diferente do hebraico, a raiz é a mesma, com mudança consonantal comum 

do aramaico (ד em lugar de ז), o binyān Pael é o correspondente do Piel hebraico, o sentido é 

factitivo.  

 No caso de Jó 24.25, a LXX traz a expressão τίς ἐστιν ὁ φάμενος ψευδῆ με λέγειν = 

quem é o que faz a mim dizer falsidade? Aqui a versão grega procurou utilizar-se de uma 

expressão para traduzir o Hifil hebraico e não um único verbo, o sentido é causativo. O Targum 

tem =   דיכדבנני  (= (dy) = que me declarará mentiroso = preposição mais verbo Pael 3ª 

masculino singular < כדב, mais sufixo pronominal 1ª comum singular, a conjugação e a raiz 

verbal é a mesma a do hebraico, contudo, utiliza-se um Pael e não um Afel para traduzir o Hifil 

 
70 O verbo grego é depoente, tem forma do médio/passivo, porém com sentido ativo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Provérbios 14.5  

א  ים ל ֹ֣ מּונִּ ד ֱאַ֭ ֹ֣ ים  ע  בִּ֗ ז  יַח ְכָ֝ ֵ֥ פִּ ְוי 

ֶקר׃  ּֽ ד ׁש  ֹ֣  ע 

 
 

Testemunha verdadeira não fará falsidades, 

mas assopra mentiras a testemunha falsa. 

 

Jó 24.25  

י   ֹ֣ מִּ פֹו  ַ֭ א  א  ם־ל ֹ֣ ל ְואִּ ַא֗ ְלָ֝ ם  ֵ֥ ש  ְוי 

י׃ ס ּֽ תִּ ל   מִּ

 

 

Porém, se não, quem me fará como 

mentiroso e colocará como negação a minha 

palavra. 
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hebraico, sentido causativo. 

________________ 

כחד  40 Qal não há; Piel esconder, encobrir; Hifil eliminar, fazer desaparecer. 

  

No Salmo 78.4 temos um Piel 1ª plural comum do imperfeito, o sentido factitivo pode ser 

somente inferido pelo sentido, encobrir (tornar encoberto, tornar escondido), o Hifil tem a 

mesma construção verbal, porém, com sufixo pronominal de 3ª masculino plural, o sentido 

causativo do Hifil é perceptível no contexto do versículo (fazer desaparecer). 

 Na LXX, o Salmo 78.4 tem a forma Οὐκ ἐκρύβη = não será escondido = verbo 3ª 

singular aoristo indicativo passivo < κρύπτω, o tradutor procurou usar um verbo com o mesmo 

sentido do hebraico e a forma passiva para tentar traduzir com sentido factitivo.  

O Targum tem    נכסי  (nkassēy) = encobriremos = verbo Pael 1ª comum plural imperfeito 

 ,mantém-se, nesse caso, a mesma construção verbal e o binyān correspondente, contudo ,כסי >

essa tradução utiliza-se de raiz distinta do hebraico. Pode-se entender que o sentido factitivo está 

implícito no significado, por exemplo, pode-se traduzir com a expressão: tornar encoberto. 

 O Salmo 83.4 tem na LXX a tradução ἐξολεθρεύσωμεν = que nós destruamos =  verbo 

1ª plural aoristo subjuntivo ativo < ἐξολεθρεύω, a versão grega utliza um verbo diferente para 

traduzir o Hifil hebraico, indicando uma certa interpretação, sentido simples. O Targum traz  

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 78.4  

א   ַאֲח֗רֹון ל ֹ֤ ֹור  ְלדֵ֥ ם  יֶה֗ ְּבנ  מִּ

יו   ְפְלאֹות ֗ נִּ ֹו ְוָ֝ ֹ֑ה ֶוֱעזּוזֵ֥ ֹות ְיהו  לֹ֣ ים ְּתהִּ ַסְּפרִּ ְמַּֽ֭

ה׃  ּֽ ש  ר ע   ֲאֶׁשֹ֣

 

Não encobriremos dos filhos deles, à 

geração vindoura contaremos os louvores do 

SENHOR, e seu poder e seus milagres que 

ele fez. 

 

Salmo 83.4 

כּו   ְמ֗רּו ְלַ֭ ם־ א  ּֽ ר ׁש  ָ֖ כ  ז  א־יִּ ֹוי ְול ּֽ ּגֹ֑ מִּ

ֹוד׃  ל עּֽ ֹ֣ א  ְשר   יִּ

 

 

 

Disseram: vinde façamos que eles 

desapareçam de entre os povos, e não será 

mais lembrado o nome de Israel. 
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 e encobriremos a eles = conjunção, mais verbo Pael 1ª plural = (wǝnkassēynôn)   ונכסינון

comum imperfeito < כסי, mais sufixo pronominal 3ª masculino plural, O Targum utiliza-se de 

um Pael para traduzir o Hifil hebraico e não o Afel, que seria o binyān correspondente, sentido 

factitivo implícito. 

________________ 

כעס  41 Qal estar irritado; Piel provocar a irritação; Hifil provocar, irritar, provocar a raiva. 

 

 A conjugação do Piel 3ª comum plural imperfeito, mais sufixo pronominal 1ª comum 

singular é a mesma no Hifil, o sentido factitivo (fazer alguém estar irritado) também é o mesmo 

em ambos, as construções sintáticas em paralelo indicam que o uso dos diferentes binyānîm   

estão mais ligados a aspectos estilísticos. 

 Deuteronômio 32.21 traz na LXX a seguinte leitura παρεζήλωσάν = provocaram  = 

verbo 3ª plural aoristo indicativo ativo < παραζηλόω, no grego o sentido factitivo está implícito 

no sentido do verbo. O Targum traz    יזּו ַארגִּ (ʼargîzû) = eles provocaram a ira = verbo Afel 3ª 

masculino plural < רגז, nessa passagem o Targum traduz o Piel hebraico por um Afel ao invés 

de um Pael, também se utiliza de uma outra raiz, sentido causativo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Deuteronômio 32.21  

ל   י ְבל א־א ֔ ּונִּ ְנאֹ֣ ם קִּ ַ֚ ם  ה  יֶהֹ֑ ְּבַהְבל 

ל   ָ֖ ב  נ  ֹוי  ְּבגֵ֥ ם  ְּבל א־ע ֔ ם  ֹ֣ יא  ַאְקנִּ ֙י  ַוֲאנִּ

ם׃  ּֽ יס   ַאְכעִּ

 

 

 

Eles me causaram ciúmes com [o que] não é 

deus, provocaram-me com as vaidades 

deles, e eu causarei ciúmes a eles com [o que] 

não é povo, com um povo tolo provocarei ira 

a eles. 

 

Jeremias 8.19  

ֶר֙ץ   ֶא֙ מ  י  ַּבת־ַעמִּ֗ ת  ְוַעֹ֣ ַׁשּֽ ֹול  ה־קַ֞ נ  הִּ

ּה  ָ֖ ם־ַמְלכ  אִּ ֔יֹון  ְּבצִּ ין  ֹ֣ א  ֙ה  יהו  ַהּֽ ים  ַמְרַחקִּ֔

ַמד֗  ּה  ֹ֑ ּב  ין  ֹ֣ ם  ּוַע  א  יֶהָ֖ ל  ְפסִּ ּבִּ

ר׃  ּֽ כ  י נ  ֵ֥  ְּבַהְבל 

 

Eis que um clamor de ajuda da filha de meu 

povo vem de terra distante, acaso o 

SENHOR não está em Sião? Acaso não está 

com o seu rei nela? Por que me provocaram 

com as imagens de escultura deles, com 

vaidades de terra estrangeira. 
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Jeremias 8.19 tem a seguinte tradução na LXX: παρώργισάν με = provocaram-me = 

verbo 3ª plural aoristo do indicativo ativo < παροργίζω, o sentido causativo está na forma 

verbal71 e significado do verbo grego. O Targum traz  ין  provoca a ira, faz com que esteja = ַמרְגזִּ

irado = verbo Afel particípio plural masculino < רגז, nesse caso só é mantido o binyān 

correspondente ao hebraico, a conjugação e a raiz são diferentes, sentido factitivo.  

________________ 

 .Qal tropeçar, cambalear; Piel causar a queda; Hifil causar a queda כׁשל  42

 

  

As conjugações do Piel e Hifil são as mesmas: 2ª singular imperfeito, a diferença só é 

perceptível na vocalização massorética; o sentido de ambos os verbos são causativos, não sendo 

perceptível diferenças semânticas entre eles. 

 Em Ezequiel 36.14, a LXX traz οὐκ ἀτεκνώσεις = tu não desfilharás73 = verbo 2ª 

singular futuro indicativo ativo < ἀτεκνόω, a tradução do grego revela uma tradução diferente 

do original hebraico, sentido factitivo. O Targum, nessa passagem, traz ין תְכלִּ  elas serão = תִּ

 
71 Ver nota 40. 

72 O TM tem uma leitura variante (י  .possivelmente devido a uma confusão do escriba ,(ְתַכְשלִּ

73 As versões em português, tanto a RC, a RA e NVI indicam uma influência da LXX. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Ezequiel 36.14  

א   ְך ל ֹ֣ י ֔עֹוד ְוגֹוַיָָֽ֖יִּ אְכלִּ ֙ם ל א־ת ֹ֣ ד  ן א  כ ֗      ל 
ה׃  72 ּֽ י ְיהוִּ ֵ֥ ם ֲאד נ  ָ֖ ֹוד ְנא   ־עֹ֑

 

 

 

Por isso, tu (f.) não consumirás mais os 

povos, não [os] farás mais cair, diz o Senhor 

YHWH. 

 

Ezequiel 36.15  

ם  ַהּגֹויִּ֔ ת  ַמֹ֣ ְכלִּ עֹו֙ד  ְך  יִּ ַלֹ֤ א  יַע  ְול א־ַאְׁשמִֵּ֨

ְ֙ך ל א־ יִּ ֹוד ְוגֹוַי֙ י־עֹ֑ ְשאִּ א תִּ ים ל ֹ֣ ָ֖ ת ַעמִּ ְוֶחְרַּפֵ֥

ה׃ ס   ּֽ י ְיהוִּ ֵ֥ ם ֲאד נ  ָ֖  ֔עֹוד ְנא 
 

E farei mais que não se ouça em ti o insulto 

das nações, e o vexame dos povos não 

carregarás mais, e as tuas nações tu não farás 

cair mais, diz o Senhor YHWH. 
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sem filhos = Itpeel 2ª feminino singular imperfeito < ל  ,aqui a raiz é diferente do hebraico ,ְּתכ 

exceto se o texto targúmico seguir a leitura variante, o binyān também não corresponde ao Piel 

hebraico, sentido factitivo. 

 O texto de Ezequiel 36.15, na LXX, omite a parte do texto hebraico que traz a raiz aqui 

analisada, tem ὀνειδισμοὺς λαῶν οὐ μὴ ἀνενέγκητε = as reprovações dos povo, de modo 

nenhum causareis, o sentido é causativo. O Targum traz ין ַתְכלִּ  a mesma forma anteriormente ,תִּ

analisada em Ezequiel 36.14, sentido factitivo. 

________________ 

רכת  43  II Qal - não tem; Piel cercar; Hifil cercar, congregar. 

 

 Nesses exemplos, temos o Piel na 3ª masculino plural perfeito e o Hifil na 3ª masculino 

plural imperfeito. Não há claros indícios de sentido factitivo/causativo nesses exemplos. 

 Em Juízes 20.43, a LXX tem κατέκοπτον = eles feriram = verbo 3ª plural imperfeito 

indicativo ativo < κατακόπτω, a versão grega aqui procura transportar a conjugação 

equivalente, porém, o significado do verbo é diferente, também não há indício de sentido 

factitivo/causativo.  

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Juízes 20.43  

ה   ָ֖ ְמנּוח  הּו  יפ ֔ ְרדִּ הִּ ן֙  מִּ ְני  ֶאת־ּבִּ

ְזַרח־ מִּ מִּ ה  ָ֖ ְבע  ַהּגִּ ַכח  נ ֵ֥ ד  ַעָ֛ ֹ֑הּו  יכ  ְדרִּ הִּ

ֶמׁש׃ ּֽ  ׁש 

 

Eles cercaram Benjamin e o seguiram, e a 

um lugar de descanso o alcançaram, até 

diante de Gibeá, o nascente do sol. 

 

Salmo 142.8  

ֶאת־ ֹות  ְלהֹודִ֪ יָ֮  ַנְפׁשִּ ר׀  ַמְסּג ֵ֨ מִּ ה  יא  ֹ֤ ֹוצִּ הּ֘

י   ַ֭ ָך ּבִּ ֶמֵ֥ ל ְׁשִ֫ ְגמ ֹ֣ י תִּ ָ֖ ים כִּ ֹ֑ יְׁקִּ י׃ ַצדִּ ּֽ ל   ע 

 

 

 

Faz sair a minha alma da prisão, para que 

louve o teu nome, me cercarão os justos, 

pois tu foste generoso para comigo. 
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O Targum traz  אסחרו  (’asḥērû)74 = eles cercaram = verbo Afel 3ª masculino plural 

perfeito < סחר, aqui temos tanto o binyān,  quanto a raiz e a conjugação distintos do hebraico, 

não é claro se o sentido é factitivo/causativo. 

 No Salmo 142.8, a LXX traz ὑπομενοῦσιν = permanecerão = verbo 3ª plural futuro 

indicativo ativo < ὑπομένω, o grego procura transportar uma conjugação equivalente, porém, o 

significado é distinto do hebraico, os sentidos factitivo/causativos não são perceptíveis. O 

Targum tem uma interpretação mais longa, porém, o verbo utilizado é  = (i‘ăbdûn)  יעבדון  

adorarão = verbo Peal 3ª masculino plural imperfeito < עבד, aqui o aramaico preserva a 

conjugação, contudo, o significado da raiz e o binyān não são os equivalentes ao hebraico, sentido 

simples.  

 ________________ 

כתת  44 Qal triturar; Piel triturar; Hifil dispersar. 

 

 

74 Há uma variante no Targum:  ו יל   eles moveram = verbo quadrilateral Pael 3ª masculino plural =  ַטלטִּ

perfeito < טלטל, nesse caso seria uma raiz diferente, porém o binyān seria o equivalente ao hebraico. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Zacarias 11.6  

ֶרץ   ָ֖ א  ה  י  ֵ֥ ַעל־י ְׁשב  ֹוד  עָ֛ ֹול  ֶאְחמֵ֥ א  ל ֹ֣ י  כִַּ֠

ֶאת־  יא  ֹ֣ ַמְמצִּ י  נ כִֶּ֜ א  ה  נ ֵ֨ ְוהִּ ֹ֑ה  ם־ְיהו  ְנא 

ַמְל֔כֹו   ּוְבַיֹ֣ד  הּ֙ו  ע ֙ ְּבַיד־ר  יׁש  ֹ֤ אִּ ם  ֗ ד  א  ה 

ם׃ ּֽ ד  י  יל מִּ ָ֖ א ַאצִּ ֶרץ ְול ֵ֥ א ֔  ֶאת־ה 

 

Pois não mais terei compaixão sobre os que 

habitam na terra diz o SENHOR, e eis que eu 

farei que se entregue cada homem na mão do 

seu próximo e na mão do seu rei, e eles 

triturarão a terra, e eu não libertarei da mão 

deles.   

 

Deuteronômio 1.44  

ַההּו֙א   ר  ֹ֤ ה  ּב  ב  ַהי ׁש ֵ֨ י  ֶ֜ ֱאמ רִּ ה  א  צ ֵ֨ ַוי 

ר  ַכֲאֶׁשֵ֥ ם  ֶאְתֶכ֔ ּו  ְרְדפֹ֣ ַויִּ ם  ְקַראְתֶכ֔ לִּ

ים   ֹ֑ ה ַהְדב רִּ ינ  יר  ַּתֲעֶשָ֖ ָ֖ עִּ ם ְּבש  ֶאְתֶכָ֛

ה׃  ּֽ ְרמ   ַעד־ח 

 

E saiu o amorreu que habita naquele monte 

para se encontrarem convosco, e para 

seguirem a vós, quando como as abelhas 

fazem, e trituraram a vós em Seir até 

Horma. 
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 O Piel, em Zacarias 11.6, está na 3ª comum plural perfeito, o Hifil em Deuteronômio 1.44 

está na 3ª masculino plural imperfeito, os sentidos, tanto do Piel quando do Hifil são os mesmos, 

sem diferenças significativas que possam indicar sentido factitivo/causativo. 

 Em Zacarias 11.6, a LXX traz κατακόψουσιν = cortarão em pedaços = verbo 3ª plural 

futuro indicativo ativo < κατακόπτω, o verbo preposicionado grego procura traduzir o sentido 

do Piel hebraico, sentido factitivo. O Targum traz ְבזּון  e eles dividirão = verbo Peal 3ª = ְויִּ

masculino plural imperfeito < בזז, a raiz e a conjugação do aramaico são diferentes do hebraico, 

o Targum procura preservar o binyān correspondente ao hebraico, sentido simples. 

 Na LXX, o texto de Deuteronômio 1.44 tem ἐτίτρωσκον = eles feriram = verbo 3ª plural 

imperfeito indicativo ativo < τιτρώσκω, o verbo grego não indica qualquer sentido 

factitivo/causativo evidente. O Targum traz   ו  e eles mandram embora = conjunção, mais =  ּוטַרד 

verbo Peal 3ª plural perfeito <  טרד, neste texto o Targum não mantém nem a conjugação, nem 

o binyān, nem a raiz, somente a pessoa do verbo, sentido causativo. 

________________ 

 .Qal não há; Piel entregar, libertar; Hifil libertar, deixar (alguém) escapar מלט  45

 

  

Em Ezequiel 33.5, o Piel 3ª masculino singular completo tem sentido passivo, enquanto 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ezequiel 33.5  

ֹו   ֹו ּבֹ֣ מָ֖ ר ד  ְזה ֔ א נִּ ַמ֙ע ְול ֹ֣ ר ׁש  ֹ֤ ֹול ַהשֹופ  תֹ֩ קֵ֨ א 

ֹו  ר ַנְפׁשֵ֥ ָ֖ ְזה  ּוא נִּ ְהֶיֹ֑ה ְוהֵ֥ ּֽ  ׃יִּ
 

 

E a voz de shofar ele ouviu e não se deu por 

avisado, o seu sangue será sobre ele,  e [se] 

ele se der por avisado, a sua vida se libertará. 

 

Isaías 31.5  

ֹות ַעל־ אָ֖ ה ְצב  ֵ֥ ָֽן ְיהו  ָ֛ ג  ן י  ֔פֹות כ ֗ ים ע  ֹ֣ רִּ ּפֳּ ְכצִּ

ַח  ס ֵ֥ יל ּפ  ָ֖ צִּ ֹון ְוהִּ נֵ֥ ם ּג  ֹ֑ לִּ  ּוׁש   ׃ ְירּֽ

 
 

Como os pássaros plainam, assim protegerá o 

SENHOR dos Exércitos a Jerusalém, ele 

protegerá e salvará, passando por cima, ele 

libertará.  
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que o em Isaías 31.5, o Hifil 3ª masculino singular completo tem sentido de voz média, em que 

o agente pratica algo em seu próprio favor, geralmente esse sentido médio é expresso pelo Nifal 

ou Hitpael e não pelo Piel, em todo o caso o sentido factitivo/causativo não está presente. 

 O texto da LXX, em Em Ezequiel 33.5, traz ἐξείλατο = se libertará = verbo 3ª singular 

aoristo indicativo médio < ἐξαιρέω, nesse texto a versão grega mantém o sentido da voz média, 

reforçando que o Piel pode ser utilizado em várias nuances de significado, o sentido aqui é 

recíproco. O Targum, nessa passagem traz    יב יז   foi salvo = verbo Afel 3ª singular masculino =  ׁש 

perfeito, mantém-se a forma correspondente ao hebraico, com uma raiz diferente, binyān distinto 

e sentido passivo. 

 Em Isaías 31.5, a LXX tem σώσει = salvará = verbo 3ª singular futuro indicativo ativo 

< σῴζω, procura traduzir o significado do verbo hebraico, o sentido é simples. O Targum traz  

יל  o aramaico traz outra ,נצל > ele salvará = verbo Hafel 3ª masculino singular imperfeito =  ַיצִּ

conjugação e raiz. Ele transporta o significado e binyān equivalentes ao hebraico, contudo, o 

sentido factitivo/causativo não é perceptível. 
________________ 

מעט  46 Qal ser pouco, diminuir; Piel tornar-se pouco, diminuir; Hifil colher poucos, diminuir. 

 

  

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Eclesiastes 12.3  

י   ֹ֣ ּו ַאְנׁש  ְתַעְּותָ֖ ּֽ ת ְוהִּ יִּ י ַהַּב֔ ֹ֣ עּ֙ו ׁש ְמר  ז ֙ ַּב֗יֹום ֶׁשי 

י   ֹ֣ ֲחנֹו֙ת כִּ ּו ַהט ּֽ ְטלֹ֤ ל ּוב  יִּ ֹ֑ ּו  ֶהח  ְׁשכֵ֥ ְוח 

ֹות׃  ּבּֽ ֲאר  ֹות ּב  ר אָ֖  ה 

 

 

No dia em que tremerem os que guardam a 

casa e se inclinarem os homens de guerra, e 

pararem de trabalhar os molares, por terem 

sido diminuídos, e obscurecerem as luzes 

nas janelas. 

 

Levítico 26.22  

ה   ֹ֣ ְכל  ֶד֙ה ְוׁשִּ ם ֶאת־ַחַיֹ֤ת ַהש  ֶכֶ֜ י ב  ְׁשַלְחּתִֵּ֨ ְוהִּ

ם  ֶאת־ְּבֶהְמְּתֶכ֔ ֙ה  ית  ֙ ְכרִּ ְוהִּ ם  ֶאְתֶכ֔

ם׃  יֶכּֽ מּו ַדְרכ  ַׁשָ֖ ם ְונ   ֶאְתֶכֹ֑

 

 

E enviarei no meio de vós a fera do campo, e 

ela fará com que vós fiqueis sem filhos e ela 

cortará os vossos gados e ela fará que vós 

diminuíeis, e desolarão os vossos caminhos. 
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O Piel, nesse exemplo, 3ª masculino plural perfeito = foram diminuídos, o Hifil é 3ª 

feminino singular perfeito = ela fará diminuir, o sentido factitivo está presente no Piel e no Hifil. 

 Eclesiastes 12.3, na LXX, tem ὠλιγώθησαν = foram diminuídos = verbo 3ª plural aoristo 

indicativo passivo < ὀλιγόω, o tradutor grego também entendeu o Piel com sentido passivo. O 

Targum traz  ויתעממון (wǝyitʼămǝmûn) = e eles serão enfraquecidos = conjunção  verbo Itpaal 

3ª plural masculino imperfeito < םעמ , nessa passagem o Targum se utiliza de conjugação, raiz 

e binyān distinto do hebraico, o sentido é passivo. 

Levítico 26.22, traz, na LXX uma glosa75: ὀλιγοστοὺς ποιήσει ὑμᾶς = farão que vós 

sejais pequenos, é usado o verbo ποιήσει = verbo 3ª singular futuro indicativo ativo < ποιέω, 

essa forma indica que o tradutor procura traduzir o Hifil hebraico em seu sentido causativo. O 

Targum traz    ְוַתזַער  = ela diminuirá  = verbo Afel 3ª feminino singular imperfeito < יר  I, a ְזע 

tradução aramaica preserva a pessoa verbal, porém no imperfeito ao invés do perfeito hebraico, 

a raiz é distinta do hebraico, mantém-se também o binyān correspondente ao hebraico, sentido 

factitivo.  

________________ 

מרר  47 Qal ser amargo; Piel fazer amargo; Hifil causar amargura. 

 
75 De acordo com Dubois et al. “Glosa é uma anotação muito concisa que alguns manuscritos trazem 

acima ou à margem de uma palavra ou de uma expressão que ela explica por um termo suscetível de ser 

conhecido pelo leitor. As glosas são o mais frequentemente traduções de uma palavra rara ou incomum 

(...)” (2006, p.308-309). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Êxodo 1.14  

ֶמ֙ר   ה ְּבח ֙ ׁש ֗ ה ק  ֹ֣ ם ַּבֲעב ד  יֶהֶ֜ ֶאת־ַחי 

ל־  כ  ת  ַ֚ א  ה  ֶדֹ֑ ַּבש  ה  ָ֖ ל־ֲעב ד  ּוְבכ  ים  נִּ֔ ְלב  ּובִּ

ֶרְך׃  ּֽ ם ְּבפ  ֶהָ֖ ּו ב  ְבדֵ֥ ם ֲאֶׁשר־ע  ת ֔ ד   ֲעב ֹ֣

 

 

Êxodo 23.21  

ֹו ַאל־ ע ְּבק לָ֖ ָ֛יו ּוְׁשַמֵ֥ נ  ּפ  ֶמר מִּ ֵּ֧ ש  ֹו  הִּ ּבֹ֑

ֹו׃  ְרּבּֽ י ְּבקִּ ָ֖ י ְׁשמִּ ֵ֥ ם כִּ ְׁשֲעֶכ֔ ֙א ְלפִּ ש  א יִּ י ל ֹ֤ ֹ֣  כִּ

 

 

 

 



95 

 

 

 Êxodo 1.14 tem o verbo Piel na 3ª do plural do imperfeito com sentido factitivo (fazer 

amarga), em Êxodo 23.21 temos o verbo Hifil na 2ª do singular do imperfeito, também com um 

sentido factitivo (tornar amargo). 

 Êxodo 1.14 tem na LXX a seguinte tradução: καὶ κατωδύνων αὐτῶν = e eles afligiram-

lhes = conjunção, mais verbo 3ª plural imperfeito indicativo ativo κατοδυνάω, mais pronome 

pessoal 3ª masculino plural genitivo. O verbo grego procura traduzir a forma verbal hebraica de 

uma forma interpretativa, amargar = afligir, como o fazem a maioria das traduções modernas, o 

sentido é factitivo. O Targum traz =   ו  e fizeram amarga  = conjunção, mais verbo Afel =  ְוַאַמר 

3ª plural perfeito < ַרר  a tradução aramaica aqui preserva a raiz e o binyān correspondente ao ,מ 

hebraico, só muda a forma do imperfeito para o perfeito, sentido factitivo. 

 Na LXX, em  Êxodo 23.21, temos καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ = e não se rebelem contra ele 

– o verbo utilizado é a 2ª do singular do presente do imperativo ativo < ἀπειθέω, Essa tradução 

da LXX pode ser uma leitura com base em outra raiz =  מרה = que tem o sentido de ser 

obstinado, agir obstinadamente, portanto, a análise fica prejudicada. O Targum traz uma leitura 

semelhante a da LXX =יב ר  א ְתס   ,e não te rebelarás = conjunção mais advérbio de negação =   ְול 

mais verbo Pael 2ª masculino singular imperfeito < סרב, preserva-se a pessoa verbal, a 

correspondência do binyān hebraico, entretanto, a raiz é diferente, sentido simples. 

 

________________ 

 I Qal governar, falar provérbios, criar provérbios; Piel proferir parábolas; Hifil מׁשל 48

comparar. 

 

E eles fizeram amarga a vida deles com o 

trabalho duro, com barro e tijolos, em todo o 

trabalho no campo e todo o trabalho deles 

que fizeram eles trabalharem com dureza. 

 

Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não 

te tornes amargo [te rebeles] com ele, pois 

ele não carregará as vossas transgressões, 

pois o meu nome está junto a ele. 
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 Nesses exemplos temos o Piel particípio masculino singular absoluto, com sentido 

simples, o Hifil 2ª masculino plural imperfeito mais sufixo pronominal 1ª comum singular, 

sentido causativo. 

 Em Ezequiel 20.49(21.5), a LXX tem uma longa expressão: οὐχὶ παραβολή ἐστιν 

λεγομένη αὕτη  = não é esta uma parábola que é dita? O verbo é λεγομένη = verbo particípio 

presente passivo nominativo feminino singular < λέγω, o grego procura transportar uma 

conjugação equivalente, com  mesmo  significado  e  sentido  simples.     O  Targum  traz   יל ַממת 

ין    um pregador de parábolas = o verbo é  um Afel particípio masculino singular absoluto = ַמתלִּ

 o aramaico procura transportar o significado, a conjugação, raiz, o binyān é distinto do ,מתל >

hebraico, o sentido é simples. 

 Em Isaías 46.5, a LXX omite a tradução do verbo hebraico de modo que não é possível 

comparar. O Targum traz    ון ְוונ   e delinearão = conjunção mais verbo Pael 2ª masculino =  ּותכ 

plural imperfeito < כון, o aramaico transporta uma conjugação equivalente, uma raiz e 

significado distintos, o sentido é simples. 
________________ 

מׁשׁש  49 Qal tocar, apalpar; Piel tatear, revistar; Hifil fazer tocar, pegar em. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ezequiel 20.49 (21.5)  

י   ים לִּ֔ ֹ֣ ה א ְמרִּ מ  ַ֚ ה ה  ֹ֑ ֹ֣י ְיהוִּ ּה ֲאד נ  ָ֖ ר ֲאה  א ַמֶ֕ ו 

א  ּוא׃ פ ֲהל ָ֛ ים הּֽ ָ֖ לִּ  ְמׁש 

 

 

E eu disse? Ah Senhor DEUS, eles estão 

dizendo sobre mim: acaso não é este um 

proferidor de parabolas. 

 

 

Isaías 46.5  

ּו  י ְוַתְׁשוֹ֑ ּונִּ י ְתַדְמיָ֖ ֵ֥ ה׃ ְלמִּ ְדֶמּֽ  ְונִּ

 

 

 

 

A quem vós me fareis comparável? e a quem 

me fareis semelhante? e a com quem me 

fareis comparar para que sejamos 

semelhantes? 
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Ambos os verbos estão na 3ª singular masculino imperfeito, enquanto o exemplo do Piel 

é ativo simples (tatear, apalpar com as mãos), o Hifil tem um sentido recíproco (se fazer sentir). 

Nesses casos os sentidos factitivo/causativo não estão presentes. 

 A LXX em Gênesis 31.34 omite-se a parte final, sendo assim não é possível analisar a 

tradução. No Targum temos יׁש  > e sentiu = verbo Pael 3ª masculino singular perfeito = ּוַמׁש 

 o Targum coloca a conjugação na mesma pessoa e binyān correspondente, porém, no ,מׁשׁש

perfeito em lugar do imperfeito hebraico, sentido simples. 

 Em Êxodo 10.21, a LXX tem ψηλαφητὸν σκότος = escuridão apalpável, o verbo 

hebraico é traduzido por um adjetivo devido as dificuldades de correspondência semântica entre 

o sentido do Hifil e a língua grega. O Targum tem aqui uma interpretação:     י ְקַבל יד  יעִּ ַתר ְדיִּ ב 

א ילי   depois de passar a escuridão da noite, sendo assim, não é possível analisar a =ל 

correspondência verbal com o hebraico. 

 

________________ 

 .Qal ferir, machucar; Piel ferir, golpear; Hifil fazer tocar, pegar em נגע  50

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Gênesis 31.34  

ר   ם ְּבַכֵ֥ ָ֛ מ  ים ַוְּתשִּ פִּ֗ ה ֶאת־ַהְּתר  ֹ֣ ְקח  ל ל  ח ַ֞ ְור 

ם   יֶהֹ֑ ֲעל  ֶׁשב  ֹ֣ ַוּת  ל  ָ֖ מ  ֶאת־ ַהּג  ן  ָ֛ ב  ל 

א׃ ּֽ צ  א מ  ֶהל ְול ֵ֥ א ָ֖ ל־ה   כ 

 

 

E Raquel tomou os terafins e colocou-os na 

cela do camelo e assentou-se sobre eles, e 

Labão tateou por toda a tenda e não 

encontrou.  

 

Êxodo 10.21  

ַעל־  ְָֽדָ֙ך  ּֽ י  ה  ֹ֤ ְנט  ה  ֶאל־מ ֶׁש֗ ה  ְיהו ֶ֜ אֶמר  ַוי ֵ֨

ם   יִּ ֹ֑ ְצר  מִּ ֶרץ  ַעל־ֶאֹ֣ ֶׁשְך  ח ָ֖ י  יהִּ ֵ֥ וִּ ם  יִּ ַמ֔ ַהש 

ֶׁשְך׃    ח ּֽ

 

 

E disse o SENHOR a Moisés: levanta a tua 

mão sobre as águas, e aconteceu que [havia] 

trevas sobre a terra dos egípcios e as trevas 

se faziam sentir. 
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 Ambos os exemplos estão conjugados da mesma forma: 3ª masculino singular imperfeito, 

O Piel tem sentido simples (tocou), como o Qal. O Hifil pode ser entendido tanto com o sentido 

simples do Qal (ferir), quanto com um sentido causativo (fazer tocar), pois no contexto se encaixa 

esse sentido causativo. 

 A LXX, em 2Reis 15.5, traz ἥψατο = tocou = verbo 3ª singular indicativo aoristo médio 

< ἅπτω, a forma grega, embora na voz média, tem sentido ativo, procurando traduzir um sentido 

simples do verbo em Piel. O Targum traz a expressão: יוי ְמַרע   = e o SENHOR fez com que 

ficasse enfermo = tetragrama abreviado, mais verbo Pael 3ª singular perfeito < מרע, a tradução 

aramaica procura transportar um sentido factitivo do verbo hebraico, utilizando, contudo, uma 

raiz e conjugação diferente, o sentido é factitivo. 

 Na LXX, Isaías 6.7 tem o mesmo verbo de 2Reis 15.5 para traduzir o hebraico: ἥψατο = 

tocou. No Targum temos uma interpretação: י   ומִּ ְבפ   e ele colocou em ordem minha =  ְוַסַדר 

boca, de modo que a análise comparativa aqui fica comprometida, é possível verificar o verbo    

 pode-se perceber ,סדר > conjunção mais verbo Pael 3ª masculino singular perfeito = =  ְוַסַדר

uma tentativa de traduzir com um sentido factitivo. 
________________ 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Reis 15.5  

ַעד־ ֙ע  ְמצ ר  י  ֹ֤ ַוְיהִּ ֶלְך  ֶאת־ַהֶמ֗ ה  ְיהו ֶ֜

ם ֶּבן־ ֹ֤ ית ְויֹות  ֹ֑ ְפׁשִּ ית ַהח  ֹ֣ ֶָׁ֖שב ְּבב  ֹום מ ֔תֹו ַוי  יֹ֣

ֶרץ׃  ּֽ א  ם ה  ט ֶאת־ַעֵ֥ ָ֖ ת ׁש פ  יִּ ֶלְ֙ך ַעל־ַהַּב֔  ַהֶמ֙

 

 

E feriu o SENHOR o rei e aconteceu que ele 

ficou leproso até o dia de sua morte, e habitou 

em uma casa separada, e Jotão, filho do rei, 

julgou o povo da terra. 

Isaías 6.7  

ַעל־  ֶזָ֖ה  ע  ַגֵ֥ נ  ָ֛ה  נ  הִּ אֶמר  ַוי ֶ֕ י  ַעל־ּפִּ֔

ר׃  ּֽ ּפ  אְתָךָ֖ ְּתכ  ָך ְוַחט  ר ֲעוֶֺנ֔ ֹ֣ יָך ְוס  ֶתֹ֑  ְשפ 

 

 

 

 

E fez com que tocasse a minha boca, e disse? 

Eis que isto tocou a tua boca, e a tua maldade 

foi removida e a tua iniquidade foi expiada. 
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 Qal herdar, receber como propriedade; Piel distribuir como propriedade, repartir נחל   51

posses de terra; Hifil repartir como propriedade, repartir herança. 

 

  

Em Josué 13.32, o Piel 3ª masculino singular perfeito, tem sentido causativo (repartir por 

herança, fazer herdar), assim como em Zacarias 8.12 o Hifil 1ª comum singular perfeito, tem o 

mesmo sentido (dar por herança, fazer herdar). 

 Em Josué 13.32, a LXX traz κατεκληρονόμησεν = deu como herança = verbo 3ª 

singular aoristo indicativo ativo < κατακληρονομέω, o verbo grego procura traduzir o conceito 

causativo hebraico de forma equivalente. O Targum traz   ין  que fez herdar = pronome  =  ְדַאחס 

relativo, mais verbo Afel 3ª masculino singular imperfeito > חסן, no lugar de usar o equivalente 

ao Piel (Pael), a raiz é diferente do hebraico, no caso do binyān, o aramaico utilizou-se do Afel 

(Hifil hebraico), para traduzir o sentido causativo.    

 Em Zacarias 8.12, se lê na LXX: κατακληρονομήσω = eu darei por herança = verbo 1ª 

singular futuro indicativo ativo < κατακληρονομέω, mesma forma utilizada no exemplo de 

Josué 13.32, sentido causativo. O Targum traz    ין  aqui temos a mesma forma , חסן >  ְוַאחס 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Josué 13.32  

ֲאֶׁשר־ ֶלה  ב    א ֶ֕ ֹ֑ מֹוא  ֹות  ְרבֹ֣ ְּבַעּֽ ה  מ ֶׁשָ֖

ה׃ ס  ח  ּֽ ְזר  ֹו מִּ יחָ֖ ן ְירִּ ֵ֥ ֶבר ְלַיְרד  ָ֛ ע   מ 

 

 

 

 

 

 

 

Estes são os que Moisés repartiu por 

herança nas estepes de Moabe, além do 

Jordão, de Jericó para o oriente. 

 

Zacarias 8.12  

ֶר֙ץ   א ֙ ּ֙ה ְוה  ְרי  ן ּפִּ ֹ֤ ּת  ֶפן ּתִּ ֗לֹום ַהֶּגֶ֜ י־ֶזַָֹֽ֣רע ַהש  ּֽ כִּ

ם  ֹ֑ ַטל  ּו  ְּתנֹ֣ יִּ ם  יִּ ַמָ֖ ְוַהש  ּה  ֶאת־ְיבּול ֔ ן  ֹ֣ ּת  ּתִּ

ֶאת־   ַהֶזָ֖ה  ם  ֵ֥ ע  ה  ית  ָ֛ רִּ ֶאת־ְׁשא 

ֶלה׃ ּֽ ל־א   כ 

 

 

 

Pois a semente [será] de prosperidade, a vide 

dará o seu fruto, e a terra dará o produto do 

solo, e os céus darão orvalho, e eu darei por 

herança ao remanescente deste povo todas 

estas coisas. 
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utilizada em Josué 13.32, portanto, manteve-se a forma equivalente ao hebraico, contudo, a 

pessoa verbal foi mudada da 1ª singular para a 3ª singular, o sentido é causativo. 

________________ 

 Qal descer, marchar para baixo; Piel pressionar para baixo; Hifil fazer descer, mandar נחת   52

descer. 

 

  

O Piel, no exemplo, é a 3ª masculino singular perfeito, o Hifil é um imperativo masculino 

singular, os sentidos são diferentes, enquanto o Piel tem um sentido recíproco o Hifil tem um 

sentido causativo. 

 Na LXX, 2Samuel 22.35 traz κατάξας = quebrou = verbo particípio aoristo ativo 

nominativo masculino singular < κατάγνυμι, o verbo grego tem um sentido ativo simples, sem 

qualquer indício de equivalência de sentido factitivo/causativo, a não ser o sentido implícito de 

que quem quebra causa um estado no objeto quebrado. O Targum traz ותבר   (wǝtǝvar) = 

quebrará = verbo Peal 3ª masculino singular imperfeito < תבר, a conjugação é diferente do 

hebraico, a raiz é distinta e também o binyān aramaico utilizado, sentido factitivo. 

 Em Joel 4.11, a LXX traz a tradução: συνάχθητε ἐκεῖ· ὁ πρᾳῢς ἔστω μαχητής. = 

reuni-vos ali! O manso seja guerreiro. Nesse texto há uma leitura diferente do TM. O Targum 

traz    תַבר יִּ = será quebrado = Itpeel verbo 3ª masculino singular imperfeito < תבר, a conjugação 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Samuel 22.35  

ה   ֹ֑ מ  ְלח  י ַלמִּ ַדָ֖ ד י  ֵ֥ ה  ְמַלמ  ָ֖ ֶׁשת־ְנחּוׁש  ֶקּֽ

י׃  ּֽ  ְזר ע ת 

 

 

Ensina as minhas mãos para a batalha, o arco 

de bronze se quebra [por] meus braços. 

 

Joel 4.11  

צּו   ֹ֑ ְקּב  ְונִּ יב  ָ֖ בִּ ס  מִּ ָ֛ם  ל־ַהּגֹויִּ ּֽ כ  אּו  ב ֵּ֧ ו  ּוׁשּו  עֹ֣

ה  מ  יָך׃ ׁש ֶ֕ ּבֹוֶרּֽ ָ֖ה ּגִּ  ְיהו 

 

 

Apressai-vos e vinde todos os povos ao redor 

e a ajuntem-se ali, o SENHOR faze descer os 

teus valentes. 
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é diferente do hebraico, a raiz é distinta e o binyān aramaico utilizado, que dá um sentido mais 

recíproco do que passivo. 

________________ 

כר נ   53 I Qal - não há; Piel julgar erroneamente, entregar; Hifil investigar, reconhecer, observar 

cuidadosamente. 

 

  

Nesses exemplos temos tanto o Piel quanto o Hifil na 3ª masculino singular perfeito, 

porém, os significados dos verbos são diferentes e não há sentidos factitivos/causativos 

aparentes. 

 Em 1Samuel 23.7, a LXX tem πέπρακεν = tem vendido, vendeu = verbo 3ª singular 

perfeito indicativo ativo < πιπράσκω, o grego procura transportar uma conjugação equivalente, 

contudo, traz uma raiz com sentido distinto do hebraico76. Não é possível inferir qualquer sentido 

factitivo/causativo na tradução. O Targum traz    ְמַסר  (1 Sam. 23:7 TAR) = entregou = verbo 

Peal 3ª masculino singular perfeito < מסר, o aramaico aqui mantém a conjugação e o significado 

correspondente ao hebraico, porém, a raiz e o binyān não são os equivalentes ao hebraico. 

Nenhum sentido factitivo/causativo pode ser inferido na tradução aramaica. 

 

76 possivelmente uma confusão do tradutor com a raiz מכר (vender). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Samuel 23.7  

אֶמר   ַוי ֹ֣ ה  ֹ֑ יל  ְקעִּ ד  ָ֖ וִּ ד  א  ֵ֥ י־ב  כִּ ֔אּול  ְלׁש  ַּגֹ֣ד  ַוי 

֗אּול   ְסַּגֹ֣ר  ׁש  נִּ י  ַ֚ כִּ י  ֔ דִּ ְּבי  י֙ם  ֱאֹלהִּ ֹו  א תֹ֤

יַח׃  ּֽ ם ּוְברִּ יִּ ַתֵ֥ יר ְדל  ָ֖ ֔בֹוא ְּבעִּ  ל 

 

E foi dito a Saul que Davi vinha a Queila, e 

disse Saul entregou-o Deus em minha mão, 

pois está preso, a entrar em uma cidade de 

portas e ferrolhos. 

 
Deuteronômio 33.9  

ְוֶאת־  יו  יתִּ֔ ְראִּ א  ל ֹ֣ מֹ֙ו  ּוְלאִּ יו  ֹ֤ בִּ ְלא  ר  א מ ַ֞ ה 

א   ל ֹ֣ י֙ו  י  ֶאח  ֹ֤ כִּ ע  ֹ֑ ד  י  א  ל ֹ֣ יו  ָ֖ נ  ְוֶאת־ּב 

רּו׃  ְנצ ּֽ יְתָךָ֖ יִּ ּֽ ָך ּוְברִּ ֶת֔ ְמר  ְמרּ֙ו אִּ ּֽ  ׁש 

 

O que diz a seu pai e a sua mãe: não o vi, e a 

seus irmãos não reconhece, e a seus filhos 

não conhece, pois guardaram a tua palavra e 

a tua aliança observaram. 
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 Em Deuteronômio 33.9, a LXX tem ἐπέγνω = reconheceu = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < ἐπιγινώσκω, aqui a versão grega procura uma equivalência de conjugação e 

significado com o verbo hebraico, porém, também não há indícios de sentido factitivo/causativo 

na tradução grega. O Targum traz   יב ְנס  א   não carregou, não respeitou = verbo Peal 3ª =  ל 

masculino singular perfeito < נסב, o aramaico aqui transporta o significado e a conjugação, 

entretanto, a raiz e o binyān não são equivalentes ao hebraico. Nenhum sentido 

factitivo/causativo pode ser percebido nessa tradução aramaica. 
________________ 

ךס נ    54 Qal consagrar, derramar, fundir (imagens de metal); Piel derramar (como libação); Hifil 

derramar, oferecer. 

 

  

Nesses textos, tanto o Piel quanto o Hifil estão na 3ª masculino singular imperfeito, ambos 

podem ser traduzidos com sentido simples, sem diferenças significativas. 

 Em 1Crônicas 11.18, a LXX traz ἔσπεισεν = ofereceu como libação  = verbo 3ª singular 

aoristo indicativo ativo < σπένδω, o grego aqui procurou transportar o significado do verbo 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

1Crônicas 11.18  

ים   ְׁשּתִּ֗ ְפלִּ ֹ֣ה  ְּבַמֲחנ  ה  ַהְשֹלׁש ֶ֜ ּו  ְבְקעֵ֨ ַויִּ

ר  ֲאֶׁשֹ֣ ֶח֙ם  ית־ֶל֙ ּֽ ּב  ֹור  ּבֹ֤ מִּ ֙ם  יִּ ְׁשֲאבּו־ַמ֙ ּֽ ַויִּ

ה   ֹ֤ ב  א־א  יד ְול ּֽ ֹ֑ וִּ אּו ֶאל־ד  ֹ֣ בִּ ּו ַוי  ְשאָ֖ ַער ַויִּ ַּבַש֔

ם  ְׁשּתֹות ֔ י֙ד לִּ וִּ ה׃ ד  ּֽ ם ַליהו  ָ֖  א ת 

 

E clamaram os três no acampamento dos 

filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, 

que está no portão, e tomaram, e trouxeram a 

Davi, porém não quis Davi, mas derramou, a 

ofereceu como libação ao SENHOR. 

 

 

Gênesis 35.14  

ר   ֶּבֵ֥ ֲאֶׁשר־דִּ ֹום  קָ֛ ַּבמ  ה  ב ֗ ַמצ  ב  ַיֲעק ֶ֜ ב  ַוַיצ ֵ֨

ֶבן   ֹ֑ א  ֶבת  ַמֶצֹ֣ ֹו  ּתָ֖ ק אִּ צ ֵ֥ ַויִּ ֶסְך  ֶנ֔ יה ֙  ֶל֙ ע 

ֶמן׃  ּֽ יה  ׁש  ֶלָ֖  ע 

E Jacó colocou em pé uma coluna no lugar 

em que falou com ele, uma coluna de pedra e 

derramou sobre ela uma libação, e 

derramou sobre ela azeite. 
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hebraico em uma conjugação correspondente e em seu sentido simples. O Targum tem   לנסכא  

(lǝnassākāʼ) = para oferecer = preposição mais verbo Pael infinitivo < נסך, aqui o aramaico 

transportou o significado com a mesma raiz e binyān, todavia, com conjugação diferente do 

hebraico, sentido simples. 

 Em Gênesis 35.14, a LXX traz forma idêntica a analisada anteriormente em 1Crônicas 

11.18, isso indica que o tradutor não viu diferença de sentido entre o Piel e o Hifil. O Targum 

tem   יך  e derramou uma libação = conjunção mais verbo Pael 3ª = (Gen. 35:14 TAR)  ְוַנס 

masculino singular perfeito < נסך, o aramaico manteve a raiz equivalente ao hebraico, porém, o 

binyān utilizado não é o correspondente ao hebraico, sentido simples. 

________________ 

נצל   55 Qal ser salvo, ser socorrido; salvar-se, escapar; Piel saquear, roubar, despojar; Hifil 

arrancar, tirar, arrebatar, salvar. 

 

 

 No exemplo acima, o Piel 3ª masculino plural imperfeito tem sentido factitivo. No caso 

dos exemplos de 2Crônicas 32.17 em Hifil, o primeiro sendo 3ª masculino plural perfeito e o 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Êxodo 12.36  

ם   יִּ ְצַרָ֖ מִּ י  ֵ֥ ינ  ְּבע  ם  ָ֛ ע  ה  ן  ֵ֥ ֶאת־ח  ן  ַתֵ֨ נ  ה  יהו ַ֞ ַוּֽ

ּום  לֹ֑ ם׃ פ  ַוַיְׁשאִּ יִּ ּֽ ְצר   ֶאת־מִּ
 

 

 

 

 

O SENHOR deu graça ao povo aos olhos dos 

egípcios e eles pediam a eles e deixaram 

despojados os egípcios. 

 

 

2Crônicas 32.17  

ים   ֹ֣ רִּ י  ּוְספ  ֹ֣ ֱאֹלה  ָ֖ה  ַליהו  ף  ֶ֕ ר  ְלח  ב  ַת֔ כ 

  ֹ֤ ּגֹוי  י  אֹלה ַ֞ ּֽ כ  ר  אמ ֗ ל  יו  ל ֶ֜ ע  ר  אמ ֵ֨ ּֽ ְול  ל  ֹ֑ א  ְשר  יִּ

ר ל א־ צֹו֙ת ֲאֶׁשֵ֨ ֲאר  ן    ה  ֹ֣ י כ  ֔ דִּ י  ֙ם מִּ ַעמ 

א־ י׃  ל ּֽ ּֽ דִּ י  ֹו מִּ ָ֛הּו ַעמָ֖ י  ְזקִּ י ְיחִּ ֵּ֧  ֱאֹלה 

 

E escreveu escritos para provocar ao 

SENHOR, Deus de Israel e falar contra ele: 

como os deuses dos povos da terra que não 

salvaram o povo deles da minha mão, assim 

não salvará o Deus de Ezequias o povo dele 

da minha mão. 
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segundo 3ª masculino singular imperfeito, ambos têm o sentido simples. 

 A LXX, em Êxodo 12.36, traz ἐσκύλευσαν = eles despojaram = verbo 3ª plural aoristo 

indicativo ativo > σκυλεύω, a tradução grega procura manter o sentido do verbo hebraico, sem 

contudo qualquer tentativa de demonstrar algum sentido factitivo/causativo. O Targum traz  

ו ינ   aqui a raiz é ,רוקן > eles deixaram vazio = verbo Pael 3ª masculino plural perfeito =   ְורֹוקִּ

distinta bem como a conjugação, porém, o aramaico traduz dando um sentido causativo. 

 Em 2Crônicas 32.17, a LXX tem οὐκ ἐξείλαντο = não foram libertados = verbo 3ª plural 

aoristo indicativo médio < ἐξαιρέω, o grego procura uma tradução com uma conjugação e 

significado equivalente, contudo, traz um sentido passivo. O Targum traz  lāʼ)          לא   ׁשיזיבו

šēyzēyvû) = não foram libertos = verbo Peal 3ª masculino plural perfeito < ׁשיזב, o Targum 

procura transportar a conjugação e significado, a raiz e o binyān são distintos do hebraico, o 

sentido é passivo. 
________________ 

נשא  56 Qal levantar, erguer; Piel levantar, erguer; Hifil fazer carregar. 

 

 

 O Piel, 3ª masculino plural perfeito, em Esdras 8.36, pode perfeitamente ser traduzido 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Esdras 8.36  

֙י   ַלֲאַחְׁשַדְרְּפנ  ֶלְך  ַהֶמ֗ י  ֹ֣ ת  ֶאת־ד  ּו׀  ְּתנֹ֣ ָֽיִּ ַוּֽ

ר   ֹ֑ ה  ַהנ  ֶבר  ֹ֣ ע  ֹות  ּוַפֲחוָ֖ ֶלְך  ֶאת־ַהֶמ֔

ים׃ ס  ּֽ ֱאֹלהִּ ית־ה  ּֽ ם ְוֶאת־ּב  ָ֖ ע   ה 

 

 

 

E deram os decretos do rei aos sátrapas do rei 

e aos governadores além do rio e fizeram que 

o povo e a casa do rei se levantassem. 

2Samuel 17.13  

ף   ס ֔ ּֽא  י֙ר י  ם־ֶאל־עִּ ל  ְואִּ ָ֛ א  ְשר  ל־יִּ ּֽ כ 

א תֹ֙ו   ְבנּו  ַחֹ֤ ְוס  ים  ֹ֑ לִּ ֲחב  יא  ָ֖ ַההִּ יר  ֵ֥ עִּ ֶאל־ה 

ם ַּגם־  ָ֖ א ׁש  ֵ֥ ְמצ  ר־ל א־נִּ ד ֲאֶׁשּֽ ַחל ַעָ֛ ַעד־ַהַנ֔

ֹור׃ פ   ְצרּֽ

 

E se para uma cidade ele se reunir, todo o 

Israel fará com que se erga cordas em 

direção àquela cidade, e nós o arrestaremos 

até o vale, até que não seja encontrado ali 

pedregulho.  
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com o sentido factitivo (fazer levantar, fazer com que esteja de pé), no caso de 2Samuel 17.13 o 

verbo Hifil 3ª masculino plural perfeito, tem o sentido causativo (fazer com que se erga). 

 No texto de Esdras 8.36, a LXX tem ἐδόξασαν = eles glorificaram = verbo 3ª plural 

aoristo indicativo ativo < δοξάζω, preserva-se a pessoa verbal e o significado do verbo hebraico, 

contudo, não é perceptível um sentido causativo. Não há Targum para o livro de Esdras, contudo, 

o texto em siríaco traz ܩܪܼܝܢ ܡܼܝܿ
ܿ
 ,honraram, fizeram com que se honrasse = (wămyăqqrîn) ܼܘ

mostraram respeito = verbo Pael masculino plural particípio ativo absoluto < ܝܩܪ (yqr), a Peshitta 

conjuga o verbo no particípio, adota uma raiz distinta do hebraico, porém, traduz utilizando-se 

de uma forma equivalente siríaca, sentido causativo. 

 Em 2Samuel 17.13 temos na LXX λήμψεται = tomará = verbo 3ª singular futuro 

indicativo médio < λαμβάνω, a tradução grega não indica qualquer sentido factitivo/causativo. 

O Targum traz   ון תַכנׁש   ,כנׁש > e convocarão = verbo Itpaal 3ª masculino plural imperfeito = ְויִּ

nesse caso o Targum traduz pela mesma pessoa verbal, outra raiz e um binyān com significado 

diferente do Hifil, sentido simples.   

________________ 

 .I Qal esquecer; Piel fazer esquecer; Hifil fazer esquecer נׁשה  57

 

 

 Nesses exemplos, ambos os verbos estão na 3ª pessoa singular perfeito, o Piel é masculino 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Gênesis 41.51  

י־ ּֽ ה כִּ ֹור ְמַנֶשֹ֑ ם ַהְּבכָ֖ ֵ֥ ף ֶאת־ׁש  ָ֛ א יֹוס  ֵ֥ ְקר  ַויִּ

ית   ֵ֥ ל־ּב  ת כ  ָ֖ י ְוא  לִּ֔ ל־ֲעמ  י֙ם ֶאת־כ  ֱאֹלהִּ

י׃  ּֽ בִּ  א 

 

 

E chamou José o nome do primogênito 

Manassés, pois fez esquecer Deus todo meu 

trabalho, e de toda a casa de meu pai. 

Jó 39.17  

י־ ּֽ ּה   כִּ ל ָ֝֗ ַלק  ֵ֥ ְול א־ח  ה  ֹ֑ ְכמ  ח  ֹוַה  ֱאלֹ֣

ה׃  ּֽ ינ   ַּבּבִּ

 

 

 

 

Pois Deus fez com que ela esquecesse a 

sabedoria e não compartilhou com ela o 

entendimento. 
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com sufixo pronominal de 1ª comum singular, e o Hifil é feminino, com sufixo pronominal de 3ª 

feminino singular, os sentidos factitivos e causativos são sutis. O Piel é factitivo (fazer estar em 

estado de esquecimento) e o Hifil é causativo (causar a alguém o esquecimento). 

  Em Gênesis 41.51, a LXX traz ὅτι ἐπιλαθέσθαι με ἐποίησεν ὁ θεὸς = Deus fez para 

que eu viesse a esquecer = verbo infinitivo aoristo médio < ἐπιλανθάνομαι, toda essa construção 

do grego procura traduzir o sentido factitivo do Piel hebraico. O Targum traz    י  ele =    ַאנׁשַינִּ

me fez esquecer = verbo Afel 3ª masculino singular perfeito, mais sufixo pronominal 1ª comum 

singular < נׁשי, aqui o aramaico preserva: raiz, pessoa, conjugação, porém, como pode ser visto 

em vários casos, utiliza-se um Afel aramaico como tradução de um Piel hebraico, e não um Pael, 

que seria o binyān correspondente, sentido factitivo. 

 Em Jó 39.17, a LXX tem κατεσιώπησεν = ele fez silenciar = verbo 3ª masculino singular 

aoristo < κατασιωπάω, a tradução aqui traz um entendimento diferente da raiz hebraica, porém, 

mantendo o sentido causativo do Hifil. O Targum tem     אנׁשיהה  (ʼanšîahāh) = ele a fez esquecer  

= verbo Afel 3ª masculino singular perfeito, mais sufixo pronominal 3ª feminino singular <  נׁשי. 

Aqui o aramaico procura preservar a equivalência do hebraico, conjugação, raiz, binyān, pessoa 

e sufixo pronominal; o sentido é causativo. 

________________ 

 I Qal beijar; Piel beijar (longamente, repetidamente); Hifil tocar-se mutuamente.77  נ ׁשק 58

 

77 BDB entende נ ׁשק em Ezequiel 3.13, como “delicadamente tocando uma a outra”. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Gênesis 45.15  

ן   י כ ֔ ֲחר  ם ְוַאֹ֣ יֶהֹ֑ ְֹ֣בְך ֲעל  יו ַוי  ָ֖ ל־ֶאח  ְלכ 

ֹו׃  ּתּֽ יו אִּ ָ֖ ּו ֶאח  ְּברֵ֥  דִּ

 

E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre 

eles, e assim falaram com ele seus irmãos. 

 
Ezequiel 3.13 

ַהַח֗יֹות   י  ֹ֣ ַכְנפ  ֹול׀  ה ֶאל־ְוקֹ֣ ֹ֣ ש  אִּ

ֹול   ְוקָ֖ ם  ֹ֑ ת  מ  ְלע  ים  ָ֖ אֹוַפנִּ ה  ֹול  ְוקֵ֥ ּה  ֲאחֹות ֔

ֹול׃  דּֽ ַעׁש ּג   ַרֵ֥

E o som das asas dos seres viventes se 

tocavam cada uma com a outra, e o som das 
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 Nesses exemplos, o Piel está na 3ª masculino singular imperfeito e o Hifil é particípio 

feminino plural absoluto. O Piel tem sentido simples como o Qal, no caso do Hifil o sentido é 

recíproco. Em nenhum dos dois exemplos é notório o sentido factitivo/causativo. 

 Em Gênesis 45.15, a LXX tem καταφιλήσας = tendo beijado78 = verbo particípio aoristo 

ativo nominativo masculino singular < καταφιλέω. O grego aqui tenta reproduzir o significado 

do verbo hebraico e a conjugação, porém, utiliza um particípio aoristo para traduzir um 

imperfeito, ao invés de um simples aoristo indicativo ativo; o sentido é simples.  

O Targum traz    יק  > = conjunção mais verbo Pael 3ª masculino singular perfeito =  ְוַנׁש 

 A tradução do Targum utiliza-se da mesma raiz, do binyān correspondente e do mesmo .נׁשק

significado do verbo hebraico, sem indícios de que tenha sentido factitivo/causativo. 

 Em Ezequiel 3.13, a LXX tem πτερυσσομένων = batiam (as asas) = verbo particípio 

presente médio genitivo feminino plural < πτερύσσομαι. O grego aqui procura traduzir 

conforme o contexto da passagem interpretando o significado do verbo hebraico, sentido simples. 

O Targum traz    ין ְקׁשִּ  O aramaico .נקׁש > batiam = verbo Peal particípio masculino plural =   נ 

mantém a conjugação e procura traduzir o significado do verbo hebraico com sentido simples, 

porém, não utiliza o binyān correspondente e traz uma raiz distinta, com consoantes invertidas, 

o que pode ser um erro de copista.  

________________ 

קנת   59  Qal arrancar; Piel arrancar, rasgar; Hifil apartar, separar. 

 
78 De acordo com Louw e Nida (2013, p. 406, verbete 34.62) “beijar, tanto como forma de saudação 

quanto como sinal de afeto e apreço especial”. 

rodas em frente deles, e um som de um 

grande terremoto. 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 107.14  Jeremias 12.3  
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 Nesses exemplos temos o Piel de 3ª masculino singular imperfeito, com sentido factitivo 

(tornar despedaçado, fazer com que fiquem despedaçados) e o Hifil 2ª masculino singular 

imperativo mais sufixo pronominal 3ª masculino plural com sentido causativo (fazer com que 

sejam arrancandos, fazer com que arranquem). 

 No Salmo 107.14, a LXX tem διέρρηξεν = ele quebrou = verbo 3ª masculino singular 

aoristo indicativo ativo < διαρρήγνυμι. O grego procura transportar o sentido do verbo e a 

conjugação pessoal, contudo, não fica evidente sentido factitivo/causativo, a não ser pelo sentido 

implícito do verbo, que tem sentido factitivo (quebrar = fazer que esteja quebrado). O Targum 

traz    יתרע  (yitri‘a) = ele quebrou, fez uma brecha = verbo Peal 3ª masculino singular imperfeito 

 O aramaico mantém a conjugação e o significado do verbo, entretanto, tem raiz e binyān .תרע >

distintos do hebraico; o sentido é factitivo. 

 Em Jeremias 12.3, a LXX traz uma interpretação que omite o verbo em questão. O 

Targum tem ון ינ  ינִּ  ele os organizará, os preparará = verbo Afel 3ª masculino singular =    ַאתק 

perfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino plural < תקן. O aramaico tem raiz, conjugação e 

significado diferente o hebraico, transporta, contudo, o binyān correspondente ao hebraico. O 

significado factitivo/causativo não é perceptível.   
________________ 

נתר   60  II Qal iniciar; Piel surgir, trepidar, saltar; Hifil causar o início, fazer saltar, soltar, fazer 

esmiuçar. 

ם   יֶהֹ֣ ֹות  ֶות ּומֹוְסרָ֖ ֹ֑ ֶׁשְך ְוַצְלמ  ח ֹ֣ ם מ  יא  ַֹ֭וצִּ יּֽ

 ׃ 
 

 

 

Fez com que eles saíssem das trevas e da 

sombra da morte e os grilhões deles fez com 

que fossem despedaçados. 

י   ָ֖ ּבִּ ֵ֥ לִּ ַחְנּת  י ּוב  נִּ ְרא ֶ֕ י ּתִּ נִּ ְיַדְעּת ֔ ֙ה  ה ְיהו  ֹ֤ ְוַאּת 

ְך   ֹ֑ ּת  ם  אִּ ָ֖ ׁש  ְוַהְקדִּ ה  ְבח ֔ ְלטִּ אן  ְכצ ֹ֣

ה׃ ס  ּֽ ג  ֹום ֲהר   ְליֵ֥

 

E tu SENHOR me conheces, tu me vês e 

examinas o meu coração para contigo. Faze 

que sejam arrancados como ovelhas para o 

abate, e faze que sejam separados para o dia 

da matança. 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 
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 Nesses exemplos temos em Levítico 11.21 um Piel infinitivo construto com sentido 

simples, sem indicação de ação factitiva/causativa evidente.  

 Em 2Samuel 22.33 temos um Hifil 3ª masculino singular imperfeito. Nesse caso, o sentido 

factitivo pode ser percebido, contudo, a maioria das traduções inferem um sentido simples: 

desembaraça (ARC, ARA), torna perfeito (NVI). 

 Em Levítico 11.21, a LXX traz πηδᾶν = o que saltar = verbo infinitivo presente ativo < 

πηδάω. Preserva-se o significado de saltar, o infinitivo, porém sem qualquer indício de sentido 

factitivo/causativo. O Targum traz    א צ  ְלַקפ  = para saltar = verbo Pael infinitivo < קפץ. O 

aramaico preserva a conjugação, assim como o binyān correspondente, porém, com uma outra 

raiz; o sentido é simples. 
Em 2Samuel 22.33, a LXX traz ἐξετίναξεν = ele sacudiu  = verbo 3ª masculino singular 

aoristo indicativo ativo < ἐκτινάσσω. Preserva-se a pessoa verbal, o significado da raiz, mas o 

sentido causativo pode ser somente inferido no significado do verbo (sacudir  = fazer algo se 

agitar). O Targum tem   ין   > coloca em ordem = verbo Pael particípio masculino plural =  ּומַתק 

 .A conjugação, a raiz do hebraico, e o binyān são diferentes; o sentido é factitivo .תקן

________________ 

 .Qal rodear; Piel mudar; Hifil fazer retornar סבב  61

 

Piel Hifil 

Levítico 11.21  

֔עֹוף   ה  ֶרץ  ֶׁשֹ֣ כ ֙ל  מִּ אְכ֔לּו  ּת ּֽ ֶאת־ֶז֙ה  ְך  ַאֹ֤

ַעל   ַמֹ֣ ֙ם מִּ יִּ ַע֙ ֹו ְכר  ע ֲאֶׁשר־לֹ֤ ְך ַעל־ַאְרַּבֹ֑ ָ֖ ַהה ל 

יו  ֶרץ׃ ְלַרְגל ֔ ּֽ א  ן ַעל־ה  ָ֖ ה   ּב 
 

Somente estes comereis de todo o enxame: o 

que voa, o que anda sobre quatro, que tem 

patas sobre os seus pés para saltar com elas 

sobre a terra. 
 

2 Samuel 22.33  

ל  יִּ ֹ֑ י ח  ָ֖ עּוזִּ ל מ  ֵ֥ א  י׃ ה  ּֽ ים ַדְרכִּ ָ֖ מִּ  ּת 
 

 

 

 

 

 

 

Deus é minha fortaleza, força, ele faz que 

seja esmiuçado (sacudidos) perfeitamente o 

meu caminho. 
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Temos aqui em 2Samuel 14.20 um Piel infinitivo construto; Em 2Samuel 5.23 temos um 

Hifil imperativo masculino singular; em ambos os casos os sentidos causativos são implícitos 

nos significados dos verbos: mudar (fazer algo alterar o estado), rodear (fazer um movimento 

circular). 

2Samuel 14.20 tem na LXX o seguinte texto: περιελθεῖν = para fazer um inspeção79 = 

verbo infinitivo aoristo ativo > περιέρχομαι; existe uma tentativa aqui de manter o significado 

do texto hebraico de forma literal. O sentido é simples. O Targum traz    א פ   fazer com  =  ְלַאק 

que circule = preposição, mais verbo Afel infinitivo < נקף. O aramaico aqui preserva a 

conjugação verbal idêntica ao hebraico, porém, com uma outra raiz e com um Afel para dar o 

sentido causativo ao invés do Pael. 

2Samuel 5.23 tem o seguinte texto na LXX: ἀποστρέφου = retorna = verbo 2ª singular 

imperativo presente médio < ἀποστρέφω. Na tradução para o grego, procura-se preservar o 

sentido da raiz hebraica, mas sem indícios de sentido factitivo/causativo. O Targum traz   

 
79 De acordo com Goodwin (1904, p. 95) a expressão é utilizada em uma inscrição de 380 a.C. “περιελθεῖν 

τὴν χώραν: efetuar uma inspeção (περίοδος) do terreno”. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Samuel 14.20  

ּור   ה  ְלַבֲעבֹ֤ ָ֛ ש  ע  ר  ב ֔ ַהד  ֹ֣י  ֶאת־ְּפנ 

ם   כ ֗ י ח  ֹ֣ ר ַהֶזֹ֑ה ַואד נִּ ֹ֣ ב  ב ֶאת־ַהד  ָ֖ ַעְבְדָךֵ֥ יֹוא 

ל־  ת־כ  ַעת ֶאּֽ ַדָ֖ ים ל  ֱאֹלהִּ֔ ְך ה  ְכַמ֙ת ַמְלַאֹ֣ ְכח 

ֶרץ׃ ס  ּֽ א  ר ּב   ֲאֶׁשֵ֥

 

 

A fim de  mudar diante desse negócio, que o 

teu servo Joabe fez essa coisa, e, meu senhor, 

é sábio como a sabedoria de um anjo de Deus, 

para saber tudo o que há na terra. 

 

2Samuel 5.23  

ה  ַתֲעֶלֹ֑ א  ל ֹ֣ אֶמר  ַוי ָ֖ ה  ֔ יהו  ַּבּֽ ֙ד  וִּ ד  ל  ְׁשַאֹ֤ ַויִּ

ּול  מֵ֥ מִּ ם  ֶהָ֖ ל  את   ֵ֥ ּוב  ם  יֶה֔ ֲחר  ֶאל־ַאֹ֣

ים׃  ּֽ אִּ  ְּבכ 

 

 

 

 

E perguntou Davi ao SENHOR e ele disse: 

não subirás, rodeia por trás deles e chegarás 

a eles, em frente da amoreira. 
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סְתַחר  o aramaico mantém ,סחר > rodeia = verbo Itpeel 2ª masculino singular imperativo =  אִּ

a conjugação do hebraico, contudo, utiliza-se de uma outra raiz e um binyān distinto do original; 

sentido simples. 

________________ 

סגר  62 Qal prender; Piel entregar; Hifil fazer encerrar. 

 

 

 Os exemplos acima são semelhantes em contexto e sintaxe, ambos, Piel e Hifil estão na 

3ª do singular do perfeito, essas formas verbais também têm o mesmo significado nesses textos; 

o sentido é simples. 

 Em 1Samuel 26.8, a LXX tem ἀπέκλεισεν = excluiu = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < ἀποκλείω. Aqui a LXX utiliza-se de um verbo com um significado diferente 

do hebraico que não indica sentido factitivo/causativo. O Targum tem    ְמַסר  = condenou = verbo 

Pael 3ª singular masculino perfeito < מסר. O aramaico aqui utiliza a mesma pessoa verbal, raiz 

diferente e o binyān equivalente, porém, não é perceptível sentido factitivo/causativo. 

Em Lamentações de Jeremias 2.7, a LXX tem συνέτριψεν = despedaçou = verbo 3ª 

masculino singular aoristo indicativo ativo > συντρίβω; o verbo grego concorda em pessoa, 

contudo, o significado é distinto do hebraico e o sentido factitivo pode ser inferido somente no 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Samuel 26.8  

ד   ֔ וִּ יַׁש֙י ֶאל־ד  אֶמר ֲאבִּ ֹום  ַוי ֹ֤ ים ַהיָ֛ ֵ֥ ֱאֹלהִּ

ית   ֹ֤ א ַּבֲחנִּ נּו נ ֶ֜ הֹ֩ ַאֶכֵ֨ ָך ְוַעּת  ֶדֹ֑ ְבָךָ֖ ְּבי  ֶאת־אֹויִּ

ֹו׃  א ֶאְׁשֶנָ֖ה לּֽ ת ְול ֵ֥ ַעם ַאַח֔ ֶר֙ץ ַּפֹ֣ א ֙  ּוב 

 

Disse Abissai a Davi: Deus entregou hoje os 

teus inimigos em tua mão, e agora deixa, por 

favor, eu ferir com a lança uma vez sobre a 

terra, e outra vez não [precisarei] feri-lo 

novamente.   

 

Lamentações de Jeremias 2.7  

ׁ֔שֹו   ְקד  מִּ ר  ֹ֣ א  נִּ ְזְּבחֹ֙ו  מִּ ֹ֤י׀  ֲאד נ  ח  ַנֵ֨ ז 

ּו   ְתנֵ֥ נ  ֹול  קָ֛ יה   ַאְרְמנֹוֶתֹ֑ ת  חֹומ ָ֖ ב  ְּבַיד־אֹוי ֔

ד׃ ס  ּֽ ֹום מֹוע  ָ֖ה ְכיֵ֥ ית־ְיהו   ְּבב 

 

O Senhor rejeitou o altar dele, repudiou o 

santuário dele, entregou na mão do inimigo 

os muros das cidadelas dela, eles deram voz 

na casa do SENHOR como no dia de 

assembleia. 
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significado do verbo (despedaçar = fazer estar em pedaços). O Targum tem o mesmo verbo 

utilizado em I Samuel 26.8   ְמַסר  = condenou = verbo Pael 3ª singular masculino perfeito < 

 .O significado é simples .מסר

________________ 

 .Qal não há; Piel tornar tolo; Hifil agir loucamente סכל  63

 

 

Em 2Samuel 15.31, temos um Piel imperativo masculino singular com sentido factitivo, 

já no caso de Gênesis 31.28 temos um Hifil 2ª masculino singular perfeito, em um sentido 

recíproco (agir loucamente, fazer loucuras). 

 Em 2Samuel 15.31, a LXX traz διασκέδασον = disperse =  verbo 2ª singular imperativo 

ativo aoristo < διασκεδάζω. O significado do grego se afasta um pouco do original hebraico e 

não existe uma clara noção de sentido factitivo/causativo. O Targum tem    יל  = arruinou = ַקלק 

verbo Palpel 3ª singular perfeito < קלקל, a raiz do aramaico é distinta do hebraico, bem como 

a conjugação verbal e o binyān, que também não é equivalente. O sentido factitivo pode ser 

inferido somente por questões lexicais do próprio sentido do verbo (arruinar = fazer alguém 

estar em ruínas).  

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Samuel 15.31  

ים  ָ֖ ַּבק ְׁשרִּ ֶפל  ית ֵ֥ ֲאחִּ ר  אמ ֔ ל  יד  ֹ֣ ּגִּ הִּ ֙ד  וִּ ְוד 

ד   ֔ וִּ ד  אֶמר  ַוי ֹ֣ ֹום  לֹ֑ ם־ַאְבׁש  ָ֛א ֶאת־עִּ ־נ 

ה׃  ּֽ ֶפל ְיהו  ית ָ֖ ת ֲאחִּ  ֲעַצֵ֥

 

 

E ele fez saber [a] Davi dizendo: Aitofel 

[está] nos que conspiram com Absalão, e 

disse Davi: peço que tornes tolo o conselho 

de Aitofel, Oh Senhor. 

 

Gênesis 31.28  

ה   ָ֖ י ַעּת  ֹ֑ ְבנ ת  ְולִּ י  ַנָ֖ ְלב  ק  ֵ֥ ְלַנש  י  נִּ ְנַטְׁשַּת֔ א  ְול ֹ֣

ֹו׃   ֲעשּֽ

 

 

 

 

E  agora, tu não permitiste a mim beijar meus 

filhos e minhas filhas, ao fazer [assim] agiste 

loucamente. 
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 Em Gênesis 31.28, a LXX traz a expressão: ἀφρόνως ἔπραξας = procedeste tolamente  

= aqui o grego utiliza um advérbio mais um verbo 2ª comum singular aoristo indicativo ativo > 

πράσσω. O grego tem aqui uma tentativa de tradução literal da forma hebraica, inclusive 

procurando preservar o sentido recíproco do original. O Targum traz א   ילת   tu te =  ַאסכ 

comportaste = verbo Afel 2ª masculino singular perfeito = < סכל, o aramaico aqui preserva o 

original: raiz, conjugação, pessoa verbal e binyān; com sentido recíproco. 

________________ 

 .Qal esconder; Piel esconder, abrigar; Hifil esconder סתר  64

 

  

 Em Isaías 16.3, temos O Piel 2ª feminino singular imperativo; no Salmo 51.11 temos o 

Hifil 2ª masculino singular imperativo. Ambos trazem um sentido simples, sem clara noção 

factitiva/causativa. 

 Em Isaías 16.3, a LXX traz uma interpretação que impede a comparação com o verbo 

hebraico. O Targum traz    י  > esconde  = verbo Pael 2ª feminino singular imperativo =   ַטַמרִּ

 A tradução aramaica aqui mantém a conjugação e a pessoa verbal, também preserva o .טמר

binyān equivalente e a raiz, contudo é distinta do hebraico e o sentido é simples. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Isaías 16.3  

ְך   ָ֖ ל  ל צִּ יִּ י ַכַלָ֛ יתִּ ֵּ֧ ה ׁשִּ יל ֔ ּו ְפלִּ ֙ה ֲעשֹ֣ צ  י ע  יאִּ ֹ֤ בִּ ה 

ם   יִּ ֹ֑ ר  הֳּ צ  ֹוְך  ַאל־ְּבתֹ֣ ד  ָ֖ נ ד  ים  חִּ֔ ד  נִּ

י׃  ּֽ  ְּתַגלִּ
 

Traze conselho, toma decisão,  a tua sobra, no 

meio-dia, coloca como a noite, esconde tu os 

desterrados, e o que vagueia, não deixe 

descoberto. 

Salmo 51.11  

י   נ ַתֹ֣ ל־ֲעוָֺ֖ כ  י ְוּֽ ֹ֑ א  ֲחט  ֶניָך מ  ַ֭ ּפ 

ה׃  ּֽ  ְמח 
 

 

 

Esconde a tua face dos meus pecados e limpa 

todas as minhas iniquidades. 
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No Salmo 51.11, a LXX tem ἀπόστρεψον = desvia = verbo 2ª singular aoristo imperativo 

ativo < ἀποστρέφω. O grego procura traduzir em uma conjugação equivalente ao hebraico, 

porém, a raiz tem um significado um pouco diferente do original, sentido simples. O Targum tem 

 Aqui o aramaico .סלק > remove  = verbo Pael 2ª masculino singular imperativo = (silēyq) סליק

tem uma pessoa verbal diferente do hebraico, uma raiz distinta e utiliza um Pael para traduzir o 

binyān Hifil do hebraico e não um Afel, que seria o equivalente aramaico. O sentido é simples. 

________________ 

 .I Qal passar por cima; Piel espalhar; Hifil fazer passar, fazer atravessar עבר  65

 

 

 Nesses exemplos, o Piel é a 3ª masculino singular perfeito com sentido causativo, sem 

objeto e o Hifil é a 3ª masculino singular perfeito, também com sentido causativo e com objeto 

direto. 

 A LXX, em Jó 21.10, omite a tradução do verbo hebraico, aqui impossibilitando a 

comparação. O Targum traz    נבטין  (nivṭîn) = nós o faremos gerar = verbo Peal 1ª comum plural 

imperfeito > בטן. O aramaico procura transportar o significado, utiliza raiz, conjugação e binyān 

diferentes, o sentido causativo é mantido. 

Em Jeremias 46.17, a LXX há problemas de variante textual que impossibilitam a análise 

comparativa dos verbos. O Targum traz י  faz passar  = verbo Afel particípio masculino =   ַמעד 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 21.10  

ֹו   א  ׁשֹורֹ֣ ֗תֹו ְול ֹ֣ ר  ט ּפ ָ֝ ֵ֥ ל ְּתַפל  ֹ֑ א ַיְגעִּ ְול ֹ֣

ל׃ ּֽ  ְתַׁשכ 
 

 

O seu touro faz espalhar (o sêmen) e não 

deixa falhar, suas vacas dão cria e não ficam 

sem filhos. 

 

Jeremias 46.17  

֔אֹון  ֙ם ׁש  יִּ ְצַר֙ ֶלְך־מִּ ה ֶמּֽ ם ַּפְרע ֹ֤ ֹ֑ ּו ׁש  ְראָ֖ ק 

ד׃    ּֽ  ַהמֹוע 

 

Eles clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é um 

rugido, ele deixou passar o tempo oportuno.  
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singular < עדי. Temos aqui no aramaico uma conjugação e raiz diferentes, procura-se transportar 

o significado e manter o binyān equivalente ao hebraico; o sentido é causativo. 

________________ 

דעו  66  Qal não tem; Piel envolver, cercar; Hifil repetir, advertir, admoestar, testemunhar. 

 Há controvérsias a respeito dessa raiz, se são as mesmas no Piel e Hifil; por isso, não 

iremos analisar as ocorrências.  

________________ 

 .I Qal não tem; Piel torcer; Hifil perverter עוה  67

 

  

O Piel tem a 3ª masculino singular imperfeito, com sentido factitivo (faz com que se torça, 

faz com esteja torcido), o Hifil tem a mesma forma, com um modo de ação, chamado de Hifil 

adverbial80, o que pode ser entendido como um sentido reflexivo. 

 Em Isaías 24.1, a LXX traz ἀνακαλύψει = desnudará = verbo 3ª singular futuro 

indicativo ativo < ἀνακαλύπτω. A forma preposicionada do verbo grego e o próprio significado 

procuram transportar o sentido factitivo (fazer com que esteja desnudada). O Targum traz  

 
80 Ver Muraoka (2003, p. 163). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 24.1  

ּה   ֹ֑ ֹוְלְׁק  ּובּֽ ֶרץ  ָ֖ א  ה  ק  ֵ֥ ּבֹוְׁק  ָ֛ה  ְיהו  ֵּ֧ה  נ  הִּ

׃  יה  יץ י ְׁשֶבּֽ ָ֖ פִּ יה  ְוה  ֶנ֔  פ 

 

 

 

 

 

Eis que o SENHOR devastará a terra e ela 

será devastada, e fará com que se torça a 

face dela, e fará com que se espalhe os que 

habitam nela. 

 

2Samuel 19.20  

וֺן֒   יָ֮ ע  י ֲאד נִּ ֹ֣ ב־לִּ ֶלְך ַאל־ַיֲחׁש  אֶמר ֶאל־ַהֶמ֗ ַוי ֹ֣

ר   ת ֲאֶׁשֹ֣ ַ֚ ר א  ְזכ ֗ ֹום  ְוַאל־ּתִּ ַעְבְדָ֔ך ַּביֶ֕

ּום   שֵ֥ ם ל  ֹ֑ לִּ  ּוׁש  ירּֽ ֶלְך מִּ י־ַהֶמָ֖ ּֽ אָׄ ֲאד נִּ ֵָ֥ׄ צ  ֲאֶׁשר־י ָׄ

ֹו׃  ּבּֽ ֶלְך ֶאל־לִּ  ַהֶמָ֖

 

E ele disse ao rei: Não penses maldade de 

mim meu senhor, e não te lembres de que o 

teu servo agiu perversamente no dia que 

meu senhor, o rei,  saiu de Jerusalém, para 

colocar isso o rei em seu coração. 
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ַסר  Preserva-se a conjugação .מסר > verbo Pael 3ª masculino singular perfeito = e entregou =   ּומ 

e a pessoa verbal, porém, o binyān não é o equivalente ao hebraico, mas a forma simples (Peal). 

O sentido é simples. 

 Em 2Samuel 19.20, a LXX tem ἠδίκησεν = ele fez o mal = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < ἀδικέω, sentido simples.  O Targum traz    סַרח דִּ = se corrompeu = conjunção 

mais verbo Peal 3ª masculino singular perfeito < סרח. Aqui preserva-se a conjugação e a pessoa 

verbal, entretanto, a raiz e o binyān são distintos do texto hebraico. O sentido é recíproco. 

________________ 

 .Qal ; Piel tornar forte (conjectura) ; Hifil tornar forte עזז   68

 Esta raiz não será analisada por se tratar de uma conjectura em relação ao Piel. 

________________ 

 .II Qal ser curvado; Piel oprimir, sujeitar; Hifil afligir ענה  69

 

  

Os dois textos são paralelos exatos em conjugação, pessoa, sintaxe e significado, embora 

estejam cada um em um binyān diferente. Ambos têm sentido factitivo implícito (fez com que 

estivessem oprimidos). 

 Em 2Reis 17.20, a LXX traz ἐσάλευσεν = abalou = verbo 3ª singular aoristo indicativo 

ativo < σαλεύω, o texto grego traz uma tradução com outro significado (abalar). A ideia factitiva 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Reis 17.20  

֙ל  א  ְשר  ל־ֶזַָֹֽ֤רע יִּ ה ְּבכ  ס ְיהו ֶ֜ ְמַאֵ֨ ַויִּ

ם  ָ֖ יכ  ְׁשלִּ ר הִּ ד ֲאֶׁשֵ֥ ים ַעָ֛ ֹ֑ ָ֖ם ְּבַיד־ׁש סִּ ְּתנ  ָֽיִּ ַוּֽ

יו׃  ּֽ נ  ּפ   מִּ

E rejeitou o SENHOR toda a semente de 

Israel, e oprimiu-os, e os deu nas mãos dos 

saqueadores até que os mandasse embora de 

diante dele. 

Salmo 55.20  

ל׀   ע׀ א ֵ֨ ְׁשַמֹ֤ ר  יִּ ה ֲאֶׁשֹ֤ ל  ֶדם ֶסֵ֥ ב ֶק֗ ֵ֥ ׁש  ְוי ֹ֤

ים׃  ּֽ ּו ֱאֹלהִּ ְראֹ֣ א י  מֹו ְול ָ֖ ֹ֑ ֹות ל  יפֹ֣ ין ֲחלִּ ֹ֣  א 

 

Deus ouvirá e os oprimirá, o que habita [o] 

tempo antigo (Selá), pois não há mudanças 

para eles, e não temem a Deus. 
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está implícita (fazer estar abalado). O Targum traz    ון ינ  ְוַענִּ  = os afligiu = conjunção mais verbo 

Peal 3ª masculino singular perfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino plural < עני, aqui a 

tradução aramaica traz a mesma raiz e pessoa verbal, mas a conjugação diferente; sentido 

factitivo implícito, porém, o binyān não é o equivalente ao hebraico.    

O Salmo 55.20 tem na LXX a seguinte leitura: ταπεινώσει = ele tornará menor, ele 

humilhará = verbo 3ª masculino singular futuro indicativo ativo < ταπεινόω, o sentido factitivo 

é preservado no grego e o significado da raiz grega é diferente do significado do verbo hebraico. 

O Targum traz   ל יַקּב  וִּ  (wîqabbēl) = e ele receberá  = conjunção mais verbo Pael 3ª masculino 

singular imperfeito < קבל. O aramaico mantém a conjugação e a pessoa verbal, mas a raiz é 

distinta; é utilizado o binyān Pael e não o equivalente Afel para traduzir o Hifil hebraico. O 

sentido é simples. 

________________ 

 .II Qal machucar; Piel aborrecer, ofender; Hifil causar dor, agravar עצב  70

 

  

Nesses exemplos temos o Piel de 3ª masculino plural imperfeito e o Hifil na mesma 

conjugação; o Piel tem o objeto separado com a preposição com sufixo pronominal de 1ª pessoa 

comum singular, enquanto o Hifil tem o sufixo pronominal na própria forma verbal; os sentidos 

factitivo/causativo não são evidentes nesses exemplos. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 56.6  

י   ַרֹ֣ יֹום ְדב  ל־ַהַ֭ ם כ  ֹ֣ ל־ַמְחְׁשב ת  י כ  ַלָ֖ ע 

ע׃  ּֽ ר   ל 

 
Todos os dias eles ofendem as minhas 

palavras, os pensamentos deles sobre mim 

são para o mal. 

 

Salmo 78.40  

ר   ֹ֑ ְדּב  ַבמִּ ּוהּו  ַיְמרֹ֣ ה  מ  ַכַ֭

ֹון׃  ימּֽ יׁשִּ ּֽ  ּבִּ

 

Quantas vezes provocaram a ele no deserto, 

ofenderam a ele no lugar ermo.  
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 No Salmo 56.6, a LXX traz ἐβδελύσσοντο = eles fizeram detestável = verbo 3ª plural 

imperfeito indicativo médio < βδελύσσω. A tradução grega procurou dar um sentido factitivo 

para o verbo hebraico. O Targum traz uma interpretação em que não ocorre a tradução do verbo 

hebraico aqui. 

 No Salmo 78.40, a LXX tem  παρώργισαν = eles provocaram = verbo 3ª plural aoristo 

indicativo ativo < παροργίζω. Nesse caso, não há evidência de sentido factitivo/causativo na 

tradução grega. O Targum traz    ירגזון  (yirgǝzûn) = eles provocaram a ira = verbo Peal 3ª plural 

imperfeito < רגז. Aqui a tradução aramaica não utiliza o binyān equivalente, porém o significado 

léxico da raiz tem um sentido causativo implícito. 

________________ 

צבע  71  I Qal  não há; Piel  moldar; Hifil formar, moldar. 

 

 

 Nos exemplos acima temos o Piel infinitivo construto e o Hifil 3ª plural perfeito mais 

sufixo pronominal 1ª comum singular. Ambos os exemplos não indicam sentido 

factitivo/causativo; exceto se abstrairmos o sentido de moldar como fazer com que algo seja 

formado (causativo). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 10.8  

יָך   ֶדֹ֣ יב  י  בִּ֗ ס ָ֝ ַיֵַ֥חד  י  ּונִּ ַָֽיֲעשֹ֑ ַוּֽ

י׃ נִּ ּֽ ְּתַבְלע   ַוּֽ

  

 

 

 

 

As tuas mãos me moldaram e me fizeram, 

contudo, de uma vez, tu estás ao redor para 

me consumir. 

 

Jeremias 44.19  

ם  יִּ ַמ֔ ַהש  ְמֶלֶֹ֣כת  לִּ י֙ם  ְמַקְטרִּ י־ֲאַנְֹ֤חנּו  ּֽ ְוכִּ

ינּו   ׁש ֗ ֲאנ  י  ֹ֣ ַּבְלֲעד  ּֽ ֲהמִּ ים  ֹ֑ כִּ ְנס  ּה  ָ֖ ל  ְך  ֵ֥ ּוְלַהס 

י֙ם   נִּ ַכּו  ּה  ֹ֤ ל  ינּו  שִֵּ֨ ְךע  ֵ֥ ּה    ְוַהס  ָ֖ ל 

ים׃ פ ּֽ כִּ  ְנס 

  

E quando nós queimávamos incenso à rainha 

dos céus e para fazer derramar libações para 

ela, acaso fizemos sem os nossos maridos 

para ela, para moldar  bolos sacrificiais para 

ela, e para fazer para ela libações. 
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 Em Jeremias 44.19 temos na LXX uma interpretação que omite a raiz em questão. O 

Targum traz a expressão    א ַלה  nós preparamos para ela = verbo Peal 1ª comum plural =  ֲעַבדנ 

perfeito < עבד, mais preposição com sufixo pronominal 3ª feminino singular.  O aramaico tem 

uma raiz, conjugação e binyān distintos do hebraico. Os sentidos factitivos/causativos também 

não são evidentes.  

 Em Jó 10.8, a LXX traz ἔπλασάν = moldaram = verbo 3ª plural aoristo indicativo ativo 

< πλάσσω. O grego aqui procura transportar a pessoa verbal e o significado da raiz hebraica; os 

sentidos factitivo/causativos não são claros na tradução. O Targum tem    ציירו  (ṣayyerû) = 

formaram = verbo Pael 3ª masculino plural perfeito < צור. O aramaico procura transportar a 

conjugação, pessoa verbal e o binyān correspondentes, a raiz é distinta do hebraico e o sentido 

factitivo também só pode ser inferido na abstração do significado do verbo. 

________________ 

 

 .I tornar forte עצם II fechar os olhos de alguém; Hifil עצם  I Qal  ser poderoso; Piel עצם   72

 Devido às controvérsias a respeito da raiz esse verbo não será analisado. 

 

________________ 

ׁשעק  73  Qal  não há; Piel  torcer; Hifil declarar perverso. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Miquéias 3.9  

ָ֖י   ינ  ב ּוְקצִּ ית ַיֲעק ֔ ֹ֣ ֙י ּב  אׁש  את ר  ֹ֣א ז ֗ ְמעּו־נ  ׁשִּ

ל־  ת כ  ֵ֥ ט ְוא  ְׁשּפ ֔ ים מִּ ֹ֣ ֲמַתֲעבִּ ל ַהּֽ ֹ֑ א  ְשר  ית יִּ ֹ֣ ּב 

ה   ָ֖ ר   ׃ ַהְיׁש 
 

Jó 9.20  

י   נִּ ם־א ָ֝֗ ּֽ ּת  י  נִּ ֹ֑ יע  ַיְרׁשִּ י  ֹ֣ ּפִּ ק  ְצד  ם־ֶאַ֭ אִּ

 ׃ 
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 Aqui temos o Piel 3ª masculino plural imperfeito, com sentido factitivo (tornar torcido); 

o Hifil 3ª masculino singular imperfeito mais 1ª comum singular, com sentido factitivo 

(declarará perverso, fazer perverso). 

 Em Miquéias 3.9, a LXX tem διαστρέφοντες = pervertem = verbo particípio ativo 

presente nominativo masculino plural < διαστρέφω. O grego tem conjugação diferente do 

hebraico e os sentidos factitivo/causativos não são evidentes. O Targum traz ין  = ְמַעְקמִּ

pervertem = verbo Pael particípio masculino plural absoluto < עקם. O Targum segue a LXX em 

sua conjugação, traz uma raiz distinta e não deixa evidente os sentidos factitivo/causativo em sua 

tradução, embora utilize um binyān equivalente ao hebraico. 

 Em Jó 9.20, a LXX traz a expressão: σκολιὸς ἀποβήσομαι = deformado me tornarei = 

adjetivo masculino singular nominativo mais verbo 1ª singular futuro indicativo médio <  

ἀποβαίνω. Aqui o grego procura transportar uma conjugação equivalente, utiliza-se da voz 

passiva e um adjetivo como auxiliar para transportar o sentido factitivo (se tornar deformado). 

O Targum tem  >  arruína = verbo Afel particípio masculino singular = (ûmaqlǝqal)  ומקלקל  

 ,O aramaico aqui mantém o binyān equivalente ao hebraico, contudo, traz conjugação .קלקל

raiz e significado diferentes. O sentido é factitivo. 

________________ 

 .Qal  não há; Piel  desnudar; Hifil descobrir (a nudez) ערה  74

Ouvi vós isso, peço, chefes da casa de Jacó, e 

governantes da casa de Israel, que abominais 

o juízo, e tornais torcido tudo o que é justo. 

 

Se eu vier a me justificar, a minha boca me 

fará condenável, se for puro, ela me 

declarará perverso. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 22.6  

ים   ֹ֑ ׁשִּ ר  ּֽ ם ּפ  ָ֖ ד  ֶכב א  ה ְּבֶרֵ֥ א ַאְׁשּפ ֔ ֹ֣ ש  ֙ם נ  יל  ְוע 

יר  ֵ֥ ָֽן׃ ְוְׁקִּ ּֽ ג   מ 

Isaías 53.12  

יםָ֮  ְוֶאת־ֲעצּומִּ ים  ַרּבִּ֗ ב  ֹו  ֲאַחֶלק־לֹ֣ ן  כ ַ֞ ל 

ר   ֲאֶׁשֵ֨ ַחת  ַּת֗ ל֒  ל  ׁש  ֹ֣ק  ֶו֙ת   ְיַחל  ַלמ ֙
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 Em ambos os exemplos temos a 3ª masculino singular perfeito, sendo que a sintaxe 

também é a mesma, porém, os sentidos factitivo/causativo não são evidentes no contexto. 

 Em Isaías 22.6, temos na LXX uma expressão interpretativa συναγωγὴ παρατάξεως 

= uma reunião de formação de batalha; nessa expressão não é encontrada uma tradução do verbo 

hebraico para comparação. O Targum traz    ו  eles se ajuntaram = verbo Peal 3ª masculino =  ְדַבק 

plural perfeito <   דבק. O Targum apresenta uma leitura semelhante à da LXX, porém, 

utilizando-se de uma equivalência de conjugação com o hebraico, uma raiz e um binyān 

diferentes. O sentido é recíproco. 

 Em Isaías 53.12 temos na LXX o seguinte verbo: παρεδόθη = foi entregue = 3ª singular 

aoristo indicativo passivo < παραδίδωμι. O texto grego utiliza-se de um verbo na forma passiva, 

procurando preservar o sentido causativo do Hifil, porém, a raiz tem um outro significado. O 

Targum traz    מַסר  pois entregou  = conjunção mais verbo Peal 3ª masculino singular perfeito =  דִּ

 Nessa passagem, o Targum tem uma longa interpretação, porém, no caso do uso do .מסר >

verbo, segue de perto a LXX. Usa raiz distinta e não utiliza binyān equivalente ao hebraico; 

sentido simples.  

________________ 

רעש  75  Qal  dar o dízimo; Piel  dar o dízimo; Hifil tomar o dízimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elam ergueu a aljava, com carruagens de 

homem, e Quir expôs um escudo. 

 

ְטא־ ח  ְוהּו֙א  ֹ֑ה  ְמנ  נִּ ים  ָ֖ ְוֶאת־ּפ ְׁשעִּ ַנְפׁ֔שֹו 

א ְוַלּפ   ש ֔ ים נ  ֹ֣ יַע׃ ס ַרּבִּ ּֽ ים ַיְפּגִּ ָ֖  ְׁשעִּ

 

 

 

Por isso, eu repartirei muitos com ele, e com 

os poderosos ele repartirá o despojo,  pois ele 

expôs para a morte a sua alma, e com os 

transgressores ele foi contado,  e ele 

carregará o pecado de muitos e pelos 

transgressores fará intercessão. 
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Nesses exemplos temos o Piel no infinitivo absoluto, com sentido causativo e o Hifil no 

infinitivo construto81, com sentido causativo. Não há diferenças significativas entre os sentidos 

do Hifil e do Piel nesses exemplos. 

 Em Deuteronômio 14.22, a LXX tem ἀποδεκατώσεις = tu pagarás o dízimo  = verbo 2ª 

singular futuro indicativo ativo < ἀποδεκατόω. O grego aqui procura transportar o significado 

do verbo hebraico; o sentido causativo é implícito no sentido do verbo. O Targum traz    ְתַעַסר = 

tu darás o dízimo = verbo Pael 3ª masculino singular imperfeito < עסר. O aramaico procura 

manter a conjugação, binyān, raiz e sentido do verbo hebraico; o sentido causativo também é 

implícito no significado do verbo. 

 Em Deuteronômio 26.12, a LXX tem ἀποδεκατῶσαι = dar o dízimo = verbo infinitivo 

aoristo ativo < ἀποδεκατόω. O grego procura transportar a conjugação equivalente e o 

significado do verbo hebraico, o sentido causativo é implícito no sentido do verbo. O Targum 

traz א ר   O aramaico também procura .עסר  > dar o dízimo = verbo Pael infinitivo =   ְלַעס 

 
81 O software Logos 7 analisa como Piel infinitivo construto, contudo BDB Kirst et al. (1991) e CHAL 

entendem em Dt 26.12 e Ne 10.39 como Hifil infinitivo construto. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Deuteronômio 14.22  

ָך   ַזְרֶעֹ֑ ת  ל־ְּתבּוַאֹ֣ כ  ת  ָ֖ א  ר  ְּתַעש ֔ ר  ֹ֣ ַעש 

ה׃  ּֽ נ  ֵ֥ה ׁש  נ  ה ׁש  ֶדָ֖ א ַהש  ֵ֥  ַהי צ 

 

 

 

 

 

Tu certamente separarás o dízimo de todo 

o produto de tua semente que sai do campo 

ano após ano. 

 

Deuteronômio 26.12  

ר  ל־ַמְעַשֵּ֧ ֶאת־כ  ר  ְעש  ַלַ֠ ה  ְתַכֶלַ֞ י  ֹ֣ כִּ

ְׁשַנֹ֣ת   ת  ָ֖ יׁשִּ ַהְשלִּ ה  ֵ֥ נ  ַּבש  ְתָךָ֛  ְּתבּוא 

י   ֗ וִּ ַלל  ה  ֹ֣ ַתּת  ְונ  ר  ֹ֑ ַמֲעש  ֹום ַהּֽ תֹ֣ ַלי  ֙ר  ַלּג 

עּו׃  ּֽ ב  יָך ְוש  ֶרָ֖ ְׁשע  ּו בִּ ְכלֵ֥ ה ְוא  נ ֔ ַאְלמ  ּֽ  ְול 

 

Quando acabares de separar o dízimo, de 

todos os dízimos de tua colheita no ano, o 

terceiro, que é o ano do dízimo, tu darás ao 

levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para 

que comam em tuas portas, e se fartem. 
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transportar a conjugação, a raiz, o binyān e o significado do verbo hebraico; o sentido causativo 

é implícito no sentido do verbo. 

________________ 

 .Qal  estar com medo; Piel  temer profundamente; Hifil sentir medo, estremecer פחד  76

  

 

Os exemplos acima mostram o Piel de 2ª masculino singular imperfeito, sem sentido claro 

factitivo/causativo, e, o Hifil, de 3ª masculino singular completo, com sentido factitivo. 

 Em Isaías 51.13, a LXX tem ἐφόβου = tu tinhas temor = verbo 2ª singular imperfeito 

indicativo médio < φοβέω. O grego aqui procura transportar a pessoa verbal e o tempo 

equivalentes ao hebraico; também procura utilizar a voz média para dar um sentido reflexivo ao 

verbo. O Targum traz    א ילת   e que tu temeste = conjunção mais partícula = (Isa. 51:13 TAR)  ּודח 

relativa, mais verbo Peal 2ª masculino singular perfeito < דחל. O aramaico aqui tem a mesma 

pessoa verbal e sentido do verbo hebraico, contudo, a raiz e o binyān não são o equivalentes ao 

hebraico; o sentido é reflexivo. 

 Em Jó 4.14, a LXX tem συνέσεισεν = ele fez tremer = verbo 3ª singular aoristo indicativo 

ativo < συσσείω. O grego aqui transporta a pessoa verbal, tempo equivalente e sentido, também 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 51.13  

ד   ֹ֣ ְוי ס  םָ֮  ַמיִּ ׁש  ה  נֹוֶטֹ֣ ָך  ע ֶש֗ ֹ֣ה  ְיהו  ח  ְׁשַכַ֞ ַוּתִּ

ֶרץ֒   ת  א  ֙י ֲחַמֹ֣ ְּפנ  ל־ַה֗יֹום מִּ יד כ  מִֶּ֜ ּת 

ָ֖ה   ְוַאי  ית  ֹ֑ ְלַהְׁשחִּ ָֽן  ָ֖ כֹונ  ר  ַכֲאֶׁשֵ֥ יק  צִּ֔ ַהמ 

יק׃  ּֽ צִּ ת ַהמ   ֲחַמֵ֥

 

E te esqueces do SENHOR que te fez, que 

estende os céus e fundou a terra, e temes para 

sempre todo o dia diante da ira do opressor, 

quando se estabelece para causar destruição, 

onde está a ira do opressor?  

 

Jó 4.14  

י   ַעְצמֹוַתֹ֣ ב  ְור ָ֖ ה  ֹ֑ ד  ּוְרע  י  ַאנִּ ר  ְקַ֭ ַחד  ַּפֹ֣

 ׃ 
 

 

 

 

 

O temor me encontrou e o tremor, e a 

abundância dos meus ossos ele fez 

estremecer. 
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procura traduzir com um sentido causativo. O Targum traz   דליח  (dǝlîaḥ) = ele temeu = verbo 

Peal 3ª masculino singular perfeito < דלח. O aramaico procura manter o significado do verbo e 

a pessoa verbal, contudo, com uma raiz distinta do hebraico; os sentidos factitivo/causativo não 

são claramente perceptíveis nesse texto. 

________________ 

 .Qal não há; Piel oferecer algo especial, cumprir; Hifil fazer maravilhas פלא  77

 

 

 Em ambos os exemplos, os verbos estão no infinitivo construto, o Piel tem sentido 

factitivo e o Hifil causativo82. 

 Em Números 15.8, a LXX tem εἰς θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν = para sacrifício, para 

fazer grande voto = o verbo é um infinitivo aoristo ativo  <  μεγαλύνω. O verbo grego procura 

dar o sentido causativo para o verbo hebraico, mantendo também o significado da raiz. O Targum 

 

82 De acordo com Jenni “פלא pi. tornar incomum (Lev. 22, 21; Num. 15, 3. 8); de acordo com KBL 759f. 

Significado base: diferente, impressionante, ser estranho, com פלא I ni. e hi. ao contrário de GB 641” 

(1968, p. 231-232). 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Números 15.8  

ַֹ֑בח   אֹו־ז  ֹ֣ה  ע ל  ר  ָ֖ ְׁק  ֶבן־ּב  ה  י־ַתֲעֶשֵ֥ ּֽ ְוכִּ

ה׃  ּֽ יהו  ים ַלּֽ ָ֖ מִּ ֹו־ְׁשל  ֶָֽדר אּֽ  ־ֶנֵ֥

 

 

 

E quando tu preparares um novilho para 

holocausto ou sacrifício para oferecer um 

voto especial ou sacrifício pacífico ao 

SENHOR. 

 

 

Isaías 29.14  

ף   ָ֛ יֹוסִּ י  ֵ֥ ְננִּ הִּ ן  כ ֗ ם־ַהֶזָ֖ה    ל  ע  ּֽ ֶאת־ה 

יו  מ ֔ ֲחכ  ת  ְכַמֹ֣ ח  ֙ה  ְבד  ּֽ ְוא  ֶלא  ֶפֹ֑ ו  ֹ֣א  ַהְפל 

ר׃ ס ּֽ ְסַּתּת  יו ּתִּ ָ֖ ת ְנב נ  יַנֵ֥  ּובִּ

 

Por isso, eis que eu continuarei para fazer 

maravilhas a este povo, para fazer 

maravilhas e [algo] maravilhoso, pois 

perecerá a sabedoria dos seus sábios, e o 

entendimento dos que são entendidos se 

esconderá. 
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traz א ׁש  ר   No aramaico se mantém a .פרׁש > para separar = verbo Pael infinitivo = ְלפ 

conjugação e a equivalência com o binyān hebraico; sentido factitivo. 

 Em Isaías 29.14, a LXX tem a expressão: ἐγὼ προσθήσω τοῦ μεταθεῖναι τὸν λαὸν 

(Isa. 29:14 LXT) = eu continuarei para mudar o povo = o verbo utilizado é  μεταθεῖναι = 

infinitivo aoristo ativo < μετατίθημι. Utiliza-se um verbo com significado diferente do hebraico, 

contudo, o sentido é factitivo. O Targum traz    י מח   > para atacar = verbo Peal infinitivo =  ְלמִּ

 .Mantém-se a conjugação, porém, a raiz e o binyān não são equivalentes; sentido simples .מחי

________________ 

 .Qal escapar; Piel levar, conduzir; Hifil conduzir em segurança פלט  78

 

  

Nos exemplos acima, o Piel 3ª masculino singular imperfeito mais sufixo pronominal 3ª 

masculino singular. O Hifil também 3ª masculino singular imperfeito. Os dois exemplos têm 

sentido factitivo, o Piel (tornar alguém livre)  e o Hifil (trazer alguém seguro), porém, os 

significados são diferentes, perceptíveis no contexto dos versículos. 

No Salmo 22.9, a LXX tem a expressão: ῥυσάσθω αὐτόν = deixe-o libertar = o verbo é 

a 3ª masculino singular imperativo aoristo média <  ῥύομαι. A voz média e o significado do 

verbo indicam uma tentativa de traduzir um sentido causativo para o verbo hebraico. O Targum 

traz   וׁשזביה    (wǝšēzēvyēh) = e ele o libertou = conjunção mais verbo Peal 3ª singular masculino 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 22.9  

ֹ֣ה   ל ֶאל־ְיהו  ֹו׃  ּג ֹ֣ ץ ּבּֽ ּֽ פ  ֵ֥ י ח  הּו כִּּ֘ יל ֗ צִּ   ַיָ֝

 

 

 

Entregou [suas necessidades] para Deus, que 

ele o liberte, livre-o, pois confiou nele. 

 

Isaías 5.29  

ְנה ֙ם   ים ְויִּ ֹ֤ ירִּ ג ַכְכפִּ ְׁשַאֵ֨ יא יִּ ֹ֑ בִּ ֹו ַכל  ה לָ֖ ֵ֥ ג  ְׁשא 

ֶרף  ז ֶט֔ ֹ֣ יל׃ ְוי אח  ּֽ ין ַמצִּ ֵ֥  ְוא 
 

O rugido dele será como o da Leoa, ele 

bramirá como o leãozinho, e rosnará e 

agarrará a presa, ele trará em segurança e 

não haverá o que o salve. 
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perfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino singular. O Targum mantém a conjugação com 

uma raiz diferente e com sentido ativo simples. 

Em Isaías 5.29, a LXX traz ἐκβαλεῖ = ele lançará fora = verbo 3ª masculino singular 

futuro indicativo ativo < ἐκβάλλω. No grego o sentido factitivo não é perceptível, embora a 

tradução procure preservar a pessoa verbal. O Targum traz  יב יז  יש   e ele libertará = conjunção = וִּ

mais verbo Peal 3ª singular masculino imperfeito < ׁשיזב. O aramaico traz um sentido ativo 

simples e mantém a conjugação; porém, a raiz e o binyān são distintos. 

________________ 

 .Qal  virar; Piel  preparar; Hifil voltar-se para traz פנה   79

 

 Temos aqui o Piel na 3ª masculino singular perfeito com sentido simples, e o Hifil na 3ª 

masculino singular perfeito também com sentido simples. Não são claros os sentidos 

factitivo/causativo nesses exemplos. 

 Em Sofonias 3.15, a LXX tem λελύτρωταί σε = te fez resgatado = verbo 3ª masculino 

singular perfeito indicativo médio < λυτρόω. O grego aqui procura transportar o sentido factitivo 

pelo uso da voz média. O Targum traz   י  removeu  = verbo Pael 3ª masculino singular =  ַפלִּ

perfeito <  י  O aramaico aqui procura transportar a conjugação, o significado do verbo e o .ַּפל 

binyān; porém, a raiz e o sentido factitivo/causativo não são evidentes. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Sofonias 3.15  

ְך   יִּ ַט֔ ְׁשּפ  מִּ ֙ה  ְיהו  יר  ֹ֤ סִּ ֶלְך  ה  ֶמֹ֣ ְך  ֹ֑ ְיב  א ּֽ

ע   ָ֖ ר  י  ֵ֥ יְראִּ ּֽ ל א־תִּ ְך  ְרּב ֔ ְּבקִּ ֙ה  ְיהו  ל׀  ֹ֤ א  ְשר  יִּ

ֹוד׃   עּֽ

 

Removeu o SENHOR os teus juízos, afastou 

o teu inimigo, o Rei de Israel, o SENHOR, 

está no meio de ti, não temas mais o mal. 

Jeremias 48.39  

יְך   ָ֛ ילּו א  ילִּ֔ ֙ה ה  ּת  יְך ַח֙ ֵ֥ ב  א  ָ֖ ֶרף מֹוא  ־ע ֵ֥

ל־ ה ְלכ  ָ֖ ּת  ְמחִּ ק ְולִּ ְשח ֵ֥ ב לִּ ָ֛ ֵ֥ה מֹוא  י  ֹוׁש ְוה  ּבֹ֑

יו׃ ס  ּֽ יב   ְסבִּ

 

Como ela está aterrorizada, como uivam, 

Moabe virou as costas e se envergonhou. 

Moabe será para zombaria e para ruina, para 

todos os que estão ao redor dele.  
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 Em Jeremias 48.39, a LXX traz ἔστρεψεν = ele fez retornar = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < στρέφω. O verbo grego aqui procura uma tradução equivalente e traz um 

sentido causativo. O Targum tem   ו  eles restaurarão  = verbo Afel 3ª masculino plural =  ַאחַזר 

perfeito <  חזר. O Targum tem os mesmos significados e binyān, porém, traz uma outra raiz. O 

sentido factitivo/causativo não é claro. 

________________ 

 .Qal  visitar; Piel  reunir, fazer revista; Hifil confiar, entregar פקד  80

 

 

 Nos exemplos acima, temos o Piel particípio ativo masculino singular absoluto com 

sentido causativo. O Hifil é a 3ª masculino singular imperfeito; no Hifil os sentidos 

factitivo/causativo não são evidentes. 

 Em Isaías 13.4, a LXX tem ἐντέταλται = tem comandado = verbo 3ª singular perfeito 

indicativo médio < ἐντέλλομαι. Aqui o grego transporta um sentido causativo utilizando a voz 

média e o tempo perfeito, contudo, o significado do verbo grego é distinto do hebraico. O Targum 

traz    י  O aramaico .מני  > ordenam = verbo Pael particípio masculino singular absoluto =  ְמַמנ 

mantém a conjugação e o binyān correspondentes, contudo, a raiz é distinta; sentido simples. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 13.4  

ֹול   קַ֠ ב  ֹ֑ ַעם־ר  ּות  ְדמֹ֣ ים  ָ֖ רִּ ה  ֶּבּֽ ֹון  מָ֛ ה  ֹול  קֵ֥

ֹ֣ה   ְיהו  ים  פִּ֔ ֱאס  ֶנּֽ ֙ם  ּגֹויִּ ֹות  ַמְמְלכֹ֤ ֹון  ְׁשאַ֞

֔אֹות  ה׃ ְצב  ּֽ מ  ְלח  א מִּ ֵ֥  ְצב 

 

Voz de multidão nos montes, semelhante à 

voz de multidão do povo; bramido dos reinos 

dos povos reunidos. O SENHOR dos 

Exércitos faz revista ao exército de guerra. 

 

Isaías 10.28  

ש   ָ֖ ְכמ  ְלמִּ ֹון  ְגרֹ֑ ְּבמִּ ר  ַבֹ֣ ע  ַעל־ַעַיָ֖ת  א  ֵ֥ ּב 

יו׃  ּֽ ל   כ 

 

 

 

Vem a Aiate, passa em Migron, em Micmás 

entregará os seus recipientes. 
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 Em Isaías 10.28, a LXX traz θήσει = colocará = verbo 3ª singular futuro indicativo ativo 

< τίθημι. O verbo grego procura transportar um sentido próximo, entretanto, não há indicação 

de sentido factitivo/causativo. O Targum tem   י  ele ordenará = verbo Pael 3ª masculino =  ְיַמנ 

singular imperfeito < מני. Aqui o aramaico mantém a conjugação, porém, tem raiz, significado 

e binyān distintos do hebraico; também não é perceptível os sentidos factitivo/causativo. 
 

________________ 

 .Qal dividir; Piel separar, ir embora; Hifil separar, pôr à parte פרד  81

 

 O Piel aqui está na 3ª plural masculino imperfeito com sentido recíproco; o Hifil está na 

3ª singular masculino imperfeito com sentido causativo. 

 Na LXX, Oseias 4.14 tem a seguinte leitura: συνεφύροντο = se misturaram83 = verbo 3ª 

plural imperfeito indicativo médio < συμφύρω. O grego procura aqui  dar o sentido recíproco 

 
83 Com conotações sexuais, ver na LXX: Salmos de Salomão 8.9-10 e Eclesiástico 12.14. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Oseias 4.14  

ה   ינ  ְזֶנ֗ תִּ י  ֹ֣ כִּ ם  יֶכֶ֜ ַעל־ְּבנֹות  ֹוד  א־ֶאְפקֵ֨ ל ּֽ

ם־ עִּ ֙ם  י־ה  כִּ ה  ְפנ  ַא֔ ְתנ  י  ֹ֣ כִּ יֶכ֙ם  ֹות  ְוַעל־ַכלּֽ

ֹות   ֵ֥ ַהז נֹ֣ ְוע  חּו  ֹ֑ ְיַזּב  ֹות  ׁשָ֖ ם־ַהְקד  ם ְועִּ

ט׃  ּֽ ב  ל  ין יִּ ָ֖ בִּ א־י   ל ּֽ

 

Não afligirei as vossas filhas por se 

prostituírem, e as vossas noras por 

adulterarem, pois eles com prostitutas se 

retiraram, e com prostitutas cultuais 

sacrificaram, e um povo que não tem 

entendimento será arruinado. 

 

 

Provérbios 18.18  

ים   ֹ֣ ֲעצּומִּ ין  ָ֖ ּוב  ל  ֹ֑ ַהּגֹור  ית  ֹ֣ ַיְׁשּבִּ ים  נִּ ְדי  ַ֭ מִּ

 ׃ 
 

 

 

 

 

A sorte faz cessar as controvérsias, e entre os 

poderosos faz separação. 
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do Piel hebraico. O Targum traz    ן סַתְיע   tem se ajuntado = verbo Itpaal 3ª masculino plural =  מִּ

particípio < סיע. Aqui ao invés de utilizar o equivalente aramaico, o Targum utiliza-se da forma 

reflexiva para traduzir o Piel hebraico.  

 Em Provérbios 18.18, a LXX traz ὁρίζει = faz separação, estabelece limites = verbo 3ª 

feminino plural presente indicativo ativo < ὁρίζω. Nessa tradução para o grego é preservada a 

pessoa verbal e procura-se manter o sentido causativo do verbo hebraico. O Targum traz   פרׁשא 

(pāršāʼ) = tem separado = verbo Peal particípio feminino singular < פרׁש. Aqui o aramaico 

utiliza a forma simples (Peal) para traduzir o Hifil hebraico e não o binyān correspondente (Afel); 

sentido simples. 

________________ 

פׁשט   82  Qal despojar; Piel despir, desnudar; Hifil despojar, desnuadar. 

  

 

Nos exemplos acima, tanto o Piel quanto o Hifil estão no infinitivo construto; o sentido 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Crônicas 10.8  

ים   ְׁשּתִּ֔ ְפלִּ אּו  ב ֹ֣ ַוי  ת  ֔ ר  חֳּ מ  ּֽ מִּ ֙י  ַוְיהִּ

ְוֶאת־  אּו֙ל  ֶאת־ׁש  ּו  ְמְצאֹ֤ ָֽיִּ ַוּֽ ים  ֹ֑ לִּ ֲחל  ֶאת־ַהּֽ

ַע׃ ְלּב ּֽ ר ּגִּ ים ְּבַהֵ֥ ָ֖ יו נ ְפלִּ נ ֔  ּב 

 

 

 

 

 

 

 

E aconteceu que no dia seguinte vieram os 

filisteus para despojar os mortos e 

encontraram Saul e o seu filho, caídos no 

monte de Gilboa. 

 

2Crônicas 29.34  

ְכ֔לּו   ּֽ י  א  ְול ֹ֣ ט  ְמע ֔ לִּ ּו  יֹ֣ ה  י֙ם  ֲהנִּ ַהכ ּֽ ק  ַרֹ֤

ּום  ְָֽיַחְזקַ֞ ַוּֽ ֹות  ע לֹ֑ ל־ה  ֶאת־כ 

ד   ֙ה ְוַעֹ֣ אכ  ֹות ַהְמל  ם ַעד־ְכלֹ֤ יִּ֗ ם ַהְלוִּ יֶהֹ֣ ֲאח 

ב   ב ֔ ל  י  ֹ֣ ְׁשר  יִּ ֙ם  יִּ ַהְלוִּ י  ֹ֤ כִּ ים  ֲהנִּ֔ ַהכ ּֽ ּו  ְתַקְדׁשֹ֣ יִּ

ים׃  ּֽ ַהכ ֲהנִּ ּֽ ׁש מ  ָ֖ ְתַקד   ְלהִּ

 

Os sacerdotes eram somente uns poucos e 

não podiam esfolar todos os holocaustos, e 

os levitas fortaleceram seus irmãos até que se 

terminou toda a obra e até que se 

consagrassem os sacerdotes, pois os levitas 

estavam com o coração mais reto para se 

consagrarem do que os sacerdotes. 
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factitivo pode ser inferido no sentido do verbo (Piel = tornar despojado, Hifil = tornar esfolado). 

 Em 1Crônicas 10.8, a LXX tem σκυλεύειν = despojar = verbo infinitivo presente ativo 

< σκυλεύω. O grego aqui procura manter tanto a conjugação quanto o significado do verbo; o 

sentido é factitivo. O Targum traz   לערטלא  (lǝʽărāṭālāʼ) = para desnudar = preposição mais 

verbo Pael infinitivo < ערטל; mantém-se o significado, porém a raiz e o binyān não são os 

equivalentes ao hebraico. O sentido é factitivo. 

Em 2Crônicas 29.34, a LXX traz δεῖραι = esfolar = verbo infinitivo aoristo ativo < δέρω; 

mantém-se a conjugação e o significado do verbo hebraico. O sentido é factitivo. O Targum traz   

 para mandar embora =  preposição mais verbo Pael particípio = (limǝšālēaḥ)   למׁשלח

masculino singular < ׁשלח. Aqui o aramaico mantém a conjugação e o binyān porém, com raiz 

de significado diferente, que não traduz com sentido factitivo/causativo. 

________________ 

 .Qal brotar; Piel crescer abundantemente; Hifil causar o crescimento צמח  83

 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Crônicas 19.5  

ח   ְׁשַלֹ֣ ַויִּ י֙ם  ׁשִּ ֲאנ  ּֽ ַעל־ה  יד  ֹ֤ וִּ ְלד  ידּו  ַוַיּגִֵּ֨ ְלכּוֹ֩  ַוי 

ד   ים ְמא ֹ֑ ֹ֣ מִּ ְכל  ים נִּ ָ֖ ׁשִּ ֲאנ  ּו ה  יֵ֥ י־ה  ם כִּ את ֔ ְקר  לִּ

ֲאֶׁשר־ ד  ַעָ֛ ֔חֹו  יר  ּֽ בִּ ּו  ְׁשבֹ֣ ֶלְ֙ך  ַהֶמ֙ אֶמר  ַוי ֹ֤

ם׃  ם ְוַׁשְבֶּתּֽ  ְזַקְנֶכָ֖

 

E indo, contaram a Davi a respeito dos 

homens, e enviaram ao encontro deles, pois 

eram muitos os homens que foram 

capturados, e disse o rei habitai em Jericó até 

que se torne crescida a barba deles, depois 

eles [devem] retornar.  

Isaías 61.11  

יה    רּוֶעֹ֣ ז  ָ֖ה  ּוְכַגנ  ּה  ְמח ֔ צִּ יא  ֹ֣ ּתֹוצִּ ֶר֙ץ  א ֙ כ  י  ֹ֤ כִּ

ה   ְיהוִּ֗ ֹ֣י  ֲאד נ  ן׀  ֹ֣ כ  יַח  ֹ֑ ֙ה    ַתְצמִּ ק  ְצד 

ם׃ ּֽ ל־ַהּגֹויִּ ה ֶנֶָָֽ֖גד כ  ל ֔  ּוְתהִּ

 

 

 

Porque assim como a terra faz sair os seus 

brotos, e como o jardim faz brotar a sua 

semente, assim o Senhor YHWH fará 

brotar retidão e louvor diante de todas as 

nações. 
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Nos exemplos acima, tanto o Piel quanto o Hifil estão na 3ª masculino singular imperfeito; 

o Piel traz sentido factitivo (se torne crescida, venha a crescer) e o Hifil causativo (fará brotar, 

causará o crescimento). 

 No texto de 1Crônicas 19.5, a LXX tem ἀνατεῖλαι = nascer = verbo infinitivo aoristo 

ativo < ἀνατέλλω. O grego traz uma conjugação diferente, porém o significado do verbo 

preposicionado procura uma tradução de um sentido causativo para o Piel hebraico (crescer, 

fazer crescer). O Targum traz   ירבי  (yǝrabēy) = aumente  = verbo Pael 3ª masculino singular 

imperfeito < רבי. O aramaico aqui mantém a conjugação e o binyān equivalentes, porém a raiz 

é distinta do hebraico. O sentido é factitivo.    

 Em Isaías 61.11, a LXX traz ἀνατελεῖ = fará crescer = verbo 3ª masculino singular 

futuro indicativo ativo < ἀνατέλλω. Nesse texto procura-se uma tradução equivalente, tanto na 

conjugação quanto no significado do Hifil hebraico; sentido factitivo. O Targum traz   י  =  ְיַגל 

revelará = verbo Pael 3ª masculino singular imperfeito <  גלי. Aqui temos uma equivalência na 

conjugação e no binyān, porém a raiz tem significado diferente do hebraico; o sentido é factitivo. 

________________ 

/צעק   84 זעק    Qal gritar, clamar; Piel gritar fortemente; Hifil convocar, conclamar, chamar 

para junto. 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Reis 2.12  

ּוא  ה ְוהֹ֤ ע ר ֶא֗ ֹ֣ יׁש  י  ֶוֱאלִּ בִּ֗ י׀ א  ֹ֣ בִּ א 

ֹוד   הּו עֹ֑ ָ֖ א  א ר  יו ְול ֵ֥ ׁש ֔ ר  ֹ֣ ֙ל ּופ  א  ְשר  ֶכב יִּ ֶרֹ֤

ים׃  ּֽ עִּ ם ְקר  ָֽיִּ ְׁשַנֵ֥ ם לִּ ָ֖ ע  ְקר  יו ַויִּ ֔ ד  ְבג  ֙ק ּבִּ ַָֽיֲחז   ַוּֽ
 

E Eliseu vendo e clamou: meu pai, meu pai, 

carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu 

mais. E agarrando as suas vestes rasgou-as 

em duas partes. 

 

1Samuel 10.17  

ָ֖ה   ֶאל־ְיהו  ם  ע ֔ ֶאת־ה  ֙ל  ְׁשמּוא 

 ּֽ ְצּפ   ה׃ ַהמִּ

 

 

 

E conclamou Samuel o povo ao SENHOR 

em Mispa. 
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 Temos aqui o Piel particípio masculino singular absoluto, enquanto o Hifil é a 3ª 

masculino singular imperfeito; nem um dos dois exemplos traz sentido factitivo/causativo 

evidente. 

 Em 2Reis 2.12, a LXX tem ἐβόα = e gritou = verbo 3ª singular imperfeito indicativo 

ativo < βοάω. O verbo grego mantém o significado do hebraico, porém, a conjugação é distinta 

e não apresenta sentido factitivo/causativo. O Targum traz   ַמצַוח  = e clama = verbo Afel 3ª 

masculino particípio singular <  צוח. O aramaico procura transportar o significado do verbo 

hebraico e a conjugação, entretanto, o binyān e a raiz são distintas do hebraico; os sentidos 

factitivo/causativo não estão evidentes. 

 Em 1Samuel 10.17, a LXX tem παρήγγειλεν = ordenou = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < παραγγέλλω. O verbo grego tem sentido parecido com o hebraico e também 

tenta transportar a conjugação, mas não indica sentido factitivo/causativo. O Targum tem  ּוכַנׁש 

= e ajuntou = conjunção mais verbo Peal 3ª masculino singular perfeito < כנׁש. Aqui o aramaico 

tem raiz, conjugação, binyān e significado diferentes do hebraico; também não traz sentidos 

factitivo/causativo evidente. 

________________ 

 .Qal não há; Piel receber, tomar; Hifil estar contra, se contrapor קבל  85

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ester 9.23  

ֹות   לּו ַלֲעשֹ֑ ָ֖ ח  ת ֲאֶׁשר־ה  ֵ֥ ים א  ֔ ַהְיהּודִּ

ם׃  יֶהּֽ י ֲאל  ַכָ֖ ְרדֳּ ב מ  ַתֵ֥ ת ֲאֶׁשר־כ  ָ֛  ְוא 

 

 

 

 

 

Êxodo 36.12  

֒ת  ֶאח  ה  ה  ֹ֣ יע  ַּבְירִּ הָ֮  ש  ע  ת  א ֗ ל  ל  ים  ֹ֣ שִּ ֲחמִּ

ה   יע ֔ ַהְירִּ ה  ֹ֣ ְקצ  ּבִּ ֙ה  ש  ע  ת  א ֗ ל  ל  ים  ֹ֣ שִּ ַוֲחמִּ

יֹל֙ת   ַמְקּבִּ ית  ֹ֑ נִּ ַהש  ֶרת  ַּבַמְחֶּבֹ֣ ר  ֲאֶׁשָ֖

ת׃ ּֽ ת ֶאל־ֶאח  ת ַאַחָ֖ א ֔ ֹ֣ל   ַהל 

 

Cinquenta laçadas fez em uma cortina, 

cinquenta laçadas fez em uma extremidade 
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 Nesses exemplos temos o Piel na 3ª masculino singular perfeito e o Hifil no particípio 

feminino plural absoluto; nem uma das duas ocorrências tem claro sentido factitivo/causativo. 

 Em Ester 9.23, a LXX tem προσεδέξαντο = e consentiram = verbo 3ª plural aoristo 

indicativo médio < προσδέχομαι, o verbo grego procura uma tradução que faça sentido 

utilizando a voz média para dar um sentido recíproco; não é perceptível o sentido 

factitivo/causativo. O Targum traz וקבילו (wǝq) = e aceitaram = conjunção mais verbo Pael 3ª 

masculino plural perfeito < קבל. O verbo aramaico aqui procura manter o sentido do verbo 

hebraico, o binyān e a raiz trazem uma conjugação mais coerente do que o TM, contudo, não 

indica sentido factitivo/causativo aparente. 

 Em Êxodo 36.12, a LXX tem um texto muito diferente do hebraico. O Targum traz   

יל   קב   preposição = correspondente a, diante de; aqui o Targum interpreta a raiz hebraica =   לִּ

não como um verbo, mas como uma preposição. 

 

________________ 

 .Qal não há; Piel encontrar, confrontar, estar diante de; Hifil encontrar, confrontar קדם  86

 

  

E recebeu (sic!) os judeus o que tinham 

começado fazer e o que escreveu Mardoqueu 

a eles. 

 

da cortina que se ligava com a segunda; eram 

contrapostas as laçadas uma com a outra. 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 88.14  

י   ֵ֥ תִּ ל  פִּ ֶקר ְּתּֽ י ּוַָ֝בּב ֗ ְעּתִּ ַּוֹ֑ ֹ֣ה ׁשִּ יָך ְיהו  ֶלֹ֣ ֹ֤י׀ א  ַוֲאנִּ

 ׃ 
 

 

 

E eu a ti clamo SENHOR, e de manhã a 

minha oração ela será colocada diante de ti. 

 

Amós 9.10  

ים   ֗ א ְמרִּ ה  י  ֹ֑ ַעמִּ י  ֹ֣ א  ַחט  ל  כ ָ֖ ֔מּותּו  י  ֶרב  ַּבֶחֹ֣

יׁש  ֵּ֧ א־ַתּגִּ ה׃ ל ּֽ ּֽ ע  ר  ינּו ה  ָ֖  ַּבֲעד 

 

Pela espada morrerão todos os pecadores do 

meu povo, dizem: tu não farás que avance e 

nem farás que se encontre ao nosso redor o 

mal.  
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Temos nesses exemplos o Piel 3ª feminino singular imperfeito mais sufixo pronominal 2ª 

masculino singular e o Hifil 2ª masculino singular imperfeito; o Piel tem sentido factitivo (estar 

colocada) e o Hifil tem sentido causativo (fazer com que se encontre). 

 No Salmo 88.14, a LXX tem προφθάσει σε = ela se adiantará diante de ti = verbo 3ª 

futuro indicativo ativo < προφθάνω. Aqui o grego procura uma conjugação equivalente bem 

como um significado próximo ao hebraico; o sentido factitivo/causativo não é perceptível. O 

Targum traz   תקדמינך (tǝqqaddēmēynāk) = encontrará a ti = verbo Pael 3ª feminino singular 

imperfeito mais sufixo pronominal 2ª masculino singular < קדם, aqui o aramaico mantém a raiz, 

conjugação, significado e binyān equivalentes ao hebraico, embora não haja indícios de sentido 

factitivo/causativo. 

 Em Amós 9.10, a LXX tem γένηται ἐφ᾽ ἡμᾶς = vem estar diante de nós = verbo 3ª 

singular aoristo subjuntivo médio < γίνομαι. O grego tem aqui uma tradução que procura trazer 

o significado do hebraico, contudo, com uma conjugação diferente. Não há sentido factitivo ou 

causativo que seja perceptível na tradução. O Targum traz    ותוחי (wǝtûḥēy) = te apressarás = 

verbo Afel 2ª masculino singular imperfeito < יחי. O aramaico aqui procura transportar a 

conjugação e binyān equivalentes ao hebraico; a raiz é distinta e o significado também, não há 

indícios de sentidos factitivo/causativo na tradução. 
________________ 

 Qal ser separado, ser tratado como santo; Piel consagrar, declarar santo; Hifil קדׁש   87

consagrar, dedicar. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Reis 8.64  

ֹום ַה֗הּוא   ר  ַּביֹ֣ צ ֗ ֹוְך ֶהח  ֶלְך ֶאת־ּתֹ֣ ַהֶמֶ֜

ם ֶאת־  ה ׁש ֗ ש  ֹ֣ י־ע  ה כִּ ית־ְיהו ֔ ֹ֣י ב  ְפנ  ֲאֶׁש֙ר לִּ

י   ֹ֣ ֶחְלב  ת  ָ֖ ְוא  ה  ְנח ֔ ְוֶאת־ַהמִּ ֙ה  ע ל  ּֽ ה 

2Samuel 8.11  

ם   ם־ ַּגם־א ת ֶ֕ ֹ֑ה עִּ יהו  ד ַלּֽ ָ֖ וִּ ֶלְך ד  ַהֶמֵ֥

ר   ֙ב ֲאֶׁשֹ֣ ה  ֶסף ְוַהז  ָ֖ם  ַהֶכֹ֤ ל־ַהּגֹויִּ כ  מִּ

ׁש׃ ֲאֶׁשֵ֥  ּֽ ּב   ר כִּ
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 Os exemplos estão na mesma conjugação e pessoa verbal: 3ª singular masculino 

imperfeito; tanto Piel quanto Hifil apresentam o mesmo sentido factitivo (tornar santo). 

 Em 1Reis 8.64, a LXX traz ἡγίασεν = santificou = verbo 3ª singular aoristo indicativo 

ativo < ἁγιάζω. A pessoa verbal e a conjugação procuram preservar a forma do verbo hebraico; 

o sentido factitivo é implícito no significado do verbo. O Targum tem  יש  santificou = verbo = ַקד 

Pael 3ª masculino singular perfeito < ְקַדׁש. Aqui o aramaico mantém a conjugação, o binyān e 

a raiz são equivalentes ao hebraico; sentido factitivo. 

 No texto de 2Samuel 8.11, a LXX traz uma conjugação idêntica ao texto de 1Reis 8.64; 

sentido factitivo. O Targum traz יש  consagrou, dedicou = verbo Afel 3ª singular =  ַאקד 

masculino perfeito = < ְקַדׁש. O aramaico procura manter todos os aspectos do hebraico: raiz, 

conjugação e binyān; sentido factitivo. 

 

________________ 

 ,Qal levantar-se; Piel confirmar, impor (um compromisso); Hifil erguer, construir קום   88

estabelecer. 

 

ֶׁש֙ת ֲאֶׁשֹ֣  ח ַהְנח ֙ ְזַּבֹ֤ י־מִּ ּֽ ים כִּ ֹ֑ מִּ ֹ֣י  ַהְשל  ְפנ  ר לִּ

ְוֶאת־  ה  ֹ֣ ע ל  ֶאת־ה  י֙ל  כִּ ה  ּֽ מ  ן  ט ֗ ק  ה  ְיהו ֔

ים׃ ּֽ מִּ י ַהְשל  ֵ֥ ת ֶחְלב  ָ֖ ה ְוא  ְנח ֔  ַהמִּ

 

Naquele dia consagrou o rei o centro do átrio  

que estava diante da casa do SENHOR, pois 

fez ali o holocausto e a oferta e com a gordura 

dos sacrifícios pacíficos, pois o altar de 

bronze que estava diante do SENHOR era 

menor do que o que comportava o holocausto 

e a oferta  com a gordura dos sacrifícios 

pacíficos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Também a eles consagrou o rei Davi ao 

SENHOR, com a prata e o ouro que 

consagrou de todas as nações que subjugou. 



136 

 

 

 

 Nesses exemplos, ambos os verbos estão na 3ª masculino singular completo; o sentido 

causativo do Piel pode ser somente inferido (fez com que se confirmasse), assim como o sentido 

causativo do Hifil (fez com que se estabelecesse). 

 Na LXX, o texto de Ester 9.32 traz uma interpretação: Εσθηρ λόγῳ ἔστησεν εἰς τὸν 

αἰῶνα (Est. 9:32 LXT) =Ester, por esta palavra, instituiu para sempre = o verbo utilizado é 

ἔστησεν = 3ª singular aoristo indicativo ativo > ἵστημι. Apesar da interpretação, o verbo grego 

procura transportar o significado do verbo hebraico, porém com sentido simples. O Targum traz 

 eles foram estabelecidos = verbo Itpaal 3ª masculino plural perfeito (ʼîtqayyamû)  איתקיימו    

 ,o aramaico aqui tem conjugação pessoal diferente, tem a mesma raiz do hebraico, porém ,קום >

o binyān não é o equivalente ao hebraico, dando aqui um sentido passivo. 

 Jeremias 29.15 tem na LXX o verbo κατέστησεν = constituiu = verbo 3ª masculino 

singular aoristo indicativo ativo < καθίστημι. O grego nessa passagem procura manter a pessoa 

verbal e o significado do verbo hebraico; sentido simples. O Targum traz    ים  Jer. 29:15)  ְאקִּ

TAR) = estabeleceu = verbo Afel 3ª singular perfeito < קום, nesse exemplo o Targum mantém 

conjugação, pessoa verbal, raiz e binyān correspondente ao hebraico, sentido simples. 

________________ 

טרק   89  I Qal não há; Piel fazer sacrifícios, queimar sacrifícios; Hifil fazer sacrifícios, 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ester 9.32  

ר   ר ֶאְסּת ֔ ֶלה  ּוַמֲאַמֹ֣ ֹ֑ א  ים ה  ָ֖ רִּ י ַהּפ  ֵ֥ ְבר  דִּ

ֶפר׃ פ  ּֽ ב ַּבס  ָ֖ ְכּת   ְונִּ

 

E o mandamento de Ester confirmou as 

palavras dessa [festa] de Purim, e foi escrito 

no livro. 

 

Jeremias 29.15  

ם   ֲאַמְרֶּתֹ֑ י  ָ֖ ים כִּ ָ֖ אִּ ְנבִּ ָ֛ה  ְיהו  נּו  ֵּ֧ ל 

ה׃ ס  ל  ֶבּֽ  ּב 

 

Pois vós dizeis: estabeleceu para nós o 

SENHOR profetas na Babilônia. 
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sacrificar (queimar). 

 

 Nesses exemplos, temos o Piel 3ª masculino plural perfeito com sentido causativo e, o Hifil, 

3ª masculino singular perfeito, também com sentido causativo. 

 Em Isaías 65.7, a LXX tem ἐθυμίασαν = eles queimaram incenso = verbo 3ª plural 

aoristo indicativo ativo < θυμιάω. O grego aqui procura equivalência de significado e 

conjugação, contudo, o sentido factitivo/causativo não é evidente. O Targum traz a expressão:    

ין וסמִּ ו ב  יק   que eles têm oferecido incensos = partícula relativa mais verbo Afel 3ª plural =  ְדַאסִּ

masculino perfeito <  סלק, mais substantivo masculino plural absoluto. O aramaico aqui procura 

uma tradução por meio de uma glosa, a raiz e binyān são distintos do hebraico; o sentido 

factitivo/causativo também não é evidente. 

 Em Êxodo 30.7, a LXX tem θυμιάσει = queimará = verbo 3ª singular futuro indicativo 

ativo < θυμιάω. Essa tradução grega é a mesma raiz anteriormente analisada em Isaías 65.7, 

somente a forma verbal e a conjugação são diferentes para se ajustar ao hebraico; não há 

indicação de sentido factitivo/causativo na tradução. O Targum traz  ele queimará =  ְוַיקַטר  

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Isaías 65.7  

ר   ַמֹ֣ א  ֙ו  ַיְחד  ם  יֶכֹ֤ ֲאבֹות  ת  ַוֲעוֺנ ֵ֨ יֶכם  וֺנ ת  ֲעַ֠

ר   ֲאֶׁשֹ֤ ה  ְוַעל־ְיהו ֔ ים  ֔ רִּ ה  ַעל־ֶהֹ֣

ָ֖ה   אׁש נ  ּֽ ם רִּ ָ֛ ת  ל  י ְפע  ֵּ֧ י ּוַמד תִּ ּונִּ ְרפֹ֑ ֹות ח  עָ֖ ַהְּגב 

ם׃ ס ּֽ יְׁק   ֶאל־ח 
 

As vossas maldades e as maldades de vossos 

pais estão juntas, diz o SENHOR, pois eles 

fizeram com se queimasse incenso sobre os 

montes e sobre as colinas me afrontaram, por 

isso medirei as vossas primeiras obras no seio 

deles. 

 

Êxodo 30.7  

ֶקר   ים ַּבּב ֹ֣ ֹ֑ ֶרת ַסמִּ ן ְקט ֹ֣ יו ַאֲהר ָ֖ ָ֛ ל  ע 

ה׃  נ  יֶרּֽ ת ַיְקטִּ ר ָ֖ ֹו ֶאת־ַהנ  יבָ֛ יטִּ ֶקר ְּבה   ַּבּב ֗

 

 

 

 

 

E Arão fará com que seja queimado 

incenso das especiarias de manhã a manhã, e 

quando estiverem boas as luzes ele fará que 

sejam queimadas em incenso. 
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incenso = conjunção mais verbo Afel 3ª masculino singular imperfeito < קטר. Aqui temos a 

mesma raiz, a conjugação e o binyān são equivalentes ao hebraico; não há sentido 

factitivo/causativo evidente. 

 

________________ 

 .Qal ser pequeno, ser ágil; Piel amaldiçoar; Hifil tornar leve, aliviar קלל  90

 

  

Nesses exemplos, temos um Piel de 3ª masculino singular imperfeito e um Hifil de 3ª 

masculino singular perfeito; o Piel com um sentido simples e o Hifil com um sentido factitivo. 

 Em Levítico 20.9, a LXX tem aqui uma interpretação diferente em que não está presente 

a tradução do verbo hebraico. O Targum traz também uma interpretação em que não ocorre uma 

tradução do verbo hebraico. 

 Em Isaías 9.1, a LXX tem ποίει ταχὺ = ele fez rapidamente = o verbo é ποίει = 3ª 

singular presente indicativo ativo < ποιέω. A versão grega procura uma construção com sentido 

diferente; o sentido factitivo é implícito na construção. O Targum traz    ְגלֹו  = ele exilou = verbo 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Levítico 20.9  

ר   ֲאֶׁשֵ֨ יׁש  אִּ֗ יׁש  ֹ֣ י־אִּ ּֽ יו  כִּ ָ֛ בִּ ֶאת־א 

ֹו   מָ֛ ְואִּ יו  ֵּ֧ בִּ א  ת  ֹ֑ יּומ  ֹות  מֹ֣ ֹו  מָ֖ ְוֶאת־אִּ

ֹו׃  יו ּבּֽ ֵ֥ מ   ד 

 

 

 

Quando algum homem vier a amaldiçoar a 

seu pai e a sua mãe, certamente morrerá, a 

seu pai e a sua mãe amaldiçoou, o seu 

sangue [será] sobre ele. 

 

Isaías 9.1 (8.23) 

ת   ֹ֣ ע  כ  ּ֒ה  ל  ק  ֹ֣ מּוצ  ר  ַלֲאֶׁשֹ֣ ףָ֮  מּוע  א  ל ֹ֣ י  ֹ֣ כִּ

אׁ֗שֹון   רִּ ה  ה  ְרצ  ְוַאֹ֣ לּון֙  ְזב  ה  ְרצ  ַאֹ֤

ֶבר   ֹ֣ ֙ם ע  ֶרְך ַהי  יד ֶדֹ֤ ֹ֑ ְכּבִּ ֹון הִּ ַאֲחרָ֖ י ְוה  לִּ֔ ַנְפּת 

ן ּגְ  ֔ ם׃ ַהַיְרד  ּֽ יל ַהּגֹויִּ ָ֖  לִּ

 

Pois não  haverá obscuridade para  a que foi 

aflita, como nos primeiros tempos ele fez 

diminuída  a terra de Zebulon e a terra de 

Naftali, nos últimos [dias] será honrado o 

caminho do mar, além do Jordão, Galileia 

das nações. 
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Peal 3ª masculino singular perfeito < גלי. O Targum transporta a mesma conjugação, entretanto, 

a raiz, significado e o binyān são distintos do hebraico; o sentido é simples. 

________________ 

 .Qal não há; Piel ser invejoso, ser ciumento; Hifil provocar inveja, provocar ciúmes קנא  91

  

 

O Piel aqui se encontra na 3ª singular imperfeito; o sentido factitivo está implícito no 

significado do verbo (ter inveja, se tornar invejoso). O Hifil se encontra na 3ª plural imperfeito 

mais sufixo pronominal terceira masculino singular; o sentido causativo está presente no 

significado (fazer ter ciúmes). 

 Em Provérbios 23.17, a LXX traz μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς  = não 

deixe o teu coração invejar os pecadores = aqui o verbo é a 3ª singular presente imperativo ativo 

< ζηλόω. A versão grega procura manter o sentido factitivo do hebraico. O Targum traz    נינון 

(nînôn) = venha a ter inveja = verbo Peal 3ª masculino singular imperfeito < ינן. O texto aramaico 

mantém a correspondência com o hebraico na conjugação, pessoa verbal e binyān, somente a raiz 

é diferente do hebraico; sentido factitivo. 

 No Salmo 78.58, a LXX traz  παρεζήλωσαν = provocou ciúmes = verbo 3ª plural aoristo 

indicativo ativo < παραζηλόω. Nesse exemplo, o grego procura transferir o sentido causativo 

do Hifil hebraico. O Targum traz     אקנון (ʼaqqēnûn) = provocaram o ciúmes = verbo Afel 3ª 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Provérbios 23.17  

ְרַאת־  ַאל־ ם־ְּביִּ י אִּ ֵ֥ ים כִּ ֹ֑ אִּ ַחט  ְּבָך ַּבּֽ ַ֭ לִּ

ֹום׃  ל־ַהיּֽ ה כ  הו ֗  ְיָ֝

 

 

Que não tenha inveja o teu coração dos 

pecadores, antes no temor do SENHOR 

[permaneça] todo o dia. 

 

Salmo 78.58  

ם   יֶה֗ יל  ְפסִּ ּוָ֝בִּ ם  ֹ֑ מֹות  ְּבב  ּוהּו  יסֵ֥ ַוַיְכעִּ

 ׃ 
 

 

E provocaram-lhe a ira com seus lugares 

altos, e por causa de suas imagens de 

escultura provocaram-lhe o ciúmes. 
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plural perfeito <  קני. O aramaico aqui procura preservar a raiz, a conjugação e o binyān 

hebraicos, bem como o sentido causativo. 

________________ 

 I Qal podar, mutilar; Piel podar, mutilar; Hifil raspar קצה  92

 

  

Nesses exemplos,  temos os dois verbos no infinitivo construto; os contextos dão 

significados diferentes para cada uma das ocorrências. O Piel traz sentido factitivo implícito 

(fazer curto) e o Hifil sentido causativo (fazer com que se raspe). 

 Em 2Reis 10.32, a LXX tem συγκόπτειν = despedaçar = verbo infinitivo presente ativo 

< συγκόπτω. O grego preserva a conjugação do hebraico e utiliza um verbo com sentido 

factitivo (tornar despedaçado). O Targum traz    תַקף ְלמִּ = fazer forte = preposição mais verbo 

Pael infinitivo < תקף. O aramaico preserva a conjugação e o binyān. Porém, o significado do 

verbo é diferente do hebraico; o sentido é factitivo. 

 Em Levítico 14.43, a LXX traz ἀποξυσθῆναι = ter raspado = verbo infinitivo aoristo 

passivo < ἀποξύω. Preserva-se aqui tanto a conjugação quanto o sentido factitivo do verbo 

hebraico. O Targum traz   ו יפ   eles terem raspado = partícula mais verbo Pael 3ª masculino   =  ְדַקלִּ

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Reis 10.32  

ה    32 ל ְיהו ֔ ֹ֣ ח  ם ה  ה ֔ ים ה  ֹ֣ מִּ ל  ַּבי  ֹ֑ א  ְשר  ְּביִּ

ל׃  ּֽ א  ְשר  ּול יִּ ל־ְּגבֵ֥ ל ְּבכ  ָ֖ א  ם ֲחז  ֵ֥  ַוַיכ 

 

 

 

Naqueles dias o SENHOR começou a 

encurtar em Israel, Ele feriu Hazel em todas 

as fronteiras de Israel. 

 

Levítico 14.43  

ֹ֣ץ   ל  ר חִּ ת ַאַחָ֖ יִּ ח ַּבַּב֔ ַרֹ֣ ַג֙ע ּופ  ּוב ַהֶנ֙ ׁשֹ֤ ם־י  ְואִּ

ת   יִּ ֶאת־ַהַּבָ֖ ֹות  ְקצֵ֥ הִּ י  ָ֛ ְוַאֲחר  ים  ֹ֑ נִּ ֲאב  ֶאת־ה 

ֹוַח׃  טּֽ י הִּ ֵ֥  ְוַאֲחר 
 

Se voltar brotar a praga na casa depois de se 

retirar as pedras, e depois de se raspar a casa 

e depois de se rebocar.  
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plural perfeito  <  קלף. O aramaico mantém o binyān, porém traz outra raiz e conjugação 

diferente do hebraico; sentido factitivo. 

________________ 

רקצ  93  II Qal ser breve, ser curto; Piel abreviar; Hifil abreviar 

 

 Temos, nesses exemplos, o Piel 3ª masculino singular perfeito e o Hifil 2ª masculino 

singular perfeito; ambos com sentido factitivo. 

 No Salmo 102.24, a LXX tem uma interpretação para traduzir o hebraico: τὴν ὀλιγότητα 

τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι = a pequenez dos meus dias tu me contaste, sendo assim 

não é possível analisar a equivalência verbal. O Targum traz   איתקצרון  (’itqǝṣērûn) = se 

encurtaram = verbo Itpeel 3ª masculino plural perfeito < קצר. Aqui o aramaico tem a mesma 

raiz, entretanto, procura trazer um sentido recíproco à tradução com um binyān distinto do 

hebraico. 

 No Salmo 89.46, a LXX tem ἐσμίκρυνας = tu fizeste pequeno = verbo 2ª singular aoristo 

indicativo ativo < σμικρύνω, aqui o grego transporta um significado e uma conjugação 

equivalentes, buscando um sentido factitivo para traduzir o verbo hebraico. O Targum traz   

 O .קצר > tornes curto = verbo Pael 2ª masculino singular perfeito =  (’qaṣṣērtā)   קצרתא

aramaico mantém a raiz e a conjugação, contudo, por meio de um binyān distinto do hebraico 

procura dar o sentido factitivo à tradução. 
________________ 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 
Salmo 102.24  

י  ֶרְך כ חִּ֗ ָ֖ה ַבֶדֵ֥ נ  י׃ עִּ ּֽ מ   י 

 

 

 

Ele fez aflita a minha força no caminho, fez 

curtos os meus dias. 

Salmo 89.46  

ה   ֹ֣ יו ּבּוׁש  ָ֖ ל  ית  ע  ֱעטִֵּ֨ יו ֶהּֽ ֹ֑ י ֲעלּומ  ֹ֣ ְימ 

ה׃  ל   ֶסּֽ

 

Fizeste abreviado os dias da sua mocidade, 

fizeste a ele coberto de vergonha (Selá). 
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 Qal aproximar-se, avizinhar-se ; Piel trazer para perto; Hifil apresentar, levar קרב   94

(para perto), oferecer. 

 

  

Nos exemplos acima temos o Piel de 2ª masculino singular imperfeito com sentido 

factitivo (fazer com que esteja próximo) e o Hifil também na 2ª masculino singular imperfeito, 

com sentido causativo (fazer com que se aproxime). 

 No Salmo 65.5 temos na LXX προσελάβου = tu tomaste para si = verbo 2ª singular 

aoristo indicativo médio < προσλαμβάνω. Aqui o grego utiliza-se da voz média como tentativa 

de transferir um sentido recíproco do hebraico. O Targum traz   ותקרב  (witǝqarēv) = tu 

ordenarás que se aproxime = verbo Pael 2ª masculino singular imperfeito < קרב. O aramaico 

mantém o binyān correspondente e traz um sentido causativo nesse texto. 

 Em Êxodo 29.4, a LXX traz προσάξεις = tu trarás para a presença, fazer com que se 

traga para perto = verbo 2ª masculino singular futuro do indicativo ativo < προσάγω. O grego 

aqui procura uma tradução equivalente ao hebraico, com sentido causativo. O Targum tem    

 tu ordenarás que se aproxime = verbo Pael 2ª masculino singular =   (tǝqarēyv)   תקריב

imperfeito < קרב. O aramaico aqui traz um binyān diferente do hebraico, mas também traz um 

sentido causativo nesse texto. 

________________ 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 65.5  

ר   ְבַחֹ֣ ּֽ ּתִּ י׀  ֹ֤ יָך  ַאְׁשר  ֶרֵ֥ ֲחצ ִ֫ ן  ְׁשכ ִ֪ יִּ

ָך׃  ֶלּֽ יכ  ׁש ה  ד ֗ ָך ְקָ֝ יֶתֹ֑ ּוב ּב  ה ְּבטֹ֣ ְשְּבע  ַ֭  נִּ

 

Bem-aventurado [aquele que] tu escolhes, e 

[aquele que] fazes que esteja próximo, para 

que ele habite nos teus átrios, nós nos 

saciaremos na bondade de tua casa, no teu 

templo santo. 

Êxodo 29.4  

ַתח   ֶאל־ֶּפָ֖ יב  ֔ ַּתְקרִּ י֙ו  נ  ְוֶאת־ּב  ן  ְוֶאת־ַאֲהר ֹ֤

ם׃ יִּ ּֽ ם ַּבמ  ָ֖ ֵ֥ א ת  ַחְצּת  ד ְור  ֹ֑ ֶהל מֹוע   א ֹ֣

 

E tu farás com que se aproximem: Arão e 

seu filhos à porta da tenda da congregação, e 

tu lavarás a eles com água. 
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 ;II Qal encontrar, acontecer, suceder; Piel forrar com madeiras, construir com vigas קרה  95

Hifil fazer algo acontecer, ordenar, dirigir. 

 

  

Aqui temos o Piel de 3ª masculino plural perfeito, o sentido factitivo pode ser deduzido 

pelo significado (fizeram com que estivesse forrada com madeira). O Hifil é a 3ª masculino 

singular perfeito, o sentido causativo é perceptível no contexto (fez com que me encontrasse). 

 Em Neemias 3.3, a LXX tem ἐστέγασαν = cobriram com vigas = verbo 3ª plural aoristo 

indicativo ativo < στεγάζω. Aqui o grego mantém a pessoa verbal e tenta dar o significado do 

verbo hebraico, porém, o sentido factitivo não se faz claro. O livro de Neemias não possui 

Targum, porém a Peshitta tem  ̣ܬ̄ܩܢܼܘܗܝ  84 = faça-o seguro = verbo Afel 2ª masculino(ʼătnūhy) ܼܐܿ

singular imperativo < ܢܬܩ . O siríaco, aqui, traz um verbo com significado diferente, porém, 

procura transportar um sentido factitivo. 

 Em Gênesis 27.20, temos na LXX παρέδωκεν = entregou = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo ativo < παραδίδωμι. Aqui o verbo grego tem um sentido simples, sem qualquer 

indicação de significado factitivo/causativo. O Targum traz    ין מ   preparou  = verbo Pael 3ª  =  ז 

masculino singular perfeito < זמן. O aramaico traduz com o sentido simples do verbo e não com 

 
84 ver Nöldeke (1904, p. 141). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Neemias 3.3  

ה   מ  ֹ֣ ה ה  ֹ֑ א  ֹ֣י ַהְסנ  ּו ְּבנ  נָ֖ ים ּב  גִּ֔ ַער ַהד  ֙ת ַׁשֹ֣ ְוא 

יו   ָ֖ ַמְנעּול  יו  ַדְלת ת ֔ ידּ֙ו  ַָֽיֲעמִּ֙ ַוּֽ

יו׃ ס  ּֽ יח   ּוְברִּ

 

E  os filhos de Hassenaah  construíram o 

portão dos peixes, eles forraram-nos com 

madeiras, edificaram as suas portas, suas 

barras e seus ferrolhos. 

Gênesis 27.20  

ְרּת   ַהֵ֥ מִּ ַמה־ֶזָ֛ה  ֶאל־ְּב֔נֹו  ֙ק  ְצח  יִּ אֶמר  ַוי ֹ֤

י   ֵ֥ אֶמר כִּ י ַוי ֶ֕ ֹ֑ א ְּבנִּ ְמצ ָ֖ יָך  לִּ ה ֱאֹלֶהָ֖ ֵ֥ ְיהו 

י׃  ּֽ נ   ְלפ 

 

E disse Isaque a seu filho, como foi isso, que 

tão depressa encontraste, meu filho? E ele 

disse: Foi porque  o SENHOR  teu Deus fez 

com que [ela] encontrasse diante de mim. 
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o binyān equivalente ao hebraico; preserva-se a conjugação, mas a raiz também é distinta da raiz 

hebraica. 

________________ 

 I Qal ser duro, ser severo; Piel ter grande dificuldade; Hifil endurecer, tornar-se קׁשה  96

obstinado. 

 

  

O Piel, aqui, na 3ª feminino singular perfeito, tem sentido reflexivo mais do que causativo. 

O Hifil de 3ª masculino plural imperfeito tem sentido factitivo evidente no contexto. 

 Em Gênesis 35.16, a LXX traz ἐδυστόκησεν = teve dificuldades =  verbo 3ª singular 

aoristo indicativo ativo < δυστοκέω. A tradução grega aqui procura transportar o significado do 

verbo hebraico, também com sentido reflexivo. O Targum tem    יַאת  ela teve dificuldades =   ְוַקׁשִּ

= verbo Pael 3ª feminino singular perfeito <  קׁשי. O aramaico aqui tem outra conjugação, porém 

mantém a raiz e o binyān correspondentes ao hebraico; sentido reflexivo. 

 No Salmo 95.8, a LXX tem   μὴ σκληρύνητε = não endureçais = verbo 2ª plural aoristo 

subjuntivo ativo < σκληρύνω. O grego aqui tem um sentido factitico implícito no significado do 

verbo (fazer com que se torne endurecido). O Targum traz  לא   תקׁשון (lāʼ tǝqaššûn) = não 

tornem endurecidos  = verbo Pael 2ª masculino plural imperfeito <  קׁשי. Nessa tradução o 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Gênesis 35.16  

ֶרץ   ָ֖ א  ְבַרת־ה  ֹוד כִּ י־עֵ֥ ְָֽיהִּ ל ַוּֽ ית א ֔ ֹ֣ ּב  ְסעּ֙ו מִּ ַויִּ

ל   ָ֖ ח  ר  ֶלד  ֵ֥ ַוּת  ה  ת  ֹ֑ ֶאְפר  ֹוא  בֹ֣ ל 

ּה׃  ּֽ ְדּת   ְּבלִּ

 

E partiram de Betel e aconteceu que havendo 

distância da terra para chegar em Efrata, 

Raquel deu  a luz, mas ela teve grandes 

dores [no momento] em que ela deu a luz. 

Salmo 95.8  

ה   ַאל־ ס ֗ ֹום ַמָ֝ ה ְכיֵ֥ ֹ֑ יב  ְמרִּ ַבְבֶכם כִּ ְלַ֭

ר׃  ּֽ ְדּב   ַּבמִּ

 

 

 

Não tornem endurecidos os vossos corações 

como em Meribá, como no dia da provação 

no deserto. 
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Targum mantém todas as equivalências com o hebraico: raiz, conjugação, porém tem um binyān 

distinto do hebraico, ou seja, utiliza-se de um Pael para traduzir um Hifil e não o Afel aramaico, 

que seria o equivalente; o sentido é factitivo.  

   ________________ 

 I Qal multiplicar-se, aumentar; Piel tornar numeroso, aumentar, criar filhos; Hifil רבה  97

tornar numeroso, tornar grande, ter muitos filhos. 

 

  

O Piel é um imperativo masculino singular com sentido factitivo. O Hifil também é o 

imperativo masculino singular, porém o sentido é mais recíproco do que factitivo/causativo. 

 Em Juízes 9.29, a LXX tem πλήθυνον = multiplica = verbo 2ª singular aoristo imperativo 

ativo < πληθύνω. O grego aqui mantém a conjugação pessoal e o significado do verbo, já o 

sentido causativo está implícito somente no significado do verbo. O Targum traz    יס  =   ַטק 

prepara para a batalha = verbo Pael imperativo masculino singular <  טקס. A raiz aramaica é 

distinta do hebraico; mantém-se a conjugação e o binyān é equivalente ao hebraico, o sentido é 

factitivo. 

 Em Juízes 20.38, a LXX tem ἀνενέγκαι = enviar = verbo infinitivo aoristo ativo < 

ἀναφέρω. O texto grego aqui tem uma interpretação da passagem e não uma tradução 

equivalente; o sentido é simples. O Targum traz   ְדַיסגֹון  = eles aumentarão = conjunção mais 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Juízes 9.29  

ה   יר  ָ֖ סִּ ְוא  י  ֔ דִּ ְּבי  ַהֶז֙ה  ם  ֹ֤ ע  ֶאת־ה  ן  ּת ֶ֜ יִּ י  ּומִֵּ֨

ֶלְך   יֶמ֔ ַלֲאבִּ אֶמ֙ר  ַוי ֙ ֶלְך  יֶמֹ֑ ֶאת־ֲאבִּ

ה׃  א  ּֽ צ  ֲאָךָ֖ ו   ְצב 

 

Quem dera esse povo [estivesse] em minha 

mão, Eu faria com que Abimeleque se fosse, 

e Abimeleque [iria] dizer: torne numeroso o 

teu exército e saia. 

 

Juízes 20.38  

ב   ֹ֑ א ר  ם־ה  עִּ ל  ָ֖ א  ְשר  יִּ יׁש  ֵ֥ ְלאִּ ָ֛ה  י  ה  ד  ְוַהמֹוע ֗

יר׃  ּֽ עִּ ן־ה  ן מִּ ָ֖ ׁש  ת ֶהע  ם ַמְשַאֵ֥ ָ֛  ְלַהֲעלֹות 

 

 

 

E para cada homem de Israel tinha um sinal, 

[para ficar] à espreita: multipliquem-se! 

Para que subais [como] uma nuvem de 

enxame da cidade.   
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verbo Peal 3ª masculino plural imperfeito < סגי. Aqui o aramaico traz outra conjugação, raiz 

distinta e binyān diferente do hebraico; o sentido é factitivo. 

________________ 

דףר  98  Qal seguir, perseguir; Piel perseguir, ir atrás de; Hifil perseguir. 

 

 

 Temos aqui o Piel 3ª feminino singular imperfeito e o Hifil 3ª comum plural perfeito mais 

sufixo pronominal 3ª masculino singular. Ambos os exemplos têm sentido simples, o mesmo do 

Qal, sem sentido factitivo/causativo aparente. 

 Em Provérbios 13.21, a LXX tem καταδιώξεται = caçará para si = verbo 3ª singular 

futuro indicativo médio < καταδιώκω. O grego aqui procura por meio da voz média transmitir 

um sentido recíproco para o verbo hebraico. O Targum traz   תרדף  (tirduf)  = perseguirá = verbo 

Peal 3ª feminino singular imperfeito < רדף. O aramaico mantém a raiz, a conjugação e o 

significado do verbo hebraico; contudo, o binyān é distinto do hebraico, sem indício de sentido 

factitivo/causativo. 

 Em Juízes 20.43, a LXX tem ἐδίωξαν = eles perseguiram = verbo 3ª plural aoristo 

indicativo ativo < διώκω. Aqui o verbo grego procura transportar o sentido e a conjugação do 

verbo hebraico; contudo, não há indícios de sentido factitivo/causativo na tradução. O Targum 

traz    ון ונ   Aqui o .רדף > eles perseguirão = verbo Peal 3ª masculino plural perfeito =  ְרַדפ 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Provérbios 13.21  

ים   אִּ ט  ים  ַחַ֭ יקִּ֗ דִּ ְוֶאת־ַצָ֝ ה  ֹ֑ ע  ר 

ֹוב׃   ְיַׁשֶלם־טּֽ

 

 

 

A maldade perseguirá os pecadores, mas os 

justos serão recompensados com o que é 

bom. 

 

Juízes 20.43  

ן֙   מִּ ְני  ֶאת־ּבִּ ּו  ְּתרֹ֤ ה  כִּ ָ֖ ְמנּוח 

ֹ֑הּו  יכ  ְדרִּ ְזַרח־הִּ מִּ מִּ ה  ָ֖ ְבע  ַהּגִּ ַכח  נ ֵ֥ ד  ַעָ֛

ֶמׁש׃ ּֽ  ׁש 

 

E eles cercaram Benjamin, o perseguiram, 

em um lugar de repouso o pisaram , até diante 

de Gibeá desde o nascente do sol. 
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aramaico mantém a conjugação e a raiz equivalentes ao hebraico; todavia, não há indício de 

sentido factitivo/causativo. 

________________ 

 .Qal saciar-se, embriagar-se; Piel saciar, embeber ; Hifil saciar, regar רוה  99

 

  

 O Piel aqui é a 3ª masculino singular imperfeito, o sentido é recíproco. O Hifil é a 3ª 

masculino singular imperfeito; o sentido é simples, a não ser que entendamos como factitivo (faz 

com que a terra fique molhada).  

 Em Isaías 34.5, a LXX tem ἐμεθύσθη = foi embebedada = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo passivo < μεθύσκω. O texto grego procura transportar o sentido passivo para o Piel 

hebraico. O Targum traz uma interpretação: י א ַחרבִּ ׁשַמי  י בִּ תְגל  י תִּ  pois é revelada nos = ְאר 

céus a minha espada = o verbo é um Itpeel 3ª feminino singular imperfeito > גלי. O aramaico 

mantém a pessoa verbal, porém, utiliza-se uma outra conjugação; raiz e binyān tem sentido 

recíproco. 

 Em Isaías 55.10, a LXX traz μεθύσῃ = embebesse, é embebida = verbo 3ª singular aoristo 

do subjuntivo ativo < μεθύσκω. Aqui o grego preserva a pessoa verbal e utiliza o subjuntivo 

para tentar transportar o sentido factitivo do verbo hebraico. O Targum traz    י  é embebido =   ְמַרו 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 34.5  

י־ ּֽ ֹום    כִּ ַעל־ֱאדֹ֣ ֙ה  נ  הִּ י  ֹ֑ ַחְרּבִּ ם  יִּ ַמָ֖ ַבש 

ט׃  ּֽ ְׁשּפ  י ְלמִּ ָ֖ ם ֶחְרמִּ ד ְוַעל־ַעֵ֥ ֔ ר   ּת 

 

 

 

 

 

Pois se embriagou nos céus a minha espada, 

eis que sobre Edom descerá e sobre o povo 

do meu anátema para julgamento. 

Isaías 55.10  

ם   יִּ ַמ֗ ן־ַהש  ֶלג מִּ ֶׁשם ְוַהֶשֶ֜ דֹ֩ ַהֶּגֵ֨ ר  ר י  י ַכֲאֶׁשֹ֣ כִֵּ֡

ם־ י אִּ ַ֚ ׁ֔שּוב כִּ א י  ֙ה ל ֹ֣ מ  ֶרץ    ְוׁש ֙ א ֔ ֶאת־ה 

ֶחם  ַע ְוֶלָ֖ ֔ ַר֙ע ַלז ר  ַתן ֶז֙ ֹ֤ ּה ְונ  ֹ֑ יח  ְצמִּ ּה ְוהִּ ָ֖ יד  ְוהֹולִּ

ל׃ ּֽ א כ   ל 

 

Pois assim como desce a chuva e a neve dos 

céus e para lá não voltam, antes, rega a terra 

e faz nascer e brotar, e dão semente para o 

que semeia e pão para o que come. 
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= verbo Pael particípio masculino singular >  רוי. Aqui o Targum mantém a raiz e o binyān 

correspondente ao hebraico; contudo, a conjugação não é a equivalente ao hebraico; o sentido é 

passivo. 

________________ 

 .Qal estar longe, estar distante; Piel afastar, remover ; Hifil afastar, remover רחק 100

 

 

 Nos versos acima, tanto o Piel quanto o Hifil estão na 3ª singular masculino imperfeito, 

ambos podem ser traduzidos com sentido factitivo (factitivo = fazer com que esteja distante). 

 Em Isaías 6.12, a LXX traz μακρυνεῖ = deixará, afastará = verbo 3ª singular futuro 

indicativo ativo < μακρύνω. O verbo grego procura transportar o mesmo significado do verbo 

hebraico; o sentido factitivo é implícito somente no significado lexical (tornar afastado). O 

Targum tem יק     יַרח   banirá, afastará = conjunção mais verbo Pael 3ª = (Isa. 6:12 TAR)  וִּ

masculino singular imperfeito <  רחק. O aramaico aqui traz a mesma raiz, enquanto a 

conjugação e o binyān são equivalentes ao hebraico; sentido factitivo. 

 No Salmo 103.12, a LXX tem ἐμάκρυνεν = afastou, tem afastado = verbo 3ª singular 

aoristo indicativo ativo < μακρύνω. Aqui a versão grega procura manter a pessoa verbal e o 

significado do hebraico; o sentido factitivo está implícito no significado léxico do verbo. O 

Targum traz    ארחיק  (ʼarḥēyq) = ele afastará = verbo Afel 3ª masculino singular perfeito <   

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 6.12  

ה   ָ֖ ֲעזּוב  ה  ה  ֵ֥ ְוַרּב  ם  ֹ֑ ד  א  ֶאת־ה  ָ֖ה  ְיהו 

ֶרץ׃  ּֽ א  ֶרב ה   ְּבְֶׁקֵ֥

 

E o SENHOR faça com que se afaste o 

homem e se torne numerosa a que é 

desamparada no meio da terra. 

 

Salmo 103.12  

ב   ֹ֑ ֲער  ַמּֽ ּֽ ח מִּ ְזר  ַ֭ ק מִּ ְרח ֹ֣ נּו ֶאת־  כִּ ֶמ֗ מִָּ֝

ינּו׃  ּֽ ע   ְּפׁש 

 

Como é distante o oriente do ocidente, assim 

ele faz com que se afaste de nós as nossas 

transgressões. 
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 Aqui o Targum preserva tanto a raiz, a pessoa verbal quanto o binyān equivalentes ao .רחק

hebraico; sentido factitivo. 

________________ 

 Qal berrar, gritar de júbilo; Piel gritar de júbilo, gritar de alegria; Hifil fazer gritar רנן  101

de júbilo, entoar júbilo. 

 

 

 O Piel de 3ª masculino plural imperativo tem sentido ativo simples, idêntico ao Qal; o 

Hifil também é a 3ª masculino plural imperativo com sentido causativo (trazer júbilo, fazer com 

que se cante com júbilo).  

 No Salmo 33.1, a LXX tem ἀγαλλιᾶσθε = exultai = verbo 2ª plural presente imperativo 

médio < ἀγαλλιάω. A pessoa verbal e o sentido do verbo hebraico são mantidos, porém, não há 

qualquer sentido factitivo/causativo perceptível. O Targum traz    ׁשבחו  (šabēḥû) = louvai = 

verbo Pael 3ª plural imperativo < ׁשבח. O Targum aqui preserva a pessoa verbal, o binyān 

correspondente, porém a raiz é distinta; Também não é perceptível qualquer sentido 

factitivo/causativo. 

 No Salmo 81.2, a LXX tem ἀγαλλιᾶσθε, aqui o verbo grego é idêntico em todas as 

formas ao verbo utilizado no Salmo 33.1. Para traduzir o Piel hebraico, ou seja, a tradução grega 

utilizou a mesma forma para traduzir tanto o Piel quanto o Hifil hebraico. O Targum traz    

 Aqui o aramaico .ׁשבח > louvai = verbo Pael 3ª imperativo masculino plural = (šabēḥû)   ׁשבחו

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 33.1  

ה   ֵ֥ או  נ  ים  ֗ רִּ ְיׁש  ַלָ֝ ֹ֑ה  יהו  ַּבּֽ ים  יקִּ דִּ ַצַ֭

ה׃  ּֽ ל   ְתהִּ

 

Gritai de júbilo ao SENHOR justos, aos 

retos é agradável o louvor. 

 

Salmo 81.2  

י   ֵ֥ אֹלה  ל  יעּו  ֗ רִּ ה ָ֝ ֹ֑נּו  עּוז  ים  ֹ֣ אֹלהִּ ל 

ב׃   ַיֲעק ּֽ

 

Trazei [cânticos] de júbilo a Deus, nosso 

refúgio, deem um grito de vitória ao Deus de 

Jacó. 
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também se utiliza do mesmo binyān (Pael) do Salmo 33.1 para traduzir o Hifil hebraico, sentido 

simples. 

________________ 

רפה   102 Qal desviar-se, abandonar; Piel deixar cair, desanimar; Hifil declinar, abandonar. 

 

 

 O Piel é a 3ª feminino plural imperfeito com sentido recíproco; o Hifil é a 2ª masculino 

singular jussivo, com sentido simples (Qal). Em nenhum dos dois exemplos percebemos os 

sentidos factitivo/causativo no contexto que essa raiz ocorre. 

 Em Ezequiel 1.25, a LXX não traduz a última parte do versículo. O Targum também traz 

uma longa interpretação em que não é possível identificar o verbo relacionado com o hebraico. 

 Em Provérbios 4.13, a LXX tem μὴ ἀφῇς = não esqueças, não venhas ser esquecido  = 

verbo 2ª singular aoristo subjuntivo ativo < ἀφίημι. Aqui o grego utiliza uma raiz com outro 

significado, porém, o sentido factitivo está implícito. O Targum traz  תירפה (tēyrpāh) = venhas 

a abandonar = verbo Afel 2ª masculino singular imperfeito. Aqui o aramaico procura manter a 

raiz, a conjugação e o binyān correspondente ao hebraico; sentido simples.85 

________________ 

 .Qal esmagar; Piel esmagar, esmigalhar; Hifil esmagar, esmigalhar רצץ  103

 

85 Nesse trecho do Targum existe uma variante textual, תרפא (tǝrapē’) = verbo Pael 3ª masculino singular 

imperfeito, utilizando, portanto, um Pael aramaico para traduzir um Hifil hebraico. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ezequiel 1.25  

ם   ֹ֑ ַעל־ר אׁש  ר  ֲאֶׁשֹ֣ יַע  ָ֖ ְׁקִּ ר  ל  ל  ַעֶ֕ מ  ֹול  י־קֶ֕ ַוְיהִּ

ם  ָ֖ ְמד  ן׃ ְּבע  יֶהּֽ  ַכְנפ 

 

 

E havia uma voz por sobre o firmamento que 

estava na cabeça deles, ao parar eles, suas 

asas se abaixavam.  

 

Provérbios 4.13  

ַאל־ ר  ֹ֣ ַּבמּוס  ֹ֣ק  יא    ַהֲחז  ֵ֥ י־הִּ כִּ ה   ְצֶר֗ ָ֝ נִּ

 ַחֶיּֽיָך׃ 

 

 

Firma-te na instrução,  não abandones, pois 

ela é a tua vida. 
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O Piel de 3ª masculino singular imperfeito, tem sentido factitivo (fazer com que esteja 

esmigalhado). O Hifil de 3ª feminino singular imperfeito tem sentido causativo (fez com que 

fosse esmigalhado). 

 Em 2Crônicas 16.10, a LXX traz ἐλυμήνατο = assolou = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo médio < λυμαίνω. O grego aqui procura transportar o sentido factitivo do verbo 

hebraico utilizando-se de uma raiz com sentido parecido e a voz média. O Targum traz 

 O aramaico .נסס > atribulou = verbo Itpeel 3ª singular imperfeito = (itnǝsēys)   אתנסיס

preserva a conjugação, porém, tem outra raiz e outro binyān. Não mantém, portanto, a 

equivalência verbal do Hifil hebraico; sentido factitivo. 

 Em Juízes 9.53, a LXX tem ἔκλασεν = quebrou = verbo 3ª singular aoristo indicativo 

ativo < κλάω. O grego procura transportar um significado parecido com o hebraico, porém, sem 

sentido factitivo/causativo. O Targum traz    ְוַרַעת (Jdg. 9:53 TAR) = ela quebrou = verbo Peal 

3ª feminino singular perfeito < רעע, o aramaico procura transportar um significado parecido 

com o hebraico, mantém a pessoa verbal, contudo, a raiz e o binyān são distintos do hebraico, o 

sentido é simples. 

________________ 

 .Qal saltitar; Piel saltitar, dançar; Hifil fazer saltitar רקד   104

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

2Crônicas 16.10  

ית   ֹ֣ ּב  הּ֙ו  ְּתנ ֙ ָֽיִּ ַוּֽ ה  ר ֶא֗ ֶאל־ה  א  ס ֶ֜ א  ס  ְכַעֵ֨ ַויִּ

את   ֹו ַעל־ז ֹ֑ מָ֖ ַעף עִּ י־ְבַזֵ֥ ּֽ ֶכת כִּ ַהַמְהֶּפ֔

יא׃  ּֽ ת ַההִּ ֵ֥ ע  ם ּב  ָ֖ ע  ן־ה  א מִּ ָ֛ ס   א 

 

E se irou contra o vidente e o colocou na casa 

do tronco, pois em ira fez isso com o seu 

povo, e ele fez com que o povo estivesse 

esmigalhado naquele tempo. 

 

Juízes 9.53  

אׁש   ֶכב ַעל־ר ֹ֣ ַלח ֶרָ֖ ת ֶּפֵ֥ ה ַאַחָ֛ ֵ֥ ש  ְך אִּ ַוַּתְׁשל ַ֞

ֶלְך  יֶמֹ֑ ֹו׃ֲאבִּ ְלּתּֽ ְלּג   ֶאת־ּג 

 

 

 

E uma mulher lançou uma pedra de moinho 

na cabeça de Abimeleque e fez com que o 

crânio dele fosse esmigalhado. 
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Nesses exemplos, temos o Piel 3ª plural imperfeito com nun paragógico86 e o Hifil é a 3ª 

masculino singular imperfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino plural. Em ambos os 

exemplos temos o sentido causativo (fazer saltar). 

 Em Jó 21.11, a LXX traz προσπαίζουσιν = eles brincam = verbo 3ª masculino plural 

presente indicativo ativo < προσπαίζω, aqui o sentido factitivo/causativo não é perceptível. O 

Targum traz    יטפזון  (yǝṭapǝzûn) = eles fazem saltar = verbo Pael 3ª plural imperfeito < טפז. 

O aramaico aqui mantém a conjugação e o binyān correspondentes, enquanto somente a raiz é 

distinta do hebraico. O sentido causativo é transportado para a tradução. 

 No Salmo 29.6, a LXX traz λεπτυνεῖ = ele reduzirá = verbo 3ª singular futuro do 

indicativo ativo < λεπτύνω. O texto grego traz uma tradução diferente do significado do verbo 

hebraico, porém com um sentido factitivo (reduzir, tornar pequeno). O Targum traz וׁשוורינון 

(wišǝwārînûn) = e eles os fizeram saltar = conjunção mais verbo Pael 3ª masculino plural 

perfeito, mais sufixo pronominal 3ª masculino plural. Aqui o Targum tem conjugação e binyān 

que não são equivalentes ao hebraico, embora se procure transportar o significado semelhante da 

raiz e o sentido causativo do Hifil hebraico. 

________________ 

 Qal bater, amassar; Piel bater(com martelo), malhar(metal), estirando-o; Hifil רקע   105

 
86 É chamado paragógico quando se acrescenta uma letra no fim de uma palavra por questões fonéticas. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 21.11  

ם  יֶה֗ ַיְלד  ם ְוָ֝ יֶהֹ֑ יל  צ אן ֲעוִּ ּו ַכַ֭  ׃ ְיַׁשְלחֹ֣
 

 

 

Eles fazem livres como as ovelhas os 

filhotinhos deles, e a sua prole eles fazem 

saltar. 

 

Salmo 29.6  

ֹו ֶבן־ ן ְכמֹ֣ ְרי ֗ ֹון ְוָ֝שִּ נֵ֥ ֶגל ְלב  ֹ֑ ְכמֹו־ע 

ים׃ ּֽ מִּ  ְרא 

 

Ele os faz saltar com um bezerro, para o 

Líbano e Sirion como filho de um touro 

selvagem. 
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bater (metal, achatando-o), estirar, estender. 

 

  

Os exemplos acima têm um Piel de 3ª masculino plural imperfeito com sentido factitivo 

(tornar estirado) e um Hifil de 2ª masculino singular imperfeito, também com sentido factitivo 

(tornar estirado). Não há elementos que indiquem qualquer diferença de sentido das formas 

Piel/Hifil nesses exemplos. 

 Em Êxodo 39.3, a LXX tem ἐτμήθη τὰ πέταλα τοῦ χρυσίου = foi(sic!) cortadas as 

folhas de ouro = verbo 3ª singular aoristo indicativo passivo < τέμνω. Aqui o tradutor força uma 

a literalidade do verbo hebraico gerando um solecismo87 no grego; procura ainda utilizar a voz 

média para transportar um sentido passivo para o hebraico. O Targum traz ו יד   e = ְוַרדִּ

achataram, tornaram achatadas = conjunção mais verbo Pael 3ª masculino plural perfeito < 

 O aramaico aqui traz a conjugação no perfeito em lugar do imperfeito hebraico, além de .רדד

manter a pessoa verbal e o binyān equivalentes ao hebraico, porém com uma raiz distinta; o 

sentido é factitivo. 

 Em Jó 37.18, a LXX traz στερεώσεις = tu farás firme = verbo 2ª singular futuro do 

indicativo ativo < στερεόω. O grego aqui procura manter a equivalência do verbo hebraico, tanto 

 
87 Chama-se solecismos os erros de sintaxe. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Êxodo 39.3  

֒ם  ילִּ ְּפתִּ ץ  ֹ֣ צ  ְוקִּ בָ֮  ה  ַהז  י  ֹ֣ ֶאת־ַּפח 

ן   מ ֔ ַאְרּג  ּֽ ה  ֹוְך  ּוְבתֹ֣ ֶל֙ת  ַהְּתכ ֙ ֹוְך  ְּבתֹ֤ ַלֲע֗שֹות 

ׁש   ֹ֑ ַהש  ֹוְך  ּוְבתֹ֣ י  ָ֖ נִּ ַהש  ַעת  ּתֹוַלֵ֥ ֹוְך  ּוְבתָ֛

ב׃  ּֽ ה ח ׁש  ָ֖  ַמֲעש 

 

E estiraram a placa de ouro e cortou os 

cordões para produzir entre a lã púrpura e 

entre o carmesim escarlate, e entre o linho, 

obra de artista. 

 

 

Jó 37.18  

י   ֵ֥ ְראִּ כִּ ים  קִּ֗ ז  ֲחָ֝ ים  ֹ֑ ְׁקִּ ְׁשח  לִּ מֹו  ַ֭ עִּ

ק׃  ּֽ  מּוצ 

 

 

 

 

 

Tu estiraste com ele as nuvens de poeira? 

Firmes como espelho formado. 
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na conjugação quanto no sentido factitivo, porém, com uma raiz de significado distinto do 

hebraico. O Targum tem    תרקע  (tarqa’) = tu estenderás = verbo Peal 2ª masculino singular 

imperfeito < רקע. O texto aramaico aqui mantém a conjugação, e a raiz, porém, utiliza um 

binyān simples (Pael) ao invés do equivalente ao hebraico, que seria um Afel. O sentido aqui é 

simples. 

________________ 

 .Qal não há; Piel fazer ferver, deixar ferver; Hifil fazer ferver, deixar ferver רתח  106

 

  

Nesses exemplos temos um Piel imperativo masculino singular, com sentido factitivo (faz 

que esteja fervido) e um Hifil 3ª masculino singular imperfeito, com sentido causativo (fazer 

ferver). 

 Em Ezequiel 24.5, a LXX traz ἔζεσεν = ferveu = verbo 3ª singular aoristo indicativo ativo 

< ζέω. A conjugação do grego é diferente do hebraico, porém, procura-se transportar o 

significado da raiz hebraica. O sentido factitivo é implícito no significado da raiz. O Targum tem 

uma interpretação do texto que não permite a comparação com o texto fonte hebraico. A Peshitta 

tem ܪ
ܿ
ܪ > queime = verbo Peal imperativo masculino singular = (šgôr) ܫ̣ܓܘ  o siríaco ,(šgar) ܫܼܓܿ

aqui mantém o significado, contudo, com raiz e binyān distintos do hebraico, o sentido factitivo 

está implícito no significado do verbo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ezequiel 24.5  

ים   ָ֖ מִּ ֲעצ  ה  ּור  דֵ֥ ְוַגָ֛ם  ֔קֹוַח  ל  ַהצ אן֙  ר  ְבַחֹ֤ מִּ

יה    יה   ַּתְחֶּתֹ֑ ֶמָ֖ ּו ֲעצ  ְׁשלֵ֥ יה  ַּגם־ּב  ֶח֔ ְרת 

ּה׃ ס  ּֽ  ְּבתֹוכ 

 

O melhor do rebanho de ovelhas toma, e 

também amontoa os ossos debaixo dela, faz 

ferver a sua fervura, também os seus  ossos 

serão cozidos no meio dela. 

 

Jó 41.31(23)  

ה׃ ּֽ ח  ים ַכֶמְרק  ֵ֥ שִּ ם י  ָ֗֝ ה י  ֹ֑ יר ְמצּול  ֹ֣  ַכסִּ

 

 

 

 

 

Ele faz com que se ferva como a panela a 

profundeza, o mar coloca como o jarro de 

unguento. 
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 Em Jó 41.23, a LXX tem ἀναζεῖ = ele ferve = verbo 3ª singular presente indicativo ativo 

< ἀναζέω. O grego aqui procura um verbo equivalente em significado para traduzir o sentido 

factitivo hebraico, porém, como não tem forma equivalente, utiliza-se de uma raiz 

correspondente em significado. O Targum traz  ferve = verbo Afel particípio = (martaḥ)  מרתח  

masculino singular < ְרַתח. O aramaico aqui traz outra conjugação, contudo, transporta o binyān 

e a raiz equivalentes ao hebraico; o sentido factitivo é implícito. 

 

________________ 

 .Qal fartar-se, saciar-se; Piel satisfazer; Hifil satisfazer, saciar שבע  107

  

 

Nesses exemplos temos um Piel 3ª masculino plural imperfeito, com sentido factitivo 

(tornar satisfeito, fazer com que esteja satisfeito) e um Hifil 3ª masculino singular imperfeito 

mais sufixo pronominal 2ª masculino singular, também com sentido factitivo (fazer com que 

esteja satisfeito). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Ezequiel 7.19  

ה   ֹ֣ ד  ְלנִּ םָ֮  ב  ּוְזה  יכּו  ַיְׁשלִּ֗ ֹות  ַּבחּוצֹ֣ ם  ַכְסּפ ַ֞

ם  יל ֗ ְלַהצִּ ל  א־יּוַכֹ֣ ל ּֽ ם  ב ֶ֜ ּוְזה  ם  ַכְסּפ ֵ֨ ְהֶי֒ה  ּֽ יִּ

א   ל ֹ֣ ֙ם  ַנְפׁש  ה  ְיהו ֔ ת  ֶעְבַרֹ֣ ְּביֹו֙ם 

יֶהָ֖  ע  ָ֖ם  ּומ  ֲעוֺנ  ֹול  ְכׁשֵ֥ י־מִּ ּֽ כִּ אּו  ֹ֑ ְיַמל  א  ל ֹ֣ ם 

ּֽה׃  י   ה 

 

A prata deles lançarão para fora, o seu ouro 

para a impureza será, a sua prata e o seu ouro 

não poderá livrá-los no dia da ira do 

SENHOR, eles não satisfarão a alma deles, 

e as suas entranhas não serão enchidas, pois 

foi o tropeço da maldade deles.  

 

Salmo 147.14  

ים   טִּ֗ ֶלב חִָּ֝ ֵ֥ ֹום ח  לֹ֑ ְך ׁש  ֵ֥ ם־ְּגבּול   ׃ ַהש 
 

 

 

 

 

 

 

 

O que coloca paz em teus limites, a fartura de 

trigos ele te satisfará.  
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 Em Ezequiel 7.19, a LXX traz ἐμπλησθῶσιν = foram satisfeitas = verbo 3ª plural aoristo 

subjuntivo passivo < ἐμπίπλημι. O grego procura transportar o sentido factitivo do verbo 

hebraico, tanto pela forma utilizada como pela raiz verbal. O Targum tem סְבעּון א יִּ  não = ל 

serão satisfeitos = verbo Peal 3ª masculino plural imperfeito < סבע. O aramaico aqui mantém a 

raiz88 e a conjugação, porém, o binyān não é o equivalente ao texto fonte; sentido passivo. 

 No Salmo 147.14, a LXX tem ἐμπιπλῶν = satisfaz = verbo particípio presente ativo 

nominativo masculino singular < ἐμπίπλημι, aqui o grego procura manter o significado do texto 

fonte, já a utilização de um verbo preposicionado pode indicar uma tentativa de transportar o 

sentido factitivo do hebraico; a conjugação, contudo, traz uma forma distinta do original; sentido 

factitivo. O Targum traz    יסבעינך  (yǝsabbē‘înek) =  ele te faz saciado = verbo Peal 3ª 

masculino singular imperfeito < סבע. O aramaico aqui preserva a conjugação e o significado, 

todavia, tem raiz e binyān distintos; o sentido é factitivo. 

________________ 

 Qal ser muito alto, ser fortificado, ter sucesso; Piel fazer alto, fazer inacessível שגב  108

(proteger) ; Hifil mostrar-se grande. 

 

  

Nos exemplos acima temos um Piel de 3ª masculino singular imperfeito, com sentido 

factitivo (faz erguido, torna exaltado) , e um Hifil de 3ª masculino singular imperfeito, com 

 

88 É preciso lembrar que no aramaico há um intercâmbio entre a consoante  ס e  ש, ver Thackston (1999, 

p. XXV-XXVI). Tal fenômeno também é observado nos Manuscritos do Mar Morto. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 107.41  

אן  צ ֗ ַכָ֝ ֵֶ֥שם  ַוי  י  ֹונִּ עֹ֑ מ  ֹון  ֶאְביֹ֣

ֹות׃ חּֽ ְׁשּפ   מִּ

 

Ele faz com que o pobre seja erguido da 

miséria, e coloca as famílias como um 

rebanho.  

Jó 36.22  

ל  ַ֭ ה׃ ֶהן־א  הּו מֹוֶרּֽ מ ֹ֣ י כ  ָ֖ ֹו מִּ  ְּבכ חֹ֑

 

 

 

Eis que Deus se mostra exaltado em sua 

força, quem é professor como ele? 



157 

 

sentido recíproco (mostra-se exaltado, se faz grande). 

 No Salmo 107.41, a LXX tem ἐβοήθησεν = socorreu = verbo 3ª masculino singular 

aoristo indicativo ativo < βοηθέω. O grego procura manter a equivalência de conjugação verbal 

do hebraico, contudo, traz uma tradução com um significado diferente do hebraico; sentido 

simples. O Targum, embora tenha uma interpretação, traz יב  ele elevou = verbo Pael 3ª = ַשּג 

masculino singular perfeito <  שגב. Aqui o aramaico tem uma conjugação diferente, contudo, 

traz a mesma raiz e o binyān equivalentes ao hebraico; o sentido é factitivo. 

 Em Jó 36.22, a LXX tem κραταιώσει = fortalecerá = verbo 3ª masculino singular futuro 

indicativo ativo < κραταιόω. O grego procura manter o significado e a pessoa verbal, porém, o 

sentido recíproco do hebraico não é perceptível na tradução; o sentido factitivo pode ser inferido 

no significado do verbo (tornar forte). O Targum traz uma glosa para traduzir o sentido recíproco 

do hebraico:    הא בלחודוהי אלהא תקיף  (hā’ bilǝḥôdûhî ’ĕlāhā’ taqqîf) = eis que por si 

mesmo Deus é forte.   

________________ 

שחק  109 Qal brincar, rir; Piel estar alegre, estar contente; Hifil ridicularizar. 

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Crônicas 13.8  

ל   א ֗ ְשר  ל־יִּ ְוכ  יד  ֹ֣ וִּ י ְוד  ֵ֥ ְפנ  לִּ

נ רֹו֙ת   ּוְבכִּ ים  ֹ֤ ירִּ ּוְבׁשִּ ז  ל־ע ֹ֑ ְּבכ  ים  ָ֖ ֱאֹלהִּ ה 

ם  יִּ ְלַּתָ֖ ְמצִּ ּובִּ ים  ּפִּ֔ ּוְבת  ים  ֹ֣ לִּ ְנב  ּובִּ

ֹות׃   ּוַבֲחצ ְצרּֽ

 

 

E Davi e todo Israel se alegravam diante de 

Deus com toda força e com cânticos e com 

harpas, e com alaúdes e com tamboris e com 

címbalos e com trombetas. 

 

2Crônicas 30.10  

ֶרץ־ יר ְּבֶאּֽ ָ֛ עִּ יר׀ ל  ֵּ֧ עִּ ים מ  ֵ֨ ים ע ְברִּ צִֶּ֜ ר  ּו ה  ְהיֵ֨ ּֽ ַויִּ

ְהיּ֙ו   ּֽ ַויִּ ּון  לֹ֑ ְוַעד־ְזב  ה  ּוְמַנֶשָ֖ ם  יִּ ֶאְפַרֵ֥

ם׃  ּֽ ים ּב  ָ֖ גִּ ם ּוַמְלעִּ יֶה֔  ֲעל 

 

 

 

 

E iam os corredores passando de cidade em 

cidade na terra de Efraim e Manassés, e até 

Zebulom, e acontecia que riam e zombavam 

deles.  

 



158 

 

 Nesses exemplos, ambos os verbos estão no particípio plural masculino absoluto. O Piel 

com sentido recíproco e o Hifil com sentido simples. 

 Em 1Crônicas 13.8, a LXX tem παίζοντες = brincam = verbo particípio presente ativo 

nominativo masculino plural < παίζω. A versão grega procura manter a conjugação 

correspondente e o significado do hebraico; o significado lexical grego não indica nenhum 

sentido factitivo/causativo aparente ou implícito. O Targum traz    מׁשבחין  (mǝśabǝḥîn) = 

louvam = verbo Pael particípio masculino plural < ׁשבח. O aramaico transporta a conjugação, e 

o binyān correspondentes, porém com raiz distinta, os sentidos factitivo/causativos também não 

são perceptíveis. 

 Em 2Crônicas 30.10, a LXX tem καταγελῶντες = ridicularizam = verbo particípio 

presente ativo nominativo masculino plural < καταγελάω. Aqui a versão grega procura 

transportar uma conjugação equivalente e um significado próximo do texto hebraico; não é 

perceptível qualquer sentido factitivo/causativo na raiz lexical grega. O Targum traz    מגחכין   

(mǝgaḥǝkîn) = zombam = verbo Pael particípio masculino plural < גחך. O aramaico aqui procura 

transportar o significado do hebraico com outra raiz, enquanto mantém a conjugação verbal 

correspondente, contudo, o binyān utilizado não é o equivalente ao hebraico; o sentido é simples. 
________________ 

 .Hifil compreender, dar entendimento ; סכל > I Qal prosperar; Piel tornar louco שכל  110

 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 44.25  

יב   ֵּ֧ ׁשִּ ל מ  ֹ֑ ים ְיהֹול  ָ֖ ים ְוק ְסמִּ ֔ ֹות ַּבדִּ ֙ר א תֹ֣ פ  מ 

ם   ֵ֥ ֹור ְוַדְעּת  חָ֖ ים א  ָ֛ מִּ  ׃ ֲחכ 
 

Faço com que sejam destruídos os sinais dos 

profetizadores, e os que consultam espíritos 

são enlouquecidos, faço voltar atrás os sábios 

e a ciência deles torno insensata.  

 

Provérbios 17.8  

ל־  ל־כ  ֶאּֽ יו  ֹ֑ ל  ְבע  ֹ֣י  ינ  ְּבע  ש ַחד  ַהַ֭ ן  ֹ֣ ֶבן־ח  ֶאּֽ

ְפֶנֹ֣ה   ר יִּ  ׃ ֲאֶׁשָ֖
 

Pedra graciosa é o suborno aos olhos dos seus 

senhores, para todo o que se inclina fará com 

que prospere. 

 



159 

 

 Ambas as formas nesses exemplos, são a 3ª masculino singular imperfeito. Os significados 

do Piel e Hifil são antônimos; o Piel tem sentido factitivo (tornar insensato) e o Hifil tem sentido 

causativo (fazer prosperar). 

 Em Isaías 44.25, a LXX traz μωρεύων = torna tolo = verbo particípio presente ativo 

nominativo masculino singular < μωρεύω. O grego procura transportar tanto o significado 

quanto o sentido factitivo do Piel hebraico. O Targum traz    יל  arruína = verbo Pael =  ְמַקלק 

particípio masculino singular <   קלקל. No aramaico temos uma raiz e uma conjugação diferente 

do hebraico. Mantém-se, contudo, o binyān equivalente; o sentido é factitivo. 

 Em Provérbios 17.8, a LXX traz εὐοδωθήσεται = será próspero = verbo 3ª singular 

futuro indicativo passivo < εὐοδόω. O grego procura transportar o significado do verbo e a 

conjugação pessoal; o sentido factitivo pode ser deduzido pelo significado lexical (se tornar 

próspero, ser próspero). O Targum traz uma interpretação sem utilizar verbo para traduzir o 

hebraico, sendo assim, não há como comparar. A Peshitta também traduz com um substantivo: 

 
ܵ

 .intelecto, mente, inteligência = (sukālā) ܣܼܘܵܟܠ

 

________________ 

 .Qal alegrar-se; Piel alegrar, tornar alguém alegre; Hifil fazer alegrar-se שמח  111

 

 

 Nesses exemplos temos os verbos na 2ª masculino singular perfeito; ambos podem ser 

entendidos como factitivo (fazer com que estivessem alegres, fazer com que se alegrassem).  

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 30.2  

ְול א־ י  נִּ ֹ֑ ית  לִּ דִּ י  ֹ֣ כִּ ה  ְיַ֭הו  ְמָךֹ֣   ֲארֹומִּ

י׃  ּֽ י לִּ  א ְיַבֹ֣

 

Exaltarei a ti SENHOR pois me livraste e não 

fizeste com que se alegrassem os meus 

inimigos sobre mim. 

Salmo 89.43  

יו  ֹ֑ ר  ין צ  ֹ֣ ימֹות  ְימִּ רִּ יו׃ ֲהַ֭ ּֽ ל־אֹוְיב   כ 

 

 

 

Tu exaltaste a destra dos meus adversários, 

fizeste com que se alegrassem todos os 

meus inimigos. 
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 No Salmo 30.2, a LXX tem οὐκ ηὔφρανας = não causaste a alegria = verbo 2ª singular 

aoristo indicativo ativo < εὐφραίνω,. O verbo grego procura transportar um sentido causativo 

para o verbo hebraico. O Targum traz ולא אחדיתא (wǝlā’ ’aḥddēytā’) = e não causaste a 

alegria = verbo Afel 2ª masculino singular perfeito < חדי. Aqui o Targum preserva a conjugação 

verbal, porém a raiz é distinta e o binyān utilizado é o Afel (causativo) e não o equivalente 

aramaico, que seria o Pael; o sentido é causativo. 

 No Salmo 89.43, a LXX traz εὔφρανας = tu causaste a alegria = verbo 2ª singular aoristo 

indicativo ativo < εὐφραίνω. Novamente o verbo grego aqui procura transportar o significado 

causativo do hebraico. O Targum tem a mesma forma do Salmo 30.2:  אחדיתא (’aḥddēytā’) = 

em não causaste a alegria = verbo Afel 2ª masculino singular perfeito < חדי. Aqui, contudo, 

utiliza-se o binyān equivalente ao hebraico, sentido causativo. 

 

________________ 

אלׁש  112  Qal perguntar; Piel indagar, inquirir, pedir esmola; Hifil deixar pedir, emprestar. 

 

 

 Temos nesses exemplos o Piel 3ª masculino singular perfeito e o Hifil 3ª masculino 

singular perfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino singular perfeito. Os significados são 

diferentes e não indicam sentido factitivo/causativo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 109.10  

ֹ֣יו   נ  ב  ּועּו  נֹ֣ י  ֹוַע  ְרׁ֗שּו  ְונֹ֤ ְוָ֝ד 

ם׃  יֶהּֽ ְרבֹות  ח   מ 

 

Sejam errantes e vagantes os seus filhos, e 

venham a pedir [esmolas], e busquem em 

seus lugares assolados. 

 

Êxodo 12.36  

ם   יִּ ְצַרָ֖ מִּ י  ֵ֥ ינ  ְּבע  ם  ָ֛ ע  ה  ן  ֵ֥ ֶאת־ח  ן  ַתֵ֨ נ  ה  יהו ַ֞ ַוּֽ

ם׃ פ  יִּ ּֽ ְצר  ּו ֶאת־מִּ ְָֽיַנְצלָ֖  ַוּֽ

 

O SENHOR deu graça ao povo aos olhos dos 

egípcios, e eles emprestavam a eles, e eles 

tiravam dos egípcios. 
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 No Salmo 109.10, a LXX tem ἐκβληθήτωσαν = deixem eles serem expulsos. O verbo 

grego aqui tem outro significado e, por isso, não é possível comparar com o hebraico; sentido 

causativo. O Targum traz    ויׁשאלון  (wîšǝălûn) = e eles pedirão = verbo Peal 3ª masculino plural 

imperfeito < ׁשאל. Aqui o aramaico mantém a conjugação sem sufixo pronominal, mesma raiz 

e significado, contudo, o binyān é distinto do hebraico; sentido simples. 

 Em Êxodo 12.36, a LXX traz um verbo com sentido diferente ἔχρησαν = eles fizeram 

uso de. Pelo fato do verbo ter um significado diferente do original hebraico não é possível a 

comparação; o sentido é simples. O Targum tem  ון ונ  יל   =  e eles emprestaram-lhes =   ְוַאׁשאִּ

conjunção mais verbo Afel 3ª plural imperfeito mais sufixo pronominal 3ª masculino plural 

imperfeito < ׁשאל. O aramaico procura transportar a raiz, a conjugação com sufixo, o binyān e 

o sentido do verbo hebraico; não há, contudo, indícios de sentido factitivo/causativo.  

 

________________ 

 .II Qal não há; Piel acalmar, tranquilizar; Hifil aplacar, acalmar ׁשבח  113

 

 

 Nesses exemplos, o Piel é a 2ª masculino singular imperfeito mais sufixo pronominal 3ª 

masculino plural e o sentido é factitivo (faz com que esteja quieto); o Hifil é o particípio 

masculino singular absoluto, com sentido causativo (faz aquietar). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 89.10  

יו   ל ֗ ַגָ֝ ֹוא  ְּבשֵ֥ ֹ֑ם  ַהי  ּות  אֹ֣ ְּבג  ל  ֹוׁש  מַ֭ ה  ֹ֣ ַאּת 

ה  ֵ֥  ׃ ַאּת 
 

Tu governas na majestade do mar, no 

levantar das suas ondas tu fazes com que 

estejam quietas. 

 

Salmo 65.8  

ֹון   ם ַוֲהמֵ֥ יֶה֗ ֹון ַּגל  ים ְׁשאֵ֥ מִּ ֹון ַיַ֭ ְׁשאֹ֣

ים׃ ּֽ מִּ  ְלא 

 

Faz aquietar o ruído dos mares, o ruído das 

suas ondas e a agitação dos povos. 
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 No Salmo 89.10, a LXX tem σὺ καταπραΰνεις = tu acalmas = pronome pessoal segunda 

pessoa singular comum, mais verbo 2ª comum singular presente indicativo ativo < 

καταπραΰνω. Aqui o sentido do verbo grego traz o sentido factitivo somente implicitamente no 

sentido do verbo (acalmar = tornar calmo). O Targum traz    תמאיכינון  (tam’ēykēynûn) = tu 

as abaixa = verbo Afel 2ª masculino singular imperfeito, mais sufixo pronominal 3ª masculino 

plural < מאך. Aqui o aramaico mantém a equivalência na conjugação, porém a raiz e o binyān 

são distintos do hebraico; sentido factitivo. 

 No Salmo 65.8, a LXX tem ὁ συνταράσσων = o que atribula = verbo particípio presente 

ativo nominativo masculino singular < συνταράσσω, aqui o grego procura manter a 

equivalência de conjugação com o hebraico, porém, o sentido do verbo é oposto ao hebraico, o 

sentido factitivo/causativo não é evidente. O Targum traz ממאיך (mam’eyk) = abaixa = verbo 

Afel particípio masculino singular < מאך. O aramaico aqui mantém a conjugação e o binyān, 

porém a raiz é distinta do hebraico; sentido factitivo.   

________________ 

 .I Qal quebrar, romper; Piel despedaçar, destruir; Hifil fazer romper ׁשבר  114

 

  

 Nos exemplos acima, o Piel está na 1ª comum singular imperfeito, o sentido factitivo é 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

 

Isaías 45.2  

ֹות   ר ַדְלתֹ֤ ֹ֑ ים ֲאַיש  ָ֖ ְך ַוֲהדּורִּ ל ֔ ֶנֹ֣יָך א  ֙י ְלפ  ֲאנִּ

֙ה  ַע׃ ְנחּוׁש  ּֽ י ַבְרֶזָ֖ל ֲאַגד  ֵ֥ יח   ּוְברִּ
 

 

Eu irei diante de ti, e as terras montanhosas 

farei com que se endireitem, as portas de 

bronze despedaçarei, e os ferrolhos de ferro 

farei com que sejam arrancados. 

 

Isaías 66.9  

י   ֵ֥ ֹ֑ה  ַהֲאנִּ ְיהו  ר  י אַמֹ֣ יד  ָ֖ אֹולִּ א  ְול ֵ֥

ְך׃  יִּ ּֽ ר ֱאֹלה  ַמֵ֥ י א  ְרּתִּ ַצָ֖ יד ְוע  ָ֛ י ַהמֹולִּ ֵּ֧ ם־ֲאנִּ  אִּ

 

 

Acaso eu faria com que se rompesse e não 

faria gerar? Diz o SENHOR, faria cerrar [a 

madre]? Diz o SENHOR. 
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implícito (fazer com esteja despedaçada); o Hifil é também a 1ª comum singular imperfeito e o 

sentido é causativo (fazer com que se rompa). 

 Em Isaías 45.2, a LXX tem συντρίψω = despedaçarei = verbo 1ª singular futuro 

indicativo ativo < συντρίβω. O verbo grego procura transportar a conjugação do hebraico e o 

significado; o sentido causativo pode ser perceptível no significado lexical (despedaçar = fazer 

em pedaços). O Targum traz     ְאַתַבר  = esmagarei = verbo Pael 1ª comum singular imperfeito 

 Aqui o aramaico procura manter a equivalência verbal na conjugação, pessoa, raiz e .תבר >

binyān correspondentes ao hebraico; sentido factitivo. 

 Em Isaías 66.9, tanto a LXX quanto o Targum trazem interpretações que impossibilitam 

a comparação das formas verbais utilizadas. 

________________ 

 I Qal tornar-se igual, tornar-se semelhante; Piel tornar algo igual, tornar algo ׁשוה  115

semelhante; Hifil equiparar, igualar, comparar. 

 

 O Piel de 3ª masculino singular imperfeito com sentido simples; o Hifil é a 2ª masculino 

plural imperfeito, com sentido causativo. Os significados são diferentes nesses exemplos. 

 Em Oséias 10.1, a LXX tem εὐθηνῶν = floresce = verbo particípio presente ativo 

nominativo masculino singular < εὐθηνέω. O grego procura transportar somente o significado 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Oseias 10.1  

י   ָ֖ ְּפרִּ ל  א ֔ ְשר  יִּ ֙ק  ּבֹוק  ב  ֶּגֶֹ֤פן  ְכר ֹ֣ ֹו  ־לֹ֑

ְלַאְר֔צֹו   ֹוב  ְכטֹ֣ ְזְּב֔חֹות  מִּ ַלּֽ ֙ה  ְרּב  הִּ ְר֗יֹו  ְלפִּ

ֹות׃  בּֽ יבּו ַמצ  ָ֖ יטִּ  ה 

 

 

 

Uma videira frondosa é Israel, ele gera fruto 

para ele mesmo, conforme a multidão de seu 

fruto fez multiplicar os altares, conforme o 

bem da terra fizeram boas estátuas. 

 

Isaías 46.5  

י  ּונִּ י ְתַדְמיָ֖ ֵ֥ ה׃ ְלמִּ ְדֶמּֽ י ְונִּ ּונִּ לָ֖  ְוַתְמׁשִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quem me fareis semelhante? E me fareis 

igual, e me comparareis, para que sejamos 

semelhantes? 
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do Piel hebraico; o sentido é simples, sem clara noção factitiva/causativa. O Targum traz uma 

interpretação em que não é possível fazer a comparação com o verbo hebraico. 

 Em Isaías 46.5, a LXX traz uma interpretação em que não traduz o verbo hebraico. O 

Targum tem  ּוַתשוֹון  = vós fareis semelhante  = verbo Afel 2ª masculino plural imperfeito < 

 Aqui o aramaico procura transportar tanto a raiz, a conjugação quanto o binyān equivalente .ׁשוי

ao hebraico; sentido factitivo. 

________________ 

 Qal não há; Piel arruinar, destruir, trazer ruína; Hifil destruir, arruinar, trazer ׁשחת  116

ruína. 

 

  

 Nesse exemplos, o Piel e o Hifil estão na 3ª masculino singular completo, o Piel tem o 

sentido factitivo (ter tornado arruinadas) enquanto o Hifil tem o sentido causativo (fazer com 

que se destruam). 

 Em Amós 1.11, a LXX, embora tenha uma leitura um pouco diferente, é possível 

identificar o verbo utilizado: ἐλυμήνατο = assolada = verbo 3ª singular aoristo indicativo médio 

< λυμαίνω. A tradução grega procura transportar o significado do hebraico; o sentido é factitivo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Amós 1.11  

י ֱא֔דֹום   ֹ֣ ְׁשע  ֙ה ּפִּ ה ַעל־ְׁשֹלׁש  ר ְיהו ֔ ַמֹ֣ ה א  כ ַ֚

ֹו   ְדפֵ֨ ַעל־ר  נּו  יֶבֹ֑ ֲאׁשִּ א  ל ֹ֣ ה  ָ֖ ע  ְוַעל־ַאְרּב 

י֙ו   חִּ א  ֶרב  ַע֙ד  ַבֶחֹ֤ ל  ף  ְטר ֹ֤ ַויִּ יו  ַרֲחמ ֔

ַצח׃ ה ֶנּֽ ר  ֵ֥ ֹו ְׁשמ  תָ֖  ַאּ֔פֹו ְוֶעְבר 

 

Assim diz o SENHOR a respeito das três 

transgressões de Edom, e do quarta não farei 

retornar, por perseguir com a espada a seu 

irmão, e ter tornado arruinadas as 

misericórdias dele, e despedaçou para sempre 

a sua ira, e a sua indignação retém 

perpetuamente. 

 

 

Daniel 8.24 

ית   ָ֖ ֹות ַיְׁשחִּ אֵ֥ ְפל  א ְבכ ֔חֹו ְונִּ ם כ חֹ֙ו ְול ֹ֣ ַצֹ֤ ְוע 

ה   ֹ֑ ש  יַח ְוע  ֹ֣ ְצלִּ ים ְוַעם־ ְוהִּ ָ֖ ֲעצּומִּ

ים׃  ּֽ  ְקד ׁשִּ

 

 

 

E ele fortalecerá a sua força, e não por sua 

força, e as [coisas] que são maravilhosas ele 

arruinará, e ele prosperará, e fará com que se 

destruam os fortes e o povo santo. 
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O Targum traz   יל  o aramaico aqui ,חבל   > destruiu = verbo Pael 3ª masculino singular =  ְוַחב 

traz uma raiz distinta do hebraico, porém transporta a conjugação e o binyān equivalente, o 

sentidos é factitivo. 

 Em Daniel 8.24, a LXX tem φθερεῖ89 = ele causará danos = verbo 3ª singular futuro 

indicativo ativo < φθείρω. A versão grega procura transportar o significado e o sentido causativo 

do verbo hebraico. Não existe Targum de Daniel para que possa ser comparado. 

________________ 

 .Qal perder filhos; Piel privar dos filhos, abortar; fazer abortar; Hifil abortar ׁשכל  117

 

  

Nesses exemplos, o Piel é o particípio ativo feminino singular com sentido factitivo (seja 

sem filhos), enquanto o Hifil é o particípio ativo masculino singular com sentido causativo (que 

venha abortar).  

  Em Êxodo 23.26, a LXX tem um adjetivo para traduzir o verbo hebraico, bem como o 

Targum; portanto, nesses casos não é possível a análise das formas verbais. 

 Em Oséias 9.14, a LXX tem ἀτεκνοῦσαν = faz sem filhos = verbo particípio presente 

ativo acusativo feminino singular < ἀτεκνόω. O grego procura transportar conjugação e 

significado equivalentes; o sentido é factitivo.  O Targum traz   יל  faz sem filhos = verbo = ַמתכִּ

 
89 O texto teodociânico (θ) traz a variante διαφθερεῖ = ele causará a destruição = verbo 3ª 

singular futuro indicativo ativo < διαφθείρω,  
 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Êxodo 23.26  

ְהֶיָ֛ה  א תִּ ָך ֶאת־ל ֵ֥ ה ְּבַאְרֶצֹ֑ ָ֖ ר  ַוֲעק 

א׃ ּֽ יָך ֲאַמל  ֶמָ֖ ר י  ְסַּפֵ֥  מִּ

 

Não haverá a que seja privada de filhos, a 

estéril, em tua terra, os números de seus dias 

cumprirei. 

 

Oséias 9.14  

ֶחם  ֶרֹ֣ ֶה֙ם  ן־ל  ּת  ן  ֹ֑ ּת  ַמה־ּתִּ ָ֖ה  ְיהו  ם  ֶהֵ֥ ן־ל  ּת 

ים׃ ּֽ ם צ ְמְׁקִּ יִּ ַדָ֖  ְוׁש 

 

Dá a eles SENHOR, o que darás a eles? 

Ventre que venha abortar e seios que 

sequem. 
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Afel particípio masculino singular absoluto < תכל. O aramaico transporta o significado, 

conjugação e sentido factitivo do verbo hebraico. 
________________ 

 Qal morar, habitar; Piel deixar morar, fazer morar; Hifil deixar morar, fazer ׁשכן  118

morar. 

 

  

Nesses exemplos, tanto o Piel quanto o Hifil são a 2ª comum singular perfeito; o Piel com 

sentido causativo (fazer habitar) e o também o Hifil (fazer habitar). 

 Em Jeremias 7.7, a LXX tem κατοικιῶ = farei habitar = verbo 1ª singular futuro 

indicativo ativo < κατοικίζω. Aqui o grego procura transportar o sentido causativo utilizando-

se de uma raiz com esse significado90. O Targum traz י  e eu farei habitar, farei com que = ְוַאשר 

habite = conjunção mais verbo Afel 1ª comum singular perfeito < י  O Targum procura .ְׁשר 

transportar a mesma conjugação verbal, contudo,  tem raiz diferente, e no lugar do Pael, que seria 

o equivalente aramaico para o Piel, utiliza-se do Afel (Hifil no hebraico); o sentido é causativo. 

 No texto de Ezequiel 32.4, a LXX tem ἐπικαθιῶ = farei assentar = verbo 1ª singular 

futuro do indicativo ativo < ἐπικαθίζω. O grego aqui procura uma conjugação equivalente, a 

 
90 Ver nota 40 para o sentido causativo dos verbos em -ίζω. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jeremias 7.7  

ר   ֶרץ ֲאֶׁשֵ֥ א ֶ֕ ה ּב  ֹום ַהֶז֔ קֹ֣ ֶאְתֶכ֙ם ַּבמ 

ם׃  ּֽ ם ְוַעד־עֹול  ָ֖ ן־עֹול  ם ְלמִּ יֶכֹ֑ ֹות  י ַלֲאבּֽ ּתִּ ַתָ֖  נ 

 

 

 

E vos farei habitar naquele lugar, na terra 

que dei aos vossos pais desde sempre e para 

sempre. 

Ezequiel 32.4  

ָך   יֶלֹ֑ ה ֲאטִּ ֶדָ֖ י ַהש  ֵ֥ ֶרץ ַעל־ְּפנ  א ֔ יָך ב  ֹ֣ ּוְנַטְׁשּתִּ

ם   יִּ ַמ֔ ַהש  ֹוף  ל־עֹ֣ כ  יָ֙ך  ֶל֙ ע 

ֶרץ׃  ּֽ א  ל־ה  ְמָךָ֖ ַחַיֵ֥ת כ  י מִּ ֵ֥ ְשַּבְעּתִּ  ְוהִּ

 

E te entregarei por terra, sobre o campo te 

lançarei, e habitarei e farei habitar contigo 

toda ave dos céus e se saciarão de ti o animal 

de toda a terra. 
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raiz tem significado distinto, porém próximo (fazer assentar), e novamente é utilizada uma raiz 

em -ίζω para transportar o sentido causativo.91 O Targum traz י  que é a forma idêntica à ,ְוַאשר 

utilizada em Jeremias 7.7, na análise feita acima. 

________________ 

 .Qal embriagar-se; Piel embriagar, embebedar; Hifil embriagar, embebedar ׁשכר   119

  

 Temos nesses exemplos, tanto o Piel quanto o Hifil de 1ª comum singular imperfeito, 

ambos com sentido factitivo (fazer com que estivessem embriagadas, embebedadas). 

 No  texto  de  Isaías  63.6,  a  LXX   omite   a   tradução   da   expressão   hebraica 

י ֹ֑ תִּ ם ַּבֲחמ  ָ֖ ינּון não sendo possível analisar. O Targum traz , ַוֲאַׁשְכר   e os esmagarei = ְוְאדֹוְששִּ

= conjunção mais verbo Afel 1ª singular imperfeito, mais sufixo pronominal 3ª masculino plural 

 O aramaico procura transportar a mesma conjugação do verbo hebraico, porém com .ְדַׁשׁש >

uma raiz de significado distintos e binyān Afel, em lugar de um Pael correspondente; o sentido é 

factitivo. 

 Em Deuteronômio 32.42, a LXX traz μεθύσω = embebedarei = verbo 1ª singular futuro 

indicativo ativo < μεθύσκω. No grego o sentido factitivo é inferido pelo significado da raiz 

 
91 Ver nota 40. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 63.6  

י   ְּבַאּפִּ֔ י֙ם  ַעמִּ ּוס  בֹ֤ י  ְוא  ֹ֑ תִּ ַּבֲחמ 

ם׃ ס ּֽ ְצח  ֶרץ נִּ ָ֖ א  יד ל  ֵ֥  ְואֹורִּ

 

 

 

E eu esmaguei povos em minha ira, e os fiz 

embriagados em meu furor, e fiz cair por 

terra o sangue (a força) deles. 

Deuteronômio 32.42  

ר   ֹ֑ ש  ּב  ל  ּת אַכֹ֣ י  ָ֖ ְוַחְרּבִּ ם  ֔ ד  מִּ ַצ֙י  חִּ

ּֽב׃  ֹות אֹוי  אׁש ַּפְרעֵ֥ ר ָ֖ ה מ  ְבי ֔ ֙ל ְוׁשִּ ל  ם ח  ַדֹ֤  מִּ

 

 

 

Fiz com que estivessem embebedadas as 

minhas setas com sangue, e a minha espada 

consome carne, do sangue do ferido e do 

cativo, desde a cabeleira da cabeça do 

inimigo. 
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verbal (embebedar, tornar embebido). O Targum tem   י  eu embebedarei = verbo Pael 1ª =  ֲאַרו 

comum singular imperfeito < רוי. Aqui temos a mesma conjugação, a raiz diferente e o 

significado verbal e o binyān equivalentes ao hebraico; o sentido é factitivo. 

________________ 

 .I Qal enviar; Piel deixar ir, soltar, mandar embora; Hifil soltar, enviar ׁשלח  120

 

 Nos exemplos acima temos tanto o Piel quanto o Hifil na 1ª comum singular perfeito. A 

sintaxe e o significado são idênticos; o sentido factitivo está presente em ambas as formas. 

 No texto de Jeremias 24.10, a LXX tem ἀποστελῶ = eu enviarei = verbo 1ª singular 

futuro indicativo ativo < ἀποστέλλω. O texto grego não traz qualquer sentido factitivo/causativo 

aparente ou implícito. O Targum traz    י ר   e incitarei = verbo Pael 1ª comum singular =  ַוֲאג 

imperfeito < גרי. O aramaico aqui preserva a conjugação e o binyān equivalente ao hebraico, 

porém a raiz tem sentido distinto; sentido factitivo. 

 Em Levítico 26.22, a LXX traz o mesmo verbo acima analisado de Jeremias 24.10 

(ἀποστέλλω), também sem nenhuma indicação aparente ou implícita de sentido 

factitivo/causativo. O Targum tem a mesma forma verbal já analisada em Jeremias 24.10. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jeremias 24.10  

ב   ֹ֣ ע  ר  ֶאת־ה  ֶרב  ֶאת־ַהֶחָ֖ ם  ב ֔

ה   מ ֔ ֲאד  ה  ל  ַעֹ֣ מ  ֙ם  מ  ַעד־ּת  ֶבר  ֹ֑ ְוֶאת־ַהד 

ם׃ פ  יֶהּֽ ם ְוַלֲאבֹות  ֶהָ֖ י ל  ּתִּ ַתֵ֥  ֲאֶׁשר־נ 

 

 

 

E farei que seja enviada sobre eles a espada 

e a fome e a peste, até que sejam consumidos 

sobre a terra que dei a eles e aos seus pais. 

 

Levítico 26.22  

ה   ֹ֣ ְכל  ֶד֙ה ְוׁשִּ ם ֶאת־ַחַיֹ֤ת ַהש  ֶכֶ֜ ב 

ם  ֶאת־ְּבֶהְמְּתֶכ֔ ֙ה  ית  ֙ ְכרִּ ְוהִּ ם  ֶאְתֶכ֔

ם׃  יֶכּֽ מּו ַדְרכ  ַׁשָ֖ ם ְונ  ה ֶאְתֶכֹ֑ יט  ָ֖ ְמעִּ  ְוהִּ

 

 

 

E farei que seja enviado sobre vós o animal 

do campo, e fará com que vós fiqueis sem 

filhos, e exterminará os vossos animais, e fará 

com que vós sejais reduzidos, e os vossos 

caminhos serão desertos. 
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________________ 

 Qal ser terminado, ser acabado; Piel tornar intacto, reparar, reembolsar; Hifil ׁשלם  121

levar a cabo, consumar. 

 

  

Nos exemplos acima, tanto o Piel quanto o Hifil estão na 3ª masculino plural perfeito; o 

Piel tem sentido factitivo (ser cumprido, estar completo), enquanto o Hifil tem sentido causativo 

(fazer a paz, fazer as pazes)ֿ. 

 Em Isaías 19.21, a LXX traz ἀποδώσουσιν = retribuirão = verbo 3ª plural futuro 

indicativo ativo < ἀποδίδωμι. O grego aqui procura uma tradução equivalente, porém não é 

perceptível qualquer sentido factitivo/causativo. O Targum tem    ון יַׁשְלמ   e executarão, e =   וִּ

cumprirão = verbo Pael 3ª masculino plural imperfeito < ׁשלם. O aramaico nessa passagem 

mantém a equivalência de conjugação, raiz e binyān correspondentes ao hebraico; o sentido 

factitivo pode ser inferido pelo significado da raiz (fazer com que esteja completo, cumprido). 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Isaías 19.21  

ם ֶאת־  יִּ ְצַרָ֛ ּו מִּ ְדעֵ֥ ם ְוי  יִּ ְצַר֔ ֙ה ְלמִּ ע ְיהו  ְונֹוַדֹ֤

ה   ְנח ֔ ּומִּ ֶזַֹ֣בח  ְבדּ֙ו  ּֽ ְוע  ּוא  ַההֹ֑ ֹום  ַּביֹ֣ ָ֖ה  ְיהו 

ָ֖ה  יהו  ֶָֽדר ַלּֽ ֵ֥ ְדרּו־נ   ׃ ְונ 
 

 

 

 

 

 

E o SENHOR aos egípcios e conhecerão o 

SENHOR naquele dia e oferecerão sacrifício 

e oferta e farão votos ao SENHOR e [os 

votos] serão cumpridos. 

Josué 10.1  

י־ ּֽ ם כִּ לִַּ֗ ֶלְך ְירּוׁש  ֶדק ֶמֹ֣ י־ֶצֶ֜ נִּ ַע ֲאד ּֽ ְׁשמ ֵ֨ יֹ֩ כִּ ַוְיהִּ

ר   ַכֲאֶׁשֵ֨ ּ֒ה  ימ  ַוַיֲחרִּ ַעיָ֮  ֶאת־ה  ַע  ֹ֣ ְיהֹוׁש  ד  ַכֵ֨ ל 

י   ַעָ֖ ל  ה  ֵ֥ ש  ן־ע  כ  ּה  ּוְלַמְלכ ֔ יחֹ֙ו  ירִּ ּֽ לִּ ה  ֹ֤ ש  ע 

י   ְוכִֵּ֨ ּה  ֹ֑ ְבעֹון֙ ֶאת־ּוְלַמְלכ  גִּ י  ֹ֤ י ְׁשב 

ם׃  ּֽ ְרּב  ּו ְּבקִּ ְהיָ֖ ּֽ ל ַויִּ א ֔ ְשר   יִּ

 

 

E aconteceu que ouvindo Adonizedeque, o 

rei de Jerusalém, pois tomou Josué a Ai e a 

destruíra, como fez com Jericó e ao seu rei, 

assim fez a Ai e ao seu rei, pois fizeram as 

pazes com os moradores de Gibeão com 

Israel e os que estavam no meio deles. 
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 No texto de Josué 10.1, a LXX traz αὐτομόλησαν = eles passaram para o outro lado, 

desertaram = verbo 3ª plural aoristo indicativo ativo < αὐτομολέω. O verbo grego procura uma 

conjugação equivalente, contudo a raiz utilizada procura uma interpretação do verbo grego sem 

sentido factitivo/causativo. O Targum traz    ו ימ   eles fizeram as pazes = verbo Afel 3ª =  ַאׁשלִּ

masculino plural imperfeito < ׁשלם. O Targum procura manter a equivalência verbal com o 

hebraico em todos os sentidos: raiz, conjugação, binyān e sentido causativo. 

________________ 

 ,Qal ouvir, escutar, prestar atenção; Piel fazer ouvir, convocar; Hifil fazer ouvir ׁשמע  122

anunciar, proclamar. 

  

 

Nesses exemplos temos o Piel e o Hifil na mesma conjugação: 3ª masculino singular 

imperfeito; o Piel com sentido causativo (fazer convocar) e o Hifil com o mesmo sentido (fazer 

com que se ouça, fazer ouvir). 

 No texto de 1Samuel 23.8, a LXX tem παρήγγειλεν = ordenou = verbo 3ª singular 

aoristo indicativo ativo < παραγγέλλω. O texto grego procura uma tradução ativa sem claros 

sentidos factitivo/causativos. O Targum tem  ּוכַנׁש = reuniu = verbo Peal 3ª singular masculino 

perfeito; nessa passagem, o Targum traduz, por meio de uma raiz com outro significado; a 

conjugação e o binyān também não são os equivalentes ao hebraico; sentido simples. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Samuel 23.8  

ה  ֹ֑ מ  ְלח  ַלמִּ ם  ָ֖ ע  ל־ה  ֶאת־כ  ּול  אָ֛ ׁש 

יו׃ ּֽ ׁש  ד ְוֶאל־ֲאנ  ָ֖ וִּ ּור ֶאל־ד  צֵ֥ ה ל  יל ֔ ֶדת ְקעִּ ֶרֹ֣  ל 

 

 

E Saul fez com que se convocasse todo o 

povo para a guerra, para descer à fortaleza a 

Queila, para cercar Davi e seus homens.  

 

Isaías 42.2  

א־ ְול ּֽ א  ֹ֑ ש  יִּ א  ְול ֹ֣ ק  ְצַעָ֖ יִּ א  ּוץ    ל ֵ֥ ַּבחָ֖

ֹו׃   קֹולּֽ

 

 

Não gritará e não se levantará, e não fará 

com que se ouça na rua a sua voz. 
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 Em Isaías 42.2, a LXX tem οὐδὲ ἀκουσθήσεται = não se fará ouvir  = advérbio de 

negação mais verbo 3ª singular futuro do indicativo passivo < ἀκούω. Nesse caso, o grego 

procurou  traduzir  o  significado  causativo com  o  uso  da  voz   passiva. O  Targum  traz   ים ְירִּ

יה ל  א ק  ר  א   ְבב  ְול   = e não fará erguer na floresta a sua voz = o verbo é um Afel a 3ª masculino 

singular imperfeito  < רום. Aqui o Targum utiliza-se da mesma conjugação e binyān, porém, a 

tradução traz uma interpretação para o significado do verbo hebraico; sentido factitivo. 

________________ 

 .Qal não há; Piel desarraigar, erradicar; Hifil criar raízes, lançar raízes ׁשרׁש   123

 

 Nos exemplos acima, tanto o Piel quanto o Hifil estão na 3ª masculino singular imperfeito. 

Os significados dos verbos são diferentes; contudo, o sentido factitivo são perceptíveis em ambos 

os contextos. 

 No texto de Jó 31.12, a LXX tem ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν = destrói desde a raiz = o  verbo 

utilizado é a 3ª masculino singular aoristo do indicativo ativo < ἀπόλλυμι. Aqui o grego fez 

uma pequena interpretação procurando um significado parecido com o verbo hebraico, porém, 

sem se preocupar em dar um sentido factitivo/causativo. O Targum traz   מתלׁשא (mǝtallǝšāʼ) 

= é arrancada = verbo Pael particípio feminino singular < תלׁש. O aramaico tem uma 

conjugação verbal e raiz diferentes; procura, entretanto, transportar o significado e o binyān 

equivalentes; sentido factitivo. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Jó 31.12  

ל־  ְבכ  ּוּֽ ל  ֹ֑ ּת אכ  ֹון  ַעד־ֲאַבדֹ֣ יא  ַ֭ הִּ ׁש  ֹ֣ א  י  ֹ֤ כִּ

י  ֹ֣ תִּ ּוא   ׃ ְּתבָ֖
 

Pois fogo é que consome até a destruição, e 

toda a minha colheita será arrancada. 

Salmo 80.10  

 ֵ֥ נִּ ֶנֹ֑יה   ּפִּ ְלפ  א־ית   ַוְּתַמל  יה   ֶׁש֗ ר  ׁש ָ֝

ֶרץ׃  ּֽ  א 

 

Tu fizeste com que fosse virada, e ela 

erradicou as suas raízes, e fez com que se 

enchesse a terra. 
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 No Salmo 80.10, a LXX traz κατεφύτευσας = plantou = verbo 2ª singular aoristo 

indicativo ativo < καταφυτεύω. O verbo grego aqui procura transportar a conjugação 

equivalente e significado. Contudo, não há indícios de sentido factitivo/causativo. O Targum tem 

 e tu tomará raízes  = conjunção verbo Pael 2ª masculino singular = (wǝšārēštāʼ)  וׁשרׁשתא  

perfeito < ׁשרׁש. O aramaico aqui tem uma conjugação diferente, a mesma raiz e o sentido 

causativo. 

________________ 

 .I Qal ; Piel marcar, fazer marca; Hifil marcar, fazer marca תוה  124

 

 Aqui temos o Piel 3ª masculino singular imperfeito e o Hifil 2ª masculino singular 

imperfeito, nos dois casos o sentido factitivo é implícito (tornar marcado).  

 No texto de 1Samuel 21.14, a LXX tem ἐτυμπάνιζεν = e ele feria, machucava92  = verbo 

3ª singular imperfeito indicativo ativo < τυμπανίζω93. O grego procura manter uma conjugação 

que dê sentido ao texto, porém utiliza-se de uma raiz com significado diferente. Não é claro se o 

 
92 Literalmente torturava. 
93 Ver nota 40. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

1Samuel 21.14  

ם  ֹ֑ ד  ל ְּבי  ָ֖ ְתה ל  ם ַויִּ יֶה֔ ינ  ֹ֣ ֹו ֶאת־ַטְעמֹ֙ו ְּבע  ַוְיַׁשנֹ֤

ֹו ֶאל־ ירָ֖ ֹוֶרד רִּ ַער ַויֵ֥ ֹות ַהַש֔ ַעל־ַדְלתֹ֣

ֹו׃ נּֽ   ְזק 

 

 

 

E mudou o seu juízo aos olhos deles, e agiu 

como louco entre suas mãos, e rabiscava as 

folhas dos portões, e deixava descer a sua 

saliva pela barba.  

 

 

Ezequiel 9.4  

יר   עִּ֔ ה  ֹוְך  ְּבתֹ֣ ֲעב ֙ר  יו  ל ֔ א  ֙ה  ְיהו  אֶמר  ַוי ֹ֤

ם   ֹ֑ לִּ  ּוׁש  ְירּֽ ֹוְך  ֹות ְּבתָ֖ ְצחֹ֣ ַעל־מִּ ו  ּת ֶ֜

ל־  כ  ל  ַעַ֚ ים  קִּ֔ ְוַהֶנֱֹ֣אנ  י֙ם  חִּ ֱאנ  ַהֶנּֽ ים  ׁשִּ֗ ֲאנ  ה 

ּה׃ַהּתֹ֣  ּֽ ֹות ְּבתֹוכ  ַנֲעשָ֖ ֔בֹות ַהּֽ  ֹוע 
 

E disse o SENHOR para ele: passa entre a 

cidade, no meio de Jerusalém, e tu marcarás 

com um sinal as testas dos homens que 

suspiram e gemem sobre todas as 

abominações que são cometidas no meio 

dela. 
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uso da raiz procura indicar um sentido factitivo/causativo. O Targum traz יט ר   fazendo = ּומס 

marcas  = verbo Pael particípio masculino singular < סרט. O aramaico tem conjugação e raiz 

diferentes, contudo, procura transportar o significado e o binyān equivalentes ao hebraico; o 

sentido é factitivo. 

 Em Ezequiel 9.4, a LXX traz a expressão δὸς τὸ σημεῖον = faz um sinal; sendo assim, 

não há verbo correspondente para comparar. O Targum tem    רׁשֹום  = tu farás uma marca = ְותִּ

verbo Peal 2ª singular masculino imperfeito < רׁשם; Aqui o aramaico tem uma conjugação, raiz 

e binyān distintos do hebraico; porém, mesmo assim, o significado da raiz procura trazer um 

sentido factitivo (fazer uma marca, fazer que esteja marcado). 

________________ 

הנת  125  I Qal  cantar, celebrar, lamentar ; Piel cantar, celebrar, lamentar; Hifil cantar, 

celebrar, lamentar. 

 

  

Nos exemplos acima, o Piel é a 3ª masculino plural imperfeito e o Hifil a 3ª masculino 

plural perfeito; os sentidos factitivo/causativo não são claros nos exemplos. 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Juízes 5.11  

ם   ֹ֤ ׁש  ים  ַמְׁשַאּבִּ֔ ין  ַ֚ ּב  ים  ְצצִּ֗ ְמַחּֽ ֹול  קֹ֣  מִּ

ז   ָ֛ ל א  ֹ֑ א  ְשר  ֹו ְּביִּ ְרז נָ֖ ת ּפִּ ְדק ֵ֥ ה צִּ ֹות ְיהו ֔ ְדקֹ֣ צִּ

ה׃  ּֽ ים ַעם־ְיהו  ָ֖ רִּ ּו ַלְשע  ְרדֵ֥  י 

 

Da voz dos flecheiros entre os depósitos de 

água, ali eles celebrarão as justiças do 

SENHOR, justiças dos camponeses em 

Israel, então, descerá aos portões o povo do 

SENHOR.  

 

Oséias 8.9  

ֹו   לֹ֑ ד  ֹ֣ ּבֹוד  ֶרא  ֶּפָ֖ ַא֔שּור  ּו  לֹ֣ ע  ֙ה  מ  י־ה ֙ ּֽ כִּ

ם  יִּ ים׃ ֶאְפַרָ֖ ּֽ בִּ  ֲאה 

 

 

 

Pois eles subiram à Assíria, um jumento 

selvagem, sozinho, por ele mesmo, Efraim 

celebrou amores. 
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 Em Juízes 5.11, a LXX tem δώσουσιν (Jda. 5:11 LXT) = darão; devido ao fato do verbo 

não traduzir o significado do hebraico, não é possível a análise. O Targum traz uma longa 

interpretação em que não é possível analisar o verbo correspondente ao hebraico. 

 Em Oséias 8.9, a LXX procura traduzir o hebraico por meio da expressão: δῶρα 

ἠγάπησαν = amaram presentes. Nesse texto verificamos que se traduz a expressão, mas não há 

verbo grego correspondente ao original hebraico; o sentido é simples. O Targum traz também 

uma interpretação em que não se traduz o verbo hebraico, mas traz uma interpretação:    ְבַיד

ו ימ  רחִּ דִּ א   pelas mãos dos povos que eles amaram; sendo assim, não é possível =   ַעְמַמי 

comparar com o texto hebraico; sentido simples. 

 

________________ 

 .Qal não há; Piel detestar, abominar; Hifil agir de maneira abominável תעב  126

 

 Aqui temos tanto o Piel quanto o Hifil na 3ª masculino singular imperfeito: o Piel com 

sentido factitivo (tornar abominável) e o Hifil com sentido ativo simples (fazer abominável). 

 No Salmo 106.40, a LXX tem ἐβδελύξατο = fez detestável = verbo 3ª singular aoristo 

indicativo médio < βδελύσσω. Nesse exemplo o grego procura manter o significado e a 

conjugação, além de utilizar-se da voz média para transportar o sentido factitivo (fazer 

RELAÇÃO PIEL / HIFIL 

Piel Hifil 

Salmo 106.40  

ֹו   ֹ֣ה ְּבַעמֹ֑ ף ְיהו  ַחר־ַאֹ֣ ּֽ ֹו׃ַויִּ תּֽ  ֶאת־ַנֲחל 

 

 

 

 

 

E se acendeu a ira do SENHOR contra o seu 

povo, e tornou abominável a sua herança. 

 

 

1Reis 21.26  

ְככ ֙ל  ים  ֹ֑ לִּ ל  ַהּגִּ י  ֹ֣ ַאֲחר  ֶכת  ֶלָ֖ ל  ד  ְמא ֔

ה   ְיהו ֔ יׁש  ֹ֣ הֹורִּ ֲאֶׁש֙ר  י  ֔ ֱאמ רִּ ה  ּו  שֹ֣ ע  ר  ֲאֶׁשֹ֣

ל׃ ס  ּֽ א  ְשר  י יִּ ֵ֥ ָ֖י ְּבנ  ְּפנ   מִּ

 

 

E fez muitas abominações seguindo após os 

ídolos, conforme tudo o que fizeram os 

amorreus, que expulsou o SENHOR diante 

dos filhos de Israel. 
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detestável).  O Targum traz    ורחיק  = baniu = verbo Pael 3ª masculino singular perfeito < רחק. 

O aramaico traz conjugação e raiz diferentes, transporta o binyān correspondente ao hebraico, 

porém, o sentido factitivo não é evidente. 

 Em 1Reis 21.26, a LXX tem ἐβδελύχθη = ele se fez detestável = verbo 3ª masculino 

singular aoristo indicativo passivo < βδελύσσω. É utilizada a mesma raiz encontrada no Salmo 

106.40, porém, aqui, na voz passiva, transportando um sentido recíproco mais do que 

factitivo/causativo. O Targum traz  ele cometeu crime = verbo Afel 3ª masculino =   ְוַארַׁשע  

singular perfeito < רׁשע. A raiz e a conjugação são distintas do hebraico, contudo, o binyān e o 

sentido causativo são equivalentes. 
________________ 

 

 Após a análise das 126 raízes, temos abaixo os vários recortes possíveis, comparando os 

verbos em Piel e Hifil em equivalência com as traduções da LXX e do Targum. 

 

TABELA 1 

EQUIVALÊNCIA DE SENTIDO FACTITIVO ENTRE O TARGUM E A LXX 

 

 

 Verificamos que cinco verbos concordam no sentido factitivo no Piel/Hifil, na LXX e 

no Targum. Essa concordância evidencia que, nesses casos, o sentido factitivo era aceito para o 

significado desses verbos sem diferenças de sentido entre o Piel e o Hifil. 

 

 

N.º RAIZ PI. VS LXX HI. VS LXX

   

3 אמץ factitivo Am 2.14 factitivo factitivo Pael factitivo Sl 27.14 factitivo factitivo Pael

5 בהל factitivo Jó 22.10 factitivo factitivo Pael factitivo Jó 23.16 factitivo factitivo Pael

22 I חלל factitivo Sl 89.34(35) factitivo factitivo Afel factitivo Ez 39.7 factitivo factitivo Afel

87 קדׁש factitivo 1Re 8.64 factitivo factitivo Pael factitivo 2Sm 8.11 factitivo factitivo Afel

100 רחק factitivo Is 6.12 factitivo factitivo Pael factitivo Sl 103.12 factitivo factitivo Afel

TAR. TAR.
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TABELA 2 

PIEL/HIFIL CAUSATIVOS COM CONCORDÂNCIA NA LXX E TARGUM 

 

 

 No caso do sentido causativo, três verbos concordam nesse sentido no Piel/Hifil e na LXX 

Targum, mostrando uma concordância menor do que no caso do sentido factitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º RAIZ PI. VS LXX HI. VS LXX

   

51 נחל causativo Js 13.32 causativo causativo Afel causativo Zc 8.12 causativo causativo Afel

75 עׂשר causativo Dt 14.22 causativo causativo Pael causativo Dt 26.12 causativo causativo Pael

118 ׁשכן causativo Jr 7.7 causativo causativo Afel causativo Ez 32.4 causativo causativo Afel

TAR. TAR.
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TABELA 3  

PIEL CAUSATIVO SEM CONCORDÂNCIA PLENA DE EQUIVALÊNCIA COM A 

LXX E O TARGUM 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse recorte, verifica-se que para as formas em Piel com sentido causativo, não há 

concordância plena na tradução da LXX e do Targum. 

N.º RAIZ PI. VS LXX

 

4 ארב causativo Jz 9.25 causativo causativo Peal

8 בער 
II

causativo Êx 22.4[5] simples simples Peal

10

ברה 

 =

ברא 

causativo Lm 4.10 passivo Peal

14 גבר causativo Ec 10.10 causativo recíproco Hitpaal

16 גלה causativo Is 22.8 factitivo factitivo Pael

18 חטא causativo Lv 14.52 causativo passivo Hitpaal

19 חיה causativo Sl 22.29[30] simples simples Peal

31 ידע causativo Jó 38.12 simples simples Peal

33 ילד causativo Êx 1.21  

35 יׁשב causativo Ez 25.4 causativo simples Peal

39 I כזב causativo Pv 14.5 simples factitivo Pael

42 כׁשל causativo Ez 36.14 factitivo factitivo Itpeel

51 נחל causativo Js 13.32 causativo causativo Afel

61 סבב causativo 2Sm 14.20 simples causativo Afel

65 I עבר causativo Jó 21.10 causativo Peal

75 עׂשר causativo Dt 14.22 causativo causativo Pael

80 פקד causativo Is 13.4 causativo simples Pael

88 קום causativo Et 9.32 sinples passivo Itpaal

89 I קטר causativo Is 65.7 sinples simples Afel

104 רקד causativo Jó 21.11 sinples causativo Pael

118 ׁשכן causativo Jr 7.7 causativo causativo Afel

122 ׁשמע causativo 1Sm 23.8 sinples simples Peal

TAR.
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TABELA 4 

PIEL FACTITIVO SEM EQUIVALÊNCIA PLENA COM A LXX E O TARGUM 

                            

N.º RAIZ   PI. VS LXX TAR.  HI. VS LXX TAR. 

                 

 factitivo Am 2.14 factitivo factitivo Pael  factitivo Sl 27.14 factitivo factitivo Pael  אמץ  3

 factitivo Jó 22.10 factitivo factitivo Pael  factitivo Jó 23.16 factitivo factitivo Pael  בהל  5

 factitivo Ez 13.11 passivo factitivo Pael  passivo Is 7.6 causativo causativo Pael  בקע  9

 factitivo Dn 11.35 factitivo      causativo Jr 4.11   simples Pael  ברר  11

13 
  גאל

II 
 factitivo M 1.7 passivo factitivo Pael  factitivo Is 63.3       

 factitivo Et 3.1 factitivo factitivo Pael  recíproco Lm 1.9 passivo recíproco Itpaal  גדל  15

 factitivo Sl 147.13 factitivo factitivo Pael  factitivo Mq 7.18 simples factitivo Afel  חזק  17

 factitivo Sl 119.98 causativo factitivo Pael  factitivo Sl 19.7(8) factitivo factitivo Afel  חכם  20

 I  factitivo חלל 22
Sl 

89.34(35) 
factitivo factitivo Afel  factitivo Ez 39.7 factitivo factitivo Afel 

 factitivo Jó 36.15     Peal  factitivo Is 58.11 passivo factitivo Peal  חלץ  24

 factitivo Sl 8.5(6) factitivo factitivo Pael  causativo Is 32.6 simples causativo Pael  חסר  26

 factitivo Jó 24.16 causativo recíproco Itpeel  factitivo Lv 15.3 factitivo factitivo Peal  חתם  27

 factitivo Jr 51.56 passivo recíproco Itpeel  factitivo Is 9.4 causativo factitivo Itpeel  חתת  28

 factitivo Jó 15.30 volitivo simples Peal  causativo Is 42.15 factitivo factitivo Pael  יבׁש  29

 factitivo Ec 10.15 causativo recíproco Pael  factitivo Is 43.24   causativo Afel  יגע  30

 factitivo Pv 3.6 causativo factitivo Pael  recíproco Pv 4.25 simples factitivo Pael  יׁשר  36

 factitivo 1Sm 6.6 factitivo factitivo Pael  recíproco Zc 7.11 simples factitivo Pael  כבד  37

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo factitivo Pael  factitivo Jr 34.11   factitivo Pael  כבׁש  38

 factitivo Sl 78.4 factitivo factitivo Pael  causativo Sl 83.4 simples factitivo Afel  כחד  40

 factitivo Dt 32.21 factitivo causativo Afel  factitivo Jr 8.19 causativo factitivo Afel  כעס  41

 factitivo Ec 12.3 passivo passivo Itpaal  factitivo Lv 26.22 causativo factitivo Afel  מעט  46

 factitivo Êx 1.14 factitivo factitivo Afel  factitivo Êx 23.21   simples Pael  מרר  47

 factitivo Ed 8.36 causativo      causativo 2Sm 17.13 simples simples Itpaal  נשא  56

 I  factitivo Gn 41.51 factitivo factitivo Afel  causativo Jó 39.17 causativo causativo Afel נׁשה 57
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 factitivo Sl 107.14 simples factitivo Peal  causativo Jr 12.3   simples Afel  נתק  59

 factitivo 2Sm 15.31 simples factitivo Palpel  recíproco Gn 31.28 recíproco recíproco Afel  סכל  63

 I  factitivo Is 24.1 factitivo simples Pael  reflexivo 2Sm 19.20 simples recíproco Peal עוה 67

69 
  ענה

II 
 factitivo 2Re 17.20 factitivo factitivo Peal  factitivo Sl 55.20 factitivo simples Afel 

 factitivo Mq 3.9 simples simples Pael  factitivo Jó 9.20 factitivo factitivo Afel  עקׁש  73

 factitivo Nm 15.8 causativo factitivo Pael  causativo Is 29.14 factitivo simples Peal  פלא  77

 factitivo Sl 22.9 causativo simples Peal  factitivo Is 5.29 simples simples Peal  פלט  78

 factitivo 1Cr 10.8 factitivo factitivo Pael  factitivo 2Cr 29.34 factitivo simples Pael  פׁשט  82

 factitivo 1Cr 19.5 causativo factitivo Pael  causativo Is 61.11 factitivo factitivo Pael  צמח  83

 factitivo Sl 88.14 simples simples Pael  causativo Am 9.10 simples simples Afel  קדם  86

 factitivo 1Re 8.64 factitivo factitivo Pael  factitivo 2Sm 8.11 factitivo factitivo Afel  קדׁש  87

 factitivo Pv 23.17 factitivo factitivo Peal  causativo Sl 78.58 causativo causativo Afel  קנא  91

 I  factitivo 2Re 10.32 factitivo factitivo Pael  causativo Lv 14.43 factitivo factitivo Pael קצה 92

93 
  קצר

II 
 factitivo Sl 102.24   recíproco Itpeel  factitivo Sl 89.46 factitivo factitivo Pael 

 factitivo Sl 65.5 recíproco causativo Pael  causativo Êx 29.4 causativo causativo Pael  קרב  94

95 
  קרה 

II 
 factitivo Ne 3.3 simples      causativo Gn 27.20 simples simples Pael 

 I  factitivo Jz 9.29 causativo factitivo Pael  recíproco Jz 20.38 simples factitivo Peal רבה 97

 factitivo Is 6.12 factitivo factitivo Pael  factitivo Sl 103.12 factitivo factitivo Afel  רחק  100

 factitivo 2Cr 16.10 factitivo factitivo Itpeel  causativo Jz 9.53 simples simples Peal  רצץ  103

 factitivo Êx 39.3 passivo factitivo Pael  factitivo Jó 37.18 factitivo simples Peal  רקע  105

 factitivo Ez 24.5 factitivo      causativo  רתח  106
Jó 

41.31(23) 
factitivo factitivo Afel 

 factitivo Ez 7.19 factitivo passivo Peal  factitivo Sl 147.14 factitivo factitivo Peal  שבע  107

   factitivo Sl 107.41 simples factitivo Pael  recíproco Jó 36.22 factitivo recíproco  שגב  108

     I  factitivo Is 44.25 factitivo factitivo Pael  causativo Pv 17.8 factitivo שכל 110

 factitivo Sl 30.2 causativo causativo Afel  factitivo Sl 89.43 causativo causativo Afel  שמח  111
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113 
  ׁשבח

II 
 factitivo Sl 89.10 factitivo factitivo Afel  causativo Sl 65.8 simples factitivo Afel 

114 
  ׁשבר 

I 
 factitivo Is 545.2 causativo factitivo Pael  causativo Is 66.9       

     factitivo Am 1.11 factitivo factitivo Pael  causativo Dn 8.24 causativo  ׁשחת  116

 factitivo Êx 23.26        causativo Os 9.14 factitivo factitivo Afel  ׁשכל  117

 factitivo Is 63.6   factitivo Afel  factitivo Dt 32.42 factitivo factitivo Pael  ׁשכר  119

120 
  ׁשלח

I 
 factitivo Jr 24.10 simples factitivo Pael  factitivo Lv 26.22 simples factitivo Pael 

 factitivo Is 19.21 simples factitivo Pael  causativo Js 10.1 simples causativo Afel  ׁשלם  121

 factitivo Jó 31.12 simples factitivo Pael  factitivo Sl 80.10 simples causativo Pael  ׁשרׁש  123

 I  factitivo 1Sm 21.14 simples factitivo Pael  factitivo Ez 9.4   factitivo Peal תוה 124

 factitivo Sl 106.40 factitivo simples Pael  simples 1Re 21.26 recíproco causativo Afel  תעב  126

 

Verifica-se nesse recorte que o sentido factitivo é o mais utilizado no contexto de 

significado da Bíblia Hebraica, mas que nem sempre esse sentido é compreendido pela versão da 

LXX e do Targum. 
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TABELA 5 

PIEL FACTITIVO COM HIFIL CAUSATIVO SEM EQUIVALÊNCIA PLENA COM A 

LXX E O TARGUM 

 

 Nesse recorte verifica-se verbos em Piel que têm diferença de sentido com o Hifil e que 

podem ser verificados no uso da Bíblia Hebraica e que também não concordam sempre nas 

traduções da LXX e do Targum. 

 

 

N.º RAIZ PI. VS LXX HI. VS LXX

   

11 ברר factitivo Dn 11.35 factitivo causativo Jr 4.11 simples Pael

26 חסר factitivo Sl 8.5(6) factitivo factitivo Pael causativo Is 32.6 simples causativo Pael

29 יבׁש factitivo Jó 15.30 volitivo simples Peal causativo Is 42.15 factitivo factitivo Pael

40 כחד factitivo Sl 78.4 factitivo factitivo Pael causativo Sl 83.4 simples factitivo Afel

56 נׂשא factitivo Ed 8.36 causativo   causativo 2Sm 17.13 simples simples Itpaal

57 I נׁשה factitivo Gn 41.51 factitivo factitivo Afel causativo Jó 39.17 causativo causativo Afel

59 נתק factitivo Sl 107.14 simples factitivo Peal causativo Jr 12.3 simples Afel

77 פלא factitivo Nm 15.8 causativo factitivo Pael causativo Is 29.14 factitivo simples Peal

83 צמח factitivo 1Cr 19.5 causativo factitivo Pael causativo Is 61.11 factitivo factitivo Pael

86 קדם factitivo Sl 88.14 sinples simples Pael causativo Am 9.10 simples simples Afel

91 קנא factitivo Pv 23.17 factitivo factitivo Peal causativo Sl 78.58 causativo causativo Afel

92 I קצה factitivo 2Re 10.32 factitivo factitivo Pael causativo Lv 14.43 factitivo factitivo Pael

94 קרב factitivo Sl 65.5 recíproco causativo Pael causativo Êx 29.4 causativo causativo Pael

95 קרה 
II

factitivo Ne 3.3 sinples causativo Gn 27.20 simples simples Pael

103 רצץ factitivo 2Cr 16.10 factitivo factitivo Itpeel causativo Jz 9.53 simples simples Peal

106 רתח factitivo Ez 24.5 factitivo causativoJó 41.31(23) factitivo factitivo Afel

110 I ׂשכל factitivo Is 44.25 factitivo factitivo Pael causativo Pv 17.8 factitivo

113 ׁשבח 
II

factitivo Sl 89.10 factitivo factitivo Afel causativo Sl 65.8 simples factitivo Afel

114 I ׁשבר factitivo Is 545.2 causativo factitivo Pael causativo Is 66.9

116 ׁשחת factitivo Am 1.11 factitivo factitivo Pael causativo Dn 8.24 causativo

117 ׁשכל factitivo Êx 23.26 causativo Os 9.14 factitivo factitivo Afel

121 ׁשלם factitivo Is 19.21 sinples factitivo Pael causativo Js 10.1 simples causativo Afel

TAR. TAR.
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PIEL CAUSATIVO COM HIFIL FACTITIVO  

TABELA 6 

 

Não há nenhum caso dos 126 verbos analisados em que essa correspondência se faça 

verificável. 

 

TABELA 7 

PIEL FACTITIVO COM SENTIDO EQUIVALENTE ARAMAICO, MAS COM 

BINYĀN PARCIALMENTE EQUIVALENTE 

              

N.º RAIZ   PI. VS TAR. 

        

 factitivo Am 2.14 factitivo Pael  אמץ  3

 factitivo Jó 22.10 factitivo Pael  בהל  5

 factitivo Ez 13.11 factitivo Pael  בקע  9

  גאל 13

II 
 factitivo M 1.7 factitivo Pael 

 factitivo Et 3.1 factitivo Pael  גדל  15

 factitivo Sl 147.13 factitivo Pael  חזק  17

 factitivo Sl 119.98 factitivo Pael  חכם  20

 I  factitivo חלל 22
Sl 

89.34(35) 
factitivo Afel 

 factitivo Sl 8.5(6) factitivo Pael  חסר  26

 factitivo Pv 3.6 factitivo Pael  יׁשר  36

 factitivo 1Sm 6.6 factitivo Pael  כבד  37

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo Pael  כבׁש  38

 factitivo Sl 78.4 factitivo Pael  כחד  40

 factitivo Êx 1.14 factitivo Afel  מרר  47

 I  factitivo Gn 41.51 factitivo Afel נׁשה 57

 factitivo Sl 107.14 factitivo Peal  נתק  59
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 factitivo 2Sm 15.31 factitivo Palpel  סכל  63

  ענה 69

II 
 factitivo 2Re 17.20 factitivo Peal 

 factitivo Nm 15.8 factitivo Pael  פלא  77

 factitivo 1Cr 10.8 factitivo Pael  פׁשט  82

 factitivo 1Cr 19.5 factitivo Pael  צמח  83

 factitivo 1Re 8.64 factitivo Pael  קדׁש  87

 factitivo Pv 23.17 factitivo Peal  קנא  91

 I  factitivo 2Re 10.32 factitivo Pael קצה 92

 I  factitivo Jz 9.29 factitivo Pael רבה 97

 factitivo Is 6.12 factitivo Pael  רחק  100

 factitivo 2Cr 16.10 factitivo Itpeel  רצץ  103

 factitivo Êx 39.3 factitivo Pael  רקע  105

 factitivo Sl 107.41 factitivo Pael  שגב  108

 I  factitivo Is 44.25 factitivo Pael שכל 110

  ׁשבח 113

II 
 factitivo Sl 89.10 factitivo Afel 

 ׁשבר 114

I 
 factitivo Is 545.2 factitivo Pael 

 factitivo Am 1.11 factitivo Pael  ׁשחת  116

 factitivo Is 63.6 factitivo Afel  ׁשכר  119

 ׁשלח 120

I 
 factitivo Jr 24.10 factitivo Pael 

 factitivo Is 19.21 factitivo Pael  ׁשלם  121

 factitivo Jó 31.12 factitivo Pael  ׁשרׁש  123

 I  factitivo 1Sm 21.14 factitivo Pael תוה 124

Nesse recorte, existe equivalência de significado, porém, o binyān aramaico esperado (Pael 

= Piel hebraico), nem sempre ocorre, privilegiando-se o sentido do significado da raiz ao invés 

do binyān. 
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TABELA 8 

PIEL FACTITIVO COM SENTIDO E BINYĀN EQUIVALENTE NO ARAMAICO  

 

              

N.º RAIZ   PI. VS TAR. 

        

 factitivo Am 2.14 factitivo Pael  אמץ  3

 factitivo Jó 22.10 factitivo Pael  בהל  5

 factitivo Ez 13.11 factitivo Pael  בקע  9

  גאל 13

II 
 factitivo M 1.7 factitivo Pael 

 factitivo Et 3.1 factitivo Pael  גדל  15

 factitivo Sl 147.13 factitivo Pael  חזק  17

 factitivo Sl 119.98 factitivo Pael  חכם  20

 factitivo Sl 8.5(6) factitivo Pael  חסר  26

 factitivo Pv 3.6 factitivo Pael  יׁשר  36

 factitivo 1Sm 6.6 factitivo Pael  כבד  37

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo Pael  כבׁש  38

 factitivo Sl 78.4 factitivo Pael  כחד  40

 factitivo Nm 15.8 factitivo Pael  פלא  77

 factitivo 1Cr 10.8 factitivo Pael  פׁשט  82

 factitivo 1Cr 19.5 factitivo Pael  צמח  83

 factitivo 1Re 8.64 factitivo Pael  קדׁש  87

 I  factitivo קצה 92
2Re 

10.32 
factitivo Pael 

 I  factitivo Jz 9.29 factitivo Pael רבה 97

 factitivo Is 6.12 factitivo Pael  רחק  100

 factitivo Êx 39.3 factitivo Pael  רקע  105

 factitivo Sl 107.41 factitivo Pael  שגב  108
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 I  factitivo Is 44.25 factitivo Pael שכל 110

 ׁשבר 114

I 
 factitivo Is 545.2 factitivo Pael 

 factitivo Am 1.11 factitivo Pael  ׁשחת  116

 ׁשלח 120

I 
 factitivo Jr 24.10 factitivo Pael 

 factitivo Is 19.21 factitivo Pael  ׁשלם  121

 factitivo Jó 31.12 factitivo Pael  ׁשרׁש  123

 I  factitivo תוה 124
1Sm 

21.14 
factitivo Pael 

 

 Esse recorte envolve todos os verbos em Piel com sentido factitivo, que concordam com 

todos os verbos aramaicos com o binyān correspondente. Há, portanto, uma equivalência, tanto 

semântica quando de binyān correspondente. 
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TABELA 9 

PIEL FACTITIVOS COM SENTIDO CORRESPONDENTE NA LXX  

            

N.º RAIZ   PI. VS LXX 

      

 factitivo Am 2.14 factitivo  אמץ  3

 factitivo Jó 22.10 factitivo  בהל  5

 factitivo Dn 11.35 factitivo  ברר  11

 factitivo Et 3.1 factitivo  גדל  15

 factitivo Sl 147.13 factitivo  חזק  17

 I  factitivo חלל 22
Sl 

89.34(35) 
factitivo 

 factitivo Sl 8.5(6) factitivo  חסר  26

 factitivo 1Sm 6.6 factitivo  כבד  37

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo  כבׁש  38

 factitivo Sl 78.4 factitivo  כחד  40

 factitivo Dt 32.21 factitivo  כעס  41

 factitivo Êx 1.14 factitivo  מרר  47

 I  factitivo Gn 41.51 factitivo נׁשה 57

 I  factitivo Is 24.1 factitivo עוה 67

  ענה 69

II 
 factitivo 2Re 17.20 factitivo 

 factitivo 1Cr 10.8 factitivo  פׁשט  82

 factitivo 1Re 8.64 factitivo  קדׁש  87

 factitivo Pv 23.17 factitivo  קנא  91

 I  factitivo 2Re 10.32 factitivo קצה 92

 factitivo Is 6.12 factitivo  רחק  100

 factitivo 2Cr 16.10 factitivo  רצץ  103

 factitivo Ez 24.5 factitivo  רתח  106
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 factitivo Ez 7.19 factitivo  שבע  107

 I  factitivo Is 44.25 factitivo שכל 110

  ׁשבח 113

II 
 factitivo Sl 89.10 factitivo 

 factitivo Am 1.11 factitivo  ׁשחת  116

 factitivo Sl 106.40 factitivo  תעב  126

 

Nesse recorte, estão listados os casos em que a LXX mantém a equivalência de sentido 

factitivo com o Piel hebraico. 
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TABELA 10 

PIEL CAUSATIVOS COM SENTIDO CORRESPONDENTE NA LXX  

            

N.º RAIZ   PI. VS LXX 

      

 causativo Jz 9.25 causativo  ארב  4

 causativo Ec 10.10 causativo  גבר  14

 causativo Lv 14.52 causativo  חטא  18

 causativo Ez 25.4 causativo  יׁשב  35

 causativo Js 13.32 causativo  נחל  51

 causativo Dt 14.22 causativo  עשר  75

 causativo Is 13.4 causativo  פקד  80

 causativo Jr 7.7 causativo  ׁשכן  118

 

Nessa tabela, nota-se a equivalência semântica causativa entre o hebraico e a LXX. 
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TABELA 11 

HIFIL CAUSATIVOS SEM CONCORDÂNCIA PLENA ENTRE A LXX E O TARGUM 

 

                  

N.º RAIZ    HI. VS LXX TAR. 

           

     causativo 1Sm 15.5 causativo   ארב  4

 II   causativo Êx 22.4[5] causativo simples Peal  בער 8

10 
=  ברה

 II ברא
  causativo 2Sm 3.35 causativo causativo Afel 

 causativo Jr 4.11   simples Pael   ברר  11

 causativo Gn 40.10   factitivo Pael   בׁשל  12

 causativo 2Re 24.15 causativo causativo Afel   גלה  16

 causativo 1Re 14.16   passivo Pael   חטא  18

 causativo Js 14.10 simples simples Pael   חיה  19

 causativo Is 32.6 simples causativo Pael   חסר  26

 causativo Is 42.15 factitivo factitivo Pael   יבׁש  29

 causativo Sl 77.15 causativo causativo Afel   ידע  31

     causativo Is 66.9 causativo   ילד  33

 causativo 1Re21.12 causativo causativo Afel   יׁשב  35

 causativo Sl 83.4 simples factitivo Afel   כחד  40

 causativo Ez 36.15 causativo factitivo Itpeel   כׁשל  42

 I   causativo Is 46.5   simples Pael מׁשל 48

 causativo Is 6.7 simples factitivo Pael   נגע  50

 causativo Zc 8.12 causativo causativo Afel   נחל  51

 causativo Jl 4.11   passivo Itpeel   נחת  52
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 causativo 2Cr 32.17 passivo passivo Peal   נצל  55

 causativo 2Sm 17.13 simples simples Itpaal   נשא  56

 I   causativo Jó 39.17 causativo causativo Afel נׁשה 57

 causativo Jr 12.3   simples Afel   נתק  59

 causativo 2Sm 5.23 simples simples Itpeel   סבב  61

 I   causativo Jr 46.17   causativo Afel עבר 65

 causativo Dt 26.12 causativo causativo Pael   עשר  75

 causativo Is 29.14 factitivo simples Peal   פלא  77

 causativo Pv 18.18 causativo simples Peal   פרד  81

 causativo Is 61.11 factitivo factitivo Pael   צמח  83

 causativo Am 9.10 simples simples Afel   קדם  86

 causativo Jr 29.15 simples simples Afel   קום  88

 I   causativo Êx 30.7 simples simples Afel קטר 89

 causativo Sl 78.58 causativo causativo Afel   קנא  91

 I   causativo Lv 14.43 factitivo factitivo Pael קצה 92

 causativo Êx 29.4 causativo causativo Pael   קרב  94

 II   causativo Gn 27.20 simples simples Pael קרה 95

 causativo Sl 81.2 simples simples Pael   רנן  101

 causativo Jz 9.53 simples simples Peal   רצץ  103

 causativo Sl 29.6 factitivo causativo Pael   רקד  104

 causativo   רתח  106
Jó 

41.31(23) 
factitivo factitivo Afel 

     I   causativo Pv 17.8 factitivo שכל 110

 II   causativo Sl 65.8 simples factitivo Afel ׁשבח 113

       I   causativo Is 66.9 ׁשבר 114
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 I   causativo Is 46.5   factitivo Afel ׁשוה 115

     causativo Dn 8.24 causativo   ׁשחת  116

 causativo Os 9.14 factitivo factitivo Afel   ׁשכל  117

 causativo Ez 32.4 causativo causativo Afel   ׁשכן  118

 causativo Js 10.1 simples causativo Afel   ׁשלם  121

 causativo Is 42.2 causativo factitivo Afel   ׁשמע  122

 

Nesse recorte, percebe-se que quando selecionamos as ocorrências de Hifil causativo com 

as versões da LXX e do Targum, não há sempre uma concordância de significados equivalentes. 
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TABELA 12 

HIFIL FACTITIVO SEM CONCORDÂNCIA PLENA ENTRE A LXX E O TARGUM 

                 

N.º RAIZ    HI. VS LXX TAR. 

           

 factitivo Sl 27.14 factitivo factitivo Pael   אמץ  3

 factitivo Jó 23.16 factitivo factitivo Pael   בהל  5

   factitivo Jr 4.31 factitivo causativo   בכר  6

  גאל 13

II 
  factitivo Is 63.3       

 factitivo Mq 7.18 simples factitivo Afel   חזק  17

 factitivo Sl 19.7(8) factitivo factitivo Afel   חכם  20

       factitivo Is 53.10   חלה  21

 I   factitivo Ez 39.7 factitivo factitivo Afel חלל 22

 factitivo Is 58.11 passivo factitivo Peal   חלץ  24

 factitivo Lv 15.3 factitivo factitivo Peal   חתם  27

 factitivo Is 9.4 causativo factitivo Itpeel   חתת  28

 factitivo Is 43.24   causativo Afel   יגע  30

 factitivo Jr 34.11   factitivo Pael   כבׁש  38

 I   factitivo Jó 24.25 causativo causativo Afel  כזב 39

 factitivo Jr 8.19 causativo factitivo Afel   כעס  41

 factitivo Lv 26.22 causativo factitivo Afel   מעט  46

 factitivo Êx 23.21   simples Pael   מרר  47

  נתר 60

II 
  factitivo 

2Sm 

22.33 
factitivo factitivo Pael 

  ענה 69

II 
  factitivo Sl 55.20 factitivo simples Afel 

 factitivo Jó 9.20 factitivo factitivo Afel   עקׁש  73

 factitivo Jó 4.14 causativo simples Peal   פחד  76
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 factitivo Is 5.29 simples simples Peal   פלט  78

 factitivo 2Cr 29.34 factitivo simples Pael   פׁשט  82

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo factitivo Afel   קדׁש  87

 factitivo   קלל  90
Is 

8.23(9.1) 
factitivo simples Peal 

  קצר 93

II 
  factitivo Sl 89.46 factitivo factitivo Pael 

  קׁשה 96

I 
  factitivo Sl 95.8 factitivo factitivo Pael 

 factitivo Is 55.10 factitivo passivo Pael   רוה  99

 factitivo Sl 103.12 factitivo factitivo Afel   רחק  100

 factitivo Jó 37.18 factitivo simples Peal   רקע  105

 factitivo Sl 147.14 factitivo factitivo Peal   שבע  107

 factitivo Sl 89.43 causativo causativo Afel   שמח  111

 factitivo Dt 32.42 factitivo factitivo Pael   ׁשכר  119

 ׁשלח 120

I 
  factitivo Lv 26.22 simples factitivo Pael 

 factitivo Sl 80.10 simples causativo Pael   ׁשרׁש  123

 I   factitivo Ez 9.4   factitivo Peal תוה 124

 

Nesse recorte, nota-se que quando o Hifil é factitivo, em certas raízes as traduções da LXX 

e do Targum concordam, mas não há unanimidade de concordância nessas ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

TABELA 13 

HIFIL CAUSATIVO COM EQUIVALÊNCIA DE SENTIDO E BINYĀN ARAMAICO 

                

N.º RAIZ    HI. VS TAR. 

          

10 
=  ברה

 II ברא
  causativo 2Sm 3.35 causativo Afel 

 causativo 2Re 24.15 causativo Afel   גלה  16

 causativo Sl 77.15 causativo Afel   ידע  31

 causativo 1Re21.12 causativo Afel   יׁשב  35

 causativo Zc 8.12 causativo Afel   נחל  51

 I   causativo Jó 39.17 causativo Afel נׁשה 57

 I   causativo Jr 46.17 causativo Afel עבר 65

 causativo Sl 78.58 causativo Afel   קנא  91

 causativo Ez 32.4 causativo Afel   ׁשכן  118

 causativo Js 10.1 causativo Afel   ׁשלם  121

 

Nesses exemplos, temos listados os casos em que tanto o sentido causativo, quanto o binyān 

equivalente concordam, na BH, no Targum e na LXX. 
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TABELA 14 

HIFIL CAUSATIVO SOMENTE CONCORDÂNCIA DE SENTIDO COM O TARGUM, 

MAS NEM SEMPRE COM O BINYĀN ARAMAICO CORRESPONDENTE  

                

N.º RAIZ    HI. VS TAR. 

          

10 

  ברה

 =

  ברא

II 

  causativo 2Sm 3.35 causativo Afel 

 causativo 2Re 24.15 causativo Afel   גלה  16

 causativo Is 32.6 causativo Pael   חסר  26

 causativo Sl 77.15 causativo Afel   ידע  31

 causativo 1Re21.12 causativo Afel   יׁשב  35

 causativo Zc 8.12 causativo Afel   נחל  51

 I   causativo Jó 39.17 causativo Afel נׁשה 57

 I   causativo Jr 46.17 causativo Afel עבר 65

 causativo Dt 26.12 causativo Pael   עשר  75

 causativo Sl 78.58 causativo Afel   קנא  91

 causativo Êx 29.4 causativo Pael   קרב  94

 causativo Sl 29.6 causativo Pael   רקד  104

 causativo Ez 32.4 causativo Afel   ׁשכן  118

 causativo Js 10.1 causativo Afel   ׁשלם  121

 

Nesses exemplos, temos uma equivalência semântica na tradução para o aramaico, mas que 

nem sempre se utiliza um binyān equivalente entre o hebraico e o aramaico. 
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TABELA 15 

HIFIL CAUSATIVO SOMENTE COM CONCORDÂNCIA DE BINYĀN ARAMAICO, 

MAS NEM SEMPRE COM O SENTIDO CAUSATIVO EQUIVALENTE 

                

N.º RAIZ    HI. VS TAR. 

          

10 

  ברה

 =

  ברא

II 

  causativo 2Sm 3.35 causativo Afel 

 causativo 2Re 24.15 causativo Afel   גלה  16

 causativo Sl 77.15 causativo Afel   ידע  31

 causativo 1Re21.12 causativo Afel   יׁשב  35

 causativo Sl 83.4 factitivo Afel   כחד  40

 causativo Zc 8.12 causativo Afel   נחל  51

 I   causativo Jó 39.17 causativo Afel נׁשה 57

 causativo Jr 12.3 simples Afel   נתק  59

 I   causativo Jr 46.17 causativo Afel עבר 65

 causativo Am 9.10 simples Afel   קדם  86

 causativo Jr 29.15 simples Afel   קום  88

 I   causativo Êx 30.7 simples Afel קטר 89

 causativo Sl 78.58 causativo Afel   קנא  91

 causativo   רתח  106
Jó 

41.31(23) 
factitivo Afel 

  ׁשבח 113

II 
  causativo Sl 65.8 factitivo Afel 

 I   causativo Is 46.5 factitivo Afel ׁשוה 115

 causativo Os 9.14 factitivo Afel   ׁשכל  117

 causativo Ez 32.4 causativo Afel   ׁשכן  118

 causativo Js 10.1 causativo Afel   ׁשלם  121
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 causativo Is 42.2 factitivo Afel   ׁשמע  122

 

Nesta tabela, encontramos o uso aramaico de um binyān equivalente (Afel) ao Hifil hebraico, 

mas esse uso não concorda sempre com o sentido causativo equivalente.  
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TABELA 16 

HIFIL CAUSATIVO COM CONCORDÂNCIA DE SENTIDO NA LXX E NO TARGUM 

 

 

 

 Nessa listagem, encontramos o Hifil com sentido causativo, em plena concordância nas 

traduções da LXX e do Targum, percebe-se, contudo, que o Targum nem sempre se utiliza do 

binyān equivalente ao hebraico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º RAIZ HI. VS LXX

  

10
ברה = 

II ברא
causativo 2Sm 3.35 causativo causativo Afel

16 גלה causativo 2Re 24.15 causativo causativo Afel

31 ידע causativo Sl 77.15 causativo causativo Afel

35 יׁשב causativo 1Re21.12 causativo causativo Afel

51 נחל causativo Zc 8.12 causativo causativo Afel

75 עׂשר causativo Dt 26.12 causativo causativo Pael

118 ׁשכן causativo Ez 32.4 causativo causativo Afel

TAR.
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TABELA 17 

HIFIL CAUSATIVO EQUIVALÊNCIA SOMENTE NA LXX 

              

N.º RAIZ    HI. VS LXX 

       

 causativo 1Sm 15.5 causativo   ארב  4

 II   causativo Êx 22.4[5] causativo  בער 8

10 
=  ברה

 II ברא
  causativo 2Sm 3.35 causativo 

 causativo 2Re 24.15 causativo   גלה  16

 causativo Sl 77.15 causativo   ידע  31

 causativo Is 66.9 causativo   ילד  33

 causativo 1Re21.12 causativo   יׁשב  35

 causativo Ez 36.15 causativo   כׁשל  42

 causativo Zc 8.12 causativo   נחל  51

 I   causativo Jó 39.17 causativo נׁשה 57

 causativo Dt 26.12 causativo   עשר  75

 causativo Pv 18.18 causativo   פרד  81

 causativo Sl 78.58 causativo   קנא  91

 causativo Êx 29.4 causativo   קרב  94

 causativo Dn 8.24 causativo   ׁשחת  116

 causativo Ez 32.4 causativo   ׁשכן  118

 causativo Is 42.2 causativo   ׁשמע  122

 

Nesse recorte, temos uma plena equivalência de sentido causativo na tradução dessas raízes 

na LXX. 
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TABELA 18 

HIFIL FACTITIVO COM EQUIVALÊNCIA TANTO DE SENTIDO QUANTO DE 

BINYĀN ARAMAICO CORRESPONDENTE 

 

                

N.º RAIZ    HI. VS TAR. 

          

 factitivo Mq 7.18 factitivo Afel   חזק  17

 factitivo   חכם  20
Sl 

19.7(8) 
factitivo Afel 

 I   factitivo Ez 39.7 factitivo Afel חלל 22

 factitivo Jr 8.19 factitivo Afel   כעס  41

 factitivo Lv 26.22 factitivo Afel   מעט  46

 factitivo Jó 9.20 factitivo Afel   עקׁש  73

 factitivo   קדׁש  87
2Sm 

8.11 
factitivo Afel 

 factitivo   רחק  100
Sl 

103.12 
factitivo Afel 

 

Nesse recorte, nota-se que o sentido factitivo do Hifil encontra concordância na tradução de 

algumas raízes no Targum, concordando também no uso da forma aramaica equivalente (Afel). 
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TABELA 19 

HIFIL FACTITIVO COM EQUIVALÊNCIA SOMENTE SENTIDO ARAMAICO, 

PORÉM, COM EQUIVALÊNCIA PARCIAL DE BINYĀN ARAMAICO  

                

N.º RAIZ    HI. VS TAR. 

          

 factitivo Sl 27.14 factitivo Pael   אמץ  3

 factitivo Jó 23.16 factitivo Pael   בהל  5

 factitivo Mq 7.18 factitivo Afel   חזק  17

 factitivo   חכם  20
Sl 

19.7(8) 
factitivo Afel 

 I   factitivo Ez 39.7 factitivo Afel חלל 22

 factitivo Is 58.11 factitivo Peal   חלץ  24

 factitivo Lv 15.3 factitivo Peal   חתם  27

 factitivo Is 9.4 factitivo Itpeel   חתת  28

 factitivo Jr 34.11 factitivo Pael   כבׁש  38

 factitivo Jr 8.19 factitivo Afel   כעס  41

 factitivo Lv 26.22 factitivo Afel   מעט  46

  נתר 60

II 
  factitivo 

2Sm 

22.33 
factitivo Pael 

 factitivo Jó 9.20 factitivo Afel   עקׁש  73

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo Afel   קדׁש  87

  קצר 93

II 
  factitivo Sl 89.46 factitivo Pael 

  קׁשה 96

I 
  factitivo Sl 95.8 factitivo Pael 

 factitivo Sl 103.12 factitivo Afel   רחק  100

 factitivo Sl 147.14 factitivo Peal   שבע  107

 factitivo Dt 32.42 factitivo Pael   ׁשכר  119
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 ׁשלח 120

I 
  factitivo Lv 26.22 factitivo Pael 

 I   factitivo Ez 9.4 factitivo Peal תוה 124

 

Nessa tabela temos o Hifil factitivo com equivalência de sentido na tradução do Targum, 

porém, nem sempre com o binyān equivalente esperado (Afel). 
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TABELA 20 

HIFIL FACTITIVO COM EQUIVALÊNCIA SOMENTE BINYĀN ARAMAICO, MAS 

COM EQUIVALÊNCIA PARCIAL DE SENTIDO 

                

N.º RAIZ    HI. VS TAR. 

          

 factitivo Mq 7.18 factitivo Afel   חזק  17

 factitivo   חכם  20
Sl 

19.7(8) 
factitivo Afel 

 I   factitivo Ez 39.7 factitivo Afel חלל 22

 factitivo Is 43.24 causativo Afel   יגע  30

 I   factitivo Jó 24.25 causativo Afel  כזב 39

 factitivo Jr 8.19 factitivo Afel   כעס  41

 factitivo Lv 26.22 factitivo Afel   מעט  46

 recíproco   סכל  63
Gn 

31.28 
recíproco Afel 

  ענה 69

II 
  factitivo Sl 55.20 simples Afel 

 factitivo Jó 9.20 factitivo Afel   עקׁש  73

 factitivo   קדׁש  87
2Sm 

8.11 
factitivo Afel 

 factitivo   רחק  100
Sl 

103.12 
factitivo Afel 

 factitivo Sl 89.43 causativo Afel   שמח  111

 

Nesse recorte, encontra-se equivalência no uso do binyān correspondente ao hebraico, mas 

em que nem sempre se concorda no sentido factitivo. 
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TABELA 21 

HIFIL FACTITIVO COM EQUIVALÊNCIA NA LXX 

            

RAIZ    HI. VS LXX 

      

 factitivo Sl 27.14 factitivo   אמץ 

 factitivo Jó 23.16 factitivo   בהל 

 factitivo Jr 4.31 factitivo   בכר 

 factitivo Sl 19.7(8) factitivo   חכם 

 I   factitivo Ez 39.7 factitivo חלל

 factitivo Lv 15.3 factitivo   חתם 

  נתר

II 
  factitivo 

2Sm 

22.33 
factitivo 

  ענה

II 
  factitivo Sl 55.20 factitivo 

 factitivo Jó 9.20 factitivo   עקׁש 

 factitivo 2Cr 29.34 factitivo   פׁשט 

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo   קדׁש 

 factitivo   קלל 
Is 

8.23(9.1) 
factitivo 

  קצר

II 
  factitivo Sl 89.46 factitivo 

  קׁשה

I 
  factitivo Sl 95.8 factitivo 

 factitivo Is 55.10 factitivo   רוה 

 factitivo Sl 103.12 factitivo   רחק 

 factitivo Jó 37.18 factitivo   רקע 

 factitivo Sl 147.14 factitivo   שבע 

 factitivo Dt 32.42 factitivo   ׁשכר 

 A tabela acima demonstra, que em algumas raízes, há tradução equivalente do sentido 

factitivo do hebraico para o grego da LXX. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 O verbo hebraico é o grande gênio da estrutura de pensamento do homem bíblico em sua 

manifestação artística presente na Bíblia Hebraica, gênio esse difícil de transpor para a 

mentalidade ocidental da antiguidade e de nosso tempo. Devido a essa dificuldade os estudos 

linguísticos se aprofundaram no estudo da expressão do verbo no hebraico bíblico, 

principalmente no que diz respeito as formas de expressão das conjugações Qatal, WeQatal, 

Yiqtol, WaYiqtol e WeYiqtol, questões amplamente discutidas nos estudos do hebraico bíblico 

em comparação com as demais línguas semíticas. 

 O estudo sobre os binyānîm, por outro lado, se mostraram, no geral, mais escassos, feitos, 

frequentemente, de modo incipiente ou de modo generalista com certo prejuízo ao entendimento 

dessas formas de expressão do pensamento do homem bíblico presentes no texto da Bíblia 

Hebraica. 

 O debate de Goetze (1942), em artigo amplamente citado nos meios acadêmicos, abriu 

caminho para questionar as visões até então generalizadas sobre os sentidos dos binyānîm, 

contudo, se tratava de texto incipiente, sem grandes avanços na abordagem sobre o tema. 

O trabalho mais amplo de Jenni (1968) avançou consideravelmente no debate sobre a 

questão, porém, centralizando-se na abordagem exclusiva sobre o Piel, sem abordar mais 

detalhadamente os outros binyānîm, e mesmo no que diz respeito ao Piel, com uma abordagem 

muito sistematizada. Jenni chega a fazer uma comparação do Piel com o Hifil, porém, sem 

explorar muito o uso comparativo em versículos da BH (ver JENNI, 1968, p. 101-118), o autor 

analisa somente, traduzindo o significado léxico de poucas raízes. Além disso, a abordagem de 

Jenni, foi questionada embrionariamente, logo após sua publicação, por Claassen (1971),  

contudo, tal abordagem acabou por guiar o curso dos estudos, muitas vezes de maneira acrítica 

por estudiosos subsequentes.  

O trabalho de Waltke e O’Connor (2006) teve grande contribuição para a discussão dos 

binyānîm e para uma abordagem crítica das análises de Goetze e Jenni. Esse trabalho, utilizando-

se de ampla bibliografia e muitos exemplos, fez por ampliar o entendimento dos binyānîm, 

trazendo uma leitura mais detalhada das definições de factitividade e causatividade do Piel e 

Hifil. Porém, em Joüon e Muraoka (2003), um texto mais recente, embora trate com respeito a 

abordagem de Waltke e O’Connor (2006), entendem que ele não corresponde completamente ao 

uso desses binyānîm na BH. 
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Com a entrada em cena das discussões de Kouwenberg (2010) sobre o verbo acadiano 

dentro do pano de fundo das línguas semíticas, as abordagens de Goetze, Jenni e Waltke e 

O’Connor foram revisitadas por Beckman (2015) numa tese que procurou rever principalmente 

o sistema de Waltke O’Connor nas definições de factitividade e causatividade do binyān Piel. 

Ainda que todos esses autores reconheçam que a abordagem sobre o binyān Piel  em seus 

sentidos factitivo/causativo precisariam ser feitas em comparação com o Hifil, suas abordagens 

se focaram muito mais no Piel sem uma análise comparativa que fosse suficiente para entender 

as diferenças e semelhanças de usos desses binyānîm no hebraico bíblico.  

É preciso que se note que essas abordagens ainda estavam presas às relações diacrônicas 

entre as línguas semíticas, principalmente o acadiano, e os sentidos do Piel em comparação com 

essas línguas. Esse tipo de relação, embora importante, acabou por prejudicar a análise do uso 

efetivo dos verbos em Piel/Hifil de modo sincrônico na Bíblia Hebraica. 

Para fazer parte dessa ampla discussão, procuramos delinear uma visão geral das 

abordagens sobre os binyānîm nas discussões acadêmicas, tanto nas principais gramáticas do 

hebraico bíblico, como nos artigos mais recentes que abordam os sentidos dos diversos binyānîm. 

Após essa abordagem geral dos binyānîm, propusemos uma discussão crítica sobre os 

sentidos factitivo/causativo nas gramáticas clássicas do hebraico bíblico e nas discussões dos 

autores já anteriormente citados, mostrando as diferentes definições de sentido do Piel, de modo 

a verificar as divergências e congruências dos autores no que diz respeito a definição desses 

sentidos.  

Na sequência de nosso trabalho, propusemos a mesma discussão com respeito ao Hifil de 

modo a estabelecer a relação entre esses dois binyānîm nas discussões sobre os significados 

factitivo/causativo desses verbos. 

 Foi fundamental para a nossa pesquisa, a discussão sobre os conceitos de 

factitividade/causatividade, nas obras sobre linguística geral e de língua portuguesa, a fim de 

delimitar a que fosse mais coerente com a definição dos sentidos factitivo/causativo, para que 

pudéssemos utilizar em nossa análise comparativa dos usos na Bíblia Hebraica do Piel/Hifil, 

nesses sentidos. Entendendo então, que as definições de Blau (2010) eram as mais claras e 

precisas, preferimos utilizá-las para nossa análise do corpus bíblico de uso desses sentidos 

factitivo/causativo no Piel/Hifil. 

Tendo discutido as questões gerais e específicas sobre a factitividade/causatividade e os 

binyānîm Piel e Hifil procedemos a análise sincrônica desses verbos dentro do corpus bíblico. A 

pesquisa fez o recorte levando em conta somente as raízes que tivessem um Piel com um 

correspondente Hifil, ou seja, não avaliamos todos os usos do Piel ou do Hifil, mas somente os 
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que se enquadraram nesse recorte, o que resultou em 126 verbos que se encaixaram nesse recorte. 

Para tornar a comparação mais precisa se procurou, nesses verbos, os usos na Bíblia Hebraica 

que fossem semelhantes em contexto, conjugação e sintaxe, quando não foi possível essas 

especificidades, se procurou situações que fossem o mais próximo possível desse recorte. 

O estudo dos verbos hebraicos tem uma longa tradição de definições léxicas, dos  mais 

diversos espectros de profundidade de análise nas obras de referência relacionadas a esses 

estudos. Assim sendo, nos utilizamos dos léxicos consagrados na área de estudos do hebraico 

bíblico, bem como do grego, que foram amplamente citados nesse trabalho. Não significa, 

contudo, que os léxicos devam ser vistos como um cânone infalível de significado, pois também 

levam em conta uma tradição de significados e exemplos nem sempre amplamente analisados 

nos contextos em que as formas verbais ocorrem.  

Para traduzir os significados levaram-se mais em conta os contextos imediatos em que as 

formas verbais ocorrem, procurando traduzir os sentidos factitivo/causativo pelos significados 

semânticos em conjunto com os sentidos dos binyānîm Piel e Hifil. 

Nem sempre as traduções aqui expostas concordam com a maioria das traduções para o 

português, ainda que não estejam tão distantes dos sentidos gerais das passagens, a não ser pela 

tentativa de enfatizar os sentidos factitivo/causativo perceptíveis nos sentidos léxicos-sintáticos 

do Piel e Hifil correspondentes em cada versículo analisado. 

Não se pode minimizar a importância das versões antigas para o entendimento dos 

significados de palavras hebraicas. Devido à distância histórica e cultural, bem como o uso raro 

de certas expressões e formas verbais da Bíblia Hebraica, é preciso que se conte com o auxílio 

das traduções antigas, ainda que as mesmas, em certas instâncias, estivessem comprometidas 

com paráfrases e interpretações. Mesmo assim,  essas traduções antigas, são fontes importantes 

para o entendimento de significados perdidos, significados esses que podem estar contaminados 

quer pela tradição teológica quer pela semântica.  

Dentre as versões de maior importância, sem dúvida, a versão dos LXX (Septuaginta), 

por ser a mais antiga, mais bem documentada e mais significativa, tanto por questões linguísticas 

de proximidade com o mundo ocidental, quanto por sua diversidade de uso da língua grega para 

expressar o pensamento semítico antigo. Essa versão, muitas vezes, viola até mesmo a sintaxe 

grega para tentar expressar o sentido formal do hebraico bíblico de modo literal. Procurou-se, 

portanto, verificar como o texto grego traduziu os sentidos factitivo/causativo do Piel e Hifil. 

A tradição targúmica também tem papel importante no entendimento dos sentidos e 

significados dos verbos hebraicos, mas diferente da versão grega, o Targum traz uma maior 

proximidade com o hebraico bíblico por se tratar de língua cognata, tão próxima do hebraico 
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bíblico como possível, na tradução das conjugações, nas semelhanças sintáticas, léxicas, 

semânticas e de uso dos binyānîm equivalentes ao hebraico bíblico. Faz parte de longa tradição 

quer exegética quer interpretativa da mentalidade hebraica antiga. Foi utilizada também para o 

entendimento dos sentidos factitivo/causativo do Piel e Hifil tanto para a equivalência de sentidos 

quanto para a equivalência de binyānîm. 

Após essa ampla gama de análises de vários espectros, comparando-se textos paralelos 

Piel/Hifil, tradução grega e aramaica em conexão com vários léxicos e discussões. Foi possível 

produzir uma massa de dados de análise em que outros vários recortes foram feitos para que se 

verificasse as possíveis inter-relações de significados e sentidos.  

Para que se pudesse perceber os significados desses binyānîm pelo uso dos mesmos, foi 

feita uma análise sincrônica empírica, utilizando-se de vários exemplos extraídos do próprio texto 

hebraico.  

Produziu-se uma tabela comparativa dos 126 verbos analisados, listados no Apêndice A, 

em ordem numérica, com significados básicos do Qal, Piel e Hifil correspondente. Após a análise, 

outra tabela comparativa foi produzida com base nos significados encontrados no texto hebraico, 

na LXX e no Targum, com listagem do uso de cada sentido factitivo/causativo, cada binyān 

correspondente no hebraico e no Targum. Essa tabela disponível no Apêndice B possibilitou 

diversos outros tipos de recortes comparativos, disponíveis no Apêndice C, mostrando as várias 

possibilidades de análises dos sentidos factitivo/causativo, Piel/Hifil. 

A grande massa de dados analisada com vários espectros de filtragem e recorte, permite 

o entendimento da questão de forma mais prática, visual, sincrônica e real do que muitas 

abordagens teóricas e generalistas que outrora foram feitas a respeito da questão.  

Os resultados demonstram que embora possamos entender que os verbos em Piel tenham 

uma prevalência do sentido factitivo em seu uso, em contraste com o uso causativo mais 

preponderante do Hifil, há muitas outras instâncias em que essa afirmação generalizada não se 

faz real. 

Tendo em vista que o uso na Bíblia Hebraica, muitas vezes se dá de forma mais solta, 

privilegiando o significado léxico em cooperação ou não com o sentido do binyān 

correspondente. Isso nos leva a entender que cada raiz verbal deve ser analisada em seu 

significado específico, sem ter que obrigatoriamente forçar um significado com base no conceito 

do binyān somente. 

É preciso que se esclareça que a nossa análise parte do conceito de factitividade como o 

sujeito gerando em um subsujeito um estado, e o conceito de causatividade, como o sujeito 

causando uma ação em um subsujeito, conforme definido por Blau (2010), essa definição mais 
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objetiva nos permitiu fazer uma tradução idiomática por equivalência formal, de modo a enfatizar 

esses sentidos semânticos causativos ou factitivos das 126 raízes da BH que se encaixassem no 

critério de serem raízes que ocorriam tanto no Piel quanto Hifil. 

A análise fez o recorte somente dos verbos hebraicos que tivessem um Piel com um 

equivalente em Hifil, que são esses 126 verbos, o que possibilitou analisar o motivo de termos 

dois binyānîm sendo utilizados com sentidos intercambiáveis.  

Como foi necessário colocar lado a lado o uso do Piel e do Hifil, ambos com uma sintaxe 

semelhante em cada raiz, foram analisados 252 versículos, 126 do Piel e 126 do Hifil, lado a 

lado. 

Embora tenha sido analisado somente um exemplo para o Piel e um para o Hifil, a 

quantidade de versículos analisados, a semelhança de conjugação e sintaxe, e as 126 diferentes 

raízes, possibilitaram o entendimento do uso na BH das semelhanças e diferenças entre esses 

dois binyānîm. 

Algumas das definições aqui feitas podem ser contestadas, porém, a análise de todas as 

raízes, os diversos recortes feitos, a comparação com a versão grega e de uma língua tão próxima 

ao hebraico quanto o Targum, possibilitam uma maior objetividade de análise do que as 

geralmente feitas pelas gramáticas clássicas, e as traduções mais comuns, que frequentemente 

generalizam os sentidos causativos para o Hifil e intensivo ou factitivo para o Piel. 

Procuramos, nos exemplos utilizados e na tradução que fizemos das raízes, uma coerência 

dos conceitos, e, na multiplicidade de usos e contextos. Pudemos buscar as possibilidades de 

tradução dentro dos sentidos usuais das raízes nos respectivos textos, sem as generalizações 

comuns dadas aos binyānîm Piel e Hifil. 

Os resultados das traduções nos vários versículos analisados puderam produzir uma 

tabela de verbos, disponível no Apêndice B. Essa tabela possui os 126 verbos analisados, seus 

usos factitivo/causativo e outros sentidos, bem como as traduções e significados correspondentes 

na versão grega da LXX e no Targum.  

 Com a tabela pronta do Apêndice B, foi possível produzir outros tantos recortes 

comparativos, disponíveis no Apêndice C, em outras 21 tabelas, com os mais variados recortes 

de equivalência de sentido causativo, factitivo, binyān correspondente, em concordância e 

divergência entre Piel/Hifil e nas versões da LXX e do Targum. 

Essa ampla gama de comparação das 126 raízes analisadas, e os diversos recortes 

estatísticos, levaram a conclusão de que prevalece o uso factitivo para o Piel, tanto no texto 

hebraico, como na tradução da LXX, na tradução aramaica e na equivalência de uso dos binyānîm 

aramaicos.  
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Confirma-se, parcialmente, por essa análise, a tese de Waltke e O’Connor (2006) a 

respeito do Piel, assim como é possível verificar a prevalência do uso causativo do Hifil nas 

mesmas instâncias.  

A análise também possibilita entender que os estudos feitos por Goetze (1942), Waltke e 

O’Connor (2006) e Jenni (1968, 1985) só são verdadeiros em parte; em outros casos, observam-

se muitos usos semelhantes do Hifil/Piel em significados, sentidos factitivo/causativo, e outros 

sentidos não generalizados. 

Evidencia-se pela análise, que é preciso privilegiar não somente os sentidos comuns 

estabelecidos para cada um desses binyānîm. É necessário observar também os contextos 

específicos em que eles ocorrem. O significado léxico das raízes utilizadas na BH é mais 

importante para se determinar os sentidos dos binyānîm do que as definições generalizadas dos 

vários autores citados nesse trabalho. 

A comparação com a versão grega leva à conclusão de que muitos dos sentidos originais 

dos binyānîm Piel e Hifil, ou eram desconhecidos à época da tradução, ou já haviam perdido o 

seu sentido original pelo distanciamento entre o sentido do binyān e o significado léxico que a 

raiz verbal assumiu no decorrer do tempo. Em alguns casos o tradutor grego fez uma larga 

interpretação do texto hebraico, em outros não sabemos se o autor tinha o mesmo Vorlage 

utilizado pelo TM, contudo, percebem-se muitos exemplos que o tradutor procurou, por meio 

dos recursos que tinha na língua grega, quer a voz média, passiva, ou verbos cuja morfologia (em 

-ίζω e -άζω) têm sentido causativo ou factitivo, traduzir de forma literal ou em perífrases os 

significados factitivos/causativos do verbo hebraico. 

O Targum, sem dúvida, revela mais claramente que o significado do binyān é vencido 

pelo significado léxico, pois embora na maioria dos casos o sentido do binyān concorde entre as 

raízes hebraicas e aramaicas, em muitos outros casos, os tradutores do Targum utilizaram-se de 

binyānîm não equivalentes ao hebraico, de modo a preservar mais o significado léxico do que o 

sentido do binyān.  

Por exemplo, sabe-se que a equivalência entre os binyānîm hebraicos e aramaicos são as 

seguintes: Piel = Pael e Hifil = (H)Afel, contudo, ainda que em alguns casos a tradução do Targum 

tenha se utilizado dessa equivalência, em muitos casos privilegiou o significado léxico aramaico 

para traduzir corretamente o significado do verbo hebraico, inclusive, muitas vezes, utilizando-

se além de outro binyān, também de outra raiz.  

Ainda que, em alguns casos o Targum seja mais interpretativo, os exemplos analisados 

são suficientes para demonstrar que o significado léxico e o aspecto sincrônico prevalece sobre 
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os aspectos morfológicos e a abordagem tradicional dos significados dos binyānîm. 

Novas abordagens devem levar em conta não somente as definições estabelecidas pelas 

discussões generalizadas dos sentidos do Piel e Hifil, que seja pelas gramáticas clássicas, artigos, 

léxicos e abordagens específicas de cada binyān, mas também outros usos na Bíblia Hebraica 

não abordados nesse trabalho, assim também como em outras traduções antigas como a Peshitta, 

Vulgata, Geez e versões em árabe, de modo a ampliarem a massa de análise, assim fazendo, 

poderemos ter mais dados para analisar a amplitude de usos e sentidos dos binyānîm Piel e Hifil 

no hebraico bíblico.  

Todo o resultado da análise feita nesse trabalho confirma o que já é conhecido pelos 

linguistas: que a língua, embora possa ser sistematizada para fins didáticos, recusa-se, contudo, 

a ser posta em “camisas de força” sistemáticas, tendo o discurso e semântica sincrônica 

preferência sobre os significados gramaticais sistematizados e generalistas. 
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APÊNDICE A 

RAÍZES VERBAIS EM PIEL COM CORRESPONDENTE HIFIL 

N.º RAIZ  SIGN. PIEL SIGN. HIFIL SIGN. 

ַּבד  perecer אבד  1 יד  destruir אִּ  Causar ֶהֱאבִּ

destruição  

ר demorar-se אחר 2 ַחֹ֤ ֹוֶחר  demorar-se א   ,atrasar-se ַויֶ֕

demorar-se 

ץ Ser forte אמץ 3 מ   ,Fazer firme אִּ

fazer obstinado  
ץ  ,Fortalecer ַיֲאמ 

fortalecer-se 

ים  Por em cilada ארב  4 ְרבִּ֗  Armar ְמא 

emboscada 
ֶרב   Pôr em ַוי ִ֫

emboscada 

ל   בהל  5  ,Assustar ְיַבה 

apavorar 
י  נִּ ילּֽ  ְבהִּ  assustar הִּ

ר   בכר  6  Produzir os ְיַבכ 

primeiros frutos 
ה  יר   ַמְבכִּ

Estar com 

dores de 

parto para o 

nascimento 

do 

primogênito 

ר  I queimar בער 7 ע  י  queimar ּבִּ ְבַעְרּתִּ  Causar a הִּ

queima 

 II בער 8
Divergências 

léxicas 

(verificar) 
ר  ע  ַיְבֶער־  Pastar ּבִּ

Fazer pastar, 

causar o 

pastoreio 

 בקע  9
Separar, 

dividir, 

rachar 
ַע  ק   ּבִּ

Fender, rachar, 

cortar em 

pedaços 
יַע   ,Abrir-se ַהְבקִּ

abrir caminho 

10 
 = ברה

 II ברא
comer  רֹות י  devorar ְלב  נִּ  ַּתְבר 

Causar o 

comer, fazer 

comer, dar de 

comer, dar a 

dieta a 

 ברר  11
Purificar, 

separar, 

afastar 
ר  ר   ,Purificar ּב 

depurar 
ר  ַ בּֽ  ,Purificar ה 

polir, depurar 

 ,Ferver בׁשל  12

amadurecer 
ַשְלּת   ילּו  Ferver, cozinhar ּבִּ ְבׁשִּ  הִּ

Amadurecer, 

fazer 

amadurecer 

ַאְלנּוָך   II גאל 13  ,Tornar impuro ּג 

poluir 
י  ְלּתִּ  ,Poluir-se ֶאְגאּֽ 

poluir  

 גבר  14
Ser forte, 

superar, 

exceder  
י  ַּבְרּתִּ  ,Tornar forte ּגִּ

tornar superior  
יר  ֵ֥ ְגּבִּ  הִּ

Confirmar, 

ser forte, 

estabelecer 

um pacto 

firme?, tornar 

pesado  

 Tornar-se גדל 15

grande, ser 
ל ַדֹ֤  Causar o ּגִּ

crescimento, 
יל  ָ֖ ְגדִּ  ,Fazer grande הִּ

tornar (algo) 
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grande, ser 

importante 

educar, criar 

(filhos), criar 

(plantas)  

grande  

 ,revelar גלה  16

descobrir 
ה  ֹ֑ ל  ה  Revelar, revelar ּגִּ ֵ֥  ֶהְגל 

Conduzir ao 

exílio, levar 

cativo 

ַזק Ser forte חזק  17  ,Tornar firme חִּ

fazer forte 
יק   ֶהֱחזִּ

Fazer firme, 

agarrar, 

segurar 

 Pecar, errar חטא 18

(o alvo) 
א ט   חִּ

Reparar, 

substitui, 

purificar, ofertar 
יא   ֶהֱחטִּ

Levar a 

pecar, induzir 

ao pecado 

 Viver, estar חיה  19

vivo  
ה  י   Preservar, fazer חִּ

viver, reviver 
ה   ֶהֱחי 

Conservar a 

vida, 

preservar, 

reviver  

ם  Ser sábio חכם 20  ,Tornar sábio ְיַחכ 

ensinar 
יַמת  ַמְחכִִּ֫

Tornar sábio, 

mostrar-se 

como sábio 

 חלה  21
Ser fraco, ser 

doente, 

enfraquecer 
ה  ל   ,Fazer adoecer חִּ

acalmar, adular  
י   Fazer adoecer ֶהֱחלִּ

ל  I חלל 22 ל  ל Poluir, profanar חִּ ח   ה 

Poluir, 

profanar, 

fazer uso 

profano 

 I חלף 23
Passar 

adiante, 

desaparecer 
ֹ֣ף   ְיַחל   Mudar, trocar    ף ֵ֥ ֶהֱחלִּ  

Mudar, 

substituir, 

trocar 

ַלְצּת   Tirar, afastar חלץ 24  חִּ
Entregar, 

saquear; 

arrancar fora  
יץ   ,Revigorar ַיֲחלִּ

fortificar  

קּו II repartir חלק 25 לּֽ   ,Distribuir חִּ

repartir 
ק  Participar da ַלֲחלִּ

partilha 

הּו  Sentir falta חסר  26 יר  Deixar faltar ַוְּתַחְסר   ֶחְחסִּ
Deixar faltar, 

fazer ter 

carência 

ְּתמּו Selar, lacrar חתם 27 ים Manter selado חִּ  estancar ֶהְחּתִּ

י  Abalar-se חתת 28 נִּ ַּתַּתִ֫ ת   Ser quebrado חִּ ּת ִ֫  ַהחִּ
Destroçar, 

espantar, 

apavorar 

-Secar, tornar יבׁש 29

se seco 
ׁש ׁש  ressecar ְּתַיּב   ,Fazer secar ה בִּ

fazer murchar 

 יגע 30
Cansar, 

enfadar, 

exaurir 
 Cansar הֹוַגְעֶּתם  Fatigar, enfadar ְּתַיַּגע

enfadar 

 ,Saber ידע  31

conhecer 
ַה  ַדְעּת  יַע  Fazer saber יִּ  הֹודִּ

Fazer saber, 

tornar 

conhecido 
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י  יחל 32 ְלּתִּ חּֽ   Esperar, fazer יִּ

esperar 
יל חִּ  aguardar י 

 ,Dar à luz ילד 33

gerar 
 Ajudar a dar à ַיֶלְדֶכם 

luz  
יד   Gerar, fazer הֹולִּ

dar à luz  

 ,I Possuir ירׁש 34

herdar 
ׁש  ר  יׁש  possuir ְיי   הֹורִּ

Tomar posse, 

causar o 

possuir 

 ,Sentar-se יׁשב  35

habitar, viver 
ְשבּו  יב   Estabelecer-se יִּ  ,Fazer sentar ה ׁשִּ

radicar-se  

 Ser reto, ser יׁשר  36

correto 
י  ַשְרּתִּ  ,Endireitar יִּ

seguir direito 
רּו    Endireitar ַיְיׁשִּ

 ,Ser pesado כבד  37

ser honrado 
ְּבדּו   כִּ

Tornar duro, 

honrar, 

reverenciar  
יד  ְכּבִּ  ,Fazer pesado הִּ

dificultar  

 כבׁש  38
Subjugar, 

violentar 

(mulher) 
ׁש  ּב  יׁשּו  subjugar כִּ  subjugar ַוַיְכּבִּ

ב I mentir כזב 39 ז   ,Mentir; enganar כִּ

iludir 
י נִּ יב   ַיְכזִּ

Fazer ser 

como um 

mentiroso 

ד  כחד 40 ח   ,Esconder כִּ

encobrir 
יו ְכַחְדּתִּ  הִּ

Eliminar, 

fazer 

desaparecer 

ה  Estar irritado כעס  41 ֲעַסּת   Provocar a כִּ

irritação 
יס  ְכעִּ  הִּ

Provocar, 

irritar, 

provocar a 

raiva 

 ,Tropeçar כׁשל 42

cambalear 
ה  ְכל  יל  Causar a queda ׁשִּ  Causar a ַמְׁשכִּ

queda  

ְּתרּו   II כתר 43 רּו cercar כִּ  ;Cercar ַיְכּתִּ

congregar 

ַּתת  triturar כתת  44  dispersar ַוַיְכתּו  triturar כִּ

ט  מלט 45 ל   ,Entregar מִּ

libertar 
יט  ְמלִּ  הִּ

Libertar; 

deixar 

(alguém) 

escapar 

 ,Ser pouco מעט  46

diminuir 
טּו  ע   Tornar-se מִּ

poucos, diminuir 
יט   ַיְמעִּ

Colher 

poucos, 

diminuir 

ר  Ser amargo מרר  47 ר  ַמר  Fazer amargo ֲאמ   Causar ה 

amargura 

 I מׁשל 48

Governar, 

Falar 

provérbios, 

criar 

provérbios 

ל  Proferir ְמַמש 

parábolas 
י ילּונִּ  Comparar ַּתְמׁשִּ

 ,Tocar מׁשׁש 49

apalpar 
ַשְׁשּת   ׁש Tatear, revistar מִּ מ   ,Fazer tocar י 

pegar em 
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 ,Ferir נגע  50

machucar 
ְּגעֹו  יַע   Ferir, golpear נִּ ּגִּ  הִּ

Tocar, 

alcançar, 

chegar, vir  

 נחל 51
Herdar, 

receber como 

propriedade 
ל ח   נִּ

Distribuir como 

propriedade, 

repartir posses 

de terra  

י  ְנַחְלּתִּ  הִּ

Repartir 

como 

propriedade, 

repartir 

herança  

 נחת 52
Descer, 

marchar para 

baixo 
ַחת  Pressionar para נִּ

baixo 
 ַהְנַחת 

Fazer descer, 

mandar 

descer 

ַכר   I נכר 53  Julgar נִּ

erroneamente 
יר  כִּ  הִּ

Investigar, 

reconhecer, 

observar 

cuidadosame

nte 

 I נסך 54

Consagrar, 

derramar; 

fundir 

(imagens de 

metal) 

ְך   Derramar (como ַוְיַנס 

libação) 
כּו  סִּ  ,Derramar הִּ

oferecer 

 נצל 55

Ser salvo, ser 

socorrido; 

salvar-se, 

escapar 

ַצְלֶּתם   ,Saquear, roubar נִּ

despojar 
יל  צִּ  הִּ

Arrancar, 

tirar, 

arrebatar  

 ,Levantar נשא 56

erguer 
א ש  יאֹו  Levantar, erguer נִּ שִּ  Fazer הִּ

carregar 

י I esquecer נׁשה 57 ה  Fazer esquecer ַנַשנִּ ש   Fazer הִּ

esquecer 

ק  I beijar נׁשק 58  ַוְיַנש 
Beijar 

(longamente, 

repetidamente) 
יקֹות  Tocar-se ַמשִּ

mutuamente 

י  arrancar נתק  59 ַּתְקּתִּ ם Arrancar, rasgar נִּ ק   ,Apartar ַחּתִּ

separar 

ר  II iniciar נתר 60 ֵ֥ ר  surgir ַנּת   Causar o ַוַיּת 

início 

ב  rodear סבב  61 ב  mudar ַסּב  ס   Fazer ה 

retornar 

ַּגר  prender סגר  62 יר  entregar סִּ ְסּגִּ  Fazer הִּ

encerrar 

ל   סכל 63 י  tornar tolo ְיַסכ  ְסַכְלּתִּ  Agir הִּ

loucamente 

י   סתר 64  ,Esconder ַסְּתרִּ

encobrir  
יר  ְסּתִּ  ,Esconder הִּ

encobrir  

 I עבר 65
Passar por 

cima 
ר  ּב  יר  espalhar עִּ  ֶהֱעבִּ

Fazer passar, 

fazer 

atravessar 

י ? II עוד 66 נִּ ְּוד  ד ? I Cercar עִּ עִּ  ? I Testificar ה 
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ה   I עוה 67 ּו  ה  torcer עִּ  perverter ֶהֱעו 

ז   Tornar forte ְּבַעְזזֹו  Tornar forte עזז  68 ע   Tornar firme ה 

ה  II ser curvado ענה  69 נ    Afligir ַיֲעֶנה   Oprimir, sujeitar עִּ

י  I machucar עצב 70 ְצבּונִּ ה  aborrecer עִּ ב   Causar dor ְלַהֲעצִּ

ְצבּו   II עצב 71 יבּוהּו  moldar עִּ  ,Formar ַיֲעצִּ

moldar 

ם I Ser poderoso עצם 72  II Fechar os olhos ַוְיַעצ 

de alguém 
הּו מ   I Tornar forte ַוַיֲעצִּ

ְקׁשּו   עקׁש  73 י  torcer עִּ נִּ  Declarar ַוַיְעַקׁש 

perverso 

ה   ערה  74 ר  ה  desnudar ע   Descobrir (a ֶהֱער 

nudez) 

ר  Dar o dízimo עשר  75 ר  Dar o dízimo ְּתַעש  ְעש   Tomar o ַלַ֠

dízimo 

 Estar com פחד 76

medo 
ד  Temer ַוְּתַפח 

profundamente 
יד  ְפחִּ  ,Sentir medo הִּ

estremecer 

א  פלא 77  ,Oferecer ַפל 

cumprir 
יא  ְפלִּ  Fazer הִּ

maravilhas 

ט  escapar פלט  78 ה   Levar, conduzir ְּתַפל  יט  ְפלִּ  conduzir em הִּ

segurança  

ה  virar פנה  79 נ  ה  preparar ּפִּ ְפנ   Voltar-se para הִּ

traz 

ד  visitar פקד  80 יד  reunir ְמַפק  ְפקִּ  confiar הִּ

ְרדּו  dividir פרד  81 יד  Separar-se ְיפּֽ  ְפרִּ  dividir הִּ

ט  despojar פׁשט  82 יט  despir ַּפש  ְפׁשִּ  despojar הִּ

ַח  brotar צמח 83 מּֽ   Crescer צִּ

abundantemente 
ּה  יח  ְצמִּ  Causar o ְוהִּ

crescimento  

84 
 / צעק

 זעק 
Gritar, clamar ק  Gritar ְמַצע 

fortemente 
ק   ַוַיְצע 

Convocar, 

conclamar, 

chamar para 

junto 

ל  קבל 85 ּב  יֹלת Receber, tomar קִּ  ,Estar contra ַמְקּבִּ

se contrapor 

י  קדם 86 ַדְמּתִּ  ,Encontrar קִּ

confrontar 
י  יַמנִּ ְקדִּ  הִּ

Encontrar, 

prestar um 

serviço 

 קדׁש  87
Ser separado, 

ser tratado 

como santo 
ַדׁש   ,Consagrar קִּ

declarar santo  
יׁש  ְקדִּ  ,Consagrar הִּ

dedicar  

 ,Levantar-se קום 88

erguer 
ַים  קִּ

Confirmar, 

impor (um 

compromisso) 
ים קִּ  ה 

Erguer, 

construir, 

estabelecer  

ְטרּו   I קטר 89  Fazer קִּ

sacrifícios, 
יר  ְקטִּ  Fazer הִּ

sacrifícios, 
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queimar 

sacrifícios 

sacrificar 

(queimando) 

 ,Ser pequeno קלל 90

ser ágil 
ל ל   ,Qal Tornar leveה    Amaldiçoar קִּ

aliviar  

א  קנא 91 נ   Ser invejoso, ser קִּ

ciumento 
ם  יא   Provocar ַאְקנִּ

inveja 

 I קצה 92
Cortar fora, 

exterminar 
ְקצּו  Cortar fora ַקצֹות  Fazer raspar הִּ

 II קצר 93
Ser breve, ser 

curto 
ַצר  ְקַצְרּת   abreviar קִּ  abreviar הִּ

י  Aproximar-se קרב  94 ַרְבּתִּ  Causar o trazer ק 

para perto  
)י(ב  ְקרִּ  Trazer para הִּ

perto  

רּוהּו  II encontrar קרה 95  ק 
Trazer para 

perto, fazer 

chegar  

ה  ְקר   > הִּ

 I קרה 

Causar a 

ocorrência, 

trazer para 

perto  

 I קׁשה 96
Ser duro, ser 

severo 
 ַוְּתַקׁש 

Ter grande 

dificuldade, ter 

grandes dores 
ה  ְקׁש   הִּ

Endurecer, 

tornar-se 

obstinado 

-I Multiplicar רבה  97

se, aumentar 
ה  ְּבת   רִּ

Tornar 

numeroso, 

aumentar, criar 

filhos  

ה  ְרּב   הִּ

Tornar 

numeroso, 

tornar 

grande, ter 

muitos filhos  

 ,Seguir רדף 98

perseguir 
ה  ְדפ   Perseguir, ir רִּ

atrás de 
הּו  יפ  ְרדִּ  perseguir הִּ

 ,Saciar-se רוה  99

embriagar-se 
ה  ּות  ה  Saciar, embeber רִּ ְרו   Saciar, regar הִּ

 ,Estar longe רחק  100

estar distante 
ַחק  יק   Afastar, remover רִּ ְרחִּ  הִּ

Afastar, 

remover 

(para longe)  

 Berrar, gritar רנן  101

de júbilo 
ְננּו   ,Gritar de júbilo ְורִּ

gritar de alegria 
ין  ַּתְרנִּ

Fazer gritar 

de júbilo, 

entoar júbilo  

 ,Desviar-se רפה  102

abandonar 
ה  ּפ   ,Deixar cair רִּ

desanimar 
 ,Declinar ֶּתֶרף

abandonar 

ַצץ  esmagar רצץ  103  ,Esmagar רִּ

esmigalhar 
ץ  רִּ  ,Esmagar ַוּת 

esmigalhar 

ם  Saltitar, dançar ְיַרְקדּו  saltitar רקד  104 יד   Fazer saltitar ַוַיְרקִּ

 ,Bater רקע  105

amassar 
 ַוְיַרְקעּו 

Bater (com 

martelo), malhar 

(metal, 

estirando-o) 

יַע   ַּתְרקִּ

Bater (metal, 

achatando-o), 

estirar, 

estender 

 ,Fazer ferver ַרַּתח  רתח 106

deixar ferver 
יַח   ,Fazer ferver ַיְרּתִּ

deixar ferver 

 ,Fartar-se שבע 107

saciar-se 
עּו  יַע  Satisfazer ְיַשּבּֽ  ְשּבִּ  ,Satisfazer הִּ

saciar  

 Ser muito שגב  108

alto, ser 
ב   Fazer alto, fazer ַוְיַשּג 

inacessível 
יב  Mostrar-se ַיְשּגִּ

grande 
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fortificado, 

ter sucesso 

(proteger) 

י  Brincar, rir שחק 109 ִּ ַחְקּתּֽ  ְושִּ
Estar alegre, 

estar contente, 

brincar 
ים יקִּ  ridicularizar ַמְשחִּ

ל I prosperar שכל 110  ְיַשכ 
Tornar louco (Is 

 (סכל > 44.25
יל  ְשכִּ  הִּ

Compreender

, dar 

entendimento  

ַמח Alegrar-se שמח 111  Alegrar, tornar שִּ

alguém alegre 
ְשַמְחּת   -Fazer alegrar הִּ

se 

ֲאלּו   perguntar ׁשאל 112  ,Indagar, inquirir   ְיׁש 

pedir esmola 
ּום    לֹ֑ ַוַיְׁשאִּ  Deixar pedir, 

emprestar 

ם  II ׁשבח 113  ,Acalmar ְּתַׁשְּבח 

tranquilizar 
יַח   ,Aplacar ַמְׁשּבִּ

acalmar 

 ,I Quebrar ׁשבר 114

romper 
 ,I Despedaçar ׁשבר 

destruir 
ר   ַוַיְׁשּב 

Fazer romper 

(por ocasião 

do parto) 

 I ׁשוה 115
Tornar-se 

igual, tornar-

se semelhante 
ה  ּו   ׁשִּ

Tornar algo 

igual, tornar 

algo semelhante 
 ַאְׁשֶוה 

Equiparar, 

igualar, 

comparar 

ת  ׁשחת 116 ח   ׁשִּ
Arruinar, 

destruir, trazer 

ruína  
ית ְׁשחִּ  הִּ

Destruir, 

arruinar, 

trazer ruína  

 Perder os ׁשכל 117

filhos 
ה  ְכל   ׁשִּ

Privar dos 

filhos, abortar; 

fazer abortar 
יל  abortar ַמְׁשכִּ

 ,Morar ׁשכן 118

habitar 
ן כ   ,Deixar morar ׁשִּ

fazer morar 
י  ִּ ְׁשַכְנּתּֽ  ,Deixar morar ְוהִּ

fazer morar 

 ׁשכר  119
Embriagar-

se, 

embebedar-se 
הּו   ,Embriagar ַוְיַׁשְכר 

embebedar 
י  ְׁשַכְרּתִּ  ,Embriagar ְוהִּ

embebedar 

ַלח  I enviar ׁשלח 120  ,Deixar ir, soltar ׁשִּ

mandar embora 
י  ִּ ְׁשַלְחּתּֽ   Soltar, enviar ְוהִּ

 ׁשלם 121
Ser 

terminado, 

ser acabado 
ַלם  ׁשִּ

Tornar intacto, 

reparar, 

reembolsar 
ה  ימ  ְׁשלִּ  ,Levar a cabo הִּ

consumar  

 ׁשמע 122

Ouvir, 

escutar, 

prestar 

atenção 

 ,Fazer ouvir ַוְיַׁשַמע

convocar 
יַע  ְׁשמִּ  הִּ

Fazer ouvir, 

anunciar, 

proclamar 

ֶרְׁשָך   ׁשרׁש  123  ,Desarraigar ְוׁש 

erradicar 
ׁש   ,Criar raízes ַיְׁשר 

lançar raízes 

ו  I תוה 124  Marcar, fazer ַוְית 

marca 
ית   ְתוִּ  Marcar, fazer הִּ

marca 

 תנה  125
Cantar, 

celebrar, 

lamentar (?) 
 ,Cantar, celebrar ְיַתנּו

lamentar (?) 
ּו  ְתנֵ֥  הִּ

Cantar, 

celebrar, 

lamentar (?) 

י   תעב  126 ֲעבּונִּ   ,Detestar ּתִּ

abominar  
ְתַעְבְּת   הִּ

Agir de 

maneira 

abominável 
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APÊNDICE B 

TABELA DE USOS DOS 126 VERBOS EM PIEL/HIFIL ANALISADOS 

VERBOS PIEL-HIFIL - FACTITIVO-CAUSATIVO - BÍBLIA HEBRAICA EM COMPARAÇÃO COM A LXX E O TARGUM 

                            

N.º RAIZ   PIEL VERSO LXX TARGUM  HIFIL VERSO LXX TARGUM 

      SENTIDO BINYAN     SENTIDO BINYAN 

 simples Sl 9.6[5] causativo simples Afel  simples Sl 143.12 simples factitivo Afel  אבד  1

 simples Dt 7.10 simples simples Pael  simples 2Sm 20.5 simples simples Afel  אחר  2

 factitivo Am 2.14 factitivo factitivo Pael  factitivo Sl 27.14 factitivo factitivo Pael  אמץ  3

     causativo Jz 9.25 causativo causativo Peal  causativo 1Sm 15.5 causativo  ארב  4

 factitivo Jó 22.10 factitivo factitivo Pael  factitivo Jó 23.16 factitivo factitivo Pael  בהל  5

   recíproco Dt 21.16 factitivo factitivo Pael  factitivo Jr 4.31 factitivo causativo  בכר  6

 I  simples Ez 39.10 factitivo simples Afel  simples Jz 15.5 simples simples Afel בער 7

 II  causativo בער 8
Êx 

22.4[5] 
simples simples Peal  causativo 

Êx 

22.4[5] 
causativo simples Peal 

 factitivo Ez 13.11 passivo factitivo Pael  passivo Is 7.6 causativo causativo Pael  בקע  9

10 
=   ברה

 II ברא 
 causativo Lm 4.10 passivo   Peal  causativo 2Sm 3.35 causativo causativo Afel 

 factitivo Dn 11.35 factitivo      causativo Jr 4.11   simples Pael  ברר  11

 recíproco Nm 11.8 causativo factitivo Pael  causativo Gn 40.10   factitivo Pael  בׁשל  12

       II  factitivo M 1.7 passivo factitivo Pael  factitivo Is 63.3 גאל  13

 causativo Ec 10.10 causativo recíproco Hitpaal  simples  גבר  14
Sl 

12.5[4] 
factitivo factitivo Hitpaal 

 factitivo Et 3.1 factitivo factitivo Pael  recíproco Lm 1.9 passivo recíproco Itpaal  גדל  15

 causativo Is 22.8 factitivo factitivo Pael  causativo  גלה  16
2Re 

24.15 
causativo causativo Afel 

 factitivo Sl 147.13 factitivo factitivo Pael  factitivo Mq 7.18 simples factitivo Afel  חזק  17

 causativo Lv 14.52 causativo passivo Hitpaal  causativo  חטא  18
1Re 

14.16 
  passivo Pael 

 causativo  חיה  19
Sl 

22.29[30] 
simples simples Peal  causativo Js 14.10 simples simples Pael 

 factitivo Sl 119.98 causativo factitivo Pael  factitivo  חכם  20
Sl 

19.7(8) 
factitivo factitivo Afel 
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 recíproco  חלה  21
2Cr 

33.12 
simples      factitivo Is 53.10       

 I  factitivo חלל 22
Sl 

89.34(35) 
factitivo factitivo Afel  factitivo Ez 39.7 factitivo factitivo Afel 

 I  recíproco Gn 4.114 recíproco recíproco Pael  recíproco Jó 14.7   causativo Peal חלף 23

 factitivo Jó 36.15     Peal  factitivo Is 58.11 passivo factitivo Peal  חלץ  24

 II  simples Pv 16.19 recíproco simples Pael  passivo Jr 37.12   causativo Pael חלק 25

 factitivo Sl 8.5(6) factitivo factitivo Pael  causativo Is 32.6 simples causativo Pael  חסר  26

 factitivo Jó 24.16 causativo recíproco Itpeel  factitivo Lv 15.3 factitivo factitivo Peal  חתם  27

 factitivo Jr 51.56 passivo recíproco Itpeel  factitivo Is 9.4 causativo factitivo Itpeel  חתת  28

 factitivo Jó 15.30 volitivo simples Peal  causativo Is 42.15 factitivo factitivo Pael  יבׁש  29

 factitivo Ec 10.15 causativo recíproco Pael  factitivo Is 43.24   causativo Afel  יגע  30

 causativo Jó 38.12 simples simples Peal  causativo Sl 77.15 causativo causativo Afel  ידע  31

 simples Jó 14.14 simples factitivo Afel  simples Lm 3.21 simples simples Afel  יחל  32

     causativo Êx 1.21        causativo Is 66.9 causativo  ילד  33

 I  simples Jz 14.15 factitivo factitivo Peal  simples Jz 2.21 simples simples Afel ירׁש 34

 causativo Ez 25.4 causativo simples Peal  causativo 1Re21.12 causativo causativo Afel  יׁשב  35

 factitivo Pv 3.6 causativo factitivo Pael  recíproco Pv 4.25 simples factitivo Pael  יׁשר  36

 factitivo 1Sm 6.6 factitivo factitivo Pael  recíproco Zc 7.11 simples factitivo Pael  כבד  37

 factitivo 2Sm 8.11 factitivo factitivo Pael  factitivo Jr 34.11   factitivo Pael  כבׁש  38

 I  causativo Pv 14.5 simples factitivo Pael  factitivo Jó 24.25 causativo causativo Afel  כזב 39

 factitivo Sl 78.4 factitivo factitivo Pael  causativo Sl 83.4 simples factitivo Afel  כחד  40

 factitivo Dt 32.21 factitivo causativo Afel  factitivo Jr 8.19 causativo factitivo Afel  כעס  41

 causativo Ez 36.14 factitivo factitivo Itpeel  causativo Ez 36.15 causativo factitivo Itpeel  כׁשל  42

 II  simples Jz 20.43 simples simples Afel  simples Sl 142.8 simples simples Peal כתר 43

 simples Zc 11.6 factitivo simples Peal  simples Dt 1.44 simples causativo Peal  כתת  44

 passivo Ez 33.5 recíproco passivo Afel  simples Is 31.5 simples simples Afel  מלט  45

 factitivo Ec 12.3 passivo passivo Itpaal  factitivo Lv 26.22 causativo factitivo Afel  מעט  46

 factitivo Êx 1.14 factitivo factitivo Afel  factitivo Êx 23.21   simples Pael  מרר  47

 I  simples Ez 20.49 simples simples Afel  causativo Is 46.5   simples Pael מׁשל  48
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       simples Gn 31.34   simples Pael  recíproco Êx 10.21  מׁשׁש  49

 simples 2Re 15.5 simples factitivo Pael  causativo Is 6.7 simples factitivo Pael  נגע  50

 causativo Js 13.32 causativo causativo Afel  causativo Zc 8.12 causativo causativo Afel  נחל  51

 recíproco  נחת  52
2Sm 

22.35 
simples factitivo Peal  causativo Jl 4.11   passivo Itpeel 

 I  simples 1Sm 23.7 simples simples Peal  simples Dt 33.9 simples simples Peal נכר 53

 I  simples  נסך 54
1Cr 

11.18 
simples simples Pael  simples Gn 35.14 simples simples Pael 

 simples Êx 12.36 simples causativo Pael  causativo  נצל  55
2Cr 

32.17 
passivo passivo Peal 

 factitivo Ed 8.36 causativo      causativo  נשא  56
2Sm 

17.13 
simples simples Itpaal 

 I  factitivo Gn 41.51 factitivo factitivo Afel  causativo Jó 39.17 causativo causativo Afel נׁשה 57

 I  simples Gn 45.15 simples simples Pael  recíproco Ez 3.13 simples simples Peal נׁשק 58

 factitivo Sl 107.14 simples factitivo Peal  causativo Jr 12.3   simples Afel  נתק  59

 II  simples Lv 11.21 simples simples Pael  factitivo נתר 60
2Sm 

22.33 
factitivo factitivo Pael 

 causativo  סבב  61
2Sm 

14.20 
simples causativo Afel  causativo 2Sm 5.23 simples simples Itpeel 

 simples 1Sm 26.8 simples simples Pael  simples Lm 2.7 factitivo simples Pael  סגר  62

 factitivo  סכל  63
2Sm 

15.31 
simples factitivo Palpel  recíproco Gn 31.28 

recíproc

o 
recíproco Afel 

 simples Is 16.3   simples Pael  simples Sl 51.11 simples simples Pael  סתר  64

 I  causativo Jó 21.10   causativo Peal  causativo Jr 46.17   causativo Afel עבר 65

                       II עוד 66

 I  factitivo Is 24.1 factitivo simples Pael  reflexivo עוה 67
2Sm 

19.20 
simples recíproco Peal 

                       עזז  68

 II  factitivo ענה 69
2Re 

17.20 
factitivo factitivo Peal  factitivo Sl 55.20 factitivo simples Afel 

 I  simples Sl 50.6 factitivo      simples Sl 75.40 simples causativo Peal עצב 70

 II  simples Jr 44.19 simples simples Peal  simples Jó 10.8 simples simples Pael עצב 71

                       I עצם  72

 factitivo Mq 3.9 simples simples Pael  factitivo Jó 9.20 factitivo factitivo Afel  עקׁש  73

 simples Is 22.6   recíproco Peal  simples Is 53.12 causativo simples Peal  ערה  74
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 causativo Dt 14.22 causativo causativo Pael  causativo Dt 26.12 causativo causativo Pael  עשר  75

 simples Is 51.13 reflexivo reflexivo Peal  factitivo Jó 4.14 causativo simples Peal  פחד  76

 factitivo Nm 15.8 causativo factitivo Pael  causativo Is 29.14 factitivo simples Peal  פלא  77

 factitivo Sl 22.9 causativo simples Peal  factitivo Is 5.29 simples simples Peal  פלט  78

 simples Sf 3.15 factitivo simples Pael  simples Jr 48.39 causativo simples Afel  פנה  79

 causativo Is 13.4 causativo simples Pael  simples Is 10.28 simples simples Pael  פקד  80

 recíproco Os 4.14 recíproco reflexivo Itpaal  causativo Pv 18.18 causativo simples Peal  פרד  81

 factitivo 1Cr 10.8 factitivo factitivo Pael  factitivo  פׁשט  82
2Cr 

29.34 
factitivo simples Pael 

 factitivo 1Cr 19.5 causativo factitivo Pael  causativo Is 61.11 factitivo factitivo Pael  צמח  83

84 
/    צעק

 זעק 
 simples 2Re 2.12 simples simples Afel  simples 

1Sm 

10.17 
simples simples Peal 

       simples Et 9.23 recíproco simples Pael  simples Êx 36.12  קבל  85

 factitivo Sl 88.14 simples simples Pael  causativo Am 9.10 simples simples Afel  קדם  86

 factitivo 1Re 8.64 factitivo factitivo Pael  factitivo 2Sm 8.11 factitivo factitivo Afel  קדׁש  87

 causativo Et 9.32 simples passivo Itpaal  causativo Jr 29.15 simples simples Afel  קום  88

 I  causativo Is 65.7 simples simples Afel  causativo Êx 30.7 simples simples Afel קטר 89

 simples Lv 20.9        factitivo  קלל  90
Is 

8.23(9.1) 
factitivo simples Peal 

 factitivo Pv 23.17 factitivo factitivo Peal  causativo Sl 78.58 causativo causativo Afel  קנא  91

 I  factitivo קצה 92
2Re 

10.32 
factitivo factitivo Pael  causativo Lv 14.43 factitivo factitivo Pael 

 II  factitivo Sl 102.24   recíproco Itpeel  factitivo Sl 89.46 factitivo factitivo Pael  קצר 93

 factitivo Sl 65.5 recíproco causativo Pael  causativo Êx 29.4 causativo causativo Pael  קרב  94

 II  factitivo Ne 3.3 simples      causativo Gn 27.20 simples simples Pael קרה 95

 I  reflexivo Gn 35.16 reflexivo reflexivo Pael  factitivo Sl 95.8 factitivo factitivo Pael קׁשה 96

 I  factitivo Jz 9.29 causativo factitivo Pael  recíproco Jz 20.38 simples factitivo Peal רבה 97

 simples Pv 13.21 recíproco simples Peal  simples Jz 20.43 simples simples Peal  רדף  98

 recíproco Is 34.5 passivo recíproco Itpeel  factitivo Is 55.10 factitivo passivo Pael  רוה  99

 factitivo Is 6.12 factitivo factitivo Pael  factitivo Sl 103.12 factitivo factitivo Afel  רחק  100

 simples Sl 33.1 simples simples Pael  causativo Sl 81.2 simples simples Pael  רנן  101
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 recíproco Ez 1.25        simples Pv 4.13 factitivo simples Afel  רפה  102

 factitivo  רצץ  103
2Cr 

16.10 
factitivo factitivo Itpeel  causativo Jz 9.53 simples simples Peal 

 causativo Jó 21.11 simples causativo Pael  causativo Sl 29.6 factitivo causativo Pael  רקד  104

 factitivo Êx 39.3 passivo factitivo Pael  factitivo Jó 37.18 factitivo simples Peal  רקע  105

 factitivo Ez 24.5 factitivo      causativo  רתח  106
Jó 

41.31(23) 
factitivo factitivo Afel 

 factitivo Ez 7.19 factitivo passivo Peal  factitivo Sl 147.14 factitivo factitivo Peal  שבע  107

   factitivo Sl 107.41 simples factitivo Pael  recíproco Jó 36.22 factitivo recíproco  שגב  108

 recíproco 1Cr 13.8 simples simples Pael  simples  שחק  109
2Cr 

30.10 
simples simples Pael 

     I  factitivo Is 44.25 factitivo factitivo Pael  causativo Pv 17.8 factitivo שכל 110

 factitivo Sl 30.2 causativo causativo Afel  factitivo Sl 89.43 causativo causativo Afel  שמח  111

 simples Sl 109.10 causativo simples Peal  simples Êx 12.36 simples simples Afel  ׁשאל  112

113 
  ׁשבח

II 
 factitivo Sl 89.10 factitivo factitivo Afel  causativo Sl 65.8 simples factitivo Afel 

       I  factitivo Is 545.2 causativo factitivo Pael  causativo Is 66.9  ׁשבר 114

 I  simples Os 10.1 simples      causativo Is 46.5   factitivo Afel ׁשוה 115

     factitivo Am 1.11 factitivo factitivo Pael  causativo Dn 8.24 causativo  ׁשחת  116

 factitivo Êx 23.26        causativo Os 9.14 factitivo factitivo Afel  ׁשכל  117

 causativo Jr 7.7 causativo causativo Afel  causativo Ez 32.4 causativo causativo Afel  ׁשכן  118

 factitivo Is 63.6   factitivo Afel  factitivo Dt 32.42 factitivo factitivo Pael  ׁשכר  119

 I  factitivo Jr 24.10 simples factitivo Pael  factitivo Lv 26.22 simples factitivo Pael ׁשלח  120

 factitivo Is 19.21 simples factitivo Pael  causativo Js 10.1 simples causativo Afel  ׁשלם  121

 causativo 1Sm 23.8 simples simples Peal  causativo Is 42.2 causativo factitivo Afel  ׁשמע  122

 factitivo Jó 31.12 simples factitivo Pael  factitivo Sl 80.10 simples causativo Pael  ׁשרׁש  123

 I  factitivo תוה 124
1Sm 

21.14 
simples factitivo Pael  factitivo Ez 9.4   factitivo Peal 

   simples Jz 5.11 simples      simples Os 8.9 simples simples  תנה  125

 factitivo Sl 106.40 factitivo simples Pael  simples  תעב  126
1Re 

21.26 

recíproc

o 
causativo Afel 
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