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introdução
O mercado editorial conta com inúmeras traduções do Novo
Testamento, cada qual concebida e executada segundo necessidades do
público leitor. Há aquelas elaboradas em linguagem popular, ao lado de
outras elaboradas em estilo mais clássico, mas todas elas estribadas em
pressupostos linguísticos, teológicos e pastorais especíﬁcos, ainda que
não explicitados.
Apresentar um novo projeto de tradução nesse rico panorama
exige explicações.
Inicialmente, urge destacar que o presente trabalho não pretende
diminuir ou invalidar o esforço e o primor das traduções existentes.
Respeita as iniciativas precedentes e almeja dialogar com todas elas, no
intuito de enriquecer o leitor, o estudioso e o pesquisador bíblico com
ferramentas diferenciadas, conquanto complementares.
As mais renomadas traduções disponíveis em língua portuguesa,
entre elas a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a Tradução Ecumênica
da Bíblia (TEB), João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional (NVI),
constituem projetos que nasceram na Europa Continental e nos Estados
Unidos da América, e só posteriormente foram traduzidos e adaptados
ao público falante deste idioma.
Nesse caso, uma tradução projetada e implementada integralmente em língua portuguesa, não obstante eventuais deﬁciências,
representa um esforço de contribuir para o aprimoramento dos estudos
bíblicos, convidando todos os leitores, estudiosos e especialistas desta
área a oferecerem seu contributo.
Foi utilizado o texto crítico dos manuscritos gregos.
Cabe frisar, desse modo, que foram consideradas todas as recentes
propostas da crítica textual contemporânea, incluindo o impacto
causado pelas descobertas de manuscritos ao longo do século XX. Por
esta razão, aqueles versículos atualmente considerados como inserções
tardias foram colocados entre parênteses, acompanhados da respectiva
nota explicativa.
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É oportuno destacar, também, que as maiores descobertas de
manuscritos gregos do Novo Testamento ocorreram entre 1780 e 1948,
razão pela qual na segunda metade do século vinte foram reunidas
renomadas comissões bíblicas a ﬁm de lançarem novas traduções
alinhadas com os recentes avanços da pesquisa bíblica.
Nesta primeira edição, o leitor encontrará a tradução dos
evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João bem como do livro Atos
dos Apóstolos, devendo aguardar futura edição completa, na qual
estarão presentes os demais livros que compõem o chamado Novo
Testamento.
O projeto adota certas premissas metodológicas que carecem
ser explicitadas a ﬁm que não pairem dúvidas quanto aos objetivos
almejados, às estratégias adotadas e aos instrumentos utilizados em sua
execução.
As recentes teorias da tradução postulam que elas podem ser
classiﬁcadas em source oriented e target oriented, ou seja, orientadas para
o texto fonte ou para o texto de destino. Essa classiﬁcação diz respeito
aos dois caminhos que podem ser adotados pelo tradutor: levar o leitor
a se identiﬁcar com determinada época e ambiente (texto fonte), ou
tornar essa época e esse ambiente acessíveis ao leitor da língua e da
cultura do texto traduzido, mediante estratégias de adaptação.
Esse projeto de tradução deve ser classiﬁcado como source oriented,
na medida em que pretende despertar o leitor para as características
culturais da Palestina do primeiro século da era cristã.
Dito de outro modo, nosso objetivo é transportar o leitor
ao cenário no qual Jesus viveu, agiu e ensinou, a ﬁm de que escute
suas palavras, seus ensinamentos como se fosse um morador daquela
região. Ouvir a voz do Mestre Galileu em toda a sua originalidade,
vigor, riqueza cultural, para compartilhar com ele a pureza genuína
dos sentimentos espirituais superiores, eis nossa meta.
Naturalmente, textos modernos reclamam estratégias distintas,
conferindo ao tradutor maior ﬂexibilidade no processo de adaptação
do texto para torná-lo mais acessível ao entendimento do leitor. Nesse
caso, é permitido o sacrifício do original para facilitar a compreensão.
Em nosso caso, a questão é inteiramente diversa.
Nosso esforço se concentra na recuperação do sentido original
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das palavras, expressões idiomáticas, referências e inferências do texto.
Trata-se de uma espécie de “arqueologia linguística e cultural” que
busca resgatar a multiplicidade de dados que conformaram o ambiente
no qual nasceram os livros que compõem o Novo Testamento.
É indiscutível que esses livros podem ser lidos a partir da nossa
experiência atual, levando-se em conta vinte séculos de tradição
religiosa. Nessa perspectiva, a história da interpretação desses livros
assume papel preponderante, descortinando as inúmeras abordagens e
conteúdos que se sobrepuseram ao texto.
Nossa proposta é percorrer caminho diverso. Imitando o
arqueólogo, cuidadosamente e pacientemente, tentamos retirar as
dezenas de camadas que se sobrepuseram ao texto grego do Novo
Testamento, ao longo de vinte séculos de interpretação, para contemplá-lo o mais de perto possível.
A todo momento procurávamos responder a duas questões:
Como esse texto seria lido por um habitante da Galileia, da Judeia, das
regiões banhadas pelo Mediterrâneo, no primeiro século da nossa era?
Quais referências e inferências o texto despertaria no ouvinte daquela
época e região, considerando-se o ambiente linguístico, cultural,
religioso, político e econômico da época?
Figuremos um exemplo singelo: o verbo grego “bapto” (mergulhar, imergir, lavar), pelos processos de derivação das palavras, é
responsável pela formação do substantivo “baptismo” (mergulho,
imersão, o ato de lavar). Ao se traduzir esse substantivo por batismo,
é impossível que o leitor moderno não associe o vocábulo aos temas
teológicos ligados ao sacramento do batismo.
Todavia, urge reconhecer que essas teologias não existiam ao
tempo em que os livros do Novo Testamento foram redigidos, ou
melhor, não existiam nem mesmo igrejas nos moldes das atuais. Não
possuímos sequer registros seguros de que os judeus, sistemática e
institucionalmente, utilizavam a imersão em água como ritual para
conversão de prosélitos.
Nesse caso, foi necessário escavar, aprofundar para recuperar o
frescor original do termo, possibilitando ao leitor moderno o acesso a
essa prática do cristianismo nascente sem as camadas interpretativas
que se formaram ao longo dos séculos.
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Não temos a intenção, cumpre frisar, de desmerecer, condenar ou
polemizar a respeito dos dogmas, teologias e crenças das várias escolas
do pensamento cristão. Nosso intuito é, antes de tudo, possibilitar
o acesso dos indivíduos não especializados em pesquisa bíblica aos
elementos originais da tradição cristã, sem o colorido interpretativo
posteriormente conferido a cada um deles.
Manter a coerência e a ﬁdelidade a esta proposta exigiu a
farta utilização de notas de rodapé contendo esclarecimentos sobre
os vocábulos gregos, as tradições judaicas, os aspectos históricos e
geográﬁcos, os elementos culturais circundantes, de modo a tornar
claras as premissas e as opções do tradutor em cada versículo.
Nesse caso, as notas de rodapé se transformaram, ao mesmo
tempo, em fonte de esclarecimento e material de suporte para a leitura,
complementando informes impossíveis de serem transmitidos com a
simples tradução do texto grego.
É o caso das unidades de medida. Mantivemos a terminologia
utilizada no original grego, mas explicamos o signiﬁcado de cada
uma delas nas notas, inclusive com a conversão para o sistema
métrico-decimal adotado internacionalmente.
Assim, os nomes de pessoas, lugares, objetos, medidas, costumes
foram preservados da forma mais ﬁel possível, tal como se encontram
no texto grego do Novo Testamento, embora estejamos conscientes de
que o leitor experimentará certa estranheza.
Estamos, porém, convencidos da impossibilidade de se recuperar
o ambiente no qual foram produzidos esses textos sem um esforço
do leitor. Deslocar-se em direção ao texto implica desconforto,
estranhamento, mas representa uma jornada rica e intrigante de
encontro com a mensagem genuína de Jesus e de seus colaboradores
diretos.
A tradução segue a convenção bíblica internacional, que
divide o texto do Novo Testamento em capítulos e versículos dada a
inconveniência de se alterar procedimento editoral adotado desde o
século XVII. Ressalte-se apenas que os textos constantes dos manuscritos
gregos não apresentam capítulos, versículos nem separação entre as
palavras – as letras são escritas uma ao lado da outra, sem espaço, sem
vírgula, sem acentos ou divisões de qualquer natureza.
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Os capítulos também foram divididos em perícopes, vulgarmente
chamadas de passagens bíblicas. Adotamos o sistema utilizado nas
edições conhecidas, fruto de convenções internacionais, mas com
algumas alterações.
Sendo assim, algumas perícopes foram agrupadas, sobretudo
quando tratavam do mesmo assunto, com vistas a uma apresentação
mais criteriosa e didática do conteúdo.
As mudanças mais signiﬁcativas residem nos títulos das perícopes. É natural que cada conﬁssão religiosa procure nomear as
passagens de acordo com seus conceitos teológicos e dogmáticos,
valendo-se desse expediente para reforçar seus pontos doutrinários.
Por esta razão revisamos sistematicamente cada título buscando
a máxima neutralidade, de preferência aproveitando elementos
integrantes da própria perícope para nomeá-la. Nesse caso, os títulos
perdem seu colorido teológico e assumem um caráter estritamente
textual.
As notas de rodapé, por sua vez, são numeradas a cada nova
passagem bíblica, facilitando-se o processo de consulta e conferindo-lhes o merecido destaque, já que representam o elemento diferencial
deste projeto.
Nas futuras edições, pretendemos incorporar outros elementos,
tais como introdução separada para cada livro, referências bíblicas nas
margens, ampliação das notas, mapas, gráﬁcos, índices.
As notas de rodapé oferecem diversos conteúdos que podem ser
classiﬁcados em duas grandes categorias: linguísticos e culturais. Não
é fato incomum que determinada nota contenha simultaneamente os
dois elementos, razão pela qual essa divisão é puramente esquemática,
tendo caráter eminentemente didático.
Os elementos linguísticos dizem respeito a esclarecimentos
relativos aos vocábulos gregos, expressões idiomáticas, formação de
palavras, hebraísmos e aramaísmos, questões sintáticas, estilo literário
dos evangelistas, estrutura literária dos livros, em suma todos os
aspectos relacionados ao texto propriamente dito.
Por elementos culturais entendemos todas as questões
relacionadas ao ambiente no qual os textos do Novo Testamento foram
produzidos, tais como história, geograﬁa, antropologia, características
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do Império Romano (economia, exército, administração, justiça,
legislação), dados culturais dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo, sobretudo a Grécia, religiões pagãs, hábitos, costumes e tradições
dos galileus e, principalmente, tradição religiosa judaica.
O Novo Testamento está repleto de inferências e referências à
tradição religiosa do povo hebreu. Nunca é demais lembrar que todos
os redatores dos livros neotestamentários eram hebreus, com exceção
do evangelista Lucas. No entanto, mesmo no caso dele, destacam-se os
traços da cultura judaica, em razão da inﬂuência exercida por Paulo de
Tarso em sua obra.
A busca da verdade constitui nosso alvo e o respeito à verdade
deve pairar sobre a reverência a homens e a doutrinas. Por isso
apreciamos o debate, o diálogo fraterno, sem abrir mão do espírito
cristão que determina a cada um de nós agir com caridade e máximo
respeito ao nosso semelhante, principalmente nas divergências e
diferenças.
As notas de rodapé, portanto, consubstanciam o que de melhor
podemos oferecer neste singelo trabalho. Nas futuras edições, essas
notas poderão ser ampliadas, multiplicadas e aprimoradas.
Rogamos a Deus permita a continuidade e o aprimoramento do
empreendimento ora iniciado.
Belo Horizonte, 02 de abril de 2010.
Haroldo Dutra Dias
Tradutor
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mateus

OS ASCENDENTES DE JESUS1
1:1 Livro da genealogia2 de Jesus3 Cristo4, ﬁlho de David, ﬁlho de
Abraão. 1:2 Abraão5 gerou6 Isaac7, Isaac gerou Jacob8, Jacob gerou Judá9
e seus irmãos10, 1:3 Judá gerou Fares11 e Zara12, de Tamar13; Fares gerou
Esrom14, Esrom gerou Aram15, 1:4 Aram gerou Aminadab16, Aminadab
gerou Naasson17, Naasson gerou Salmon18, 1:5 Salmon gerou Boez19, de
Rakhab20, Boez gerou Jobed21, de Ruth22, Jobed gerou Jessé23, 1:6 Jessé
gerou o Rei David24, David gerou Salomão25, da {mulher} de Urias26.
1:7 Salomão gerou Roboam27, Roboam gerou Abias28, Abias gerou Asa29,
1:8 Asa gerou Josafat30, Josafat gerou Joram31, Joram gerou Ozias32, 1:9
Ozias gerou Joatam33, Joatam gerou Akhaz34, Akhaz gerou Ezequias35,
1:10 Ezequias gerou Manassés36, Manassés gerou Amós37, Amós gerou
Josias38, 1:11 Josias39 gerou40 Jekhonias41 e seus irmãos42 por ocasião do
exílio43 na Babilônia. 1:12 Depois do exílio na Babilônia, Jekhonias
gerou Salathiel44, Salathiel gerou Zorobabel45, 1:13 Zorobabel gerou
Abiud46, Abiud gerou Eliaquim47, Eliaquim gerou Azor48, 1:14 Azor gerou
Sadoc49, Sadoc gerou Akhim50, Akhim gerou Eliud51, 1:15 Eliud gerou
Eleazar52, Eleazar gerou Mathan53, Mathan gerou Jacob54, 1:16 Jacob
gerou José55, marido de Maria, de quem foi gerado56 Jesus, chamado
Cristo. 1:17 Dessa forma, há no total catorze57 gerações de Abraão a Davi;
catorze gerações, de Davi ao exílio na Babilônia; quatorze gerações, do
exílio na Babilônia ao Cristo.
1.

As genealogias do mundo antigo pretendiam muito mais do que simplesmente repassar
informação histórico-biológica. A função primordial da genealogia era deﬁnir a relação do
personagem principal com o passado, no intuito de destacar sua importância para o presente.
Na versão de Mateus, a histórica bíblica é novamente narrada e interpretada de uma perspectiva
ou agenda que revela seletividade e parcialidade. A cadeia de eventos, personagens e cenários
(história) são apresentados dentro de uma estrutura, forma de expressão, apresentação de
conteúdo, ponto de vista (Discurso) que reﬂetem um propósito teológico, uma função sóciopastoral e uma contribuição do narrador à compreensão da história bíblica passada, presente e
futura. A genealogia coloca a origem de Jesus e, por conseguinte, a de seus seguidores, no centro
dos planos de Deus. Cada nome mencionado evoca estágios desse plano, demonstrando que as
promessas divinas, a vontade soberana do Altíssimo se sobrepõem às fragilidades e iniquidades
humanas. Os propósitos de Deus, que envolvem a formação de um povo, são amplos e inclusivos,
já que se estendem pelo território judaico (Israel, Judá) e pagão (Ur dos Caldeus, Babilônia),
incluem homens e mulheres (Mt 1:3,5,16), pagãos e Judeus, gigantes da tradição (Abraão e
Davi) e anônimos esquecidos, poderosos e oprimidos. As personagens não são selecionadas
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como modelos de ﬁdelidade e virtude, visto que a maioria conhece a ﬁdelidade e a inﬁdelidade,
a virtude e o vício. No entanto, os propósitos divinos, embora ameaçados pelo mal e pela
inconstância do ser humano, não são frustrados. Jesus, “ﬁlho de Abraão, ﬁlho de Davi” (Mt 1:1),
é o Messias, comissionado para concretizar as promessas divinas num mundo em que a elite e os
poderosos teimam em resistir aos propósitos de Deus. Os seguidores do Cristo vivem num mundo
abençoado, no qual Deus opera incessantemente, mas conturbado, já que seus propósitos nem
sempre são acolhidos. A comunidade cristã é marginalizada por estruturas políticas, culturais,
sociais e religiosas (Templo Judaico, Sinagoga e Império Romano), mas sua identidade é forjada e
fortalecida na crença de que vivem segundo os propósitos do “Deus de Israel”.
2.

bi,bloj gene,sewj (bíblos genéseos) – lit. “rolo (livro) da geração (origem)”; genealogia,
lista de descendentes – expressão formada pela junção de bi,bloj (bíblos – caule ﬁbroso
do papiro; rolo, livro, escrito; documento, carta) + ge,nesij (génesis – gênese, origem;
geração, descendência). A expressão hebraica tdoßl.AT rp,se (sêfér toledot – livro das gerações),
encontrada em Gn 5:1, foi traduzida na LXX (Versão dos Setenta) por bi,bloj gene,sewj (bíblos
genéseos). O evangelista, fortemente inﬂuenciado pela cultura e pelos textos do judaísmo, como
também pela tradução grega das escrituras hebraicas (Versão dos Setenta – LXX), emprega o
modelo das genealogias ou listas de gerações presentes naqueles livros. O exame das ocorrências,
na bíblia hebraica, do vocábulo tdoßl.AT (toledot – gerações, descendentes) com o sentido de:
1) descendentes, gerações (Gn 10:1-32, 11:10-27; Nm 1; Rt 4:18; Ecl 41:5), 2) genealogia, árvore
genealógica (Gn 5:1; Ex 6:16; 1Cr 1:29, 5:7, 7:2-4, 8:28, 9:9), 3) história (Gn 2:4, 37:2; Nm 3:1) é prova
da inﬂuência desses modelos literários na composição do prólogo do evangelho de Mateus.
Alguns exegetas aﬁrmam que a expressão grega ge,nesij (génesis – gênese, origem; geração,
descendência), encontrada nesse versículo, evoca o Livro das origens (Gn 1-4, 5:1), sugerindo
uma nova criação.

3.

VIhsou/j (Iesús) – Jesus (forma grega e/ou transliteração do nome hebreu Josué/Jeshua) –
Sub (150-908), derivado do vocábulo hebraico [:WvyE (Ieshúa – Jesus), forma tardia de [;WvAhy>
(Iehoshúa – Josué). Trata-se de nome antigo formado pela justaposição das palavras Œy
(abreviatura do Tetragrama – nome de Deus na bíblia hebraica) + [v;y" (iasha – salvar). A
forma WvyE (Ieshu), utilizada predominantemente no Talmud, era típica do dialeto galileu
do aramaico (aramaico do Tiberíades), que costumava omitir a consoante ﬁnal [ (ayin)
na pronúncia das palavras. Na LXX (Versão dos Setenta – Septuaginta), tanto a forma mais
antiga quanto a mais recente são traduzidas uniformemente como VIhsou j/ (Iesús – Jesus).
O historiador Flávio Josefo menciona, em seus escritos, aproximadamente 19 pessoas com o
nome “Jesus”, sendo que metade deles eram contemporâneos de “Jesus, chamado Cristo”
(Antiguidades 20, 9, 1). Há ocorrências dessa palavra, também, em numerosos escritos judaicos
do período, em túmulos e ossuários da vizinhança de Jerusalém, demonstrando que esse nome
era extremamente comum naquela época.

4.

Cristo,j (Khristós) – objeto ou pessoa ungida, untada com azeite, óleo, cosmético, tinta,
cal; Ungido, Cristo – Adj Verb (17-529), derivado do verbo cri,w (khrío – ungir, untar,
perfumar, esfregar levemente, espalhar uma substância). No grego clássico, a expressão
descreve processos corriqueiros tais como “esfregar levemente” ou “espalhar” cosméticos
(azeite, óleos) no corpo, após o banho; preparar as ﬂechas para batalha, aplicando veneno
nas pontas; aplicar tinta, cal em alguma superfície ou objeto. Na LXX (Versão dos Setenta),
tanto a palavra hebraica x:yvim' (mashîah – messias, aquele que é ungido), quanto o vocábulo
aramaico x:yvim> (meshîah – messias) são traduzidas por Cristo,j (Khristós), ao passo que o
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