
GENESIS
Introdu9ao— O Genesis^ primeiro livro da Biblia, e igualmente o primeiro do

conjunto a que osjudeus chamam a Lei^ ou Tora e os cristdoSj o Pentateuco ou cinco livros que

a tradigdo atribuiu a Moises, O nome, originado na tradugao deste livro para o grego pela

chamada tradugao dos Setenta^ a Septuagintat foise enraizando^ tamo na tradigdo grega

como na latina^ por tratar das origens do mundo^ da humanidade e do povo de Israel.

O Genesis comp6e-se de duas partes principals:— A primeira parte, as origens (cap. 1—11), onde se apresentam diversos quadros

sobre o mundo e o homem como criados por Deus, as raizes profundas da cotidigdo humana,

incluindo trabalho, sonhos de grandeza e felicidade, amor, sofrimento, pecado, morte, lutas

fratricidas, grandes progressos e cataclismos, que ameagam a humanidade inteira.

O horizonte destes capitulos abarca toda a humanidade e mesmo, de algum modo, o

universo inteiro.— A segtinda parte, os patriarcas (cap. 12—50), pode ainda subdividir-se em vdrios

ciclos: Abrado (cap. 12—23), Isaac (cap. 24—25,18), Jacob (cap. 25,19-36) e a historia

de Jose (cap. 37--50).

O conjunto das narragdes deste livro tinha sido, primeiro, objecto de diversas

tradigoes orais, em que o povo hebreu encontrava e cultivava as raizes da sua historia,

da sua cultura e da suafe. Essa memoria do passado erafielmente guardada e continua-

mente confrontada com o presente; deste modo, ela ia-se actualizando, diante de novas

condigoes de vida. Cada tradigdo valorizava ou sublinhava o aspecto que mais profun-

damente a tocava.

Destas tradigoes, destacam-se, no livro de Genesis, a tradigdo Javista, que da a Deus

nome dejave (ver Ex 3), a Eloista, que diz simplesmetne *'Deus" (em hebraico, Elohimj,

e a Sacerdotal que e mais ou menos o espelho daquilo que se transmitia no ambiente do templo

de Jerusalem.

A narragdo apresenta-se, por vezes, como urn mosaico algo complicado, mas e, por

isso mesmo, tanto mais rica e um estudo mais aprofundado proporcionard, assim, conti-

nuas descobertas e mostra-nos como o povo de Israel viveu a suafe e como esta se manteve

continuamente viva, crescendo diante da exigencia de cada momento historico concreto.

Neste sentido, o Genesis mostra-nos um povo a viver a experiencia de um continuo

A primeira semana do mundo do lado de cima'. E assLm aconteceu.

1 ^No principio, quando Deus criou o ^E)eus charaou "ceu" a este firmamento.

1 ceueaterra%2aterraeraumcaossem Passou uma tarde, veio a manha: era o

forma nem ordem. Era um mar profundo segundo dia.
^

coberto de escuridao; e um vento fortissi- 'Deus disse, entao: Que as aguas que

mo soprava a superficie das aguas*. ^ Entao f
stao debaixo do ceu se juntem num umco

Deus disse: "Que a luz existal" E a luz 1^8^ e que fique a vista a terra firme. E

come^ouaexistir.^Deusachouquealuz assim aconteceu. 'QDeuschamou terra a

era uma coisa boa e separou-a da escuri- ~ T" , ... . , . r» • c u

dao. 5E Deus chamOU a luz *dia e a eSCU- a cria^o como a obra de Deus, ver Gn 2^-25; U 42,S; SI 8;

ridao, "noite". Passou uma tarde, veio a 89aa-i3;iM;jb 2(^7-14; 38-39; Dt 432; Mci3,i9;Ef3A

ir^or^o. 1^^ ^^fr^^Jr^HJa Ap4>ll; 10,6;S1 33,9;Jo 1,3; Heb 11 3; Pr 8,22-31. Veraincia
manha: era o primeiro dia. £ i6,2<>-i7ao; 2 Mac 7,2a

^Depois, Deus disse: "Que exista um b\Jxm traduflo mais tradicional e tambem possivel

firmampntn eutre as acniaQ nara a<i «iena- ^"^' ***^ ®®''**^ ^ ^*^ pairava o es^irito de Deiis. De
nrmameniO enire as aguas, para as sef^ j.^^^ ^^^.^^^ . ^^ hebraico, a mesma palavra que venlo; e

rar Umas das OUtraS. ^L Deus fez entao a expressao de Deus pode ter o sentido dum superlative.

O firmamento, Separando assim as aguas '^P^
pensamento oriental antigo, o firmamento era uma

^ J , J J , • J .-^ abobadasohda que deviaseparar as aguas armazenadas por
que estao do lado de baiXO das que estaO cima dele das que estavam por debaixo. Vera nota^ a 7,11.
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terra firme e chamou "mar" as aguas

assim reunidas. E adiou que tudo aquilo

eram coisas boas. ^^Deus disse ainda:

"Que a terra produza ervas e plantas que
deem semente e arvores que deem fruto,

cada uma conforme a sua qualidade e que
o fruto contenha a semente propria." E
assim aconteceu. ^^Aterraproduziutoda
a especie de ervas, que dao semente, con-
forme a sua qualidade, e arvores de fruto,

com a semente propria de cada uma. E
Deus achou que aquilo eram coisas boas.

^^Passou uma tarde, veio a manha: era o
terceiro dia.

^^Deus disse, entao: "Que existam lu-

zeiros no firmamento, para distinguirem
o dia da noite; e que eles sirvam de sinal

para marcar as divisoes do tempo, os dias

e OS anos. ^^ E que esses luzeiros, coloca-

dos no ceu'', sirvam tambem para ilumi-

nar a terra." E assim aconteceu. ^^Deus
fez OS dois grandes luzeiros: o maior de-

les, o Sol, para presidir ao dia, e o mais
pequeno, a Lua, para presidir a noite, e

ainda as estrelas. ^^Colocou-os no firma-

mento, para iluminarem a terra ^^e pre-

sidirem ao dia e a noite, fazendo assim a

separa^ao entre a luz e a escuridao. E
Deus achou que aquilo eram coisas boas.

^^Passou uma tarde, veio a manha: era o
quarto dia.

^^Deus disse, depois: "Que as aguas
sejam povoadas de seres vivos e que entre

a terra e o firmamento haja aves a voar."
^^ E Deus criou os grandes cetaceos e toda
a especie de seres vivos que se movem e

povoam as aguas e ainda todas as especies

de aves. E Deus achou que eram coisas

boas 22 e aben^oou-os desta maneira:

"Sejam ferteis e cres^m; encham as

aguas do mar e que, em terra, as aves se

multipliquem tambem." ^spassou uma
tarde, veio a manha: era o quinto dia.

2^ Depois, Deus disse: "Que a terra

produza toda a especie de seres vivos:

animals domesticos, animals selvagens e

todos OS bichos, conforme as suas dife-

rentes especies." E assim aconteceu.
25 Deus criou todas as especies de animals
selvagens, de animals domesticos e todos
OS bichos. E achou que todos eram coisas

boas.

26Deus disse ainda: "Fa^amos o ser

humano a nossa imagem e semelhan(?a.

Que ele tenha poder sobre os peixes do
mar e as aves do ceu; sobre os animals

domesticos e selvagens e sobre todos os

bichos que andam sobre a terra. " ^^ Deus
criou entao o ser humano a sua imagem;
criou-o como verdadeira imagem de
Deus. E este ser humano criado por Deus
e o homem e a mulher^

28Deus abengoou-os desta maneira:

"Sejam ferteis e cres^m; encham a terra

e dominem-na; dominem sobre os peixes

do mar e as aves do ceu e sobre todos os

animals que andam sobre a terra."
2^ Deus continuou: "Dou-vos todas as

plantas que produzem semente e que
existem em qualquer parte da terra e

todas as arvores, de fruto, com a sua se-

mente propria. E isso que devem comer,
3^Dou todas as verduras como alimento
aos animals e aves, a todos os seres vivos

que andam sobre a terra." E assim acon-
teceu.

^^E Deus achou que tudo aquilo que
tinha feito era muito bom. Passou uma
tarde, veio a manha: era o sexto dia.

2^ Assim ficaram completos o ceu e a

terra, com tudo aquilo que contem.
2 No setimo dia, Deus tinha completado a

sua obra e nesse setimo dia Deus descan-
sou dos trabalhos que tinha vindo a fazer.

^ Deus aben^oou o setimo dia e fez dele

um dia sagrado, pois foi o dia em que ele

descansou^ de todo o trabalho de criado
que tinha feito.

^E esta a historia da criagao do ceu e da
terra.

A terra era um jardim

Quando o Senhor Deus fez a terra e o
ceu, ^ ainda nao havia plantas na terra

nem tinha brotado a erva. E que Deus nao
tinha feito cair a chuva sobre a terra nem
existla ninguem para trabalhar nela ^ ou

d Etendo aos astrcs o nome de luzeiros, o autor sublinha a

fun<;ao pratica que eles tern e retira-lhe o caracter mitico
que levava as religioes orientais a diviniza-los.

e Imagem de Deus. Ver Gn 5, 1-2; 9,6; 1 Cor 1 1 ,7; CI 3, 10;

ver ainda Sb 2,23; Sir 17,3. Homem e mulher. Ver Gn 5,2;

Mt 19,4; Mc 10,6.

/O nome do setimo dia, sabado, e igual a expressao que
significa,em hebraio), "paragem, descanso". Ver Ex 20,S- 1 1

;

Heb4,4.ia
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para procurar nascentes subterraneas

que a regassem^.

^O Senhor Deus modelou o homem
com barro da terra. Soprou-Uie nas nari-

nas e deu-lhe respira^ao e vida. E o ho-
mem tomou-se um ser vivo.

^O Senhor Deus preparou um jardim
em Eden*3 la para o oriente, e colocou

nele o homem que tinha modeiado. ^Da
terra, fez nascer toda a especie de arvores

que eram agradaveis a vista e davam bons
frutos para comer. No meio do jardim,

estava a arvore da vida e a arvore do
conhecimento do bem e do mal'.

^°Em Eden, nasce um rio que rega o
jardim e depois se divide em quatro rios

diferentes. ^^O nome do primeiro e o
Pichon, que rodeia a terra de Havila,

onde ha muito ouro. ^^O ouro daquela
terra e muito bom e ha ^ tambem ambar
e Mpis-lazuli. ^^O segimdo rio chama-se
Guion, que rodeia toda a terra de Cuche/.
^^O terceiro rio chama-se Tigre, que pas-
sa na zona oriental da *Assiria3 e o quarto

rio e o Eufrates.

^^O Sentior Deus colocou o homem no
jardim de Eden, para nele trabalhar e para

o guardar. ^^E deu-ihe estas ordens: "Po-
des comer do fruto de qualquer arvore,

^^menos do fruto da arvore do conheci-

mento do bem e do mal. No dia em que
comeres dele, ficas condenado a morrerl"

^^O Senhor Deus disse ainda: "Nao e
bom que ohomem fique sozinho. Vou-lhe
arranjaruma companhia apropriada para
ele." ^^E Deus modelou tambem de terra

muitas especies de animals selvagens e de
aves e apresentou-os ao homem, para ver
que nome ele Ihes dava. O nome que ele

dava a cada imi desses seres vivos e o
nome com que ficaram. ^^O homem deu
nome a todos os animals domesticos, as

aves e aos animals selvagens, mas ne-
nhum deles era a companhia apropriada

para ele.

2^ O SenhorDeus fez comque ohomem
adormecesse e dormisse ima sono muito
profundo. Durante o sono, tirou-lheuma
das costelas, e fez crescer de novo a came
naquele lugar. ^^Da costela que tinha ti-

rado do homem, o Senhor Deus fez a

muiher e apresentou-a ao homem^ ^^e

este declarou:

"Desta vez, aqui esta alguem
feito dos mens proprios ossos

e da minha propria came.
Vai chamar-se muiher;
porque foi formada do homem".

"

^"^Por isso, o homem deixa a casa do pai e

da mae para viver com a sua muiher e

ficam a ser como uma so pessoa".
^^ Tanto homem como a muiher an-

davam nus, sem sentirem nenhuma ver-

gonha por isso.

Desobediencia a Deus

3^ A serpente, que era o mais astuto de
todos OS animals selvagens criados

por Deus, ^ disse a muiher: "Com que
entao Deus proibiu-vos de comerem do
fruto de todas as arvores do jardim!*' Mas
a muiher respondeu-lhe: "Nos podemos
comer o fruto das arvores do jardim. ^ So
nos proibiu de comer do fruto da arvore

que esta no meio do jardim. Se tocasse-

mos no seu fmto, morreriamos.

"

^A serpente replicou-lhe: "Voces nio
tem que morrer. De maneira nenhuma!
^O que acontece e que Deus sabe que, no
dia em que comerem desse fruto, voces

abrirao os olhos e ficarao a conhecer o mal
e o bem^, tal como Deus."

^A muiher pensou entao que devia ser

bom comer do fruto daquela arvore, que

g Outm ti^u^o: mm luna torrente de ^gmt com^smi a
brotar da terra e rt^va os campos. .

.

h A pmlavra hebraica, Eden, e semeihante a uma outra cpie

significa "delicia". Dai a conotagao de paraiso que este

jardim tem. Ver Gn 3,23-24; Is 51,3; Ez 28,13;
31.9.16.18.

f Arvore da vida: Pr 3,18; Ap 2,7; 22,2.14; arvore do
coohecimento do bem e do nial,ou: arvore do
conhecimento total e completo. Ver Gn 3,5.22; Dt 1,39;

2 Sm 14,17; Is 7,15-16.

j Os nomes de rios e terras presentes nestes versiculos siOj

na maioria, desconhecidc^. Masi^urecem estar situados i»te

redondezas da Mesopotamk. Cuche, que aqui parece ser

vist?comouma regiaoda M^opotamia e, contudo, situada
na Africa, na zona entre o Sudao e a Etidpia, tanto por
autores ant^s como por mais mo(kmos, tal cosid
acontece em outras passagens da Biblia.

/VerRm63;5f> 1,12-15.

m Homem: com estapakvra traduz^se, nos cap. 1 a 3, uma
psLhvm hebraica, acbim, que de 4,1 em dante sera, por
vezes, traduzida por Adio. A palavra deriva do
hebraico adama (terra). Usa^ tambem para designar,

colectivamente, a "humanidade" ou simplesmente o "ser

humano".
n A paiavra mulber, em hebraico ichi, e simpksm^te a
forma femipina da pdavra homem, em hebraico ich.

o Ver Ml 2,14-15; Mt 19,5; Mc 10,7-8; 1 Cor 6,16;
Ef 5,31.

p Ou: ficai&o a conhecer tudo. Ver 2,9 e a nota
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era apetitoso e agradavel a vista e util para
alcan^ar sabedoria. Apanhou-o, comeu e
deu ao. seu marido que comeu tambem.
^ Nesse momento, abriram-se os olhos de
ambos e deram-se conta de que andavam
nus. Coseram entao folhas de figueira,

para com elas poderem cobrir a cintura.

^Nisto, ouviram que o Senhor Deus an-
dava a passear no jardim, pela fresca da
tarde, e o homem foi-se esconder com a

sua mulher no meio das arvores do jar-

dim. ^O Senhor Deus chamou pelo ho-
mem e perguntou: "Onde estas?"

^^O homem respondeu: "Apercebi-me
de que andavas no jardim; tive medo, por
estar nu, e escondi-me."

^ ^ Deus perguntou-lhe: "Queme que te

disse que estavas nu? Sera que foste co-

mer do fruto daquela arvore, que eu tinha
proibido?"

^^O homem repUcou: *'A mulher que
me deste para viver comigo e que me deu
do fruto dessa arvore e eu comi."

^^O Senhor Deus disse entao a mulher:

"Que e que fizeste?"

A mulher respondeu: "A serpente

enganou-me e eu comi*.'^

^"^Deus disse entao a serpente: "Ja que
fizeste isto, maldita sejas tu entre todos os

animais, domesticos ou selvagens. Teras
que arrastar-te pelo chio e comer terra,

durante toda a tua vida. ^^Farei com que
tu e a mulher sejam inimigas, bem como a

tua descendencia e a descendencia dela. A
descendencia da mulher ha-de atingir-te a

cabe^a e tu procuraras atingir-lhe o calca-

nhar^ " ^^E amulher disse: "Vou fazercom
que sofras os incomodos da gravidez e teras
que dar a iuz com muitas dores. Apesar
disso, sentiras forte atrac^o pelo teu ma-
rido, mas ele ha-de mandar em ti.

"

^^E ao homem disse: "Ja que deste ou-
vidos a tua mulher e comeste do fruto da
arvore da qual eu te tinha proibido de
comer,

a terra fica amaldigoada por tua

causae

e sera com enorme sacrificio

que dela has-de tirar alimento,

durante toda a tua vida.
^^ So produzira espinhos e cardos

e tu teras de comer a erva que
cresce no campo'.

^^ So a custa de muito suor
conseguiras arranjar o necessario

para comer,
ate que um dia te venhas a

transformar de novo em terra,

pois dela foste formado.
Na verdade, tu es p6
e em p6 te has-de transformar de

novo."
^O homem, Adao, deu a sua mulher o

nome de Eva, isto e Vida^, porque ela era

a mae de todos os seres humanos. ^^ O
Senhor Deus arranjou para o homem e

para a sua mulher roupas de pele de ani-

mal para que se vestBsem com elas.

^^O Senhor Deus disse entao: "O ho-
mem tomou-se semelhante a um deus,
conhecendo o bem e o mai". Agora so falta

que va tambem colher do fruto da arvore
da vida", para dele comer e ter vida para
sempre!" ^^Por isso, Deus, o Senhor,
expulsou-o do jardim do Eden e ohomem
teve que ir cultivar a terra, da qual tinha

sido formado. ^ Depois de ter expulsado
o homem, Deus colocou diante do jardim
do Eden os *querubins e uma espada de
fogo', que se movia dimi lado para outro,

de modo a impedir o caminho para a

arvore da vida.
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