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Introdução 
 
1. POR QUE O NOVO TESTAMENTO JUDAICO? 
 

Por que esta versão do Novo Testamento difere das demais? Porque este 
Novo Testamento Judaico deixa transparecer sua judaicidade originária e 
essencial. Todas as outras versões do Novo Testamento em português — há 

literalmente dezenas — apresentam sua mensagem na abordagem linguística, 
cultural e teológica dos cristãos gentios. 
 

O que há de errado com isso? Nada. Ainda que o evangelho seja de origem 
judaica, ele não existe só para os judeus, mas também para os gentios. O próprio 
Novo Testamento deixa isso muito claro; portanto, é apropriado que sua 
mensagem seja comunicada aos gentios para lhes impor o mínimo possível de 

outra bagagem cultural. Esta abordagem tem sido bem-sucedida: milhões de não-
judeus depositaram sua confiança no Deus de Avraham, Yitz’chak e Ya’akov e no 
Messias judeu, Yeshua. 

 
O Novo Testamento é um livro judaico. Entretanto, chegou o tempo de 

restaurar a judaicidade do Novo Testamento. Pois o Novo Testamento é de fato um 
livro judaico — escrito por judeus, que trata majoritariamente de judeus e que tem 
por público-alvo, judeus e não-judeus. É correto adaptar um livro judeu para a 
melhor apreciação dos gentios, mas não ao preço de suprimir sua judaicidade 
intrínseca. O Novo Testamento Judaico evidencia suas características já no título, 
da mesma forma que o nome “Judeus por Jesus” une duas idéias consideradas 
incompatíveis e completamente dissociadas por algumas pessoas. 
 

Contudo, essa separação não pode existir. A figura central do Novo 
Testamento, Yeshua, o Messias, era judeu, nasceu em Beit-Lechem, cresceu entre 
os judeus de Natzeret, ministrou aos judeus da Galil, morreu e ressuscitou na 
capital judia, Yerushalayim — tudo isso em Eretz-Yisra’el, a terra dada por Deus ao 

povo judeu. Além disso, Yeshua ainda é judeu, porque está vivo, e em nenhum 
lugar a Escritura afirma ou sugere que ele tenha deixado de ser judeu. Seus 12 
seguidores mais íntimos eram judeus. Durante anos, todos os seus talmidim eram 
judeus, alcançando o número de “dezenas de milhares” só em Yerushalayim. O 
Novo Testamento foi escrito inteiramente por judeus (Lucas era, ao que tudo 
indica, um prosélito do judaísmo); e sua mensagem é dirigida “especialmente para 
o judeu, mas também para o gentio”. Os judeus levaram o evangelho aos não-
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judeus, e não o inverso. Sha’ul, o principal emissário aos gentios, foi durante toda a 
sua vida um judeu praticante, como evidencia o livro de Atos. De fato, a questão 
candente no início da comunidade messiânica (“igreja”) não era se um judeu 
poderia crer em Yeshua, mas se um gentio poderia se tornar cristão sem se 
converter ao judaísmo. A expiação vicária do Messias tem sua raiz no sistema 
sacrificial judaico. A ceia do Senhor origina-se da Páscoa judaica. A imersão 
(“batismo”) é uma prática judaica. Yeshua disse: “A salvação vem dos judeus”. A 
própria Nova Aliança foi prometida pelo profeta judeu Jeremias. Até o conceito do 
Messias é exclusivamente judaico. A bem da verdade, o Novo Testamento 
completa o Tanakh, as Escrituras hebraicas, outorgado por Deus ao povo judeu; de 
forma que o Novo Testamento sem o Antigo é tão impossível quanto o segundo 

pavimento de uma casa sem o primeiro. O Antigo sem o Novo é como uma casa 
sem teto. 

 
Além do mais, muito do que está escrito no Novo Testamento é 

incompreensível à parte do contexto judaico. Eis um exemplo, extraído de muitos 
outros. Yeshua disse literalmente no Sermão do Monte: “Se você tiver um ‘olho 
mau’, todo o seu corpo estará em trevas”. O que é um “olho mau”? Quem 
desconhece o pano de fundo judaico poderia supor que Yeshua estivesse falando 
sobre algum tipo de encantamento. Todavia, em hebraico, possuir um ‘ayin ra’ah, 
“olho mau”, significa ser sovina; ao passo que ter um ‘ayin tovah, “olho bom”, 
equivale a ser generoso. Yeshua simplesmente incentivou a generosidade e 
desestimulou a avareza. Esse entendimento combina muito bem com os versículos 
do contexto: “Onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração [...] 
Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro”. 

 
Contudo, a melhor demonstração do caráter judaico do Novo Testamento é 

também a prova mais convincente de sua veracidade, ou seja, o número de 

profecias do Tanakh — todas muitos séculos mais velhas que os acontecimentos 
registrados no Novo Testamento — cumpridas na pessoa de Yeshua de Natzeret. A 
probabilidade de que qualquer pessoa pudesse satisfazer dezenas de condições 
proféticas por mero acaso é infinitesimal. Nenhum candidato farsante ao 
messiado, como ShinVon Bar-Kokhva ou Shabtai Tzvi, perfez mais do que umas 
poucas. Yeshua cumpriu todas as profecias referentes à sua primeira vinda; 
[listaremos as 52 profecias cumpridas por Yesshua]. As restantes serão efetivadas 
quando ele retornar em glória. 

 
Dessa forma, o Novo Testamento Judaico considera normal pensar no Novo 

Testamento como um livro judeu. 
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Há três áreas adicionais nas quais o Novo Testamento Judaico pode ajudar 

em relação ao tikkun-ha’olam (“conserto do mundo”): o antissemitismo cristão, a 
recusa judaica de receber o evangelho e a separação entre a igreja e o povo 
judeu. 

 
O antissemitismo cristão. Inicialmente, um círculo vicioso de antis-

semitismo cristão se alimenta do Novo Testamento. O Novo Testamento não 
contém nenhuma forma de antissemitismo, mas desde os primeiros dias da igreja, 
os promotores desse conceito têm distorcido suas páginas para justificar-se e se 
infiltrar na teologia cristã. Alguns tradutores do Novo Testamento, desligados do 

antissemitismo, absorveram a teologia antis-semita e produziram traduções 
antijudaicas. Os leitores dessas traduções acabaram assumindo posturas 
antissemitas e hostis ao judaísmo. Alguns desses leitores se tornaram teólogos que 
refinaram e desenvolveram o caráter antissemita da teologia cristã (mesmo sem 
ter consciência desse sentimento); ainda outros se tornaram ativistas do 
antissemitismo e perseguiram os judeus, pensando agradar a Deus enquanto 
procediam assim. Esse círculo vicioso precisa ser quebrado. O Novo Testamento 
Judaico é uma tentativa de remover erros teológicos antissemitas multisseculares 
e destacar, positivamente sua judaicidade. 

 
A desconfiança judaica em relação ao evangelho. Em segundo lugar, 

apesar de mais de 100 mil judeus messiânicos habitarem em países de língua 
inglesa, é evidente que a maior parte do povo judeu não aceita Yeshua como 
Messias. Ainda que as razões possam incluir a perseguição cristã aos judeus, as 
cosmovisões seculares que cedem pouco espaço para Deus ou um Messias, e a 
recusa de se arrepender dos pecados, o motivo principal é o sentimento da 
irrelevância do evangelho. Esse sentimento origina-se parcialmente da própria 

apresentação do cristianismo, além da alienação induzida pela maior parte das 
versões do Novo Testamento. A ornamentação cultural cristã dos gentios, e 
suas justificativas teológicas antijudaicas, levou muitos judeus a pensar que 
o Novo Testamento era um livro não-judeu sobre uma divindade dos gentios. 
O Jesus apresentado por eles diz pouco a respeito da vida judaica. Torna-se 
difícil para o judeu experimentar Yeshua, o Messias, como ele realmente é — 
amigo dos judeus. Ainda que o Novo Testamento Judaico não consiga eliminar 
todas as barreiras entre os judeus e a confiança no Messias, ele remove alguns 
obstáculos linguísticos, culturais e teológicos. O judeu que ler o Novo Testamento 
Judaico poderá experimentar Yeshua como o Messias prometido pelo Tanakh ao 
povo judeu; poderá perceber que o Novo Testamento é tão importante para os 
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judeus quanto para os gentios; e será confrontado com a mensagem integral da 
Bíblia: os dois Testamentos juntos, verdadeiros, importantes e dignos de aceitação, 
a chave para a salvação pessoal e coletiva. 

 
A separação entre a comunidade messiânica e o povo judeu. Em último 

lugar, séculos de rejeição judaica de Yeshua e de rejeição cristã em relação aos 
judeus produziram a situação em que nos encontramos: cristianismo é 
cristianismo, judaísmo é judaísmo, e os dois jamais se encontrarão. Além disso, 
muitos judeus e cristãos estão satisfeitos com essa situação. Entretanto, não é da 
vontade divina a existência separada de dois povos de Deus. Os cristãos não-
judeus que reconhecem sua união a Yisra’el, e não sua substituição, e os judeus 

messiânicos plenamente identificados com o povo e o Messias judeu, Yeshua, 
devem trabalhar conjuntamente para reunificar o grande cisma da história 
mundial, a divisão entre a igreja e o povo judeu. O Novo Testamento Judaico tem 
um papel a desempenhar na grande tarefa de reunir os dois grupos, a fim de 
preservar a identidade judaica na comunidade messiânica, na qual judeus e 
gentios honram a Deus e a seu Messias de acordo com o Tanakh e o Novo 
Testamento. 
 
2. A BÍBLIA 
 
A mensagem central da Bíblia. Ao falar sobre Deus, Yisra’el, o povo, e o Messias 
Yeshua, o tema recorrente da Bíblia é a necessidade de salvação do ser humano e 
da provisão divina nesse sentido. O propósito da vida e o significado da História é 
que Deus libertará a humanidade da miséria do pecado e restaurará as condições 
favoráveis para que indivíduos e nações se relacionem corretamente com ele. 
Moralidade e felicidade estão inseparavelmente ligadas à salvação. 
 

A comunidade messiânica. O Novo Testamento também descreve os 
acontecimentos formativos entre os primeiros seguidores judeus e gentios de 
Yeshua e explica como essa nova comunidade messiânica ou “igreja” se relaciona 
com o povo judeu. Diferentemente de muitas variantes da teologia cristã, o Novo 
Testamento não afirma que a comunidade messiânica substituiu os judeus como 
povo de Deus. Tampouco diz que a comunidade messiânica coexiste com os judeus 
na condição de segundo povo eterno de Deus com destino e promessa separados. 
Ao contrário, o relacionamento é mais complexo: os gentios foram enxertados 
como “ramos de oliveira selvagem” na “oliveira cultivada” dos judeus, da qual 
alguns ramos “foram cortados”, mas que um dia serão “enxertados novamente”, 
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para que no fim “todo o Yisra’el seja salvo”. Com base nessa passagem, a unidade 
será restaurada entre a comunidade messiânica e o povo judeu. 

 
O alcance deste conceito. O conceito bíblico de salvação é individual e 

coletivo, de forma que o Tanakh e o Novo Testamento versam sobre todas as 
atividades humanas — vida familiar, luta de classes, preocupações sociais, 
comércio, agricultura, meio ambiente, identidade nacional, governo, justiça, 
relacionamentos interpessoais, adoração, oração, saúde física, bem-estar 
emocional e vida espiritual. Em todas essas áreas, a Bíblia nos informa que a 
resposta correta às iniciativas divinas trará salvação a todas as áreas de nossa vida 
— individual, social, comunal, nacional e universalmente. 

 
Dois Testamentos, uma Bíblia. As duas partes da Bíblia, o Tanakh e o Novo 

Testamento, tratam de material paralelo de forma complementar. A História teve 
princípio com a criação do céu e da terra e com o paraíso perfeito do Éden nos dois 
capítulos iniciais do Antigo Testamento, e finda com o paraíso perfeito de “um novo 

céu e uma nova terra” nos dois últimos capítulos do Novo Testamento. O Novo 
Testamento, dando continuidade à história da salvação apresentada no Tanakh 
com base nas alianças estabelecidas com Noach, Avraham, Mosheh e David, 
apresenta-se como portador da “nova aliança” prometida por Deus e que seria 
estabelecida “com a casa de Yisra’el e com a casa de Y’hudah”, apresentando 
Yeshua como o cumprimento dos sistemas de reis, profetas, sacerdotes e 
sacrifícios descritos no Tanakh, e como a suma e substância da Torah. Dessa forma, 
o Novo Testamento à parte do Antigo é herético, e o Antigo Testamento sem o 
Novo está incompleto — dois Testamentos, uma Bíblia. 

 
Testamentos e alianças: a antiga e a nova. O termo “Testamento” re-flete 

uma tensão entre o hebraico, língua do Tanakh, e o grego, idioma do Novo 

Testamento. A palavra hebraica b’rit significa “aliança, contrato”. O vocábulo 
grego equivalente a aliança ou b’rit é diathé ké . Entretanto, diathê kê também 
pode significar “testamento”, no sentido de “vontade”. A expressão hebraica B’rit 

Hadashah significa “nova aliança”. Todavia, o conjunto de textos traduzidos aqui, 
chamado B’rit Hadashah em hebraico, é conhecido em português por Novo 
Testamento em razão da influência da palavra grega diathê kê — ainda que a 
profecia de Jeremias se referisse a um novo contrato entre Deus e o povo judeu, e 
não à sua “vontade”: uma aliança, e não um testamento. 

 
Além disso, a “nova” aliança implica a “antiga”, nesse caso a aliança mosaica 

estabelecida por Deus com o povo judeu no monte Sinai. O Novo Testamento 
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explicita esse fato na carta aos Judeus messiânicos (Hebreus) 8.6-13: nesse 
contexto, “antiga” não significa “ruim”, mas simplesmente “anterior”. Pelo fato de o 
Tanakh, do qual a aliança mosaica é o centro, relatar fatos acontecidos entre 1500 
e 300 a.e.c. aproximadamente, ele é chamado Antigo Testamento, a fim de ser 
distinguido dos escritos do século I da era comum que constituem o Novo 
Testamento. 

 
3. O NOVO TESTAMENTO 
 

Conteúdo do Novo Testamento. O Novo Testamento consiste em 27 
documentos denominados “livros”, escritos no século I da era comum por pelo 

menos oito autores. 
 

• Os Evangelhos. Os primeiros quatro livros, conhecidos por Evangelhos, são 
quatro pontos de vista sobre a vida e o propósito de Yeshua concernentes à 
“história da salvação” (o relato do envolvimento divino na história humana com 
propósitos salvíficos). O primeiro e o quarto evangelhos são atribuídos a dois dos 
12 talmidim de Yeshua, Mattityahu e Yochanan. O segundo é atribuído a Marcos, 
que acompanhou outro dos talmidim de Yeshua, Kefa. O autor do terceiro 
evangelho foi Lucas, colaborador de Sha’ul. 
 

A palavra portuguesa evangelho significa boas notícias. Portanto, em um 
sentido muito especial não existem quatro evangelhos, mas apenas um, ou seja, as 
boas notícias sobre quem Jesus é e o que ele fez. Todavia, cada evangelho 
apresenta essas boas notícias à sua maneira, da mesma forma que quatro 
testemunhas honestas de algum acontecimento darão versões próprias sobre o 
ocorrido. Pode-se dizer que Mattityahu pensava nos leitores judeus, ao passo que 
Lucas, aparentemente, escreveu para os gentios. A versão de Marcos é breve e 

repleta de detalhes sobre as personagens. Yochanan jamais perde de vista a 
origem celestial de Yeshua, apresentando-o claramente não apenas como Filho do 
Homem, mas como Filho de Deus. 
 

Os três primeiros documentos são conhecidos por Evangelhos sinópticos (a 
palavra “sinóptico” significa “com o mesmo ponto de vista”), porque muitos 
acontecimentos são reportados em dois ou três deles, geralmente com linguagem 
similar ou mesmo idêntica. Estudiosos têm tentado explicar as diferenças e as 
similaridades dos sinópticos afirmando que um escritor teria copiado do outro, ou, 
de forma mais sofisticada, que dois ou os três tiveram acesso direto ou indireto a 
algum tipo de fonte oral ou escrita. 
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• Atos. Lucas também é o autor de “Atos dos emissários”, que poderia ser 
chamado “Lucas, parte 2” (v. os versículos de abertura de Lucas e Atos). Este livro, 
protagonizado por Kefa e Sha’ul, emissários de Yeshua, descreve a história do 
início da comunidade messiânica (c. 30 - 65 e.c.), inicialmente em Yerushalayim, 
onde a confiança neotestamentária era um assunto estritamente judaico, e quando 
o evangelho espalhou-se por “Y’hudah, Shomron e até os confins da terra”, isto é, 
Roma, a antítese pagã de Yerushalayim. Um dos propósitos do livro de Atos é 
provar que os gentios podem se tornar messiânicos sem a conversão ao 
judaísmo. (É irônica a opinião popular atual requerer a aplicação moderna do 
livro de Atos para demonstrar que os judeus podem tornar-se messiânicos sem a 

“conversão” ao que se tornou conhecido por uma religião diferente, o 
cristianismo.) 
 
• Cartas de Sha’ul. O restante do Novo Testamento, com exceção do último livro, 
consiste em cartas. As primeiras 13 são de Sha’ul, o “emissário aos gentios”. Cinco 
delas foram endereçadas a comunidades messiânicas situadas na Grécia — Corinto 
(duas cartas), Filipos e Tessalônica (a Salônica moderna) duas cartas; duas, à 
comunidades na Turquia — Galácia e Éfeso; e duas, à comunidades estabelecidas 
por outros — Colossos (nas proximidades de Éfeso) e Roma. Essas nove cartas 
tratam de assuntos referentes ao comportamento e às crenças das várias 
comunidades messiânicas. Das quatro restantes, conhecidas por cartas pastorais, 
três foram escritas para seus auxiliares Timóteo (duas cartas) e Tito; e uma, para 
um amigo chamado Filemom, que lhe pede que receba de volta, como irmão 
liberto, um escravo fugitivo. 
 
• Cartas gerais. Em seguida, vem a “carta a um grupo de judeus messiânicos”, 
também conhecida como “Hebreus”. Apesar de sua autoria ter sido atribuída a 

Sha’ul, Apolo, Priscila e Áquila, não se sabe ao certo quem a escreveu. Enviada para 
leitores judeus messiânicos, ela relaciona a nova dispensação trazida por Yeshua 
com temas do Tanakh. Em seguida, uma carta de Ya’akov, irmão de Yeshua e líder 
da comunidade messiânica de Yerushalayim; duas cartas de Kefa; três de 
Yochanan; uma de Y’hudah, outro irmão de Yeshua. Coletivamente, são 
denominadas cartas gerais, e o tema principal versa sobre assuntos de fé e 
prática. 
 
• Revelação. O último livro do Novo Testamento é “A revelação de Yeshua, o 
Messias, a Yochanan”, que contém descrições das visões apresentadas pelo 
Messias ressurreto e glorificado ao emissário Yochanan (ou, segundo outros, a 
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outro Yochanan). Também conhecido como Apocalipse, por descrever 
acontecimentos “apocalípticos”, desastres e intervenções divinas no fim dos 
tempos relacionados ao juízo final da humanidade. Contém mais de 500 citações 
do Tanakh e alusões a ele, e, mais que qualquer outro livro do Novo Testamento, 
relembra as visões encontradas nos escritos de Yesha’ahu (Isaías), Yechezk’el 
(Ezequiel), Z’kharyah (Zacarias) e Dani’el Algumas pessoas opinam que sua 
mensagem é aplicável a eventos futuros, outras a consideram a descrição de uma 
era iniciada há 2.000 anos, e ainda outras crêem que sua referência primária diz 
respeito a acontecimentos do século I e.c. Sua linguagem figurada dá margem a 
abordagens interpretativas bastante distintas e a qualquer combinação delas. 
 

Linguagem do Novo Testamento. O Tanakh foi escrito majoritariamente em 
hebraico (partes de Esdras e Daniel foram compostas em uma língua semita 
aparentada, o aramaico), e a maior parte dos antigos manuscritos do Novo 
Testamento foi escrita em grego — não na linguagem clássica de Homero ou 
Platão, mas em koinê, a língua franca dos assuntos do cotidiano de todo o 
Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio do século I. 
 

Entretanto, certo número de estudiosos, não a maioria deles, crê que 
porções do Novo Testamento tenham sido escritas em hebraico ou aramaico, ou 
tenham se baseado em fontes dessas línguas; diz-se isso especialmente a respeito 
dos quatro evangelhos, Atos, Revelação (Apocalipse) e várias cartas gerais. Além 
disso, Sha’ul, conquanto tenha escrito suas cartas em grego, mantinha claramente 
categorias hebraicas ou judaicas ao escrever. É um fato, demonstrado 
anteriormente, que certas expressões nos manuscritos do Novo Testamento não 
fazem sentido até que se perceba as expressões hebraicas subjacentes às palavras 
gregas. 

 

Datação. Os primeiros livros do Novo Testamento, como as cartas de Sha’ul aos 
Galatas, Tessalonicenses e Coríntios (e provavelmente a carta de Ya’akov), foram 
escritos por volta do ano 50 e.c., cerca de 20 anos após a morte e a ressurreição de 
Yeshua. As outras cartas de Sha’ul são datadas entre os anos 50 e 60, os 
Evangelhos e Atos receberam sua forma final entre 65 e 85, e as outras cartas 
gerais e Revelação, entre os anos 65 e 100. Alguns estudiosos crêem que certos 
livros do Novo Testamento receberam sua forma final somente no princípio do 
século II. 
 
O cânon. Além dos documentos que agora formam o Novo Testamento, existem 
outras versões escritas das boas-novas, outras histórias de acontecimentos na 
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comunidade messiânica dos primeiros tempos, outras discussões sobre doutrina e 
prática e outros apocalipses. A própria comunidade messiânica dos anos iniciais 
exerceu o discernimento espiritual necessário para decidir quais livros 
reproduziam verdadeiramente a mensagem de Deus para a humanidade e quais 
eram criações inferiores, talvez de valor histórico ou espiritual, mas não 
inspirados por Deus. Citações dos livros do Novo Testamento também são 
encontradas no livro não-canônico Didaquê: ensino dos doze apóstolos (80-100 
e.c.), apesar de a primeira lista dos livros do Novo Testamento ter sido compilada 
pelo herético Marcião por volta do ano 150 e.c. Esta consequência do erro 
certamente estimulou o desenvolvimento do cânon ortodoxo, como aparece no 
Fragmento Muratório no fim do século II. Todavia, a mais antiga enumeração dos 

exatos 27 livros que constituem o Novo Testamento atual, sem adições ou 
omissões, é a 39ª. cana pascal de Atanásio (367 e.c.). Ainda que a lista seja tardia, 
os livros foram usados nas congregações messiânicas a partir da data de sua 
composição, da mesma forma que os livros do Tanakh integraram o judaísmo 
séculos antes de o cânon ter sido determinado com a devida autoridade no 
Concílio de Yavneh (c. 90 e.c.) pelo rabino Yochanan Ben-Zakkai e seus associados. 
 
Tradição e erudição. O material introdutório encontrado anteriormente reflete o 
pensamento da corrente principal da erudição conservadora a respeito do Novo 
Testamento, e confirma a maior parte dos conceitos tradicionais sobre esses 
assuntos. Entretanto, há mais de dois séculos a autoria de todos os livros tem sido 
questionada, bem como a datação e a historicidade da maior parte dos 
acontecimentos (da mesma forma que aconteceu com o Tanakh). 
 

O debate continua, apesar de os fatos lhe imporem certos limites: por 
exemplo, existem manuscritos de porções do Novo Testamento que datam da 
primeira metade do século II, desqualificando as sugestões mais tardias de que o 

Novo Testamento tivesse sido escrito 200, 300 ou 400 anos depois de Yeshua. 
Também algumas críticas baseiam-se em pressuposições aparentemente objetivas, 
mas que são na realidade de caráter religioso e opostas às afirmações da Bíblia, a 
fim de determinar conclusões negativas a priori — e.g., uma cosmovisão 
“científica” ou incrédula na possibilidade de milagres e desconfiada da habilidade 
dos escritores antigos de distinguir elementos reais de imaginários; ou, ainda, a 
tese não comprovada de que as comunidades messiânicas originárias alteraram os 
relatos a fim de encaixá-los no molde desejado. 

 
Apesar de algumas questões não resolvidas, vários estudiosos respeitados 

crêem que os autores tradicionalmente apontados são os escritores reais e que as 
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datas mais antigas estão corretas e mais importante ainda: Yeshua realmente 
viveu, “morreu por nossos pecados [...] e [...] ressuscitou ao terceiro dia, de acordo 
com o que diz o Tanakh”. 

 
4. COMO O NOVO TESTAMENTO JUDAICO EXPRESSA A JUDAICIDADE DO 
NOVO TESTAMENTO 
 

Três formas de apresentar a judaicidade do Novo Testamento. Esta tradução 
destaca as características judaicas de três formas (às vezes sobrepostas): 
cosmeticamente (ou superficial), cultural e religiosamente e teologicamente. 
 

• Cosmeticamente. As alterações cosméticas são as mais frequentes e óbvias. Os 
nomes pessoais Jesus, João, Tiago e Pedro são substituídos invariavelmente por 
Yeshua, Yochanan, Ya’akov e Kefa. Os termos imersão, emissário, estaca de 
execução e comunidade messiânica (ou congregação) substituem batismo, 
apóstolo, cruz e igreja. Termos semíticos pertencentes ao “judeu-português” 
substituem certas palavras portuguesas — por exemplo: talmidim em lugar de 
discípulo e fazer tzedakah em vez de fazer caridade. Algumas dessas alterações 
substituem a “linguagem eclesiástica” (que estimula respostas automáticas nos 
cristãos) pela terminologia neutra que encoraja o leitor a pensar. Ainda que 
algumas dessas mudanças sejam superficiais, sua simples existência causa no 
leitor a impressão de que o Novo Testamento é de fato um livro judaico e do 
caráter verdadeiro e genuíno desse efeito (em nada superficial). 
 
• Cultural e religiosamente. As mudanças culturais e religiosas fortalecem a 
percepção do leitor dos contextos judaico, cultural ou religioso dos 
acontecimentos registrados no Novo Testamento. Um exemplo é Mattityahu 9.20: 
a mulher que desejava ser curada toca não somente “na orla da veste”, ou “na 

borda do seu manto”, mas na tzitzit de Yeshua, as franjas rituais que a Torah 
instrui os homens judeus a usar nos quatro cantos de suas roupas como lembrete 
da obediência a todos os mandamentos de Deus. Encontra-se outro exemplo em 
Atos 20.7, ocasião do encontro de Sha’ul com os crentes de Éfeso “no primeiro dia 
da semana” — provavelmente não na noite de domingo, mas refletindo a forma 
judaica, bíblica, de organizar o calendário, no motza’ei-shabbat, isto é, na noite do 
sábado. 
 
• Teologicamente. As mudanças teológicas são as mais pungentes, pelo fato de o 
Novo Testamento já ter sido traduzido e estar permeado de teologias gentílico-
cristãs que desconsideram os judeus como povo de Deus, a validade da Torah e a 
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unicidade divina. Um exemplo dessas alterações é Judeus messiânicos (Hebreus) 
8.6, no qual o vocábulo grego nenomothetêtainão significa apenas que a Nova 
Aliança “foi promulgada” com base em melhores promessas, mas no fato de que 
essas promessas “foram dadas como Torah”. Outra passagem é Romanos 10.4, em 
que a palavra telos não significa que o Messias tenha dado fim à Lei, mas que ele é 
“o objetivo estabelecido pela Torah”. As implicações teológicas dessas e de 
algumas outras interpretações encontradas no Novo Testamento Judaico serão 
analisadas mais adiante. 
 
“Judeu-português”. Além do uso sistemático de nomes semitas para pessoas e 
lugares na Terra de Israel e na circunvizinhança, o Novo Testamento Judaico faz 

uso do “judeu-português” — que pode ser definido como o conjunto de palavras 
hebraicas e aramaicas incorporadas pelos judeus de língua portuguesa ao 
vocabulário do dia-a-dia. Embora sua concepção tenha por objetivo destacar a 
judaicidade do Novo Testamento, alguns leitores poderão considerar esse aspecto 
da tradução não familiar ou anacrônico e, portanto, cansativo e dissonante; ou 
ainda podem abrir exceções para seus vocábulos prediletos — por exemplo: 
shalom em lugar de “paz”, talmid em vez de “discípulo”, ou pelo fato de eu não usar 
sempre Mashiach em lugar de “Messias”. Tal reação é esperada por mim pelo fato 
de o “judeu-português” não ser um conceito específico, e todos os judeus que falam 
português podem criar sua versão dele. Alguns deles nem mesmo têm consciência 
desse padrão. Outros estão familiarizados com algumas expressões, mas ignoram 
outras. 
 
Jewish New Testament Commentary [Comentário judaico do Novo 
Testamento]. Logo após a impressão do Novo Testamento Judaico, chegou-se à 
finalização de um comentário versículo por versículo no qual traduções 
controversas são defendidas e também se provê material adicional do cenário do 

Novo Testamento de interesse para judeus e cristãos. O Jewish New Testament 

Commentary trata de questões que os judeus formulam sobre o Novo Testamento, 
Yeshua e o cristianismo; de perguntas feitas pelos cristãos acerca do judaísmo e 
das raízes judaicas de sua fé; e de questões que os judeus messiânicos têm sobre 
sua identidade e papel no plano divino para a história humana. Passagens 
problemáticas (do ponto de vista judaico) são tratadas, como Mattityahu 27.25 
(“Que o sangue dele esteja sobre nós e sobre nossos filhos!”) e os comentários 
de Yochanan em seu evangelho sobre “os judeus” (nesta tradução muitas vezes 
vertidos por “os habitantes de Yhudah”). Da mesma forma, os pontos atuais de 
embate entre judeus e cristãos são discutidos em lugares apropriados — por 
exemplo, a questão de a evangelização de judeus ser em princípio anética é tratada 
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no contexto de II Coríntios 4.2 (“Recusamo-nos a usar métodos vergonhosos e 
sorrateiros, empregando fraude ou distorção da mensagem de Deus”). 
 
5. QUESTÕES RELATIVAS À TRADUÇÃO 
 

Entre os pontos filosóficos suscitados na tradução, encontram-se a 
equivalência formal versus a equivalência dinâmica (“traduções literais” versus 
“paráfrases”) e o grau no qual a interpretação do significado de um texto, feita pelo 
tradutor, deve ser refletido em sua tradução. 

 
“Traduções literais” versus “paráfrases”. Existe uma escala de medição das 

traduções. Em um lado da escala estão as traduções “literais”, que reproduzem na 
língua receptora (português) as formas gramaticais da língua-fonte; os tradutores 
as denominam “traduções de equivalência formal”. As versões Revista e Atualizada 
(ARA), Revista e Corrigida (ARO), Almeida Edição Contemporânea (AEC), Edição 
Corrigida e Revisada Fiel (Fiel) e Almeida Século 21 da tradução multissecular de 
João Ferreira de Almeida e a Traducção Brazileira são exemplos delas. Versões 
interlineares, que apresentam o texto grego palavra por palavra, são traduções 
literais por excelência, como o Novo Testamento Interlinear (tanto o da Sociedade 
Bíblica do Brasil quanto o da Editora Cultura Cristã). No outro extremo da escala, 
encontram-se as “traduções de equivalência dinâmica”, que reproduzem na língua 
receptora o significado compreendido pelos leitores originais sem, entretanto, 
transpor as formas gramaticais da língua-fonte. Estas são popularmente 
denominadas “paráfrases”, ainda que o termo deva ser reservado para 
documentos nos quais a língua da fonte e do receptor são as mesmas. A Nova 
Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva, a Versão Fácil de Ler e Cartas para 
Hoje são exemplos desse tipo de tradução. A Nova Versão Internacional (NVT), A 
Tora Viva e Tora — A Lei de Moisés encontram-se em algum ponto entre os dois 

extremos. 
 

Nessa escala, o Novo Testamento Judaico localiza-se mais próximo da 
equivalência dinâmica. Em pontos específicos, relacionados à sua judaicidade, ele 
assim procede de forma militante. Por exemplo, em outras versões, a expressão 
grega hypo nomon é geralmente vertida “sob a Lei”. Entretanto, pelo fato de essa 
tradução ter sido usada para amparar a teologia cristã anti-Torafi, o Novo 
Testamento Judaico explica o significado dessas duas palavras gregas mediante 11 
palavras portuguesas: “em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torah em 

legalismo”. 
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O tradutor e suas interpretações. Pergunta-se, geralmente, se o tradutor 
deve “injetar suas opiniões” na própria tradução. O Novo Testamento Judaico 
responde de forma afirmativa e cautelosa, dada sua inevitabilidade, ainda que o 
tradutor deseje “manter-se neutro”, ao meramente canalizar idéias da língua-fonte 
para a língua receptora sem influenciar o resultado, iludindo a si mesmo e a seus 
leitores. Necessariamente, qualquer tomada de decisão sobre a versão de qualquer 
palavra ou expressão grega em português exprime a opinião do tradutor. O 
tradutor ideologicamente comprometido com a não intrusão de suas opiniões 
assim procede a despeito de si mesmo, todavia sem assumir a responsabilidade 
pelo ato. 

 

Portanto, o tradutor deve decidir (opinião pessoal) o significado do 
vocábulo, ou da expressão, e como vertê-lo da maneira mais clara possível. Por 
exemplo, no caso de hypo nomon, precisamente pelo fato de significados 
equivocados terem sido usados no passado, o tradutor do Novo Testamento 
Judaico considera responsabilidade pessoal verter o que ele crê ser o significado 
correto e único da expressão da forma mais inequívoca. Mesmo quando uma 
expressão grega soa vaga, passível de mais de uma interpretação, o tradutor não 
deve transferir a ambiguidade para o português, mas decidir-se a favor de uma das 
possíveis interpretações e mantê-la. 

 
Contudo, esta abordagem pode sofrer abusos. Por isso, deve-se destacar que 

o fato de as opiniões pessoais do tradutor serem necessariamente refletidas na 
tradução não significa anuência com a extrapolação de seu papel para arrebanhar 
ilegitimamente seus leitores para a adoção de um posicionamento sectário. 

 
O texto grego usado nesta tradução. Existem mais de 5 mil manuscritos antigos 
(totais ou parciais) do Novo Testamento, número maior que o de qualquer outro 

documento da Antiguidade. Por causa de erros de escribas e de outros fatores, eles 
não concordam entre si em todos os pontos. A crítica textual, que objetiva 
determinar a leitura correta do texto com base em fontes imperfeitas ou 
discordantes, está muito além da competência da maior parte dos tradutores do 
Novo Testamento, incluindo este do Novo Testamento Judaico. Felizmente, 
existem edições críticas do texto grego do Novo Testamento, nas quais 
especialistas pesquisam, comparam e julgam a precisão de diferentes leituras 
textuais encontradas nos manuscritos. O Novo Testamento Judaico baseia-se 
primariamente no The GreekNew Testament das Sociedades Bíblicas Unidas; 
um grande número de versões inglesas e hebraicas, além de comentários, foi 
consultado como referência. 
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6. RAZÕES PARA DETERMINADAS LEITURAS 
 

Diversas leituras do Novo Testamento Judaico diferem das encontradas na 
maior parte das versões e possuem implicações teológicas significativas. Apesar de 
não haver espaço nesta edição para defender todas as leituras controversas e 
esboçar suas implicações teológicas, o material a seguir deve demonstrar a 
existência de sua defesa e constituir uma prévia do Jewish New Testament 
Commentary. Com sua publicação, podem-se obter informações adicionais sobre 
as principais idéias do tradutor por meio do livro Manifesto judeu messiânico, ou de 
sua condensação Restoring the Jewishness of the Gospel [Restauração da 
judaicidade do evangelho]. 

 
Yeshua completou ou cumpriu a Torah? O vocábulo grego comum plerõsai 
significa “encher, suprir, ocupar, completar”. Em Mattityahu 5.17, a maior parte das 
traduções verte-o para “cumprir”. As implicações teológicas geralmente 
apresentadas são que Yeshua cumpriu todas as profecias do Tanakh a respeito dos 
judeus, de tal modo que todas já foram realizadas; e que ele satisfez a Torah de 
maneira perfeita, para que ninguém mais precise obedecer-lhe hoje. Entretanto, 
essas conclusões não são consequências lógicas e, de fato, contradizem a 
declaração de Yeshua de não ter vindo para abolir (ou destruir) a Torah. Contudo, 
de caráter fundamental para a tradução é a questão de o verbo plerõsai neste 
versículo poder ser traduzido por “cumprir”. O ponto de vista deste tradutor é que 
Yeshua veio para completar a Torah e os pronunciamentos éticos dos 
Profetas, suprindo seu significado completo, para que todos possam saber 
tudo o que a obediência acarreta. Por esse motivo, o Novo Testamento Judaico 
diz que Yeshua veio “não abolir, mas completar”. De fato, esse é o assunto de todo 
o Sermão do Monte; e Mattityahu 5.17, entendido desta forma, consiste na 

principal declaração. É interessante que esse entendimento concorda com a 
tradição judaica, segundo a qual, quando o Messias vier, ele explicará passagens 
obscuras da Torah e a alterará de fato. 
 
“Ligar” e “desligar”: quem detém autoridade para determinar a halakhah? Em 
Mattityahu 18.18, as palavras gregas geralmente traduzidas por “ligar” e “desligar” 
são traduzidas aqui por “proibir” e “permitir”. Esta preferência reflete a aplicação 
feita pelos judeus (do século I e.c.) desses conceitos a seus líderes, aos quais 
concediam autoridade divina para decidir as práticas seguidas pela comunidade, 
isto é, o poder de determinar a halakhah (termo proveniente de um período 
posterior). Nos versículos 18a 20, o Messias transfere esse poder dos rabinos para 
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seus talmidim. Essa autoridade não foi assumida instantaneamente, nem adotada 
mais tarde quando deveria ter acontecido. Contudo, o fato de judeus messiânicos e 
gentios terem feito, desde então, pouco uso dessa autoridade ampla, concedida por 
Yeshua, não a cancela. 
 
O Messias deu término à Torah ou ele é o objetivo dela? Em Romanos 10.4, a 
Nova Versão Internacional (NVI) apresenta um exemplo típico das demais 
traduções: “Porque o fim da Lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê”. 
Entretanto, o vocábulo grego telos, presente na palavra portuguesa “teleologia”, 
geralmente significa “objetivo, propósito, meta”, e não “término, fim”. O Messias não 
trouxe o fim da Torah; ao contrário, como verte o Novo Testamento Judaico: 

“Porque o objetivo estabelecido pela Torah é o Messias, que oferece justiça a 

todo que deposita sua confiança”. Este é o ponto estabelecido por Sha’ul em 
Romanos 9.30 - 10.13. Por esse motivo, a palavra grega de, no início de Romanos 
10.6, é vertida por “além disso”, em lugar da conjunção adversativa “mas”; pois esta 
poderia implicar a existência de duas vias para a justiça — mediante obras (i.e., 
obedecer à Torah à parte da fé, v. 5) e mediante fé (v. 6-10). Contudo, o ponto de 
Sha’ul nesta passagem, e em todo o livro de Romanos,1 é que nunca houve para 
judeus e para gentios mais de um caminho para a justiça, ou seja, confiar em Deus; 
portanto, a Torah está estabelecida na confiança em Deus e do princípio ao fim 
requer-se fé. 
 
O Novo Testamento foi dado como Torah. Em Judeus messiânicos [Hebreus] 8.6, 
a maior parte das traduções afirma que a nova aliança foi 
 
“instituída, baseada” em melhores promessas. Esta seria uma tradução adequada 
se o assunto fosse a legislação ateniense ou os decretos romanos. Entretanto, o 
vocábulo grego usado aqui, nenomothetêtai, é um composto de nomos, que pode 

significar de forma geral “lei”, mas no livro de Judeus messiânicos significa de 
forma específica “Torah”, e tithêmi, uma palavra comum com o significado de “pôr” 
ou “colocar”. A única outra ocorrência de nenomothetêtai no Novo Testamento se 
dá em 7.11, passagem sobre a qual há concordância geral como referência à 
outorga da Torah no monte Sinai, bem como sobre as palavras correlatas 
nomothesia (Rm 9.4) e nomothetês (Ya’akov [Tg] 4.12). Por isso, o Novo 
Testamento Judaico diz que a nova aliança “foi dada como Torah com base em 

melhores promessas”. Isso não apenas fortalece a alegação da relevância da Torah, 
mas também torna a nova aliança outorgada por Yeshua em Torah no mesmo 
sentido em que a aliança no Sinai foi concedida por Mosheh. 
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“Obras da Lei” e “debaixo da Lei”: a Torah é legalista? As expressões gregas erga 

nomou e hypo nomon foram criadas por Sha’ul e usadas por ele em três cartas — 
Romanos, Galatas e I Coríntios; cada uma delas aparece dez vezes no Novo 
Testamento. Elas são geralmente traduzidas, respectivamente, por “obras da Lei” e 
“debaixo da Lei”. A inferência produzida por elas no leitor é que a Torah é má, e 
que se pautar segundo os moldes da obediência à Torah é algo mau. O Novo 
Testamento Judaico, seguindo o comentário de Cranfield, interpreta essas 
expressões não como referências à própria Torah, mas à sua perversão legalista 
realizada por homens. Portanto, erga nomou é vertido por “guarda legalista dos 

mandamentos da Torah”, e hypo nomon, por “em sujeição ao sistema resultante da 

perversão da Torah em legalismo”. O leitor pode então inferir corretamente que, de 

acordo com o ensino de Sha’ul no Novo Testamento, o legalismo — seja judeu, seja 
cristão ou outro — é mau, mas viver de acordo com a Torah de Deus é bom. 
 
Kyrios, Senhor e Y-H-V-H. No Novo Testamento a palavra grega kyrios é muitas 
vezes ambígua. Ela pode significar “senhor”, “dono” (como em “senhor feudal”), 
“Senhor” (com ares divinos), e “Y-H-V-H” (“Jeová”, o nome pessoal divino, 
substituído no judaísmo pela palavra “Adonai”, e em diversas versões bíblicas por 
“SENHOR”). A maior parte das traduções, ao sempre traduzir kyrios por “Senhor”, 
acaba passando por cima das ocorrências nas quais significa “Y-H-V-H”. O Novo 
Testamento Judaico não procede assim, de acordo com o princípio, estabelecido, 
de que os tradutores devem decidir o verdadeiro significado de uma palavra e 
vertê-lo da forma mais clara, em lugar de transportar conceitos vagos de uma 
língua para outra. Em diversas passagens, esta abordagem destaca um assunto 
teológico fundamental que separa o judaísmo tradicional do messiânico, ou seja, o 
conceito de Adonai incluir Yeshua, o Messias e/ou o Espírito Santo. Filipenses 
2.10,11 afirma estar chegando o dia em que “todo joelho se dobr[ará] [...] e toda 

língua reconhe[cerá] que Yeshua, o Messias, é ADONAI. Pelo fato de esta passagem 

citar Yesha’yahu [Isaías] 45.23, em que se afirma explicitamente que todo joelho se 
dobrará perante Adonai, kyrios aqui é traduzido por “Adonai”. Segunda aos 
Coríntios 3.16-18 cita Sh’mot [Êxodo] 34.34: “sempre que alguém se volta para 

ADONAI, o véu é removido”, e então afirma explicitamente que “ ‘Adonai’ ” neste 
texto significa o Espírito”, e usa a expressão “Adonai, o Espírito”. 
 
A Terra de Israel na Nova Aliança. A expressão grega hê gê é geralmente 
traduzida por “a terra”, mas em 18 passagens no Novo Testamento ela se refere à 
Terra de Israel. Duas são explícitas: Mattityahu 2.20,21 denomina a Terra Santa 
“Eretz-Yisrael”. Quatro são citações do Tanakh: Mattityahu 5.5 (Tehillim [SI] 
37.11), Mattityahu 24.30 e Revelação 1.7 (Z’kharyah [Zc] 12.10,14), e Efésios 6.3 
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(DVarim [Dt] 5.17). Cinco são baseadas no Tanakh: Lucas 4.25 e Ya’akov5.I7,I8 
(M’lakhim Alef [IRs] 17.1; 18.1,41-45), Judeus messiânicos 11.9 (B’reshit[Gn] 12; 
13; 15; 20; 23) e Revelação 20.9 (Yechezk’el [Ez] 38; 39). As oito restantes são 
inferidas pelo contexto: Mattityahu 5.13, 10.34, 27.45, Marcos 15.33, Lucas 12.51, 
21.23, 23.44 e Revelação 11.10. Na época em que muitos teólogos cristãos 
subscrevem a “teologia da substituição” (segundo a qual a igreja substituiu os 
judeus como povo de Deus) na tentativa de provar que a Terra de Israel não é mais 
prometida por Deus ao povo judeu, é importante considerar que a Terra de Israel, 
física, desempenha um papel destacado no Novo Testamento em relação à 
apresentação do plano divino para os judeus, em particular, e para a humanidade 
em geral, no passado, presente e futuro. 

 
7. PROFECIAS DO TANAKH CUMPRIDAS POR YESHUA, O MESSIAS 
 

Segue-se uma lista parcial de profecias pertinentes à primeira vinda de 
Yeshua, com a localização de seu cumprimento no Novo Testamento. 
 

O espaço não permite demonstrar como cada profecia deve ser interpretada 
com relação a Yeshua, o Messias. Diversos livros apresentam este assunto em 
detalhes, mencionando outras profecias do Tanakh que apontam para Yeshua. 

 
Além das profecias, existem incidentes no Tanakh que funcionam como 

figuras futuras, ou “tipos”, de Yeshua. O que se conhece no judaísmo por akedah 
[“amarrar”], o quase-sacrifício de Yitz’chak realizado por Avraham, é 
explicitamente denominado um tipo de Yeshua, o Messias, em Judeus messiânicos 
[Hebreus] 11.17-19. A vida de Yosef fornece outro exemplo: seus irmãos tentaram 
matá-lo; entretanto, posteriormente, ele os salvou da morte, ainda que não o 
tenham reconhecido a princípio. Isso não significa que B’reshit [Gn] 22 contenha a 

“profecia” de que Yeshua seria ressuscitado dentre os mortos, ou que B’reshit [Gn] 
37 - 45 prediga a rejeição inicial do Salvador pelo povo judeu como nação. Ao 
contrário, a passagem demonstra que o plano divino de salvação descortinado na 
História possui uma unidade determinada por Deus desde o princípio até a 
consumação em Yeshua, o Messias. De fato, o próprio Yeshua explicou-o dessa 
forma a dois de seus talmidim. 
 

PROFECIA 
O Messias deve: 

FONTE 
Afo Tanakh 

CUMPRIMENTO 
No Novo Testamento 

Ser a "semente da mulher" 
que "esmagaria" a 

B'reshit [Gn] 3.15 
Galatas 4.4; 
I Yochanan [IJo] 3.8 
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"cabeça" da serpente. 
Ser a "semente de 

Avraham". 
B'reshit [Gn] 12.3 

Mattityahu [Mt] 1.1; 
Atos 3.25; Gaiatas 3.16 

Ser a "semente de 

Yitz'chak". 
B'reshit [Gn] 17.19; 21.12 

Mattityahu [Mt] 1.2; 
Lucas 3.34; 
Judeus messiânicos 
[Hb] 11.17-19 

Ser a "semente de 

Ya'akov" e a "estrela de 

Ya'akov" que "terá 

domínio". 

B'reshit [Gn] 28.14; 
B'midbar [Nm] 24.17,19 

Mattityahu [Mt] 1.2; 
Lucas 3.34; 
Revelação [Ap] 22.16 

Descender de Y’hudah. B'reshit [Gn] 49.10 
Mattityahu [Mt] 1.2,3; 
Lucas 3.33; Judeus 
messiânicos [Hb] 7.14 

Ser descendente de David 
e herdeiro de seu trono. 

Sh'mu'elBet [2Sm] 
7.12,13; 
Yeshayahu [Is] 9.6(7); 
11.1-5; Yirmeyahu [Jr] 
23.5 

Mattityahu [Mt] 1.1,6; 
Atos 13.23; Romanos 1.4 

Existir eternamente. Mikhah [Mq] 5.1(2) 

Yochanan [Jo] 1:1,14; 
8.58; Efésios 1.3-14; 
Colossenses 1.15-19; 
Revelação [Ap] 1.18 

Ser o Filho de Deus. 
Tehillim [SI] 2.7; 
Mishlei [Pv] 30.4 

Mattityahu [Mt] 3.17;  
Lucas 1.32 

Ter o nome divino, 
Y-H-V-H (ADONAI), 
aplicado a si próprio. 

Yeshayahu [Is] 9.5,6(6,7); 
Yirmeyahu [Jr] 23.5,6 

Romanos 10.9; 
Filipenses 2.9-11 

Vir em um tempo 
específico, ou seja, 69 x 7 
anos (483 anos) após a 
reconstrução do muro de 
Yerushalayim. 

Dani'el [Dn] 9.24-26 
Mattityahu [Mt] 
2.1,16,19; Lucas 3.1,23 

Nascer em Beit-Lechem, 
em Y'hudah. 

Mikhah [Mq] 5.1(2) 
Mattityahu [Mt] 2.1; 
Lucas 2.4-7 

Nascer de uma virgem. (*) Yeshayahu [Is] 7.14 (*) 
Mattityahu [Mt] 1.18-2.1; 
Lucas 1.26-35 

Ser adorado por pessoas 
importantes. 

Tehillim [SI] 72.10,11 Mattityahu [Mt] 2.1-11 

Ser precedido por um 
arauto. 

Yeshayahu [Is] 40.3-5; 
MaTakhi [Ml] 3.1 

Mattityahu [Mt] 3.1-3; 
Lucas 1.17; 3.2-6 

Ser ungido com o Espírito 
de Deus. 

Yeshayahu [Is] 11.2; 61.1; 
Tehillim [SI] 45.8(7) 

Mattityahu [Mt] 3.16; 
Yochanan 3.34; 
Atos 10.38 
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Ser um profeta como 
Mosheh. 

DVarim [Dt] 18.15,18 Atos 3.20-22 

Possuir o ministério de 
animar os quebrantados, 
proclamar liberdade aos 
cativos e anunciar o ano 
aceitável do Senhor. 

Yeshayahu [Is] 61.1,2 Lucas 4.18,19 

Possuir um ministério de 
cura. 

Yeshayahu [Is] 35.5,6; 
42.18 

Mattityahu [Mt] 11.5; por 
todos os evangelhos 

Ministrar na Galil. 
Yeshayahu [Is] 8.23-
9.1(9.1,2) 

Mattityahu [Mt] 4.12-16 

Ser gentil e compassivo. 
Yeshayahu [Is] 40.11; 
42.3 

Mattityahu [Mt] 12.15,20 
Judeus messiânicos 
[Hb]4.15 

Ser humilde e discreto. Yeshayahu [Is] 42.2 
Mattityahu [Mt] 
12.15,16,19 

Ser impecável e não 
enganar. 

Yeshayahu [Is] 53.9 IKefa [IPe] 2.22 

Suportar a culpa de 
outras pessoas. 

Yeshayahu [Is] 53.12; 
Tehttlim [SI] 69.10 

Romanos 15.3 

Ser sacerdote. Tehfflim[Sl] 110.4 
Judeus messiânicos [Hb] 
5.5,6; 6.20; 7.15-17 

Entrar publicamente em 
Yerushalayim montado 
em um jumento. 

Z'kharyah [Zc] 9.9 
Mattiryafiu[Mt] 21.1-11; 
Marcos 11.1-11 

Entrar no templo e 
demonstrar autoridade. 

Hagai [Ag] 2.7-9; 
Mal'akhi [Ml] 3.1 

Mattityahu [Mt] 21.12— 
24.1; Lucas 2.27-38,45-
50; Yochanan [Jo] 2.13-22 

Ser odiado sem motivo. 
Yeshayahu [Is] 49.7; 
Tehttlim [SI] 69.5(4) 

Yochanan [Jo] 15.24,25 

Ser indesejado e rejeitado 
pelo próprio povo. 

Yesha"yahu [Is] 53.2; 
63.3; Tehttlim [SI] 
69.9(8) 

Marcos 6.3; Lucas 9.58; 
Yochanan [Jo] 1.11; 7.3-5 

Ser rejeitado pela 
liderança judaica. 

Tehillim[Sl] 118.22 
Mattityahu [Mt] 21.42; 
Yochanan LJo] 7.48 

Ser vítima de um complô 
perpetrado 
conjuntamente por 
judeus e gentios. 

Tehtilim [SI] 2.1,2 Atos 4.27 

Ser traído por um amigo. 
Tehillim [SI] 41.9; 55.13-
15(12-14) 

Mattityahu [Mt] 26.21-25, 
47-50; Yochanan [Jo] 
13.18-21; Atos 1.16-18 

Ser vendido por 30 
moedas de prata. 

Z'kharyah[Zc] 11.12 Mattityahu [Mt] 26.15 
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Ser vendido pelo preço 
equivalente ao campo de 
um oleiro. 

Z'kharyah[Zc] 11.13 Mattityahu [Mt] 27.7 

Ser abandonado pelos 
talmidim. 

Z'kharyah [Zc] 13.7 Mattityahu [Mt] 26.31,56 

Ter a face espancada. Mikhak[Mq] 4.14(5.1) Mattityahu [Mt] 27.30 

Receber disparadas. Yeshayahu [Is] 50.6 
Mattityahu [Mt] 26.67; 
27.30 

Ser zombado. Tehillim [SI] 22.8,9(7,8) 
Mattityahu [Mt] 26.67,68; 
27.31,39-44 

Ser espancado. Yeshayahu [Is] 50.6 
Mattityahu [Mt] 26.67; 
27.26,30 

Ser executado por    (**) 

crucificação, tendo os pés 
e as mãos traspassados.  

Tehillim [Sl]22.17(16);61 
Z'kharyah [Zc] 12.10 (**) 

Mattityahu [Mt] 27.35; 
Lucas 24.39; Yochanan 
[Jo] 19.18,34-37; 20.35; 
Revelação 1.7 

Sentir sede durante a 
execução. 

Tehillim [SI] 22.16(15) Yochanan [Jo] 19.28 

Receber vinagre para 
saciar a sede. 

Tehillim [SI] 69.22(21) Mattityahu [Mt] 27.34 

Ser executado sem ter 
nenhum osso quebrado. 

Sh'mot[Êx] 12.46; 
Tehillim [SI] 34.21(20) 

Mattityahu [Mt] 27.34 

Ser considerado 
transgressor. 

Yeshayahu [Is] 53.12 Mattityahu [Mt] 27.38 

Ser "cortado, mas não por 

si mesmo!". 
Dani'el [Dn] 9.24-26 

Romanos 5.16; 
IKefa [IPe] 3.18 

Ser a pessoa cuja morte 
realizaria a expiação dos 
pecados da humanidade 

Yeshayahu [Is] 53.5-7,12 
Marcos 10.45; 
Yochanan [Jo] 1.29; 3.16;  
Atos 8.30-35 

Ser sepultado com os 
ricos após a morte. 

Yeshayahu [Is] 53.9 Mattityahu [Mt] 27.57-60 

Levantar-se dentre os 
mortos. 

Yeshayahu [Is] 53.9,10; 
Tehillim [SI] 2.7; 16.10 

Mattityahu [Mt] 28.1-20;  
Atos 2.23-36; 13.33-37;  
ICoríntios 15.4-8 

Ascender à mão direita de 
Deus. 

TehiUim [Sl] 16.11; 
68.19(18); 110.1 

Lucas 24.51; 
Atos 1.9-11; 7.55; Judeus 
messiânicos [Hb] 1.3 

Exercer seu ofício 
sacerdotal no céu. 

Z'kharyahc [Zc]6.13 
Romanos 8.34; Judeus 
messiânicos [Hb] 7.25—
8.2 

Ser a pedra principal da 
comunidade messiânica 
de Deus. 

Yeshayahu [Is] 28.16;  
Tehillim[Sl] 118.22,23 

Mattityahu [Mt] 21.42; 
Efésios 2.20; IKefa [IPe] 
2.5-7 

Ser visto posteriormente Yeshayahu [Is] 11.10; Atos 10.45 
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tanto por gentios quanto 
por judeus. 

42.1 

Ser aceito pelos gentios. 
Yeshayahu [Is] 11.10; 
42.1-4; 49.1-12 

Mattityahu [Mt] 12.21; 
Romanos 15.10 

 
 (*) A palavra hebraica 'almah em Yeshayahu [Is] 7.14 significa "jovem", e no Tanakh possui sempre o significado de "jovem de 

reputação ilibada", razão pela qual os tradutores judeus da Septuaginta, a versão grega do Tanakh, preparada 200 anos antes do 
nascimento de Yeshua, verteram esta palavra pela equivalente grega parthenos ("virgem"). Esta é a palavra usada em Mattityahu 
[Mt] 1.23. 
 
(**) A Septuaginta (v.n. 56) verte: "Traspassaram minhas mãos e meus pés", ao interpretar a palavra karu com base em seu texto-
fonte. O texto massoretico hebraico, aceito como padrão pelo judaísmo tradicional, apresenta a expressão k'ari, assim entendida: 
"como um leão, minhas mãos e meus pés". 

________________________________________________________________ 
 
8. COMO USAR O NOVO TESTAMENTO JUDAICO 
 
Referências do Tanakh. A fim de destacar a ligação entre o Novo Testamento e o 
Tanakh, que constitui sua base, as citações do Tanakh no Novo Testamento Judaico 
são impressas em negrito. A numeração de capítulos e versículos e a ordem dos 
livros do Tanakh apresentadas nas notas são as formas encontradas em edições 
hebraicas da Bíblia. Quando versões cristãs (e algumas judaicas) possuem 
numeração diferente, elas são imediatamente fornecidas entre parênteses, por 
exemplo: Yo'el [Jl] 3.1-5(2.28-32), Tehillim [SI] 69.9(8). No índice das passagens 
do Tanakh, alistam-se todas as citações de versículos do Tanakh no texto do Novo 

Testamento Judaico. 
 
Termos e nomes semíticos. Os termos hebraicos e aramaicos (incluindo os 
nomes de Deus) aparecem em itálico (bat-kol, Adonai). Entretanto, nomes 
pessoais e topónimos são grafados sem destaque (Sh'lomoh, Ashdod, Gei-Hinnom). 
 

Dois glossários e dois mapas ajudarão o leitor a encontrar o que procura 
entre os 400 nomes e termos semíticos encontrados no Novo Testamento Judaico. 

 
• Glossário com explicações de pronúncia. Um amplo glossário de termos 
e nomes hebraicos e aramaicos usados no Novo Testamento Judaico. As 
regras de sua pronúncia estão na página 279. As definições e explicações são 
de tamanho variável, de uma linha a um parágrafo. 
 
• Glossário invertido. Leitores acostumados com o Novo Testamento em 
outras versões portuguesas talvez queiram conhecer os termos usados pelo 
Novo Testamento Judaico para substituir vocábulos conhecidos. No glossário 
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invertido, pode-se procurar por palavras do tipo "crucificar" e "Maria" e 
encontrar seus equivalentes ("executar em uma estaca" e "Miryam"). 
 
• Mapas. Há também dois mapas — "Eretz-Yisra'el no tempo de Yeshua" e 
"Mediterrâneo Oriental e Oriente Médio no período do Segundo Templo". O 
índice dos mapas da página 305 contém os nomes usados no Novo 
Testamento Judaico e os topónimos em português comuns de todos os 
lugares mencionados no Novo Testamento. Várias outras localidades 
também são apresentadas como referência. 
 

Notas textuais. Nesta edição do Novo Testamento Judaico, a discussão de 

questões textuais é a mínima possível. Cerca de 20 passagens consideradas 
inautênticas pela maioria dos estudiosos (nenhuma delas com o tamanho maior 
que o de dois versículos) estão ausentes do texto e são destacadas com asteriscos 
(*) no alto da coluna. Três passagens — Mattityahu [Mt] 6.13b, Marcos 16.9-20 e 
Yochanan [Jo] 7.53—8.11 — foram incluídas no texto, mas receberam uma sucinta 
nota de rodapé identificada por um asterisco (*) e a explicação do problema 
textual. Esta edição não apresenta variantes textuais ou leituras alternativas. 

 
Interpolações do tradutor. Em pouquíssimas passagens, existem interpolações 
explicativas inseridas pelo tradutor, apresentadas entre colchetes, para significar 
a ausência de termos correspondentes no original (e.g., Mattityahu [Mt] 1.21, 
6.23). Explicações de caráter semelhante, encontradas no texto original, aparecem 
geralmente entre parênteses (e.g., Mattityahu [Mt] 1.23). Certas palavras ou 
expressões do texto grego original são representadas por traduções "expandidas",  
mas por motivos filosóficos não são destacadas do restante da tradução. 
 


