Zacarias 5
1ª Fase: Análise do Texto – como foi escrito e com qual fim?
1 Comparação de traduções diferentes e justificar as escolhas – estabelecer o texto
(Explicar e avaliar questões de crítica textual).
No que diz respeito ao versículo 1, comparando as versões em anexo (Anexo 1), a que mais difere é
a LXX. Em vez de rolo, tem foice [δρέπανον (Zac 5:1 BGT). SBP1 usa livro em vez de rolo, mas o sentido não é
muito diferente. A tradução assume que o rolo equivale às Escrituras Sagradas, contendo o julgamento do
pecado. Nas traduções tem sido preferida a versão massorética. A diferença das duas palavras no hebraico
é apenas a letra Hê. Sem essa letra no final fica foice [ ] ַמ ָגּ֖ל. Será que o tradutor da LXX teve diante de si um
texto hebraico em que o Hê não estava presente?
No versículo 2, continua a haver a mesma diferença do 1. Além disso, algumas traduções indicam o
interlocutor do profeta como “anjo”, mas até aqui ainda é referido apenas como “ele”.
Quanto ao versículo 3, há mais uma diferença entre o massorético e a LXX. Nesta são usadas as
expressões: “de um lado” e “do outro lado”. Ora, usa também o termo foice, em vez de rolo, sendo referencia
a um lado da foice e outro lado desta! Nas traduções em português, algumas, embora optando por “rolo”,
usam a expressão da LXX, dando a ideia de “um lado do rolo” e “outro lado do rolo” (BRP, ARC, ACF). No
massorético não há referência a lados.
A LXX e o massorético são idênticos no versículo 4. Em algumas traduções é acrescentado que a
maldição pernoita nas casas, mas as versões hebraica e grega dizem apenas que a maldição permanece e
destrói.
A identificação do interlocutor de Zacarias é feita no versículo 5, como um “mensageiro”,
normalmente traduzido pelo termo, próximo da transliteração do grego [ἄγγελος (Zac 5:5 BGT)], “anjo”. É
usada a expressão “levantar os olhos e vê”, com a mesma ideia nos versículos 1 e 9, mas aqui pedido pelo
anjo. Não há diferenças significativas nas traduções.
No versículo 6, há uma diferença entre o massorético e a LXX. No massorético, o texto parece algo
estranho à primeira vista, mas Kline2 dá uma opinião sobre a dificuldade da expressão traduzida literalmente
como “esta é ‘os olhos deles’ em toda a terra”. Normalmente traduzido como “semelhança”, “aspeto” ou
“aparência”, é por esta autora explicado como uma referência aos citados no versículo 4: os ladrões e os que
juram falsamente. O pronome é masculino plural, enquanto é circundado por feminino singular. As traduções
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em português dividem-se, umas optam pela LXX e colocam “iniquidade/faltas” no lugar da expressão
duvidosa (ARA, SBP) e outras traduzem como “aspeto ou semelhança” (ACF, ARC, BRP).
Não há diferenças a considerar no versículo 7, pois o termo hebraico []כּ ַ ֥כּר
ִ tanto pode significar
“disco” como “talento”, uma medida da época.
No versículo 8 também não há diferenças. A maioria das versões opta por uma tradução literal “boca
dela”, referindo-se à abertura da efa, equivalente na LXX e massorético.
As mulheres com asas surgem no versículo 9 e 10, equivalentes no massorético e na LXX,
comprovados pelos manuscritos de Qumran3 [Rolo 4Q80 Profetas Menores].
No versículo 11, a versão mais moderna da SBP sai um pouco do sentido, pois nada diz que será um
templo ou que será adorada a efa. De resto, as versões são equivalentes. A única diferença entre LXX e
massorético é que a LXX substitui Sinar por Babilónia. As traduções portuguesas preferem manter Sinar, a
região que inclui Babilónia.
2 Tradução literal e observações gramaticais úteis para quem? ver a possibilidade.
Este é o resultado final da tradução (ver anexo 1):
1 E eu voltei e levantei os meus olhos e, oh, um rolo voador!
2 E ele disse-me: O que tu vês? E eu disse: Vejo um rolo voador, o seu comprimento de 10 metros e a sua largura de 5
metros.
3 E ele disse-me: Esta é a maldição que sai por cima de toda a face da terra, devido a todo o que rouba, assim ela é
liberta, e a todo o que jura, assim ela é liberta.
4 Fá-la-ei sair, diz YHWH dos exércitos, e entrará na casa do ladrão, e em casa do que jura para mentira pelo meu
nome, e ficará no meio da sua casa e exterminará com a sua madeira e as suas pedras.
5 E saiu o mensageiro, que me falava, e disse: rogo-te que levantes os teus olhos e vê. – O que é esta que sai?
6 E eu disse: o que é ela? E ele disse: esta é a efa que sai. E disse: esta é a aparência [os olhos] deles em toda a terra.
7 E eis que um disco de chumbo foi levantado e uma mulher estava sentada dentro da efa.
8 E ele disse: Esta é a maldade. E foi atirada no meio da efa, e colocada uma pedra de chumbo na boca [abertura] dela.
9 E levantei meus olhos, e vi, e eis duas mulheres que saíam, e vento em suas asas. Elas tinham asas, e asas como a
cegonha. E elas levantaram a efa, entre a terra e entre os céus.
10 E eu disse para o mensageiro que falava comigo: onde elas levam a efa?
11 E disse-me: para construir-lhe casa na terra de Sinar [Babilónia], e para ser estabelecido, e para ela ficar ali no seu
lugar.

Observações gramaticais:
Como foi dito acima, o verso 6 usa a expressão “a aparência (olhos) deles”. A repetição do termo
“olhos” não pode ser ignorada, por é uma palavra-chave do texto. Porém, as traduções preferem a LXX que
substitui por iniquidade.
O verso 6 tem a resposta ao significado da efa e é precisamente a expressão mais difícil do texto, o
que nos dificulta o entendimento do que significa exatamente a efa. A maldade está dentro, isso é dito, mas
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a expressão “esta é a aparência deles em toda a terra”, deixa-nos dúvidas, como já dissemos acima. Em todo
o texto, os olhos estão associados à visão do profeta, porém aqui parece ter algum outro significado, pois
usa o pronome 3ª plural, “deles”.
Quem são “eles”, se está a falar da efa e da mulher dentro dela, ambas feminino singular? Kline, como
vimos acima, dá uma explicação provável: refere-se àqueles que foram julgados pelo rolo. São o plural
masculino mais provável.
3 Determinar e justificar o início e fecho do texto que se analisa.
O texto anterior termina com a explicação do significado da visão do candelabro. O texto seguinte
inicia com a visão dos carros e cavalos, a última visão. O capítulo 5 está entre a sequência de visões noturnas
de Zacarias.
O texto é uma unidade, considerando as duas visões como perspetivas do mesmo significado, tal como
na segunda visão, os chifres e os ferreiros significam o mesmo. Embora o capítulo 5, normalmente seja
dividido em duas visões4, esta posição é interessante:
The unity of the two parts of Zecharaiah is also indicated by certain interdependencies of gramar and
terminology. Thus, the suffix in “their apperance” (v. 6) has as its antecedent the thieves and perjurers of v.
3. And the phrase “in all the land” (v 6) resumes “all the land” in v. 3. Most compelling, however, are the clear
thematic interrelationships of the two parts of the chapter and the remarkable intermeshing of their
symbolism.5

Kline defende que existem sete visões e não oito. Argumenta que o capítulo 5 é a visão sexta, sendo
bipartida à semelhança da segunda visão. Defende que as visões são quiásticas com a purificação do sumosacerdote e promessa do renovo no centro. A sexta visão faz paralelo com a segunda que também é
bipartida, com os chifres e ferreiros em simultâneo. Concordo com esta perspetiva, porque ao estudar o
texto, ele é uniforme em gramática e linguagem. Considera que o versículo 6, ao usar o pronome pessoal (3ª
masculino plural) “este é o aspeto deles”, se refere àqueles que estão a ser julgados, “os que roubam e juram
falsamente”. A expressão “em toda a terra” também é usada em ambas as partes (v3 e 6). Segundo a autora,
o texto é figura da destruição do povo na sua própria terra (1ª parte) e a sua deportação para o exílio para
Babilónia (2ª parte):
1ª Visão dos cavalos (1:7-17)
2ª Visão dos chifres e dos ferreiros (1:18-21)
3ª Visão do homem que mede Jerusalém (2:1-13)
4ª Visão da purificação do sumo-sacerdote e promessa do Renovo (3:1-10)
5ª Visão do Castiçal e das duas oliveiras (4:1-14)
6ª Visão do rolo e do efa (5:1-4)
7ª Visão do carro e dos cavalos (6:1-8)
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Segundo Dorsey, a estrutura das visões são também sete, mas da seguinte forma:
a Four horseman, four horns, and four smiths (horses of three different colors) who patrol the earth: Israel and the
nations (1:7-21 [1:7-2:4])
b Man and the measuring line: Yahweh is coming to dwell in Jerusalem; the exiles should leave Babylon and to
return to Jerusalem, which will be restored (2:1-13 [2:5-17])
c Yaweh house (temple) purified; high priest’s iniquity is removed; sin of the land will be removed (3:1-10)
d CENTER: the temple will be completed! Lampstand and olive trees; prophet awakes (4:1-4)
c’ Every sinners’s house is cursed: the scroll (same dimensions as tabernacle) with the curses goes out over
the land to bring a curse on any sinner (5:1-4)
b’ Women and the measuring basket (ephah): Israel iniquity is carried back to Babylon, where a house will be
built for it to dwell in (5:5-11)
a’ Four chariots (with horses of four different colors) who patrol the earth: Israel and the nations (6:1-8)

A divisão de Dorsey é muito forçada e não concordo com união inicial dos cavalos com os chifres e
ferreiros. Considero que a referência ao Renovo é o centro e não a visão das oliveiras. O ponto alto das visões
é sem dúvida a promessa do Renovo que é o Messias e não a visão seguinte. Dorsey omite o que está no
capítulo 4:9-10 e que é relevante:
As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa; também as suas mãos a acabarão; e saberás que o
Senhor dos exércitos me enviou a vos. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? pois estes sete se
alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a
terra.

A referência à construção do templo e ao fio-de-prumo na visão das oliveiras faz paralelo com a visão
do fio que mede Jerusalém. Concordo com Kines na sua estrutura. O rolo e a efa são idênticos no seu
significado de maldade a ser julgada. A primeira e a última referem os cavalos que percorrem a terra. A
segunda e a sexta descrevem julgamento divino. A visão central é a purificação do sumo-sacerdote que
representa o povo e a promessa do Renovo que trará prosperidade e felicidade, prefigurados na “videira e
figueira”. Melhorando a estrutura das visões:
A - Visão dos cavalos que percorrem a terra (1:7-17)
B - Visão dos chifres e dos ferreiros – derrubar das nações (1:18-21)
C - Visão do homem que mede Jerusalém com um fio (2:1-13)
D - Visão da purificação do sumo-sacerdote e promessa do Renovo (3:1-10)
C’ - Visão do Castiçal e das duas oliveiras e o fio de prumo de Zorobabel (4:1-14)
B’ - Visão do rolo e do efa - maldição sobre a maldade de toda a terra (5:1-4)
A’ - Visão do carro e dos cavalos que percorrem a terra (6:1-8)

4 Reescrever os textos dividindo as orações e indicando palavras---chave (um verbo por linha). Depois,
com setas e chavetas, indicar a relação entre as orações divididas a fim de marcar os parágrafos ou blocos
no texto. Completar a estrutura sintática (gramatical) do texto. (ver página seguinte)
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Nota: É utilizada a tradução literal realizada em anexo, devido ao facto de só assim se poderem verificar fielmente as palavras repetidas. Se fosse
uma tradução, com outros leitores como destinatários, a tradução seria um pouco mais dinâmica.

1 E eu voltei
e levantei os meus olhos
e, oh, um rolo voador!
2 E ele disse-me:
O que tu vês?
E eu disse:
Vejo um rolo voador,
o seu comprimento de 10 metros
e a sua largura de 5 metros.
3 E ele disse-me:
Esta é a maldição
que sai por cima de toda a face da terra,
devido a todo o que rouba,
assim ela é liberta,
e a todo o que jura,

A

Um rolo a voar
(v1-2)

B

A maldição sobre toda
a terra
(v3)

assim ela é liberta.

4 Fá-la-ei sair, diz YHWH dos exércitos,
e entrará na casa do ladrão,
e em casa do que jura para mentira pelo meu nome,
C
e ficará no meio da sua casa
e exterminará com a sua madeira e as suas pedras.

5 E saiu o mensageiro,
que me falava,
e disse:
rogo-te que levantes os teus olhos
e vê o que é esta que sai?
6 E eu disse:
o que é ela?
B’
E ele disse:
esta é a efa que sai.
E disse:
esta é a aparência [os olhos ] deles em toda a terra.
7 E eis que um disco de chumbo foi levantado
e uma mulher estava sentada dentro da efa.
8 E ele disse:
Esta é a maldade.
E foi atirada no meio da efa,
e colocada uma pedra de chumbo na boca dela.
9 E levantei meus olhos,
e vi,
e eis duas mulheres que saíam,
e vento em suas asas.
Elas tinham asas, e asas como a cegonha.
E elas levantaram a efa, entre a terra e
entre os céus.
10 E eu disse para o mensageiro,
A’
que falava comigo:
onde elas levam a efa?
11 E disse-me:
para construir-lhe casa na terra de Sinar [Babilónia],
e para ser estabelecido,
e para ela ficar ali no seu lugar.

O Senhor dos
Exércitos diz que
enviou a maldição
(v4)

A maldade de toda a
terra
(v5-8)

Uma efa levada a voar
até Sinar/Babilónia
(v9-11)
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5 Observação de repetições e organização estrutural, indicações da presença duma estrutura retórica
(também chamada: estrutura literária ou estrutura de pensamento ou discurso). Por regra, ver a relação e
ordem que os blocos identificados na estrutura sintática têm. Como é que o autor usou repetições e
contrastes para enfatizar e transmitir a sua mensagem?
Estrutura retórica:
(A) Um rolo a voar (v1-2)
(B) A maldição sobre toda a terra (v3)
(C) YHWH dos Exércitos diz que enviou a maldição (4)
(B’) A maldade de toda a terra (v5-8)
(A’) Um efa levado a voar até Sinar/ Babilónia (v9-11)
Versão simplificada:
(A) Zacarias levanta os olhos e vê um rolo a voar, transportando a maldição (v1-3)
(B) O Senhor dos Exércitos diz que enviou a maldição sobre toda a terra (4)
(A’) Zacarias levanta os olhos e vê um efa, contendo a maldade, levado a voar até Sinar/ Babilónia (v5-11)
Repetições, explicar os blocos, contrastes
As palavras repetidas são:
Olhos (v1,5, 6 [normalmente não traduzido], 9) / Verbo ver (v2 [2x], 5, 9)
Rolo (v1,2)
Voador, voar (v 1,2) / Asas (v9 [3x])
Rouba, ladrão(v 3,4)
O que jura (v 3,4)
“assim ela é liberta” (v 3 [2x])
YHWH, nome (v 4) – o nome surge onde é referido falso juramento pelo nome
Efa (v6 [2x], 7, 8, 9 )
Casa (v 4 [3x],11)
Terra (3, 6,7, 9,11); toda a terra (v 3, 6)
Mulher(es) (v 6, 9)
Mensageiro (v 5, 10)
Chumbo (v 7, 8)
Verbo sair (v 3, 4, 5, 6, 9)
Na primeira do nosso texto, é repetida uma expressão:
(v3 dito pelo mensageiro)
devido a todo o que rouba assim ela é liberta,
e a todo o que jura assim ela é liberta.
(v4 dito por Deus)
e entrará na casa do ladrão
e em casa do que jura para mentira pelo meu nome;
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Uma grande maldição vem sobre “toda a terra” devido ao seu pecado. São apenas apontados dois
pecados: “furtar” e “jurar falsamente”. É sem dúvida uma figura de estilo, uma sinédoque, em que a parte é
tomada pelo seu todo. O pecado do mundo é muito maior e muito variado, mas nestes dois estão contidos
todos os restantes, como o matar, o mentir, pecados sexuais, idolatria, etc. Os dois pecados podem significar,
“jurar falsamente” os pecados contra Deus e “furtar” os pecados para com o próximo6.
No caso do uso do nome Sinar, está implícito que é uma referência à Babilónia, o lugar de onde o
povo tinha regressado recentemente. É a utilização do “todo pela parte”: também chamado de sinédoque.
Nota-se uma grande carga emocional ao referir-se Sinar, como se o profeta evitasse usar o termo Babilónia,
mas sabendo-se que é Babilónia.
Explicar blocos contrastes:
Os blocos A e A’ falam em voar com figuras simbólicas, respetivamente, um rolo e as mulheres
carregando a efa. Ambos representam um tipo de julgamento que será executado. O rolo representa um
julgamento imediato e a efa representa a maldade que ficará temporariamente guardada até um tempo
determinado. Supostamente esta maldade será alvo de julgamento divino também, mas em tempo futuro.
Assim, B e B’ fazem paralelo no quiasmo, notando-se a expressão usada em ambas as partes “em toda a
terra”. A maldade em toda a terra é julgada em toda a terra. É YHWH dos exércitos que ordena a maldição.
Todo capítulo 5 é explicado no versículo 4, quando o próprio Senhor diz que é ele que determina a maldição
em toda a terra, devido à sua maldade. A segunda parte faz-nos antever um julgamento posterior (ou o
mesmo em outra perspetiva), num tempo a determinar.
O autor repete o termo “olhos” e o verbo “ver”, sendo o texto uma visão, que é parte de um grupo
de visões. O texto apocalíptico implica muitas vezes a visão profética, do futuro ou de uma explicação do
presente. O profeta, neste caso Zacarias, já foi chamado de vidente (“aquele que vê”, I Samuel 9:9).
O rolo voador pode ser símbolo da lei de Deus. A Torah era escrita em rolos e Mǝgillah é um termo
que é usado para referir-se ao rolo das Escrituras (ver estudo da palavra). As medidas não seriam de um rolo
normal, mas o rolo enorme pode querer acentuar o valor da lei. Os comentários da Anchor Bible referem
que poderia querer dar a ideia de um rolo celestial e não um terreno7. O rolo divino teria assim um tamanho
superior8.
Devido à referência à maldição escrita no rolo, este tem associação com a Aliança que tem bênçãos
e maldições em caso da aliança ser quebrada. A Lei de Deus julga por si mesma o pecado dos homens. Ao
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terem conhecimento da lei de Deus, os homens tornam-se transgressores desta, trazendo sobre si o
julgamento divino.
O termo “casa” é usado para referir-se ao julgamento imediato, mas também a efa ficará guardada
numa casa, esperando o momento do julgamento. Aquela casa guarda a maldade que também será destruída
à semelhança das casas “do que rouba” e do “que jura falsamente”.
É muito interessante o uso do verbo sair. O profeta vê e a visão pode parecer algo estático. O verbo
sair é usado como o que dinamiza esta visão, tanto do rolo, como do efa. A maldição “sai” sobre toda a face
da terra, mas é o Senhor que a fará sair. O mensageiro pergunta ao profeta, “o que sai?” e ele que que a efa
“sai”, assim como as mulheres “saiam” para levar a efa.
Um grande contraste é o facto da maldade de toda a terra ser grande, mas surgir representada por
uma pequena mulher que cabe sentada numa efa (cerca de 37 litros).
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Note-se também que a mulher

(maldade) é diminuída, mas o rolo (deveria ser menor) é aumentado para 10 por 5 metros. Isto pode ser
propositado para enfatizar a superioridade da Lei de Deus perante a maldade humana.
Duas mulheres com asas transportam uma pequeníssima mulher dentro de uma efa, tapada com
chumbo. Tendo em conta que estamos a lidar com símbolos apocalípticos, a efa tapada com chumbo que
espera na Babilónia, pode ter a ver com algo ainda por cumprir, não sabemos. O facto é que o povo de Judá,
com os que os acompanharam, haviam regressado, mas o profeta fala de uma maldade que é levada para
Babilónia. Por outro lado, usa a expressão “toda a terra”, o que nos leva a pensar que dali será executado o
julgamento em toda a terra.
6 Interpretação da estrutura retórica e outras ênfases no texto (“O que quer dizer ou o que o autor quis
comunicar através da estrutura retórica ---com referência especial a técnicas retóricas, os episódios / cenas
da narrativa, etc.?”).
Na primeira cena, o profeta vê um rolo que voa. É um rolo com 10 metros por 5 metros
aproximadamente. Depois, ainda na visão do rolo, o interlocutor do profeta explica que o rolo é símbolo da
maldição enviada sobre toda a terra. A seguir, o Senhor fala e há uma cena em que é descrito como será
executado o julgamento: a maldição entrará dentro de casas e a própria casa será destruída. Será algo muito
destrutivo, algo capaz, não só de matar seres humanos, mas que destrói madeira e pedra.
Só no verso 5 é identificado com quem o profeta fala: um mensageiro, ou seja, um anjo mensageiro
de Deus. Este roga ao profeta que veja mais… Há uma nova cena em que é visto um efa, uma medida de
cerca de 37 litros. O mensageiro explica que representa algo que não se percebe bem “a aparência ou olhos
deles” em toda a terra! Provavelmente “os olhos” daqueles que “roubam” e “juram falsamente”. A efa
representa a maldade destes… Nesta outra cena, um disco de chumbo que tapa a efa é levantado. Dentro
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está uma pequena mulher sentada… É muito estranho, porque nunca caberia uma mulher ali. O mensageiro
chama à figura da mulher de “maldade” que foi “atirada” no meio efa, como se sobrasse espaço num lugar
já tão pequeno! A tampa de chumbo é novamente colocada.
De seguida, outra cena: duas mulheres com asas levantam o efa com a pequena mulher e levam para
Sinar, que é a região onde está Babilónia, símbolo também do mal. Finalmente o mensageiro explica que lá,
uma casa será construída para albergar a efa.
Resumo das cenas:
1- O rolo voador (v1-2)
2- Explicação do interlocutor: a maldição sobre o que rouba e o que jura (v3)
3- O Senhor diz que envia a maldição sobre a casa do que rouba e do que jura falsamente pelo seu
nome (v4)
4- O mensageiro pede para o profeta ver o que sai e ele vê uma efa e o mensageiro explica que é
aparência deles em toda a terra. (v5-6)
5- A tampa em chumbo da efa é levantada e está dentro uma mulher símbolo da maldade em toda
a terra (v7-8)
6- Duas mulheres com asas elevam a efa. (v9)
7- O mensageiro explica que levam a efa para Sinar, para uma casa que será construída. (v10-11)
A ênfase da estrutura retórica está no centro do quiasmo: a afirmação do Senhor de que é ele que
envia a maldição. Esta é a informação mais importante de todo o capítulo. A maldade propaga-se pela terra,
mas haverá um julgamento, que é determinado pelo Senhor. Na verdade, é o Senhor que está a revelar, ao
profeta (através do mensageiro) o seu descontentamento em relação à maldade de toda a terra e que esta
não ficará impune. A efa ficará à espera do julgamento, de modo que o que parecem duas visões poderão
ser apenas uma, mas em ordem inversa. A efa ficará à espera, mas o rolo já está a executar juízo. Nada nos
diz que há uma sequência temporal do rolo para a efa, pode ser muito bem pela ordem inversa.
7 Identificar géneros de literatura e a sua influência sobre a interpretação.
A passagem é uma visão com um diálogo contado pelo profeta de forma narrativa. O livro é
considerado literatura apocalíptica. Os autores de “Panorama do Antigo Testamento”10 consideram que é
comparável à literatura apocalíptica do período intertestamentário, como I Esdras e I Enoque, devido à
presença de um mensageiro divino, o uso de simbolismo, os temas de julgamento das nações e triunfo final.
Contudo, apontam para a ausência de determinismo e pessimismo, assim como da recomposição da história
anterior e da pseudonímia (autor com pseudónimo). No caso do capítulo 5, ao contrário deste comentário,
podemos encontrar tanto o pessimismo, como o determinismo, caracterizadores do texto apocalíptico. A
maldição é determinada por Deus e toda a passagem fala no mal e do seu julgamento.

10

HILL, Andrew E., WALTON, J. H., Panorama do Antigo Testamento, pág. 600-601
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O facto de ser literatura apocalíptica implica dificuldades na interpretação. Ao lermos as profecias na
atualidade, é difícil perceber se o cumprimento foi passado ou será futuro. Fazendo referência a profecia
apocalíptica11, os autores de “Old Testament Survey” fazem o seguinte comentário:
The element of foretelling is present in all the prophets, but it is secondary to what God requires of his people.
Nevertheless, God’s ultimate purpose (teleology) was always parts of true prophecy.
In apocalyptic prophecy, the stress is clearly on future events… The reader, if not encouraged to fit these
prophecies into exact historical situations, can – as the people of God repeatedly have been able – fit the
message to a current historical need.
Apocalyptic prophecy is given in forms that are timeless… Only when one loses sight of the purpose and attempts
to unseal the book, or to fit apocalyptic visions into historic details (or vice versa), does the message become
obscure.12

Em português:
O elemento de predição está presente em todos os profetas, mas é secundário para o que Deus requer do seu
povo. No entanto, o propósito último de Deus (teleologia) foi sempre parte da verdadeira profecia.
Em profecia apocalíptica, o stress está claramente nos eventos futuros... Os leitores, se não são incentivados a
encaixar essas profecias em situações históricas exatas, podem - como o povo de Deus repetidamente tem feito
- encaixar a mensagem a uma necessidade histórica atual.
A profecia apocalíptica é dada em formas que são intemporais... Só quando se perde de vista o propósito e se
fazem tentativas de quebrar o selo do livro, ou de encaixar visões apocalípticas em detalhes históricos (ou viceversa), se torna a mensagem obscura.

O que estes autores querem dizer, é que não é tão importante saber que predição futura o texto nos
transmite, mas qual foi o objetivo do texto quando o seu autor o escreveu e qual o seu significado para nós
hoje. Podemos perceber que o propósito do profeta foi levar o povo ao arrependimento e trazer temor às
nações. Deus sempre perdoou a todo o que se arrepende, porém a maldade não ficará impune.
Aplicando a Zacarias, e especificamente ao capítulo 5, podemos comentar que os eventos descritos
podem ser encaixados historicamente como faz Kline13, mas é mais provável, visto que regresso do cativeiro
babilónico já ocorrera, que a visão do rolo e do efa sejam símbolos de um julgamento futuro sobre a terra e
não apenas sobre Judá ou Israel. Precisamos ter sempre cuidado ao interpretar a literatura apocalíptica
porque podemos errar em interpretar precipitadamente. Podemos colocar hipóteses, mas em alguns casos
é difícil chegar a uma conclusão definitiva.
8 Escreva a conclusão que tira sobre a ideia central do texto nesta fase da pesquisa.
É notória a centralidade do Senhor assumindo-se como a origem da maldição, de modo que a ideia central
será a seguinte:
“Zacarias vê que YHWH dos Exércitos irá enviar maldição sobre a maldade em toda a terra.”

11

Neste caso em referência a Daniel, mas aplicável também a Zacarias.
LA SOR, William Sanford, HUBBARD, David Allan, BUSH, Frederic William, Old Testament Survey – The Message, Form, and
Backgroung of the Old Testament, pág. 661, 662
13
Segundo Kline, o rolo equivale à destruição do reino de Judá e o transporte da efa para Babilónia equivale ao cativeiro.
12
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2ª Fase: Análise do contexto literário – Como é que o autor usou palavras e expressões;
como e com que propósito cabe o texto nesta subdivisão do livro e no livro todo e qual a
sua ligação com a mensagem central do livro?
.1 Determinar o significado das palavras---chave no texto e no contexto do livro (principalmente literatura
bíblica do seu tempo) (concordâncias e dicionários teológicos são úteis aqui). Portanto: explorar a carga
teológica que as palavras e frases escolhidas pelo autor têm no contexto.

Olhos - caYiN [] ַﬠיִ ן
O termo olhos associado a verbo “ver” [ ָ]ר ָאהé uma das palavras repetidas e chave na passagem. Em
Zacarias 5 surgem as expressões: “Levanta os olhos e vê”; “o que vês?”; “Levantei os olhos e vi”. Visto que o
texto é uma visão dupla do profeta, sendo o profeta um vidente que vê coisas espirituais e transmite ao
povo, é um termo importante.
Todo o livro de Zacarias são visões e revelações do profeta, o que é comum a outros livros de profetas.
Um exemplo muito conhecido é Isaías 6, em que o antigo profeta Isaías relata uma visão do trono de Deus:
Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo
de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos! (Isa 6:5 ARA)

Na passagem o termo olhos está em:
Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. (Zac 5:1 ARA)
Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta, agora, os olhos e vê que é isto que sai. (Zac 5:5 ARA)
E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Disse ainda: Este é o aspecto [olhos] deles em toda a
terra. (Zec 5:6 BRP)
Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres; havia vento em suas asas, que eram como de cegonha;
e levantaram o efa entre a terra e o céu. (Zec 5:9 ARA)

Em Zacarias 5, com exceção do verso 6, o termo é sempre usado relativamente aos olhos do profeta.
No restante do livro do profeta Zacarias, o termo olhos surge ainda em:
Levantei os olhos e vi, e eis quatro chifres. (Zac 1:18 ARA)
Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Zac 2:1 ARA)
Pois assim diz o SENHOR dos Exércitos: Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram; porque
aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. (Zac 2:8 ARA)
Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué; sobre esta pedra única estão sete olhos; eis que eu lavrarei a
sua escultura, diz o SENHOR dos Exércitos, e tirarei a iniqüidade desta terra, num só dia. (Zec 3:9 ARA)
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Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel.
Aqueles sete olhos são os olhos do SENHOR, que percorrem toda a terra. (Zec 4:10 ARA)
Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíam dentre dois montes, e estes montes eram de
bronze. (Zec 6:1 ARA)
Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será
também maravilhoso aos meus olhos? -- diz o SENHOR dos Exércitos. (Zec 8:6 ARA)
A sentença pronunciada pelo SENHOR é contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco, porque o SENHOR
põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel; (Zec 9:1 ARA)
Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe, nem
volte; que não passe mais sobre eles o opressor; porque, agora, vejo isso com os meus olhos. (Zec 9:8 ARA)
Porque eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário e, se não, deixai-o. E pesaram o
meu salário, trinta moedas de prata. (Zec 11:12 ARA)
Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito; o braço,
completamente, se lhe secará, e o olho direito, de todo, se escurecerá. (Zec 11:17 ARA)
Naquele dia, diz o SENHOR, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam; sobre a casa
de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. (Zec 12:4 ARA)
Esta será a praga com que o SENHOR ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém: a sua carne se
apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na
boca. (Zec 14:12 ARA)

O termo é usado em diversas situações, desde sendo os olhos do profeta, como os olhos das nações,
os olhos do povo de Deus e ainda os olhos do próprio Deus.
Os olhos são a parte do corpo que vê, tanto visão do mundo visível, como visões espirituais. No caso
do nosso texto, o profeta tem visões espirituais: ele vê um anjo mensageiro de Deus e visões figuradas que
lhe vão sendo explicadas. A visão simbólica é muito comum entre os profetas bíblicos.
******************************************

Rolo Mǝgillah [] ְמגִ ָ ֥לּה
O termo traduz-se como rolo, sendo traduzido como rolo com escritura de Deus. Surge na passagem em:
Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu respondi: vejo um rolo
voante, que tem vinte côvados de comprimento e dez de largura. (Zac 5:1-2)

Algumas outras passagens onde o termo é utilizado são:
Então, todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: O
rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter
com eles. (Jer 36:14 ARA)
Jeremias 36:2, 4, 6, 14, 20f, 23, 25, 27ff, 32
Salmo 40:8 ( ת־ס ֶפר
֜ ֵ֗ “ ) ִבּ ְמגִ ַלּno rolo do livro”
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Então, eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito; (Salmo 40:7 ARA)
Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial
que dizia assim: (Esdras 6:2 ARA)
Ezequiel 2:9; 3:1ff

A preposição “para” com o verbo  גָּ ָלהfica  ְמגַ ֶלּ֣ה. No Hifil e no Hofal tem a ideia de “ir para o exílio”; em
outros tempos tem o sentido de “descobrir” ou “ficar a descoberto”. Curiosamente, o Rolo pode representar
a Lei, que por não ser obedecida levou o povo para o exílio. Pode ser apenas uma coincidência ou pode ter
sido utilizado pelo profeta propositadamente.
A LXX tem “foice” em vez de “rolo”, nos versículos de Zacarias 5. Seria então em vez de rolo voador, foice
voadora?
And I turned, and lifted up mine eyes, and looked and behold a flying sickle. (Zac 5:1 LXE)

 ַמגָּ ל- tirando a última letra fica foice

Sickle= foice, foice voadora? Heb ( ַמ ָגּ֖לJer 50:16, Joel 4:13 WTT)
Será que o autor da LXX considerou que a última letra fora acrescentada, ou no texto hebraico, vorlage
da LXX, não tinha o Hê?
******************************************

Maldição ָא ָלה
Apesar de surgir apenas uma vez na passagem, é uma palavra chave. A maldição é a consequência da
“maldade” em toda a terra. Ela é enviada pelo Senhor.
Então, me disse: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso
segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. (Zac 5:3 ARA)

Em Deuteronómio, na renovação da aliança antes da entrada em Canaã, Deus avisa acerca da maldição
no caso do povo não obedecer à lei de Deus:
Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do SENHOR, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus
mandamentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então, virão todas estas maldições sobre ti e te
alcançarão: (Deut 28:15 ARA)
Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não
ouviste a voz do SENHOR, teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou.
(Deut 28:45 ARA)
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Em Oseias encontramos referência à maldição de forma inversa ao nosso texto, mas que tem ligação a
este. Neste profeta, sob a forma de verbo e substantivo plural refere-se ao pecado de jurar e falar palavras
de maldição:
O que só prevalece é perjurar [ ( ָא ֣ הverbo Qal)], mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e
homicídios sobre homicídios. (Os 4:2 ARA)
Falam palavras vãs [  ָאל֥ וֹתmaldições], jurando falsamente, fazendo aliança; por isso, brota o juízo como erva
venenosa nos sulcos dos campos. (Os 10:4 ARA)

Zacarias 5 revela-nos que YHWH dos Exércitos, o Deus de Israel, embora seja misericordioso com o seu
povo, é também juiz do mal. A misericórdia será para todo o que lhe obedece, mas virá maldição para todo
o que permanece no pecado (maldade).
******************************************

Maldade

ִר ְשׁ ָﬠה

Prosseguiu o anjo: Isto é a impiedade [maldade]. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de
chumbo. (Zac 5:8 ARA)

À semelhança de “maldição”, apesar de surgir apenas uma vez na passagem, é uma palavra-chave. A
maldade em toda a terra é a causa da maldição que o Senhor enviará como juízo. A maldade é o pecado dos
homens. A mulher na efa é a maldade personificada.
Na LXX, a maldade é traduzido como ἀνομία que significa transgressão da lei, ou seja, o pecado. A
interpretação do tradutor da LXX é interessante e bíblica, pois realmente Deus considera que a maldade é a
transgressão à sua aliança. Por outro lado, as nações que não estão em aliança com Deus, permanecem
também na sua “maldade”:
Quando, pois, o SENHOR, teu Deus, os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: Por causa da
minha justiça é que o SENHOR me trouxe a esta terra para a possuir, porque, pela maldade destas gerações, é
que o SENHOR as lança de diante de ti. (Deut 9:4 ARA)

Outras passagens onde o termo surge:
A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho; a
justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. (Ezeq 18:20 ARC)
Se Edom diz: Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o SENHOR dos Exércitos: Eles
edificarão, mas eu destruirei; e Edom será chamado Terra-De-Perversidade e Povo-Contra-Quem-O-SENHOREstá-Irado-Para-Sempre. (Mal 1:4 ARA)

*******************************************
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Mulher ִאשָּׁ ה
A mulher é a personificação da maldade no nosso texto. Na verdade, toda a passagem tem uma tónica
feminina. Talvez pela ligação ao Éden (Gén 3), pois a mulher, sendo enganada pela serpente, foi instrumento
para levar também Adão e toda a humanidade ao pecado. Sendo assim, é usada uma mulher como símbolo
de toda a maldade da terra.
Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. (Zac 5:7 ARA)
Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres; havia vento em suas asas, que eram como de cegonha;
e levantaram o efa entre a terra e o céu. (Zac 5:9 ARA)

A maldade é transportada por outras duas mulheres, mas estas com asas. No texto existe um anjo
(mensageiro) que dialoga com o profeta, porém estes seres alados não são anjos. Esta é uma passagem única
onde é feita uma referência a mulheres com asas. Serão mais provavelmente demónios que anjos, pois os
anjos nas Escrituras manifestam-se sem exceção como varões. Estas mulheres podem ser apenas símbolos e
não o reflexo de seres existentes, tal como a mulher anormalmente pequena dentro de uma efa.
A mulher pode ser também uma associação à Babilónia e uma personificação desta, pois Babilónia
nas Escrituras é também sinónimo de maldade. Isso é claro em Isaías 47:
Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia; assenta-te no chão sem trono, ó filha dos caldeus, porque
nunca mais serás chamada a mimosa nem a delicada. Toma a mó, e mói a farinha; remove o teu véu, suspende
a cauda da tua vestidura, descobre as pernas e passa os rios. A tua nudez será descoberta, e ver-se-á o teu
opróbrio; tomarei vingança, e não pouparei a homem algum...
Porque confiaste na tua maldade e disseste: Ninguém me vê; a tua sabedoria e o teu conhecimento, essas coisas
te perverteram; e disseste no teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal de
que por encantamentos não saberás livrar-te; e tal destruição cairá sobre ti, que não a poderás afastar; e virá
sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que não a poderás conhecer…

******************************************

Chumbo

ע ֶ ֹ֖פ ֶרת

Uma efa tem cerca de 37 litros, mas não sabemos que aparência tinha este recipiente onde foi lançada a
maldade, simbolizada numa pequena mulher, atirada para dentro desta. O recipiente tem uma tampa de
chumbo:
Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. (Zac 5:7 ARA)
Prosseguiu o anjo: Isto é a impiedade [maldade]. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de
chumbo. (Zec 5:8 ARA)

O chumbo é referido em outras passagens:
O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo; em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados.
(Jer 6:29 ARA)
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Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória; todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo
no meio do forno; em escória de prata se tornaram. (Ezeq 22:18 ARA)
Társis negociava contigo, por causa da abundância de toda sorte de riquezas; trocavam por tuas mercadorias
prata, ferro, estanho e chumbo. (Ezeq 27:12 ARA)

No contexto de profecias para o tempo do fim, é interessante observar que o chumbo é utilizado para
proteger material radioativo. Eis um exemplo de uma tampa de chumbo de um dispositivo nuclear14:

Será o texto uma descrição simbólica de algo que sucederá no futuro? Não temos a certeza, mas a
passagem parece ser relativa ao futuro do profeta e não encontramos cumprimento desde então: uma
destruição massiva em toda a terra, ao ponto das pedras de uma casa serem destruídos assim como o seu
conteúdo.
******************************************

Sinar ִשׁנְ ָﬠר
Surge apenas oito vezes nas Escrituras. Gn 10:10; 11:2 relatam que Babilónia é na região de Sinar. Em
Gn 14:1,9 é indicado Sinar como uma região delimitada, com um rei. Em Dn 1:1-2 é referido o rei de Babilónia
(

 ָבּ ֶ ֛בלBaBël) como sinónimo de rei de Sinar, entendendo-se que Babilónia seria a capital e o reino Sinar. Em

Js 7:21 é o lugar da proveniência de uma capa valiosa e em Is 11:11 surge, numa lista partilhada com o Egito
e a Assíria, de onde regressaria o povo de Deus. No nosso texto, surge no final (Zc 5:11), como o lugar onde
é colocado a efa, contendo a maldade de toda a terra. Uma casa foi construída, aparentemente, com o
propósito de albergar esta efa com tampa de chumbo.
No livro de Zacarias, a Babilónia é referida duas vezes:
Eh! Eh! Fugi, agora, da terra do Norte, diz o SENHOR, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o
SENHOR.
Eh! Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia.

14

http://unitednuclear.com/index.php?main_page=product_info&products_id=978

16

Pois assim diz o SENHOR dos Exércitos: Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram; porque
aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho.
Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram; assim, sabereis vós
que o SENHOR dos Exércitos é quem me enviou. (Zac 2:6-9 ARA)
Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra
na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. (ARA Zac 6:10)

O povo tinha sido levado cativo devido ao seu pecado, porém a misericórdia de Deus é para com o
seu povo (Zc 1:15-16), enquanto as nações terão a sua maldade julgada. Babilónia é na Bíblia símbolo do mal
e do pecado. As Escrituras surgem com Babilónia nos primeiros capítulos de Génesis (Gn 10:10) e terminam
em Apocalipse (Ap 18:21) falando de Babilónia. Ela é referida também por profetas pré-exílio, como Isaías
(Is 13:19) e Jeremias (Jr 20:4), Ezequiel (Ez 30:24) e Daniel (2:48) profetas do exílio, Zacarias, o profeta pósexílio.
Um dos versículos mais emotivos do Antigo Testamento que referem a Babilónia é: ”Junto aos rios de
Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião.” (Salmo 137:1). Enquanto
estavam cativos na Babilónia, pediam aos judeus para cantarem os seus cânticos, mas o seu coração estava
triste, por estarem longe da sua cidade amada, Jerusalém.
.2 Indicar termos culturais, idiomas, referências a conceitos antigos (por exemplo o Êxodo), usos
figurativos, simbólicos e figuras de estilo, e explicar a sua influência sobre a interpretação.
O rolo parece simbolizar a lei de Deus onde é predita maldição sobre o pecado, que é a transgressão
da lei. O rolo que percorre a terra pode ser o conhecimento da lei de Deus que condena os homens
pecadores. Note-se que o povo de Deus tinha regressado de um cativeiro provocado exatamente pela
transgressão da lei de Deus. Eles sabiam que o pecado tem consequências e que, por exemplo, o livro de
Deuteronómio já avisara do perigo de não obedecer à lei. O rolo voador seria facilmente compreendido por
ouvintes da época como a lei de Deus julgando o pecado.
A LXX usa foice em vez de rolo. Talvez para o tradutor fizesse mais sentido uma foice como símbolo
de julgamento, mas provavelmente foi apenas a ausência do Hê final na palavra.

Apesar da suposição, o rolo poderia ser algo que o profeta não compreendeu e descreveu o melhor
que podia. O tamanho de 10 metros por 5 metros aproximadamente é algo grande. Poderia ser algum tipo
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de drone voador que transportava algo para provocar morte e destruição até das pedras de uma casa,
nomeadamente bombas de plasma?
As medidas do rolo são equivalentes à entrada do templo: “E o pórtico diante do templo da casa era
de vinte côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de dez côvados de largura. ” (I Rs 6:3).
Também equivalem ao total ocupado pelos dois querubins no Lugar Santíssimo:
Uma asa de um querubim era de cinco côvados, e a outra de cinco côvados; dez côvados havia desde a
extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra. Assim era também o outro querubim; ambos os
querubins eram da mesma medida e do mesmo talho. Um querubim tinha dez côvados de altura, e assim
também o outro. E pôs os querubins na parte mais interior da casa. As asas dos querubins se estendiam de
maneira que a asa de um tocava numa parede, e a do outro na outra parede, e as suas asas no meio da casa
tocavam uma na outra. (I Rs 6:24-27)

A maldição voadora enviada pelo Senhor vem sobre os homens que pecam. Como já dissemos acima,
o facto de serem apenas apontados dois pecados, “furtar” e “jurar falsamente” é tomar “a parte pelo todo”
(sinédoque). O mundo está cheio de pecado muito além destes dois.
Jurar falsamente pelo nome do Senhor vem enfatizar a centralidade do nome de Deus na passagem.
Por outro lado, anula a exagerada reverência pelo nome a ponto de não ser pronunciado, pois o nome surge
exatamente onde é julgado o seu uso indevido, mostrando que este pode ser usado, sem pecado. Deus revela
o seu nome, mas este não deve ser usado para mentira.
A Efa15 é uma medida, especialmente para cereais, de aproximadamente 37 litros – uma mulher não
cabe numa efa. A medida era conhecida dos ouvintes e todos saberiam que uma mulher não caberia, por
isso é estranha a descrição da visão. Deus deu a visão sabendo o que poderia significar para os homens e
achou que uma pequena mulher seria facilmente identificada como maldade. A efa é tapada com chumbo e
já vimos acima que o chumbo é um excelente isolante de materiais radioativos. Poderá ser uma informação
importante, tendo em conta que a literatura apocalíptica usa símbolos para significar coisas reais, mas talvez
não compreensíveis na época em que foram escritas.
Mulheres com asas é algo estranho, mas que chamaria a atenção do profeta. Criaturas aladas fazem
parte da mitologia dos povos pagãos e certamente no cativeiro babilónico terão tomado conhecimento disso.
As duas mulheres com asas são a perfeita antítese dos querubins do Lugar Santo que guardam o repositório
da Lei de Deus. É interessante que as asas das duas mulheres transportadoras do efa são semelhantes à
cegonha. Ora a cegonha é um animal impuro (Deut 14:8), sem problemas de associação ao mal.

15
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Sinar está a ser usado no lugar da Babilónia. Sinar é a região mesopotâmica que inclui a Babilónia,
sendo uma sinédoque invertida em relação à anterior (todo pela parte).
.3 Observar os textos à volta do texto em estudo e indicar a sua relevância para a boa compreensão do
texto.
Como vimos anteriormente, o texto faz parte de um conjunto de visões do profeta Zacarias. Esta será
a visão sexta16 que faz paralelo com a segunda, a visão dos chifres e ferreiros que é concluída com a afirmação
de que as nações serão derrubadas. A nossa passagem segue a visão das duas oliveiras e a promessa da vinda
do Messias. Repetimos a estrutura para visualizarmos melhor:
A - Visão dos cavalos que percorrem a terra (1:7-17)
B - Visão dos chifres e dos ferreiros – derrubar das nações (1:18-21)
C - Visão do homem que mede Jerusalém com um fio (2:1-13)
D - Visão da purificação do sumo-sacerdote e promessa do Renovo (3:1-10)
C’ - Visão do Castiçal e das duas oliveiras e o fio de prumo de Zorobabel (4:1-14)
B’ - Visão do rolo e do efa - maldição sobre a maldade de toda a terra (5:1-4)
A’ - Visão do carro e dos cavalos que percorrem a terra (6:1-8)

A misericórdia de Deus sobre o seu povo, vista na reconstrução do templo após o retorno do cativeiro,
contrasta com o julgamento sobre toda a terra. O Messias virá para Jerusalém, mas o Senhor julgará as
nações da terra com maldição. O capítulo 5 não se destina a Israel, mas antes ao pecado das nações do
mundo. O seu povo é o alvo da misericórdia divina, para quem vem o Messias. Esta é também a tónica do
livro de Zacarias em geral.
As duas visões, dentro do capítulo 5, estão ligadas e formam uma unidade. Ambas falam de maldade
que existe em toda a terra. A visão da efa pode ser a explicação de como ocorre o julgamento anunciado na
visão do rolo, pois a efa pode conter algo que a seu tempo será liberto para executar o juízo divino.
A estrutura do capítulo 5 de Zacarias é quiástica, com o centro na fala de Deus. Todo o capítulo é uma
conversa entre um anjo e o profeta. Apenas no verso 4, Deus assume que o julgamento sobre a terra parte
dele, ou seja, foi determinado por ele.
.4 Observar a estrutura e esboço do livro, tema geral do livro e indicar a sua relevância para a boa
compreensão do texto (introduções sobre o VT são úteis aqui).
Segundo Dorsey, a estrutura do livro de Zacarias é a seguinte:
a.
b.
c.
d.
16

Chamada ao arrependimento (1:1-6)
As visões noturnas de Zacarias (1:7-6:8)
Mensagem de ação simbólica (6:9-15)
Mensagem sobre jejum e chamada ao arrependimento (7:1-8:23)

De acordo com Kines, com a qual estou de acordo
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e. Restauração futura de Israel (9:1-11:3)
f. Mensagem ação simbólica: pastor em dois rebanhos (11:4-17)
g. Restauração futura de Israel (12:1-14:21)
Podemos indicar a ideia central do livro como:
“Zacarias chama o povo ao arrependimento e à construção do templo, anunciando a futura restauração de
Israel”.
O capítulo 5 insere-se na chamada ao arrependimento, através da explicação das visões. As visões
transmitem, de forma figurada, a ideia central do livro que é também transmitida nos outros capítulos de
forma mais clara.
Outra abordagem17 divide o livro da seguinte forma:
I.
II.
III.
IV.
I.
II.

Parte 1
Prelúdio: chamado ao arrependimento nacional (1:1-6)
Visões e pós-escritos (1:7-6:15)
Mensagens sobre jejum (7:1-8:19)
Poslúdio: implorar e buscar ao Senhor (8:20-23)
Parte 2
Intervenção triunfante do Senhor: Seu pastor rejeitado (9:1-11:17)
Intervenção final do Senhor: O sofrimento envolvido (12:1-14:21)

A primeira parte contém a introdução em forma de chamada ao arrependimento (1:1-6), as visões
noturnas (1:7 a 6:15) e dois oráculos sobre o jejum (7 e 8). A segunda parte, como visto acima, tratam-se de
oráculos escatológicos sobre o Messias (9 a 11) e Israel (12 a 14). Todos os estilos literários reunidos serviram
para estimular os judeus do pós-exílio a permanecerem fiéis à Aliança com Deus para o estabelecimento do
seu reino por meio do Messias.
.5 Além do livro em estudo, qual a ligação do texto com o resto da Bíblia e a sua mensagem? (área de
teologia bíblica)
Um dos temas centrais da Bíblia é o Reino de Deus. A Bíblia é cristocentrica, mas enquanto os textos
apontam para Cristo, fazem-no também apontando para o seu reino sobre a terra. O Reino de Deus na terra
é também o reino de Cristo e a manifestação plena dos seus atributos.
O livro de Zacarias, como profeta pós exílio, tem como objetivo conduzir o povo a uma posição diante
de Deus de obediência de modo a que não mais seja levado ao cativeiro. Zacarias revela a intenção de Deus
cumprir as suas promessas que falara através dos “profetas antigos”: estabelecer o seu reino na terra. O
reino de Deus será estabelecido e o Messias reinará em toda a terra.
O capítulo 5 está intimamente ligado ao reino de Deus, pois afirma Deus como juiz sobre toda a terra.
As visões manifestam a intenção divina de julgar o mal, como parte da implantação do seu reino. Não há
lugar para a maldade e o pecado no reino de Deus. Zacarias vê que o Senhor irá enviar maldição sobre a
17

HILL, Andrew E., WALTON, J. H., Panorama do Antigo Testamento, pág. 599
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maldade da terra, como parte da implantação do reino de Deus, ou seja, a vontade divina. Quando se pensa
no reino de Deus pode considerar-se erradamente que é só felicidade. No entanto, enquanto para o povo
fiel haverá completa felicidade, para o pecado haverá rigoroso julgamento. Ambos os aspetos caracterizam
o reino de Deus.
.6 Escrever a conclusão que tira sobre a ideia central do texto no seu contexto e se confirma ou altera a
conclusão de Fase 1.
A ideia central mantem-se:
Zacarias vê que YHWH dos Exércitos irá enviar maldição sobre a maldade em toda a terra.

3ª Fase: Análise do contexto histórico e cultural – como e com que propósito cabe o texto
no ambiente e tempo histórico em que foi escrito? (Introduções sobre o VT e dicionários e
enciclopédias bíblicas são úteis aqui.)
.1 Informar-se sobre a Situação Histórica: politicamente, religiosamente, geograficamente...
Quando Ciro tomou o poder assumiu uma política diferente dos antecessores, fazendo voltar os
povos cativos às suas terras18. Cinquenta mil judeus voltaram à sua terra sob a liderança de Zorobabel e Josué
(Esd 1-3), instituindo-se novamente a adoração em Jerusalém. Após dois meses de rápida construção, Deus
fala a Ageu que a escassez durante o tempo em que o templo foi negligenciado, seria substituída por
abundância devido à obediência. O templo acaba por parar dezoito anos até que no reinado de Dario (520
a.e.c.) volta a ser contruído.
Zacarias foi um profeta contemporâneo de Ageu, sendo a sua mensagem similar: a exortação à
reconstrução do templo. Os destinatários, de ambos os profetas, eram também os mesmos: o povo do pósexílio em Jerusalém19.
Alguns autores dividem o Livro de Zacarias em duas partes atribuindo a Zacarias, filho de Baraquias,
filho de Ido, os capítulos de 1 a 8. Os restantes 6 capítulos atribuem a alguém desconhecido. Baseiam-se nas
diferenças entre as duas partes, nomeadamente as diferenças de estilo e assunto. Os autores mais
conservadores consideram o livro uma unidade literária.
São claramente identificadas datas:
No oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do SENHOR ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho
de Ido, dizendo: (Zac 1:1 ARA)
No vigésimo quarto dia do mês undécimo, que é o mês de sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do
SENHOR ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. (Zac 1:7 ARA)

18
19
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No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do SENHOR a Zacarias, no dia quarto do nono mês, que é quisleu.
(Zac 7:1 ARA)

As datas acima equivalem respetivamente a: outubro/novembro de 520 a.e.c., 15 de fevereiro de 519
a.e.c, 7 de dezembro de 518 a.e.c.. A profecia de Zacarias situa-se assim no reinado de Dario I, rei da Pérsia
(521-486 a.e.c.). Ele seguiu a Ageu no seu ministério de exortação ao povo do pós-exílio.
O profeta repreendeu o povo do pós-exílio por ter continuado nos maus caminhos dos seus
antepassados (1:3-5; 7:8-14): “A reconstrução física de Jerusalém e do templo devia ser acompanhada da
respetiva renovação espiritual.”20. Zorobabel foi estabelecido como governador e Josué como sumosacerdote (as duas oliveiras da quinta visão do capítulo 4), reativando a esperança da vinda do Messias.
.2 Informar-se sobre a situação social-cultural e costumes.
Zacarias era, muito provavelmente, um sacerdote da linhagem de Ido. As suas mensagens dos
capítulos 1 a 8 foram transmitidas num contexto de construção do templo. Zacarias terá iniciado o seu
ministério ainda jovem, pois pode ser o mesmo referido em Neemias 12:16. O resto do livro pode ser
atribuído ao final da sua vida21.
A mensagem de Zacarias foi um consolo para os judeus que, depois de reiniciarem a construção do
templo, foram ameaçados com uma queixa feita a Dario. As palavras de Zacarias mantiveram o povo
encorajado e não pararam a contrução, até chegar a decisão favorável do rei Dario.
O capítulo 5 usa símbolos bastante conhecidos: o rolo da Torah e a medida utilizada conhecida como
efa. A deusa Ishtar (deusa do amor e da guerra), adorada na Babilónia, era uma mulher com asas à
semelhança das mulheres aladas da visão da efa. Babilónia representava a maldade e para lá foi levada a efa
contendo a maldade.

Nota-se a influência assíria e babilónica22 no Antigo Testamento, porque centenas de palavras e frases
usadas na Bíblia hebraica têm paralelo direto nas tábuas cuneiformes encontradas.
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Esta imagem consiste em moedas judaicas do período persa23. Respetivamente são uma imagem de
Zeus e a coruja da deusa Atenas. Estes vestígios arqueológicos indiciam a grande influência que o cativeiro
teve nos judeus.
.3 Em 12 linhas resuma a conclusão que tira sobre a ideia central do texto no seu contexto histórico e social
e se confirma ou altera a conclusão de Fases 1 e 2.
Zacarias é um profeta que teve visões espirituais no período pós-exílio babilónico. Quando o povo já
construía o templo, o profeta exorta à transformação espiritual. As suas visões dizem respeito ao
arrependimento com promessa de uma restauração da nação, que culminará com a vinda do Renovo
(Messias). A passagem centra-se nas nações em toda a terra. Especialmente as nações, que oprimiram a
Israel, serão punidas. Enquanto a misericórdia divina estará sobre o seu povo e os que lhe obedecem, o seu
julgamento virá sobre o pecado de todo o mundo que estiver em pecado, ou seja, afastado de Deus.
A maldade de toda a terra será julgada com maldição. Os que roubam e juram falsamente são
exemplos de maldade, mas toda a maldade será julgada. Na visão da efa, fala da maldade de toda a terra.
Essa maldade está perante Deus que não fica indiferente a ela. A opressão da Babilónia para com o seu povo
também não é esquecida. Na Babilónia será guardada a maldade de toda a terra até tempo determinado.
Certamente esta maldade, que representa a maldade de toda a terra, será punida com a maldição divina.
Zacarias viu que assim seria e ouviu o próprio Senhor dizer que enviaria a sua maldição sobre toda a terra.
.4 Formular (em um frase) a mensagem (ideia central) que o texto quis comunicar aos primeiros ouvintes
e explicar brevemente como chegou a esta conclusão.
“Zacarias vê que YHWH dos Exércitos irá enviar maldição sobre a maldade em toda a terra.”
O texto é um diálogo, em que cada símbolo é explicado pelo anjo. Ele diz que o rolo simboliza a
maldição e que a efa simboliza a maldade. A repetição da expressão “em toda a terra” torna claro que não
se refere a Israel, o povo da aliança, mas às nações que não fazem parte da aliança e permanecem no pecado
(maldade). No meio do diálogo com o anjo, o Senhor intervém falando diretamente ao profeta e assumindo
que é ele que envia a maldição para punir “aquele que rouba e o que jura falsamente pelo seu nome”. É
óbvio que a maldade do mundo vai muito além destes pecados. Estes são citados talvez para trazer temor
ao povo de Israel que ouviu a profecia. Provavelmente estes dois pecados eram algo que Israel precisava
corrigir, pois eles eram os destinatários principais. Por outro lado, o povo seria consolado com as palavras
divinas de que o mal que as nações lhe causaram seria julgado. Deus não só era misericordioso com eles
como puniria todos os que lhes fizessem mal.
.5 Se tiver a possibilidade, pode fazer uma breve olhada na história da interpretação do texto: Rabis, Pais
latinos, Reformadores, Teólogos modernos.
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Flávio Josefo, na “História dos Hebreus”24, fala deste período com pormenor. Palavras de Zorobabel
são relatadas que não ocorrem na Bíblia, mostrando que era um homem digno de admiração pela sua
sabedoria. A profecia de Zacarias não é relatada.
O comentário da JEWISH VIRTUAL LIBRARY25 confirma a nossa interpretação da passagem,
considerando o rolo como uma figura da maldição registada na Torah. É interessante que consideram o
formato possível da efa como um tubo:
The prophet sees two more visions (Zech. 5), which are also related to each other. A large scroll, perhaps
inscribed with a curse, perhaps the Torah, flies through the air, symbolizing the curse which will fall upon a thief
or one who swears falsely. He then sees a tub/container (?) (Heb. efah) containing a seated woman, who is being
carried "between earth and heaven" to the land of Shinar, i.e., Babylon, by two winged women. A lead disc is
thrown over the mouth of the tub and seals it. The angel explains that the woman symbolizes wickedness, which
is being expelled to a distant place.

O comentário de Rashi26 online dá-nos algumas opiniões interessantes:
Zac 5:1

a flying scroll: Our Sages explained [it] as “double,” and they said that the Torah was written on it. They deduced
from here that the world is 1/3,200 of the Torah, as stated in Eruvin (21a). And Jonathan rendered: a flying scroll;
i.e., flying in the air. According to the simple meaning of the chapter, it was a scroll of retribution; that was
what Ezekiel (2:10) envisioned: “And in it was written lamentations and mourning and woe.”

Segundo Rashi, o rolo é interpretado pelos sábios judeus como sendo escrito dos dois lados. Seria um rolo
da Torah contendo a maldição de retribuição para com a desobediência.
Zac 5:3

This is the curse: This is [the scroll] in which is written the retribution, the revenge for a false oath. [The scroll]
is now coming forth from the Holy of Holies, from before the Shechinah, to walk to and fro upon the face of the
entire land; this is the meaning of “its length is twenty, and its width is ten” - as the measure of the entrance to
the Temple court and the Temple, through which it shall emerge.
was cleared from such as this: He was cleared from this retribution, as it delineated on it [i.e., the scroll]. The
retribution of individuals who transgressed the Torah was not meted out, but He waited until the measure of all
of them was filled, and they all suffered at once with the destruction and the exile. Similarly, everyone who
heretofore swore falsely, was cleared of the retribution as delineated in this scroll and was not requited, but
from now on…

A maldição vem do Santo dos Santos e a medida do rolo é a medida da entrada do pátio do templo. A
maldição é a retribuição aos que transgridem a Torah.
Zac 5:6

And he said, “This is [the punishment of those] whose eye [gazes] over the entire land”: And, after I saw it, he
said, “ This is the measure by which punishment was meted out to those whose eyes were over the entire land,
to rob and to oppress, to make the ephah smaller and to make the shekel larger; and punishment was meted
out to them, a measure for a measure.”

É interessante o comentário ao versículo 6, assim como a sua tradução: a punição daqueles cujo olho está
sobre toda a terra. Aqui é feita a ligação entre a visão da efa e o rolo, tal como Kline opinou.

24

JOSEFO, Flávio, A História dos Hebreus, Vol. 1, Livro Décimo Primeiro, Capítulo 4, pág. 238
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0021_0_21436.html
26
(Rabi Shlomo Yitzhaki – 1040-1105) http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16209#showrashi=true
25

24

Zac 5:8
And he said, “This is Wickedness.”: This woman that you see in the midst of the ephah is the character of the
way of wickedness, [the way] in which the wicked deport themselves. And behold, now they are placed in its
midst to be punished in the midst of that very measure that they meted out, a measure for a measure.
And he cast her: Heretofore she had been sitting, but he cast her and knocked her into its midst, symbolizing
torments and punishments.
and he cast the lead weight into her mouth: to weigh her down so that they achieve no more greatness and
their voice is no longer heard robbing the poor and needy.

A mulher na efa indica os maus que provocaram a sua própria deportação. Ela é fechada indicando
sofrimento como consequência da maldade, de forma que não podem mais ser ouvidos, nem roubar os
pobres.
Zac 5:9
two women were coming forth: from the house.

As mulheres com asas são indicadas como saindo, logo saindo da casa em construção.
Zac 5:11
and it will be prepared, and they shall place it there: And the house shall be prepared, and the ephah shall be
placed there with the wicked that are within it.
there: In that house.
on its base: On its permanence and on its base. Here He hinted [to Zechariah] that, because of the iniquity of
Israel, who measured out [so to speak] with the measure of sins and wickedness, they were punished with the
same measure. And there came two nations that ruled together; they were Babylon and the Chaldeans - the
army of Nebuchadnezzar - and exiled [Israel] to Babylon where [Israel] stayed fixed on a base, a base that was
established for them. That is according to the completion of the seventy years until now, when they returned.
This interpretation leans partially toward that of Jonathan. This [phrase] is interpreted in many [other] ways, but
they are not satisfactory to me. Our Sages, however, explained and learned from here that the evil inclination
was given into the hands of the men of the Great Assembly, and they cast it into a leaden cauldron and covered
it with lead, because lead absorbs the sound, as is stated in tractate Sanhedrin (24a) and in tractate Yoma (69b).
My interpretation of the kingdom of Nebuchadnezzar as doubled - composed of two nations - I saw in
MidrashPsalms (6:2, 18:10), that the following four kingdoms that subjugated Israel were double: Babylon and
the Chaldeans, Media and Persia, Greece and Macedon, Edom and Ishmael, and for this reason the Kalir
composed (in Piyutim for Shemini Azereth), “It is the fourth; it is the eighth,” concerning Edom.

Rashi considera que a passagem é relativa a Israel, mas o que é dito na passagem é que se refere à
maldade em toda a terra e não de Israel. As duas mulheres com asas seriam Babilónia e os Caldeus. A
referência a Jonathan cita um targum importante.
Num comentário atual sobre Zacarias27:
Steven J. Cole, pastor de Flagstaff Christian Fellowship, comenta que Zacarias pretendia encorajar o
povo a ser santo como Deus é santo, enquanto completavam a reconstrução do templo. Aplicando aos
nossos dias, enfatiza que Deus não é indiferente ao pecado dos homens na atualidade, mesmo dos cristãos.

4ª Fase: Aplicação e Conclusão (Análise hermenêutica-homilética) - Mensagem que o
texto apresenta para os primeiros ouvintes e o Princípio identificado para aplicação atual.
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4.1 Transformar o Princípio em um tema cativante para os ouvintes modernos.
O julgamento divino sobre o mal de toda a terra está eminente.
4.2 Escrever os objetivos que tem para a pregação da mensagem.
Despertar o temor de Deus
Levar ao arrependimento de pecados
Estimular à santificação
4.3 O que quer ver transformado nas vidas dos ouvintes modernos que vão ouvir a mensagem?
Pretendo que a passagem lembre que Deus julgará todo o pecado sobre a terra, logo temos de estar
preparados para a sua vinda continuamente. As pessoas hoje vivem rodeadas de materialismo e precisam
de pensar que Deus julgará todo o mal. O temor de Deus é essencial à vida Cristã. Esta passagem fala de
julgamento sobre o pecado e por isso faz-nos lembrar que o Deus de amor também julgará o mal.
4.4 Dar exemplos práticos como este princípio pode ser aplicada às situações modernas e atuais.
Vivemos num mundo cheio de pecado. Um pouco com o povo de Israel teve de suportar na Babilónia.
Quando nos convertemos continuamos a ser exortados a não pecar. As Escrituras continuamente nos servem
de aviso que o pecado será julgado. Precisamos lutar contra todo o tipo de pecado, porque realmente é o
que nos rodeia.
Podemos ver isso cada vez que ligamos a televisão e vemos a normalidade do adultério, da blasfémia,
do roubo, ou quando saímos à rua e vemos a forma como as pessoas se vestem e falam. A maldade humana
está por todo o lado. Ao entrarmos num transporte público e deparamo-nos com pessoas do mesmo sexo
que se abraçam como se fosse natural. Ao entrarmos em lugares de comércio podemos perceber como o
consumismo domina a vida dos homens deste século.
Todas estas coisas devem, em vez da nossa indignação, despertar o nosso temor de Deus conduzindonos a uma maior santificação, mas também à compaixão por tantos que estão perdidos e longe de Deus, à
mercê do “príncipe deste mundo”.
4.5 Dá a estrutura ou esboço da mensagem que vai pregar.
1. O rolo de Deus, A Sua Palavra, é o primeiro juiz sobre o pecado. (Zac 5:1-2)
a. Deus já está a julgar pela sua Palavra.
b. A bênção da obediência coexiste com a maldição sobre o pecado.
2. Deus considera todo o tipo de pecado (roubo, mentira), como os que nos parecem maiores (adultério,
assassínio, homossexualidade). (Zac 5:3-4)
a. A justiça de Deus faz parte dos seus atributos assim como o amor
b. Devemos buscar a santificação de todo o tipo de pecado e não ficar apenas consolados por
sermos salvos.
3. Deus julgará toda a terra, ele não é indiferente à maldade do homem; isso acontecerá no tempo
determinado. (Zac 5:5-11)
a. A maldade do homem terá um fim, Deus já determinou esse tempo.
b. O reino de Deus será estabelecido e para fazermos parte dele devemos deixar-nos purificar
pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus.
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4.6 Escreve uma introdução interessante para a pregação.
Zacarias 5 é mais atual que nunca. Todos esperamos e desejamos que Deus venha julgar o mal. Ainda
que possa ter tido algum cumprimento, a passagem também é atual, pois nunca houve tanta maldade sobre
a terra como nos nossos dias. A passagem fala de maldade e maldade a ser punida. O que nos pode dizer a
passagem sobre a maldade nos nossos dias?
Tal como Zacarias precisamos cuidar do templo que é a a Igreja de Deus… O templo está em
construção e essa é a prioridade: alcançar outros para a construção final do templo de Deus. O
arrependimento é também atual, assim como o aguardar do julgamento divino.
4.7 Escreve uma conclusão que resume a mensagem e que desafia os ouvintes.
Tal como a efa, a maldade dos homens está à espera que o julgamento divino se manifeste. O
julgamento de Deus sobre o mal é certo. A igreja de Deus deverá cuidar da sua vida espiritual e não ficar
acomodada à sua salvação. Ser salvo implica dar fruto de arrependimento que são consequências práticas
da presença de Deus: não roubar, não mentir. A passagem faz-nos reconhecer Deus como justo Juiz e temer
o dia da sua vinda. Somos chamados a ser santos na prática, não apenas posicionalmente. Claro que
dependemos do Espírito Santo, mas precisamos ouvi-lo e ser guiados por ele. Sem ele não poderemos vencer
o pecado. Só com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus podemos ficar fora do julgamento divino.
Será que estou acomodado a algum pecado na minha vida? Deus não é indiferente! É tempo de
arrependimento, pois não posso dizer que Jesus é Senhor e não me submeter a ele.
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Anexo 1
Fase 1.a
V1
 וָ ָא ֕שׁוּב וָ ֶא ָ ֥שּׂא ֵﬠ ַינ֖י ָ ֽו ֶא ְר ֶ ֑אה וְ ִה ֵנּ֖ה ְמגִ ָ ֥לּה ָﬠ ָ ֽפה׃WTT 1

וָ ָא ֕שׁוּב

ְ וwaw conjuntivo “e”
 שׁובverbo (voltar, retornar) qal waw consecutivo imperfeito

1ª Singular comum “eu voltei”

וָ ֶא ָ ֥שּׂא

ְ וwaw conjuntivo “e”

 נשׂאverbo (levantar, carregar) qal waw consecutivo imperfeito
1ª Singular comum
“levantei”

ֵﬠ ַינ֖י

 ַﬠיִ ןsubstantivo 1ª Singular comum “fonte de água, olho”
Sufixo 1ª pessoa comum singular construto
“meus olhos”

ָ ֽו ֶא ְר ֶ ֑אה

ְ וwaw conjuntivo “e”

 ראהverbo qal waw consecutivo imperfeito 1ª pessoa comum

singular

“levantei”

“e levantei”

וְ ִה ֵנּ֖ה

ְ וwaw conjuntivo “e”

ְמגִ ָ ֥לּה

Substantivo comum feminino singular absoluto

ָﬠ ָ ֽפה

 ִהנֵּ הparticular de interjeição “ó”

“rolo”
LXX “foice, gancho”
verbo qal participio feminino singular absoluto

“voador”

tradução literal:
E eu voltei e levantei os meus olhos e, oh, um rolo voador!

LXE

Zechariah 5:1 And I turned, and lifted up mine eyes, and looked and behold a flying sickle.

ACF

Zechariah 5:1 E OUTRA vez levantei os meus olhos, e vi, e eis um rolo volante.

ARA

Zechariah 5:1 Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante.

ARC

Zechariah 5:1 E outra vez levantei os meus olhos, e olhei, e vi um rolo voante.

BRP

Zechariah 5:1 E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis um rolo volante.

SBP

Zechariah 5:1 Tive ainda uma outra visão em que vi um livro a voar.
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V2
אמר ֵא ֔ ַלי ָ ֥מה ַא ָ ֖תּה ר ֶ ֹ֑אה וָ א ַֹ֗מר ֲא ִנ֤י ר ֶֹא ֙ה ְמגִ ָלּ֣ה ָﬠ ֔ ָפה ָא ְר ָכּ ֙הּ ֶﬠ ְשׂ ִ ֣רים ָ ֽבּ ַא ָ֔מּה וְ ָר ְח ָ ֖בּהּ ֶ ֥ﬠ ֶשׂר
ֶ ֹ  וַ ֣יּWTT Zechariah 5:2

ָבּ ַא ָ ֽמּה׃

אמר
ֶ ֹ וַ ֣יּ

ְ וwaw conjuntivo  אמרverbo qal waw consecutivo imperfeito

3ª pessoa masculine singular

“e ele disse”

ֵא ֔ ַלי

 ֶאלpreposição com sufixo da 1ª pessoa comum singular

ָ ֥מה

Pronome interrogativo, sem género, nem número
“o quê?”, “como?”, “porquê?”

ַא ָ ֖תּה

pronome pessoal na 2ª pessoa do masculino singular
“tu”

ר ֶ ֹ֑אה

 ראהverbo “ver” no qal particípio masculino singular absoluto

וָ א ַֹ֗מר

ְ וwaw conjuntivo de  אמרverbo “dizer” qal waw consecutivo

ֲא ִנ֤י

“para mim”

“vês”

imperfeito 1ª pessoa persoa comum singular
“e disse”
Pronome pessoal, 1ª pessoa comum do singular
“eu”

ר ֶֹא ֙ה

 ראהverbo qal particípio masculino singular absoluto

ְמגִ ָלּ֣ה

== v1

ָﬠ ֔ ָפה
ָא ְר ָכּ ֙הּ
ֶﬠ ְשׂ ִ ֣רים

“vejo”

Substantivo comum feminino singular absoluto

“rolo”
LXX “foice, gancho”
==v1
verbo qal participio feminino singular absoluto

“voador”

 א ֶֹרsubstantivo comum masculino singular construto, sufixo da

3ª pessoa do feminino singular
“comprimento”

 ֶﬠ ֶשׂרnumeral cardinal plural absolute
 ֶﬠ ְשׂ ִריםduas vezes 10
“vinte”

ָ ֽבּ ַא ָ֔מּה
וְ ָר ְח ָ ֖בּהּ

 ְבּpreposição “em,com”  ַהartigo  ַא ָמּהsubstantive comum
feminino singular absoluto
Medida aproximadamente equivalente a 50cm
20 côvados equivale a cerca de 10 metros
“côvados”

ְ וwaw conjuntivo  ר ַֹחבsubstantive masculine singular construto

com sufixo na 3” pessoa feminina singular
“largura”
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ֶ ֥ﬠ ֶשׂר

 ֶﬠ ֶשׂרnumeral cardinal plural absolute

ָבּ ַא ָ ֽמּה

 ְבּpreposição “em,com”  ַהartigo  ַא ָמּהsubstantive comum

“dez”

feminino singular absoluto - 5 metros
“côvados”

tradução literal:
E ele disse-me: O que tu vês? E eu disse: Vejo um rolo voador, o seu comprimento de 10 metros e a sua largura
de 5 metros.
Zechariah 5:2 And he said to me, What seest thou? And I said, I see a flying sickle, of the length of twenty cubits,
and of the breadth of ten cubits.
LXE

Zechariah 5:2 E disse-me o anjo: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo volante, que tem vinte côvados de comprido
e dez côvados de largo.
ACF

Zechariah 5:2 Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem vinte côvados de
comprimento e dez de largura.
ARA

Zechariah 5:2 E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante, que tem vinte côvados de comprido e
dez côvados de largo.
ARC

Zechariah 5:2 E disse-me o anjo: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo volante, que tem vinte cóvados de comprido
e dez cóvados de largo.
BRP

Zechariah 5:2 O anjo perguntou-me: "Que é que tu vês?" E eu respondi: "Um livro a voar. Tem dez metros de
comprimento e cinco de largura."
SBP
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V3
ל־הנִּ֙ ְשׁ ָ֔בּע
ַ וֹה נִ ָ ֔קּה וְ ָכ
ָ ל־הגּ ֗ ֵֹנב ִמזֶּ ֙ה ָכּ ֣מ
ַ ל־ה ָ ֑א ֶרץ ִ ֣כּי ָכ
ָ ל־פּ ֵנ֣י ָכ
ְ יּוֹצ֖את ַﬠ
ֵ אמר ֵא ֔ ַלי ז ֹ֚את ָ ֽה ָא ֔ ָלה ַה
ֶ ֹ  וַ ֣יּWTT Zechariah 5:3

וֹה נִ ָ ֽקּה׃
ָ ִמ ֶזּ֖ה ָכּ ֥מ

אמר
ֶ ֹ וַ ֣יּ

ְ וwaw conjuntivo  אמרverbo qal waw consecutivo imperfeito

3ª pessoa masculine singular
“e ele disse”

ֵא ֔ ַלי

ֶאל

ז ֹ֚את

 זֶ הpronome demonstrativo singular feminino

ָ ֽה ָא ֔ ָלה

 ַהartigo  ָאלָ הsubstantivo comum feminine absoluto

יּוֹצ֖את
ֵ ַה

preposição com sufixo na 1ª pessoa comum singular

“para mim”

“esta”

“a maldição”

ַה

artigo

absolute
“a que sai”

יצא

verbo “sair” qal participio feminino singular

ל־פּ ֵנ֣י
ְ ַﬠ

ַﬠל

preposição“sobre, por cima de”

ל־ה ָ ֑א ֶרץ
ָ ָכ

כֹּל

substantivo masculino singular construto “totalidade”

construto “faces de”
“por cima da face de”

artigo

ָפּנֶ ה

substantivo plural

ַה

 ֶא ֶרץsubstantive feminine singular absoluto “terra”

“totalidade da terra”

ִ ֣כּי

 ִכּיconjunção

ל־הגּ ֗ ֵֹנב
ַ ָכ

כֹּל

“que, porque, quando”
substantivo

comum

masculino

 ַהartigo, גנב

“totalidade”,

singular

construto

verbo no qal particípio masculino

singular absoluto “roubar”
“totalidade do que rouba”

ִמזֶּ ֙ה

ִמן

וֹה
ָ ָכּ ֣מ

 ְכּמוֹpreposição com sufixo da 3ª pessoa do feminino singular

נִ ָ ֔קּה

 ְכּמוֹpreposição com sufixo na 3ª pessoa feminine singular

ל־הנִּ֙ ְשׁ ָ֔בּע
ַ וְ ָכ

ְ וwaw conjuntivo כֹּל

preposição “de”

singular “este”
“deste”

זֶ ה

pronome demonstrativo masculino

“assim como, quando”

“ela é liberta”

“totalidade”

ַה

substantivo masculino singular construto

particle article

masculine singular absolute

שׁבע

verb nifal participio
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“e a totalidade do que jura”

ִמ ֶזּ֖ה

ִמן

וֹה
ָ ָכּ ֥מ

 ְכּמוֹpreposição com sufixo da 3ª pessoa do feminino singular

נִ ָ ֽקּה

 ְכּמוֹpreposição com sufixo na 3ª pessoa feminine singular

preposição “de”

singular “este”
“deste”

זֶ ה

pronome demonstrativo masculino

“assim como, quando”

“ela é liberta”

tradução literal:
E ele disse-me: Esta é a maldição que sai por cima de toda a face da terra, devido a todo o que rouba, assim
ela é liberta, e a todo o que jura, assim ela é liberta.
Zechariah 5:3 And he said to me, This is the curse that goes forth over the face of the whole earth: for every thief
shall be punished with death on this side, and every false swearer shall be punished on that side.
LXE

Zechariah 5:3 Então disse-me: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra; porque qualquer que furtar,
será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo; como também qualquer que jurar falsamente, será
desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo.
ACF

Zechariah 5:3 Então, me disse: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar
será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma.
ARA

Zechariah 5:3 Então, me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra; porque qualquer que furtar
será desarraigado, conforme a maldição de um lado; e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a
maldição do outro lado.
ARC

Zechariah 5:3 Entäo disse-me: Esta é a maldiçäo que sairá pela face de toda a terra; porque qualquer que furtar,
será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo; como também qualquer que jurar falsamente, será
desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo.
BRP

Zechariah 5:3 Disse-me então: "Nesse livro está escrita a maldição que vai cair sobre todo o país. Num lado está
escrito que todos os ladrões serão eliminados do país; noutro, diz-se que serão igualmente eliminados os que jurarem
falso.
SBP
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V4
ל־בּית ַהנִּ ְשׁ ָ ֥בּע ִבּ ְשׁ ִ ֖מי ַל ָ ֑שּׁ ֶקר וְ ָ ֙לנֶ ֙ה ְבּ ֣תוֹ
֛ ֵ ל־בּית ַהגַּ ֔ ָנּב וְ ֶא
֣ ֵ וּב ָא ֙ה ֶא
ָ֙ הו֣ה ְצ ָב ֔אוֹת
ָ ְיה נְ ֻא ֙ם י
ָ את
ִ֗ הוֹצ
ֵ WTT Zechariah 5:4
ת־א ָב ָנֽיו׃
ֲ ת־ﬠ ָ ֥ציו וְ ֶא
ֵ יתוֹ וְ ִכ ַלּ֖תּוּ וְ ֶא
֔ ֵבּ

יה
ָ את
ִ֗ הוֹצ
ֵ
נְ ֻא ֙ם
הו֣ה
ָ ְי

 יצאverbo hifil perfeito 1ª pessoa comum singular com sufixo na
3ª pessoa feminina do singular
“fá-la-ei sair”
substantivo comum singular construto, termo usado na profecia
“diz”
Nome de Deus YHWH

ְצ ָב ֔אוֹת

 ְצ ָבאsubstantive comum plural construto

וּב ָא ֙ה
ָ֙

ְ וwaw conjuntivo  בואverbo qal waw consecutivo perfeito 3ª

ל־בּ֣ית
ֵ ֶא
ַהגַּ ֔ ָנּב
ל־בּית
֛ ֵ וְ ֶא
ַהנִּ ְשׁ ָ ֥בּע

“dos exércitos”

pessoa feminino singular
“e entrará”

ֶאל

preposição

singular construto
“em casa de”

[] ַבּיִ ת

ֵבּית

substantive comum masculine

 ַהartigo  גַּ נָּ בsubstantive comum masculine singular absolute

“o ladrão”

ְו

ֶאל

waw conjuntivo

preposição

comum masculine singular construto
“ e em casa de”

ֵבּית

substantive

ַה

artigo

ִבּ ְשׁ ִ ֖מי

ְבּ

preposição

ַל ָ ֑שּׁ ֶקר

 ְלpreposição  ַהartigo  ֶשׁ ֶקרsubstantive comum masculine

וְ ָ ֙לנֶ ֙ה

ְ וwaw conjuntivo לין

ְבּ ֣תוֹ
יתוֹ
֔ ֵבּ
וְ ִכ ַ ֖לּתּוּ

[

]שׁבע

[] ַבּיִ ת

verbo nifal particípio masculino singular

absoluto
“aquele que jura”

ֵשׁם

substantivo comum singular masculino

construto com sufixo na 1ª pessoa comum singular
“em/pelo meu nome”
singular absolute
“para a mentira”

verbo qal waw consecutivo perfeito 3ª

pessoa do feminino singular
“e ficará/permanecerá”

 ְבּpreposição

“em meio de”

ַבּיִ ת

ֶ ָתּוsubstantivo masculino singular construto

substantivo comum singular construto com sufixo da 3ª

pessoa do masculino singular
“da sua casa”

ְ וwaw conjuntivo  כלהverb piel waw consec perfect 3rd person

feminine singular suffix 3rd person masculine singular
“e o exterminará/dar-lhe-á fim”
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ת־ﬠ ָ ֥ציו
ֵ וְ ֶא

ְ וwaw conjuntivo  ֵאתpartícula que indica complemento direto
ֵﬠץ

substantive comum plural construto com o sufixo da 3ª

pessoa do masculine singular
“e com a sua madeira ”

ת־א ָב ָנֽיו
ֲ וְ ֶא

ְ וwaw conjuntivo  ֵאתpartícula que indica complemento direto

 ֶא ֶבןsubstantive comum feminine plural construto com sufixo na
3ª pessoa do masculine singular
“e com as suas pedras ”

tradução literal:
Fá-la-ei sair, diz YHWH dos exércitos, e entrará na casa do ladrão, e em casa do que jura para mentira pelo meu
nome, e ficará no meio da sua casa e exterminará com a sua madeira e as suas pedras.
Zechariah 5:4 And I will bring it forth, saith the Lord Almighty, and it shall enter into the house of the thief, and into
the house of him that swears falsely by my name: and it shall rest in the midst of his house, and shall consume it, and
the timber of it, and the stones of it.
LXE

Zechariah 5:4 Eu a farei sair, disse o SENHOR dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que
jurar falsamente pelo meu nome; e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira
e com as suas pedras.
ACF

Zechariah 5:4 Fá-la-ei sair, diz o SENHOR dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar
falsamente pelo meu nome; nela, pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras.
ARA

Zechariah 5:4 Eu a trarei, disse o SENHOR dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar
falsamente pelo meu nome; e pernoitará no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras.
ARC

Zechariah 5:4 Eu a farei sair, disse o SENHOR dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladräo, e na casa do que
jurar falsamente pelo meu nome; e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira
e com as suas pedras.
BRP

Zechariah 5:4 O Senhor todo-poderoso declara que envia esta maldição que penetrará nas casas de todos os que
roubam e dos que juram falso, usando o nome do Senhor. Tal maldição ficará nas casas e há-de destruí-las
completamente, mesmo as madeiras e as pedras."
SBP
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V5

יּוֹצאת ַה ֽזּ ֹאת׃
֥ ֵ אמר ֵא ֔ ַלי ָ ֣שׂא ָנ֤א ֵﬠינֶ֙ י ֙ ְוּר ֵ֔אה ָ ֖מה ַה
ֶ ֹ  וַ יֵּ ֕ ֵצא ַה ַמּ ְל ָ ֖א ַהדּ ֵֹב֣ר ִ ֑בּי וַ ֣יּWTT Zechariah 5:5

וַ יֵּ ֕ ֵצא

ְ וwaw conjuntivo  יצאverbo qal waw consecutivo imperfeito 3”

pessoa masculine singular
“e saiu”

ַה ַמּ ְל ָ ֖א
ַהדּ ֵֹב֣ר
ִ ֑בּי

 ַהartigo

 ַמ ְל ָאsubstantive masculine singular “mensageiro”

“o mensageiro”

 ַהartigo [ דברfalar] verbo qal particípio masculine singular

“que falava”

 ְבּpreposição “em”

com sufixo da 1ª pessoa singular

“a mim”

אמר
ֶ ֹ וַ ֣יּ

ְ וwaw conjuntivo  אמרverbo qal waw consecutivo imperfeito

3ª pessoa masculine singular

“e disse”

ֵא ֔ ַלי

 ֶאלpreposição com sufixo da 1ª pessoa comum singular

ָ ֣שׂא

 נשׂאverbo qal imperativo masculino singular

ָנ֤א

Particula de interjeição
“rogo”

“para mim”

“levantar”

“levanta”

֙ ֵﬠינֶ֙ י

ַﬠיִ ן

ְוּר ֵ֔אה

ְ וconjunção  ראהverbo qal imperativo masculino singular

substantive dual com sufixo na 2” pessoa do masculino

singular
“teus olhos”

“e vê”

ָ ֖מה

 ָמהpronome interrogativo “o quê? Como? Porquê?”
“O que?”

יּוֹצאת
֥ ֵ ַה
ַה ֽזּ ֹאת

 ַהartigo  יָ ָצאverbo qal participío feminino singular absoluto

“a que sai”

 ַהartigo זֶ ה

pronome demonstrativo feminino

“esta”

tradução literal:
E saiu o mensageiro, que me falava, e disse: rogo-te que levantes os teus olhos e vê o que é esta que sai?

36

Zechariah 5:5 And the angel that talked with me went forth, and said to me, Lift up thine eyes, and see this that
goes forth. (Zec 5:5 LXE)
LXE

ACF

Zechariah 5:5 E saiu o anjo, que falava comigo, e disse-me: Levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai.

ARA

Zechariah 5:5 Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta, agora, os olhos e vê que é isto que sai.

ARC

Zechariah 5:5 E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta, agora, os teus olhos e vê que é isto que sai.

BRP

Zechariah 5:5 E saiu o anjo, que falava comigo, e disse-me: Levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai.

Zechariah 5:5 O anjo encarregado de me falar apareceu-me de novo e disse-me: "Repara bem no objecto que está
a avançar!"
SBP

37

V6
ל־ה ָ ֽא ֶרץ׃
ָ אמר ֥ז ֹאת ֵﬠ ָינ֖ם ְבּ ָכ
ֶ ֹ יּוֹצאת וַ ֕יּ
ֵ֔ יפ ֙ה ַה
ָ אמר ֤ז ֹאת ָ ֽה ֵא
ֶ ֹ ה־היא וַ ֗יּ
֑ ִ  וָ א ַ ֹ֖מר ַמWTT Zechariah 5:6
וָ א ַ ֹ֖מר

ְ וwaw conjuntivo  אמרverbo qal waw consecutivo imperfeito

1ª pessoa singular
“e eu disse”

ה־היא
֑ ִ ַמ

ָמה

אמר
ֶ ֹ וַ ֗יּ

ְו

֤ז ֹאת
יפ ֙ה
ָ ָ ֽה ֵא
יּוֹצאת
ֵ֔ ַה
אמר
ֶ ֹ וַ ֕יּ
֥ז ֹאת
ֵﬠ ָינ֖ם
ל־ה ָ ֽא ֶרץ
ָ ְבּ ָכ

pronome interrogative “o quê? Como? Porquê?”

pronome pessoal 3ª pessoa feminino singular “ela”
waw conjuntivo

אמר

ִהיא

[dizer] verbo qal waw consecutivo

imperfeito 3ª pessoa masculino singular
“e ele disse”

 זֶ הpronome demonstrative feminine singular

“esta”

ַה

artigo

“efa=medida”
“a efa”

יפה
ָ ֵא

substantivo feminino singular absoluto

 ַהartigo  יָ ָצאverbo qal participio feminino singular absoluto

“que sai”

ְו

waw conjuntivo

אמר

[dizer] verbo qal waw consecutivo

imperfeito 3ª pessoa masculino singular
“e disse”

 זֶ הpronome demonstrative feminino singular

“esta”

ַﬠיִ ן

substantivo dual com sufixo na 3ª pessoa do masculino

plural
“seus olhos, como se veem, aspeto”

ְבּ

preposição

“totalidade”

כֹּל

substantivo masculino singular construto

 ַהartigo  ֶא ֶרץsubstantive feminino singular absoluto

“em toda a terra”

tradução literal:
E eu disse: o que é ela? E ele disse: esta é a efa que sai. E disse: esta é o seu aspeto [os olhos deles?] em toda
a terra.
Zechariah 5:6 And I said, What is it? And he said, This is the measure that goes forth. And he said, This is their
iniquity in all the earth. (Zec 5:6 LXE)
LXE

Zechariah 5:6 E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Disse ainda: Este é o aspecto deles em
toda a terra.
ACF

Zechariah 5:6 Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: É um efa que sai. Disse ainda: Isto é a iniqüidade em
toda a terra.
ARA

Zechariah 5:6 E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isso é um efa que sai. Mais disse: Esta é a semelhança deles
em toda a terra.
ARC

Zechariah 5:6 E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. Disse ainda: Este é o aspecto deles em
toda a terra.
BRP

Zechariah 5:6 Perguntei-lhe o que era aquilo, e ele respondeu-me: "É um cesto que serve de medida e contém as
faltas de todo o país."
SBP
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V7
יפה׃
ֽ ָ שּׁה ַא ַ֔חת ְבּ ֥תוֹ ָה ֵא
֣ ָ את ִא
֙ ֹ  וְ ִה ֵנּ֛ה ִכּ ַ ֥כּר ע ֶ ֹ֖פ ֶרת נִ ֵ ֑שּׂאת וְ זWTT Zechariah 5:7
וְ ִה ֵנּ֛ה
ִכּ ַ ֥כּר

ְ וwaw conjuntivo  ִהנֵּ הinterjeição

“e eis”

 ִכּ ָכּרsubstantivo feminino singular construto

“disco de”

ע ֶ ֹ֖פ ֶרת

 ע ֶֹפ ֶרתsubstantivo feminino singular absoluto

נִ ֵ ֑שּׂאת

 נשׂאverbo nifal participio feminino singular absoluto

את
֙ ֹ וְ ז

“chumbo”

“foi levantada”

ְ וwaw conjuntivo זֶ ה

pronome demonstrative feminino singular

“e esta”

ִא ָ ֣שּׁה

 ִא ָשּׁהsubstantive feminine singular absolute

ַא ַ֔חת

 ֶא ָחדnumeral cardinal feminino singular absoluto

יוֹשׁ ֶבת
ֶ֖
ְבּ ֥תוֹ
יפה
ֽ ָ ָה ֵא

“mulher”
“uma”

ישׁב

verbo qal participio feminino singular absoluto

“sentar,

habitar, permanecer”
“sentada”

 ְבּpreposição

ֶ ָתּוsubstantivo masculino singular construto

“no meio de, dentro de”

ַה

artigo

“efa=medida”
“a efa”

יפה
ָ ֵא

substantivo feminino singular absoluto

tradução literal:
E eis que um disco de chumbo foi levantado e uma mulher estava sentada dentro da efa.
LXE

Zechariah 5:7 And behold a talent of lead lifted up: and behold a woman sat in the midst of the measure.

ACF

Zechariah 5:7 E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa.

ARA

Zechariah 5:7 Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa.

ARC

Zechariah 5:7 E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa.

BRP

Zechariah 5:7 E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa.

Zechariah 5:7 Levantou-se então a cobertura de chumbo que cobria o cesto e pude ver que lá dentro estava uma
mulher sentada.
SBP
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V8
יה׃ ס
ָ ל־פּ
ֽ ִ ת־א ֶבן ָהע ֶ ֹ֖פ ֶרת ֶא
֥ ֶ יפה וַ יַּ ְשׁ ֵ ֛ל ֶא
֑ ָ ל־תּוֹ ָ ֽה ֵא
֣ אמ ֙ר ֣ז ֹאת ָה ִר ְשׁ ֔ ָﬠה וַ יַּ ְשׁ ֵ ֥ל א ָ ֹ֖תהּ ֶא
ֶ ֹ  ֙ ַויּWTT Zechariah 5:8
אמ ֙ר
ֶ ֹ ֙ ַויּ

ְ וwaw conjuntivo  ָא ַמרverbo qal waw consecutivo imperfeito

3ª pessoa masculino singular
“e ele disse”

֣ז ֹאת

 זֶ הpronome demonstrative feminino singular

ָה ִר ְשׁ ֔ ָﬠה

 ַהartigo  ִר ְשׁ ָﬠהsubstantivo feminino singular absoluto

וַ יַּ ְשׁ ֵ ֥ל
א ָ ֹ֖תהּ
ל־תּוֹ
֣ ֶא
יפה
֑ ָ ָ ֽה ֵא
וַ יַּ ְשׁ ֵ ֛ל

“esta”

“a maldade”

ְ וwaw conjuntivo  שׁלךverbo hifil waw consecutivo imperfeito

3rd pessoa masculino singular, encurtado por apócope
(contraído)
“e foi atirada, lançada”

 ֵאתpartícula que indica complemento direto com sufixo na 3ª

pessoa feminino singular

ֶאל

preposição

(em, para, a)

singular construto
“em meio de”

ַה

artigo

“efa=medida”
“a efa”

יפה
ָ ֵא

ֶָתּו

substantivo masculino

substantive feminino singular absolute

ְ וwaw conjuntivo  שׁלךverbo hifil waw consecutivo imperfeito

3rd pessoa masculino singular, encurtado por apócope
(contraído)
“e foi atirada, lançada”

ת־א ֶבן
֥ ֶ ֶא

 ֵאתpartícula que indica complemento direto  ֶא ֶבןsubstantivo

ָהע ֶ ֹ֖פ ֶרת

 ַהartigo  ע ֶֹפ ֶרתsubstantivo feminino singular absoluto

יה
ָ ל־פּ
ֽ ִ ֶא

singular construto
“pedra de”
“ o chumbo”

 ֶאלpreposição

(em, para, a)  ֶפּהsubstantivo masculino singular

construto com sufixo na 3ª pessoa feminino singular
“boca dela”

tradução literal:
E ele disse: Esta é a maldade. E foi atirada no meio da efa, e colocada uma pedra de chumbo na boca [abertura]
dela.
Zechariah 5:8 And he said, This is iniquity. And he cast it into the midst of the measure, and cast the weight of lead
on the mouth of it. (Zec 5:8 LXE)
LXE

Zechariah 5:8 E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa; e lançou sobre a boca deste o peso de
chumbo.
ACF

40

Zechariah 5:8 Prosseguiu o anjo: Isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso
de chumbo.
ARA

ARC

Zechariah 5:8 E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo.

Zechariah 5:8 E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa; e lançou sobre a boca deste o peso de
chumbo.
BRP

Zechariah 5:8 O anjo explicou: "Ela representa a maldade." Empurrou-a para o interior do cesto e colocou-lhe de
novo a cobertura.
SBP
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V9
ידה
֑ ָ יהם וְ ָל ֵ ֥הנָּ ה ְכנָ ַ ֖פיִ ם ְכּ ַכנְ ֵפ֣י ַה ֲח ִס
ֶ֔ אוֹת וְ ֣רוּ ַ ְבּ ַכנְ ֵפ
֙ וֹצ
ְ ֽ וָ ֶא ָ ֙שּׂא ֵﬠ ֜ ַיני וָ ֵ֗א ֶרא וְ ִהנֵּ ֩ה ְשׁ ַ֙תּיִ ם נָ ִ ֤שׁים יWTT Zechariah 5:9

וּבין ַה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם׃
֥ ֵ יפה ֵ ֥בּין ָה ָ ֖א ֶרץ
ָ ֔ ת־ה ֵא
֣ ָ וַ ִתּ ֶ ֙שּׂאנָ ֙ה ֶא

וָ ֶא ָ ֙שּׂא
ֵﬠ ֜ ַיני
וָ ֵ֗א ֶרא
וְ ִהנֵּ ֩ה
ְשׁ ַ֙תּיִ ם

ְ וwaw conjuntivo נָ ָשׂא

verbo qal waw consecutivo imperfeito

1ª pessoa singular
“e levantei”

 ַﬠיִ ןsubstantive dual com sufixo na 1ª pessoa comum singular

“meus olhos”

ְ וwaw conjuntivo  ָר ָאהverbo qal waw consecutivo imperfeito 1ª

pessoa comum singular, encurtado por apócope (contraído)
“e vi”

ְ וwaw conjuntivo  ִהנֵּ הinterjeição

“e eis”

 ְשׁנַ יִ םnumeral cardinal feminino dual absolute

“duas”

נָ ִ ֤שׁים

 ִא ָשּׁהsubstantivo feminino plural absoluto

אוֹת
֙ וֹצ
ְ ֽי

 יָ ָצאverbo qal participio feminino plural absolute

ַ וְ ֣רוּ
יהם
ֶ֔ ְבּ ַכנְ ֵפ
וְ ָל ֵ ֥הנָּ ה
ְכנָ ַ ֖פיִ ם
ְכּ ַכנְ ֵפ֣י
ידה
֑ ָ ַה ֲח ִס
וַ ִתּ ֶ ֙שּׂאנָ ֙ה

“mulheres”

“que saiem”

ְ וwaw conjuntivo

“e vento”

ְבּ

preposição “em”

ַ  רוּsubstantive comum singular absoluto
ָכּנָ ף

substantive comum feminine plural

construto com sufixo na 3ª pessoa masculino plural
“em suas asas”

ְ וwaw conjuntivo  ְלpreposição “para”  ֵהנָּ הpronome pessoal

3ª pessoa feminino plural
“e para elas”

 ָכּנָ ףsubstantivo comum feminino dual absoluto

“asas”

 ְכּpreposição “como”  ָכּנָ ףsubstantivo comum

feminino dual

construto
“como asas de”

 ַהartigo  ֲח ִס ָידהsubstantivo comum feminino singular absoluto

“a cegonha”

ְ וwaw conjuntivo  נָ ָשׂאverbo qal waw consecutivo imperfeito 3ª

pessoa feminino plural
“e elas levantaram”

יפה
ָ ֔ ת־ה ֵא
֣ ָ ֶא

 ֵאתpartícula que indica complemento direto  ַהartigo יפה
ָ ֵא

ֵ ֥בּין

 ַבּיִ ןpreposição “entre”

substantivo feminino singular absoluto “efa=medida”
“a efa”
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ָה ָ ֖א ֶרץ
וּבין
ֵ֥
ַה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם

 ַהartigo  ֶא ֶרץsubstantivo comum feminino singular absoluto

“a terra”

ְ וwaw conjuntivo  ַבּיִ ןpreposição

“e entre”

 ַהartigo  ָשׁ ַמיִ םsubstantivo comum masculino plural absoluto

“os céus”

tradução literal:
E levantei meus olhos, e vi, e eis duas mulheres que saíam, e vento em suas asas. Elas tinham asas, e asas
como a cegonha. E elas levantaram a efa, entre a terra e entre os céus.

Zechariah 5:9 And I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, two women coming forth, and the wind was in their
wings; and they had stork's wings: and they lifted up the measure between the earth and the sky.
LXE

Zechariah 5:9 E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram duas mulheres; e traziam vento nas suas asas, pois
tinham asas como as da cegonha; e levantaram o efa entre a terra e o céu.
ACF

Zechariah 5:9 Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres; havia vento em suas asas, que eram como
de cegonha; e levantaram o efa entre a terra e o céu.
ARA

Zechariah 5:9 E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas,
pois tinham asas como as da cegonha; e levantaram o efa entre a terra e o céu.
ARC

Zechariah 5:9 E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram duas mulheres; e traziam vento nas suas asas, pois
tinham asas como as da cegonha; e levantaram o efa entre a terra e o céu.
BRP

Zechariah 5:9 Em seguida, ergui os olhos e vi sair duas mulheres que voavam pelos ares agitando as asas, pois
tinham asas como as da cegonha. Pegaram no cesto e levaram-no pelos ares.
SBP
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V10
יפה׃
ֽ ָ ת־ה ֵא
ָ וֹל ֖כוֹת ֶא
ִ ל־ה ַמּ ְל ָ ֖א ַהדּ ֵֹב֣ר ִ ֑בּי ָ ֛אנָ ה ֵ ֥ה ָמּה ֽמ
ַ  וָ א ַֹ֕מר ֶאWTT Zechariah 5:10
וָ א ַֹ֕מר
ל־ה ַמּ ְל ָ ֖א
ַ ֶא
ַהדּ ֵֹב֣ר
ִ ֑בּי

ְ וwaw conjuntivo  אמרverbo qal waw consecutivo imperfeito

1ª pessoa comum singular
“e eu disse”

ֶאל

preposição +

ַה

artigo

singular “mensageiro”
“para o mensageiro”

ַמ ְל ָא

substantive masculine

 ַהartigo [ דברfalar] verbo qal particípio masculine singular

“que falava”

 ְבּpreposição “em”

com sufixo da 1ª pessoa singular

“a mim, comigo”

ָ ֛אנָ ה
ֵ ֥ה ָמּה
ֽמ ִוֹל ֖כוֹת
יפה
ֽ ָ ת־ה ֵא
ָ ֶא

 ָאןpronome interrogative

“onde?”

 ֵהםpronome pessoal 3ª pessoal masculine plural

“eles”

 ָה ַלverb hiphil participle feminine plural absolute

“elas levam, conduzem”

ַה

artigo

“efa=medida”
“a efa”

יפה
ָ ֵא

substantivo feminino singular absoluto

tradução literal:
E eu disse para o mensageiro que falava comigo: onde elas levam a efa?
LXE

Zechariah 5:10 And I said to the angel that spoke with me, Whither do these carry away the measure?

ACF

Zechariah 5:10 Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas o efa?

ARA

Zechariah 5:10 Então, perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa?

ARC

Zechariah 5:10 Então, eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o efa?

BRP

Zechariah 5:10 Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas o efa?

SBP

Zechariah 5:10 Perguntei ao anjo para onde é que levavam o cesto
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V11
ל־מ ֻכנָ ָ ֽתהּ׃ ס
ְ יחה ָ ֖שּׁם ַﬠ
ָ הוּכ֛ן וְ ֻה ִ ֥נּ
ַ ְוֹת־לה ַ ֖ביִ ת ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִשׁנְ ָ ֑ﬠר ו
ָ֥
ֽאמר ֵא ֔ ַלי ִל ְבנ
ֶ ֹ  וַ ֣יּWTT Zechariah 5:11
אמר
ֶ ֹ וַ ֣יּ
ֵא ֔ ַלי
וֹת־לה
֥ ָ ִֽל ְבנ
ַ ֖ביִ ת
ְבּ ֶ ֣א ֶרץ
ִשׁנְ ָ ֑ﬠר
הוּכ֛ן
ַ ְו
יחה
ָ וְ ֻה ִ ֥נּ

ְ וwaw conjuntivo  אמרverbo qal waw consecutivo imperfeito 3ª pessoa

masculine singular
“e disse”

 ֶאלpreposição com sufixo da 1ª pessoa comum singular

“para mim”

 ְלpreposição  ָבּנָ הverbo qal infinitivo construto  ְלpreposição com

sufixo na 3ª pessoa feminino singular
“para contruir para ela”

 ַבּיִ תsubstantivo comum masculino singular absoluto

“casa, habitação”

 ְבּpreposição  ֶא ֶרץsubstantive comum feminino singular construto

“em terra de”
Sinar, substantivo próprio – região onde encontra Babilónia: Babël

ְ וwaw conjuntivo  כוןverbo hofal com

waw consecutivo perfeito, 3ª

ְ וwaw conjuntivo  נוחverbo hofal com

waw consecutivo perfeito, 3ª

pessoa masculino singular
“e para ser estabelecido”

ָ ֖שּׁם

pessoa feminino singular
“e para ela ficar, repousar”
Advérbio
“ali”

ל־מ ֻכנָ ָ ֽתהּ
ְ ַﬠ

ַﬠל

preposição

“sobre, por cima de”

ְמכוֹנָ ה

substantivo comum

feminino singular construto com sufixo na 3ª pessoa feminino singular
“sobre o lugar de”

tradução literal:
E disse-me: para construir-lhe casa na terra de Sinar [Babilónia], e para ser estabelecido, e para ela ficar ali no
seu lugar.
Zechariah 5:11 And he said to me, To build it a house in the land of Babylon, and to prepare a place for it; and they
shall set it there on its own base.
LXE

Zechariah 5:11 E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar; e, estando ela acabada, ele será
posto ali na sua base.
ACF

Zechariah 5:11 Respondeu-me: Para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e, estando esta
acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar.
ARA

Zechariah 5:11 E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e, estando ela acabada, ele será
posto ali em seu próprio lugar.
ARC

Zechariah 5:11 E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar; e, estando ela acabada, ele será
posto ali na sua base.
BRP

Zechariah 5:11 e ele deu-me esta resposta: "Vão para a Mesopotâmia. Vão lá construir-lhe um templo e, quando
estiver concluído, vão colocá-la nele para ser adorada."
SBP
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tradução literal:
1 E eu voltei e levantei os meus olhos e, oh, um rolo voador!
2 E ele disse-me: O que tu vês? E eu disse: Vejo um rolo voador, o seu comprimento de 10 metros e a sua
largura de 5 metros.
3 E ele disse-me: Esta é a maldição que sai por cima de toda a face da terra, devido a todo o que rouba, assim
ela é liberta, e a todo o que jura, assim ela é liberta.
4 Fá-la-ei sair, diz YHWH dos exércitos, e entrará na casa do ladrão, e em casa do que jura para mentira pelo
meu nome, e ficará no meio da sua casa e exterminará com a sua madeira e as suas pedras.
5 E saiu o mensageiro, que me falava, e disse: rogo-te que levantes os teus olhos e vê. – O que é esta que sai?
6 E eu disse: o que é ela? E ele disse: esta é a efa que sai. E disse: esta é a aparência [os olhos dele] em toda
a terra.
7 E eis que um disco de chumbo foi levantado e uma mulher estava sentada dentro da efa.
8 E ele disse: Esta é a maldade. E foi atirada no meio da efa, e colocada uma pedra de chumbo na boca [abertura]
dela.
9 E levantei meus olhos, e vi, e eis duas mulheres que saíam, e vento em suas asas. Elas tinham asas, e asas
como a cegonha. E elas levantaram a efa, entre a terra e entre os céus.
10 E eu disse para o mensageiro que falava comigo: onde elas levam a efa?
11 E disse-me: para construir-lhe casa na terra de Sinar [Iraque], e para ser estabelecido, e para ela ficar ali no
seu lugar.
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ANEXO 2
Auxiliar da Estrutura Retórica
1 E eu voltei e levantei os meus olhos e, oh, um rolo
voador!
2 E ele disse-me: O que tu vês? E eu disse: Vejo um
rolo voador, o seu comprimento de 10 metros e a
sua largura de 5 metros.

3 E ele disse-me: Esta é a maldição que sai por cima
de toda a face da terra, devido a todo o que rouba,
assim ela é liberta, e a todo o que jura, assim ela é
liberta.

4 Fá-la-ei sair, diz YHWH dos exércitos, e entrará na
casa do ladrão, e em casa do que jura para mentira
pelo meu nome, e ficará no meio da sua casa e
exterminará com a sua madeira e as suas pedras.

5 E saiu o mensageiro, que me falava, e disse: rogote que levantes os teus olhos e vê. – O que é esta
que sai?

1 Vi um rolo voador
2 Ele pergunta o que vejo;
Vi um rolo voante,
Com 20/10 côvados

3 Ele diz:
É a maldição que sai por toda a terra, como
julgamento sobre o furto e juramento falso

4 YHWH dos exércitos diz:
Fá-la-ei sair
e entrar na casa do ladrão e do que jura falsamente
pelo meu Nome;
ficará pela noite consumindo madeira e pedras.
5 O mensageiro disse:
Vê o que sai.

6 Perguntei o que é. Ele respondeu: é um efa.
6 E eu disse: o que é ela? E ele disse: esta é a efa que
sai. E disse: esta é a sua aparência em toda a terra.

7 E eis que um disco de chumbo foi levantado e uma
mulher estava sentada dentro da efa.

8 E ele disse: Esta é a maldade. E foi atirada no meio
da efa, e colocada uma pedra de chumbo na
abertura dela.

9 E levantei meus olhos, e vi, e eis duas mulheres
que saíam, e vento em suas asas. Elas tinham asas,
e asas como a cegonha. E elas levantaram a efa,
entre a terra e entre os céus.

10 E eu disse para o mensageiro que falava comigo:
onde elas levam a efa?

11 E disse-me: para construir-lhe casa na terra de
Sinar [Iraque], e para ser estabelecido, e para ela
ficar ali no seu lugar.

7 A tampa de chumbo foi levantada, uma mulher
sentada dentro do efa.

8 Ele disse: é a maldade.
Lançou-a para o fundo do efa,
Tapou com chumbo.

9 Vi duas mulheres com vento nas asas como de
cegonha, e elevaram o efa.

10 Perguntei onde levam o efa.

11 Ele respondeu: para edificarem à mulher uma
casa na terra de Sinar (Iraque), logo que esteja
acabada.
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1 Vi um rolo voador
2 Ele pergunta o que vejo;
Vi um rolo voante,
Com 20/10 côvados
3 Ele diz:
É a maldição que sai por toda a terra, como
julgamento sobre o furto e juramento falso
4 YHWH dos exércitos diz:
Fá-la-ei sair
e entrar na casa do ladrão e do que jura falsamente
pelo meu Nome;
ficará consumindo madeira e pedras.
5 O mensageiro disse:
Vê o que sai.
6 Perguntei o que é. Ele respondeu: é um efa.
7 A tampa de chumbo foi levantada, uma mulher
sentada dentro do efa.
8 Ele disse: é a maldade.
Lançou-a para o fundo do efa,
Tapou com chumbo.
9 Vi duas mulheres com vento nas asas como de
cegonha, e elevaram o efa.
10 Perguntei onde levam o efa.
11 Ele respondeu: para edificarem à mulher uma
casa na terra de Sinar (Iraque), logo que esteja
acabada.

(1-2) Um rolo a voar com cerca de 10/5 metros

(3) É a maldição que atingir toda a terra como
julgamento do pecado.

(4) YHWH dos exércitos determinou-a.

(5-8) O efa tem uma tampa de chumbo e dentro
uma mulher que é a maldade colocada no fundo.

(9) Duas mulheres com vento nas asas como de
cegonha elevam o efa.
(10-11) O efa foi levado para colocar numa casa a
ser acabada no Iraque.

(1-2) Um rolo a voar com cerca de 10/5 metros
(3) É a maldição que atingir toda a terra como julgamento do pecado.
(4) YHWH dos exércitos determinou-a.
(5-8) O efa tem uma tampa de chumbo e dentro uma mulher que é a maldade colocada no fundo.
(9) Duas mulheres com vento nas asas como de cegonha elevam o efa.
(10-11) O efa foi levado para colocar numa casa a ser acabada no Iraque.
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