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Existem pessoas que não gostam 
muito de ler e precisam se esforçar para 
conseguir finalizar um livro ou mesmo 
um texto como este. Algumas delas 
tentam ler partes específicas de um li-
vro, algum capítulo qualquer, para ver 
se podem se interessar pela leitura. No 
entanto, para ter a compreensão de 
detalhes que estão mais à frente ou de 
citações que parecem surgir de repente 
nos capítulos intermediários, é neces-
sário ter lido o início da obra. A introdu-
ção carrega mais do que um simples ini-
ciar de assunto e pode revelar detalhes 
completamente necessários para o fim 
da história em questão. O Pentateuco é 
como esta introdução, e se torna ainda 
mais importante conhecê-lo sabendo 
que estamos inseridos em um contexto 
gentio, ocidental e bastante desconec-
tado das bases nas quais este importan-
te recorte bíblico está firmado. 

Veja abaixo algumas curiosidades 
sobre o Pentateuco:

• Apesar de aparecer em primeiro lu-
gar no cânon bíblico, os livros do Pen-
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tateuco não são os mais antigos em 
termos de ano de escrita. Segundo os 
estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia 
Sagrada é Jó, tendo sido escrito, prova-
velmente, na era patriarcal.

• O AT foi escrito inicialmente em 
língua hebraica, tendo alguns trechos 
em aramaico. A primeira tradução fei-
ta para o grego foi em 300 a.C, por 70 
sábios de Alexandre, no Egito. Essa tra-
dução passou a se chamar Septuaginta.

• Os livros do Pentateuco foram escri-
tos por Moisés, o grande legislador de 
Israel. Eles passaram a ser conhecidos 
como “a Lei de Moisés”.

• O Livro de Números tem esse nome 
porque o Senhor instruiu a Moisés para 
contar (ou numerar) todos os israelitas 
homens (Nm 1.3). Em hebraico, este li-
vro é chamado de “bamidbar”, que quer 
dizer “no deserto”.

• O Pentateuco cristão corresponde à 
Torá dos judeus.

• Quando Jesus falava da Lei, Ele se 
referia ao Pentateuco. “Não cuideis que 
vim destruir a lei ou os profetas(…)”, 
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Mt 5.17a. Esse trecho faz referência ao 
Pentateuco e aos livros proféticos.

• Para os judeus, a Torá não costu-
ma ter o formato de um livro comum, 
como em nosso país. Ela é feita em 
pergaminho e tem várias páginas 
(geralmente entre 62 e 84 no total), 
que são costuradas para formar um 
longo rolo. As páginas ficam presas 
a duas hastes de madeira, chamadas 
“atzei chaim” — ou “árvores da vida”, 
em hebraico.

Jesus no Pentateuco:
• Logo nos primeiros capítulos de Gê-

nesis, após a Queda do homem, encon-
tramos a promessa sobre Aquele que 
esmagaria a serpente (Gn 3.15).

• A promessa de Deus a Abraão de 
que derramaria bênçãos sobre sua des-
cendência estava diretamente ligada 
à vinda e à obra redentora do Messias. 
Ele é o grande descendente de Abraão, 
pelo qual todas as nações são abençoa-
das (Gn 12.3; 18.18; 22.18; Gl 3.18).

• A palavra Cristo, em português, é 
simplesmente uma transliteração da 
palavra grega christos, usada na tradu-
ção grega do AT hebraico para a palavra 
Mashiach, ou Messias. 

• Referências em Gênesis - Descen-
dente da Mulher (Gn 3.15); Melquisede-
que (Gn 14.18);

• Referências em Êxodo - A Fenda da 
Penha (Êx 33.22); Maná (Êx 16.15); 

• Referências em Levítico - O Bode 
Expiatório (Lv 16.8; Jo 11.49-52); O Pre-
ço do Seu Resgate (Lv 25.52); 

• Referências em Números - Estrela 
que Procede de Jacó́ (Nm 24.17); O Ce-
tro de Israel (Nm 24.17);

• Referências em Deuteronômio - A 
Rocha da Sua Salvação (Dt 32.15); Deus 
Eterno (Dt 33.27).

Não perca a chance de estudar esses 
livros, que são tão importantes na com-
preensão das Escrituras como um todo.


