
SUPLEMENTOS
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AUTORES DO NOVO TESTAMENTO

Judas

Judeu

Judeu/
romano

Grego

Judeu

Judeu

Judeu

Judeu

Judeu

Cafarnaum

Jerusalém

Antioquia

Betsaida ou
Cafarnaum

Tarso

Nazaré

Betsaida

Nazaré

Coletor de
impostos

Missionário

Médico

Pescador

Fazedor de
tendas

Carpinteiro?

Pescador

Carpinteiro?

Apóstolo de
Jesus Cristo

Discípulo de
Pedro

Discípulo de
Paulo

Apóstolo de
Jesus Cristo

Apóstolo de
Jesus Cristo

Irmão de
Jesus Cristo

Apóstolo de
Jesus Cristo

Irmão de
Jesus Cristo

28

16

52

50

87
(100)*

5

8

1

1.071

678

2.158

1.414

2.033
(2.336)*

108

166

25

Evangelho
de Mateus

Evangelho
de Marcos

Evangelho
de Lucas
Atos dos
Apóstolos

Evangelho
de João
1João
2João
3João
Apocalipse

Romanos
1Coríntios
2Coríntios
Gálatas
Efésios
Filipenses
Colossenses
1Tessaloni-
censes
2Tessaloni-
censes
1Timóteo
2Timóteo
Tito
(Hebreus?)

Tiago

1Pedro
2Pedro

Judas

* Caso consideremos Paulo o autor de Hebreus.

Livros
escritos

Versículos
escritos

Capítulos
escritos

Relaciona-
mentos

OcupaçãoCidade
natal

Naciona-
lidade

Nome

Mateus

Marcos

Lucas

João

Paulo

Tiago

Pedro
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OS TEMAS DAS CARTAS DO NOVO TESTAMENTO

Romanos

1Coríntios

2Coríntios

Gálatas

Efésios

Filipenses

Colossenses

1Tessalonicenses

2Tessalonicenses

Justiça de Deus

Correção do modo
de  vida carnal

Paulo defende seu
ministério

Liberdade da lei

A edificação do
Corpo de Cristo

Viver é Cristo

A preeminência de
Cristo

A santidade à luz da
volta de Cristo

Esclarecimentos
sobre o  Dia do
Senhor

Retrata o evangelho desde a condenação até a justificação, santificação e
glorificação (1—8). Apresenta o plano de Deus para judeus e gentios
(9—11) e exortações práticas aos cristãos (12—16).

Corrige os problemas de facções, imoralidade, processos judiciais e abu-
sos na ceia do Senhor (1—6). Responde a questões acerca do casamen-
to, de carnes oferecidas a ídolos, do culto público e da ressurreição
(7—16).

Defende o caráter, chamado e credenciais de Paulo como apóstolo. A
maioria havia se arrependido de sua rebelião contra ele, mas ainda havia
uma minoria impenitente.

Refuta o erro do legalismo que havia seduzido as igrejas da Galácia.
Demonstra a superioridade da graça em relação à lei, engrandece a vida
de liberdade em contraste com o legalismo e a licenciosidade.

Exalta a posição do cristão em Cristo (1—3) e exorta os leitores a manter
o desenvolvimento espiritual baseado em sua riqueza espiritual (4—6).

Paulo dá as últimas notícias sobre seu encarceramento e insta os leitores
a viverem em união, humildade e piedade.

Mostra a preeminência de Cristo na criação, redenção e nos relaciona-
mentos da vida. Em Cristo, o salvo tem plenitude e não precisa de mais
nada.

Paulo elogia os tessalonicenses por sua fé e lembra-os de suas motiva-
ções e preocupações em relação a eles. Exorta-os a ter uma vida pura e
ensina-os acerca da vinda do Senhor.

Paulo corrige conclusões equivocadas acerca do Dia do Senhor, explica
o que deve anteceder esse grande acontecimento e exorta seus leitores a
permanecerem diligentes.

AS CARTAS DE PAULO ÀS IGREJAS
TemaLivro Palavras-chave

1Timóteo

2Timóteo

Tito

Filemom

Manual de liderança
para igrejas

Perseverança no
ministério

Manual de conduta
para igrejas

Alforria

Paulo aconselha Timóteo acerca de problemas relacionados a falsos mes-
tres, oração em público, o papel das mulheres e os requisitos para presbí-
teros e diáconos.

Um manual de combate cujo objetivo era edificar e encorajar Timóteo a
ser ousado e firme diante das dificuldades da batalha espiritual.

Relaciona os requisitos para presbíteros e instrui Tito quanto a seus deve-
res em relação aos diferentes grupos nas igrejas.

Paulo insta Filemom a perdoar Onésimo e não considerá-lo mais um
escravo, e, sim, um irmão em Cristo.

AS CARTAS DE PAULO A INDIVÍDUOS
TemaLivro Palavras-chave
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Hebreus

Tiago

1Pedro

2Pedro

1João

2João

3João

Judas

Apocalipse

A superioridade
de Cristo

Fé operante

Sofrer por Cristo

Advertência sobre
falsos mestres

Comunhão com
Deus

Evitar a comunhão
com falsos mestres

Desfrutar comunhão
com os irmãos

Batalhar pela fé

Revelação do Cristo
vindouro

Mostra a superioridade da pessoa, do sacerdócio e poder de Cristo sobre
todos que o antecederam e incentiva os leitores a amadurecerem e se
consolidarem na fé.

Uma lista prática de características da fé verdadeira escrita para exortar os
leitores cristãos judeus de Tiago a examinar a realidade de sua fé.

Consola e aconselha aqueles que estão sendo injuriados por sua fé em
Cristo. Incentiva-os a desenvolver uma atitude de submissão diante de seu
sofrimento.

Trata das oposições internas na forma de falsos mestres que estavam con-
duzindo os cristãos a erros de crença e conduta. Pedro insta seus leitores a
crescerem no conhecimento de Cristo.

Explora as dimensões da comunhão entre os remidos e Deus. Os cristãos
devem andar na luz de Deus, manifestar seu amor e permanecer no Senhor.

João elogia seus leitores por permanecerem firmes na verdade apostólica e
lembra-os de andar em amor e evitar falsos mestres.

João agradece a Gaio a hospitalidade que esse irmão oferecia a mestres
itinerantes que ensinavam a verdade, em contraste com Diótrefes, que os
rejeitava e levava outros a fazerem o mesmo.

Esta descrição dos falsos mestres revela sua conduta e caráter e prediz seu
julgamento. Judas incentiva seus leitores a se edificarem na verdade e a
batalhar com afinco pela fé.

O Cristo glorificado transmite sete mensagens à igreja (1—3). Visões de
julgamento incomparável sobre a humanidade rebelde são sucedidas da
segunda vinda (4—19). O Apocalipse conclui com uma descrição do novo
céu e nova terra e das maravilhas da nova Jerusalém (20—22).

CARTAS DE OUTROS AUTORES
TemaLivro Palavras-chave

Extraído de Visual Survey of the Bible. Reimpresso com permissão do autor.

Os temas das cartas do Novo Testamento
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HARMONIA DOS EVANGELHOS

MateusData

Introdução de Lucas

Estado pré-encarnado de Cristo

Genealogia de Jesus Cristo

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

1:1-17

1:1-4

3:23-38

1:1-18

At 1:1

Hb 1:1-14
Rt 4:18-22
1Cr 1:1-4

MateusData

(1) Anunciação do nascimento
de João Batista

(2) Anunciação do nascimento
de Jesus à virgem

(3) Cântico de Isabel a Maria

(4) Cântico de louvor de Maria

(5) Nascimento, infância e
propósitos para o futuro de
João Batista

(6) Anunciação do nascimento
de Jesus a José

(7) Nascimento de Jesus Cristo

(8) Proclamação realizada pelos
anjos

(9) Visita dos pastores para
prestar culto

(10) Circuncisão de Jesus

(11) Primeira visita ao templo:
Ana e Simeão reconhecem o
Messias

(12) Visita dos magos

(13) Fuga para o Egito e massa-
cre dos meninos

(14) Regresso a Nazaré

(15) Infância de Jesus

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

1:18-25

1:24-25

2:1-12

2:13-18

2:19-23

1:5-25

1:26-38

1:39-45

1:46-56

1:57-80

2:1-7

2:8-14

2:15-20

2:21

2:22-38

2:39

2:40,51

Nm 6:3

Is 7:14

Sl 103:17

Ml 3:1

Is 9:6-7

Is 7:14

1Tm 3:16

Lv 12:3

Êx 13:2
Lv 12

Nm
24:17

Jr 31:15

Dezessete acontecimentos associados ao nascimento, à infância e à adolescência de Jesus e João Batista

7 a.C.

7 ou 6
a.C.

c. 5 a.C.

5 a.C.

5-4 a.C.

4 a.C.

Após
7-8 d.C.

Jerusalém
(templo)

Nazaré

Região mon-
tanhosa da
Judéia

Judéia

Nazaré

Belém

Próximo de
Belém

Belém

Belém

Jerusalém

Jerusalém e
Belém

Belém, Jeru-
salém e Egito

Nazaré
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c. 27
d.C.

27 d.C.

MateusData

(16) Aos 12 anos de idade,
Jesus visita o templo

(17) Relato da adolescência e
vida adulta de Jesus (período de
18 anos)

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

2:41-50

2:51-52

Dt 16:1-8

1Sm 2:26

Jerusalém

Nazaré

MateusData

Início do ministério de João

Sua pessoa e mensagem

Sua descrição de Jesus

Sua coragem

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

3:1

3:2-12

3:11-12

14:4-12

3:1-2

3:3-14

3:15-18

3:19-20

1:19-28

1:26-27

Ml 3:1

Is 40:3

At 2:38

Fatos referentes a João Batista

c. 25-27
d.C.

Deserto da
Judéia

1:1-4

1:2-8

1:7-8

MateusData

(1) Batismo de Jesus

(2) Tentação de Jesus

(3) Chamado dos primeiros
discípulos

(4) O primeiro milagre

(5) A primeira estada em Cafar-
naum

(6) A primeira purificação do
templo

(7) Recepção em Jerusalém

(8) Nicodemos é instruído
sobre o novo nascimento

(9) Ministério conjunto com
João

(10) Partida para a Galiléia

(11) Mulher samaritana junto
ao poço de Jacó

(12) Retorno à Galiléia

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

3:13-17

4:1-11

4:12

3:21-23

4:1-13

4:14

4:15

1:29-34

1:35-51

2:1-11

2:12

2:13-22

2:23-25

3:1-21

3:22-30

4:1-4

4:5-42

4:43-45

Sl 2:7

Sl 91:11

Sl 69:9

Nm 21:8-9

Js 24:32

Doze acontecimentos do início do ministério de Jesus

Rio Jordão

Deserto

Além do
Jordão

Caná da
Galiléia

(Cafarnaum é
“sua” cidade)

Jerusalém

Judéia

Judéia

Judéia

Judéia

Samaria

1:9-11

1:12-13

1:14

1:15

Dezessete acontecimentos associados ao nascimento, à infância e à adolescência de Jesus e João Batista

Harmonia dos evangelhos
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27 d.C.

c. 27 d.C.

28 d.C.

MateusData

(1) Cura filho de um oficial do
rei

(2) Rejeição em Nazaré

(3) Mudança para Cafarnaum

(4) Quatro novos pescadores de
homens

(5) Cura de um endemoninha-
do no sábado

(6) Cura da sogra de Pedro;
cura de outros

(7) Primeira viagem de pregação
na Galiléia

(8) Cura de um leproso e acon-
tecimentos relacionados

(9) Cura de um paralítico

(10) Chamado de Mateus;
refeição com publicanos e peca-
dores

(11) Defesa dos discípulos por
meio de uma parábola

(12) Segunda Páscoa em Jerusa-
lém; cura de um paralítico

(13) Controvérsia acerca do
sábado é desencadeada quando
discípulos colhem espigas

(14) Cura do homem da mão
ressequida causa outra contro-
vérsia acerca do sábado

(15) Cura de multidões

(16) Escolha dos doze apósto-
los depois de uma noite de
oração

(17) Sermão do Monte

(18) Cura do servo do centurião

(19) Ressurreição do filho da
viúva

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

8:14-17

4:23-25

8:1-4

9:1-8

9:9-13

9:14-17

12:1-8

12:9-14

12:15-21

5:1—
7:29

8:5-13

4:16-30

5:1-11

4:31-37

4:38-41

4:42-44

5:12-16

5:17-26

5:27-32

5:33-39

6:1-5

6:6-11

6:17-19

6:12-16

6:20-49

7:1-10

7:11-17

4:46-54

5:1-47

Is 61:1-2

Is 9:1-2

Sl 33:9

Is 53:4

Lv 13:49

Rm 3:23

Os 6:6

Êx 20:10

Dt 5:14

Is
49:12-13

Jó 19:25

27-29 d.C.
Cinqüenta e cinco acontecimentos do ministério de Jesus na Galiléia

Caná

Nazaré

Cafarnaum

Mar da Gali-
léia

Cafarnaum

Cafarnaum

Galiléia

Galiléia

Cafarnaum

Cafarnaum

Cafarnaum

Jerusalém

A caminho da
Galiléia

Galiléia

Mar da Gali-
léia

Próximo a
Cafarnaum

Próximo a
Cafarnaum

Cafarnaum

Naim

1:16-20

1:21-28

1:29-34

1:35-39

1:40-45

2:1-12

2:13-17

2:18-22

2:23-28

3:1-6

3:7-12

3:13-19

4:13-17

4:18-22

Harmonia dos evangelhos
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28 d.C.

Prima-
vera de
29 d.C.

MateusData

(20) Resposta à pergunta de
João

(21) Repreensão das cidades
privilegiadas

(22) Mulher pecadora unge
Jesus

(23) Outra viagem pela Galiléia

(24) Jesus é acusado de blasfê-
mia

(25) A resposta de Jesus àqueles
que pedem um sinal

(26) Mãe e irmãos pedem uma
audiência

(27) Jesus conta parábolas:
semeador, sementes, joio, grão
de mostarda, fermento, tesouro,
pérola, rede de pesca e candeia

(28) Jesus acalma o mar

(29) Cura do endemoninhado
gadareno

(30) Ressurreição da filha de
Jairo; cura da mulher com he-
morragia

(31) Cura de dois cegos

(32) Cura de um mudo ende-
moninhado

(33) Segunda rejeição de Cristo
em Nazaré

(34) Envio dos doze

(35) Herodes manda decapitar
João Batista

(36) Regresso dos doze; Jesus se
retira; cinco mil são alimentados

(37) Jesus anda sobre as águas

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

11:2-19

11:20-30

12:22-37

12:38-45

12:46-50

13:1-52

8:23-27

8:28-34

9:18-26

9:27-31

9:32-34

13:53-58

9:35—
11:1

14:1-12

14:13-21

14:22-33

7:18-35

7:36-50

8:1-3

11:14-23

11:24-26,
29-36

8:19-21

8:4-18

8:22-25

8:26-39

8:40-56

9:1-6

9:7-9

9:10-17 6:1-14

6:15-21

Ml 3:1

Gn 19:24

Jl 3:13

1Co 9:14

27-29 d.C.
Cinqüenta e cinco acontecimentos do ministério de Jesus na Galiléia

Galiléia

Casa de Si-
mão em
Cafarnaum

Galiléia

Cafarnaum

Cafarnaum

Cafarnaum

Junto ao mar
da Galiléia

Mar da Gali-
léia

Margem leste
da Galiléia

Nazaré

Galiléia

Próximo a
Betsaida

Mar da Gali-
léia

3:20-30

3:31-35

4:1-34

4:35-41

5:1-20

5:21-43

6:1-6

6:6-13

6:14-29

6:30-44

6:45-52

Harmonia dos evangelhos



1034

29 d.C.

c. setem-
bro de
29 d.C.

MateusData

(38) Cura dos enfermos de
Genesaré

(39) Perda de popularidade na
Galiléia

(40) Ataque às tradições

(41) Jesus se retira para a Fení-
cia; cura da filha da mulher siro-
fenícia

(42) Cura de enfermos

(43) Quatro mil são alimentados

(44) Ataque dos fariseus se
intensifica

(45) Advertência acerca do
fermento dos fariseus; cura de
um cego

(46) Pedro confessa que Jesus é
o Cristo

(47) Jesus prediz sua morte

(48) Promessa do reino

(49) Transfiguração

(50) Cura de um epiléptico

(51) Jesus volta a falar de sua
morte e ressurreição

(52) Pagamento dos impostos

(53) Discípulos discutem sobre
grandeza; Jesus a define; tam-
bém fala de paciência, lealdade
e perdão

(54) Jesus rejeita o conselho de
seus irmãos

(55) Partida da Galiléia; rejeição
pelos samaritanos

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

14:34-36

15:1-20

15:21-28

15:29-31

15:32-39

16:1-4

16:5-12

16:13-20

16:21-26

16:27-28

17:1-13

17:14-21

17:22-23

17:24-27

18:1-35

19:1

9:18-21

9:22-25

9:26-27

9:28-36

9:37-42

9:43-45

9:46-62

9:51-56

6:22-71;
7:1

7:2-9

7:10

Is 54:13

Êx 21:17

Jr 5:21

Pv 24:12

Is 42:1

Êx
30:11-15

27-29 d.C.
Cinqüenta e cinco acontecimentos do ministério de Jesus na Galiléia

Genesaré

Cafarnaum

Fenícia

Decápolis

Decápolis

Magadã

Próximo de
Cesaréia de
Filipe

Cesaréia de
Filipe

Monte desco-
nhecido

Monte da
transfiguração

Galiléia

Cafarnaum

Cafarnaum

Galiléia

6:53-56

7:1-23

7:24-30

7:31-37

8:1-9

8:10-13

8:14-26

8:27-30

8:31-37

9:1

9:2-13

9:14-29

9:30-32

9:33-50

Harmonia dos evangelhos
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MateusData

(1) Festa dos Tabernáculos

(2) Mulher adúltera é perdoada

(3) Cristo, a luz do mundo

(4) Fariseus não conseguem
aceitar a profecia e, portanto,
tentam destruir o profeta

(5) Cura de um cego de nas-
cença; conseqüências dessa
cura

(6) Parábola do Bom Pastor

(7) A comissão dos setenta

(8) Intérprete da Lei ouve a
história do bom samaritano

(9) A hospitalidade de Marta e
Maria

(10) Outra lição sobre oração

(11) Jesus é acusado de ter
ligação com Belzebu

(12) Julgamento contra os escri-
bas e fariseus

(13) Jesus trata da hipocrisia,
cobiça, preocupação e vigilância

(14) Quem não se arrepender
morrerá

(15) Figueira sem frutos

(16) Cura de uma mulher enfer-
ma no sábado

(17) Parábolas do grão de mos-
tarda e do fermento

(18) Festa da Dedicação

(19) Jesus se retira para além do
Jordão

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

29-30 d.C.
Quarenta e dois acontecimentos do ministério de Jesus na Judéia e Peréia

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém
(templo)

Jerusalém

Jerusalém

Provavelmen-
te na Judéia

Judéia (?)
Betânia

Judéia (?)

Provavelmen-
te na Peréia

Jerusalém

Outubro
29 d.C.

29 d.C.

29 d.C.

Inverno
de 29 d.C.

10:1-24

10:25-37

10:38-42

11:1-13

11:14-36

11:37-54

12:1-59

13:1-5

13:6-9

13:10-17

13:18-21

7:2, 11-52

7:53—
8:11

8:12-20

8:12-59

9:1-41

10:1-21

10:22-39

10:40-42

Lv 20:10

Is 6:9

Mq 6:8

Mq 7:6

Dt
5:12-15

Sl 82:6

Harmonia dos evangelhos
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MateusData

(20) Jesus começa a ensinar
sobre a volta a Jerusalém; refere-
se especificamente a Herodes

(21) Refeição na casa de um
fariseu é ocasião para a cura de
um hidrópico; parábolas do boi,
dos melhores lugares e da gran-
de ceia

(22) Exigências do discipulado

(23) Parábolas: ovelha perdida,
dracma perdida e filho pródigo

(24) Parábolas: administrador
infiel, o rico e o mendigo

(25) Lições sobre serviço, fé,
influência

(26) Ressurreição de Lázaro

(27) Reação a esse milagre;
Jesus se retira

(28) Início da última jornada a
Jerusalém passando por Samaria
e pela Galiléia

(29) Cura de dez leprosos

(30) Lições sobre a vinda do
reino

(31) Parábolas: viúva persisten-
te, o fariseu e o publicano

(32) Doutrina acerca do divór-
cio

(33) Jesus abençoa as crianças;
objeções

(34) O jovem rico

(35) Trabalhadores da hora
undécima

(36) Jesus prediz sua morte e
ressurreição

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

29-30 d.C.
Quarenta e dois acontecimentos do ministério de Jesus na Judéia e Peréia

Peréia

Peréia

Da Peréia para
Betânia

Samaria,
Galiléia

Peréia

Peréia

Próximo ao
rio Jordão

19:1-12

19:13-15

19:16-30

20:1-16

20:17-19

10:1-12

10:13-16

10:17-31

10:32-34

30 d.C.

13:22-35

14:1-24

14:25-35

15:1-32

16:1-31

17:1-10

17:11

17:12-19

17:20-37

18:1-14

18:15-17

18:18-30

18:31-34

11:1-44

11:45-54

Sl 6:8

1Pe 2:25

Lv
13:45-46

Gn 6—7

Dt 24:1-4;
Gn
2:23-25

Sl 131:2

Êx
20:1-17

Sl 22

Harmonia dos evangelhos
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MateusData

(37) Ambição de Tiago e João

(38) Cura do cego Bartimeu

(39) Conversa com Zaqueu

(40) Parábola: as minas

(41) Regresso à casa de Marta e
Maria

(42) Plano para matar Lázaro

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

29-30 d.C.
Quarenta e dois acontecimentos do ministério de Jesus na Judéia e Peréia

Jericó

Jericó

Jericó

Betânia

Betânia

20:20-28 10:35-45

10:46-52 18:35-43

19:1-10

19:11-27

11:55—
12:1

12:9-11

MateusData

(1) Entrada triunfal

(2) Maldição da figueira; purifi-
cação do templo

(3) Recompensas pelos sacrifí-
cios

(4) Figueira seca serve de teste-
munho

(5) Sinédrio interroga Jesus;
recebem a resposta em parábo-
las: dois filhos; festa de bodas

(6) Tributo a César

(7) Saduceus perguntam sobre
a ressurreição

(8) Fariseus perguntam sobre os
mandamentos

(9) Jesus e Davi

(10) O último sermão de Jesus

(11) As duas moedas da viúva

(12) Jesus fala sobre o futuro

(13) Parábolas: dez virgens,
talentos, dia do julgamento

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

Primavera de 30 d.C.
Quarenta e um acontecimentos da última semana de ministério de Jesus em Jerusalém

Betânia, Jeru-
salém, volta
para Betânia

Betânia para
Jerusalém

Jerusalém

Betânia para
Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Monte das
Oliveiras

Monte das
Oliveiras

19:28-44

19:45-48

20:1-19

20:20-26

20:27-40

20:41-44

20:45-47

21:1-4

21:5-36

12:12-19

12:20-50

Zc 9:9

Jr 7:11

Is 6:10

Is 5:1-2

Êx 3:6

Sl 110:1

Lv 27:30

Dn 12:1

Zc 14:5

Domingo

Segunda

Terça

21:1-9

21:10-19

21:20-22

21:23—
22:14

22:15-22

22:23-33

22:34-40

22:41-46

23:1-39

24:1-51

25:1-46

11:1-11

11:12-18

11:19-26

11:27—
12:12

12:13-17

12:18-27

12:28-34

12:35-37

12:38-40

12:41-44

13:1-37

Harmonia dos evangelhos
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12:2-8

13:1-20

13:21-30

13:31-38

14:1—
17:26

18:1

18:2-12

18:12-14,
19-23

18:24

18:15-18,
25-27

18:28-38

18:39—
19:16

22:1-2

22:3-6

22:7-13

22:14-16,
24-30

22:21-23

22:31-38

22:17-20

22:39-46

22:47-53

22:54,
63-65

22:54-62

22:66-71

23:1-7

23:6-12

23:13-25

14:1-2

14:3-9

14:10-11

14:12-16

14:17

14:18-21

14:27-31

14:22-25

14:26,
32-42

14:43-52

14:53,
55-65

14:54,
66-72

15:1

15:1-5

15:6-15

26:1-5

26:6-13

26:14-16

26:17-19

26:20

26:21-25

26:31-35

26:26-29

26:30,
36-46

26:47-56

26:57,
59-68

26:58,
69-75

27:1

27:3-10

27:2,
11-14

27:15-26

MateusData

(14) Jesus prediz a data da
crucificação

(15) É ungido por Maria na casa
de Simão

(16) Judas propõe a traição

(17) Preparativos para a Páscoa

(18) Refeição de Páscoa; re-
preensão por causa da inveja

(19) Jesus lava os pés dos discí-
pulos

(20) Judas é revelado; abando-
na Jesus

(21) Jesus adverte sobre mais
deserções; declarações de leal-
dade

(22) Instituição da ceia do
Senhor

(23) Último discurso aos após-
tolos e oração de intercessão

(24) Angústia no Getsêmani

(25) Traição, prisão, deserção
dos discípulos

(26) Interrogatório perante Anás

(27) Interrogado perante Caifás
e o Sinédrio; injúrias

(28) Pedro nega Jesus três vezes

(29) Condenação pelo Sinédrio

(30) Suicídio de Judas

(31) Primeira audiência com
Pilatos

(32) Jesus perante Herodes

(33) Segunda audiência com
Pilatos

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

Primavera de 30 d.C.
Quarenta e um acontecimentos da última semana de ministério de Jesus em Jerusalém

Betânia

Jerusalém

Jerusalém

Cenáculo

Cenáculo

Cenáculo

Cenáculo

Jerusalém

Monte das
Oliveiras

Getsêmani

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Zc 11:12

Êx
12:14-28

Sl 41:9

Zc 13:7

1Co
11:23-34

Sl 35:19

Sl 42:6

Lv 24:16

Sl 110:1

At
1:18-19

Dt 21:6-9

Quinta

Quinta à
tarde

Quinta-
sexta

Sexta

Harmonia dos evangelhos



1039

Amanhecer
do primeiro
dia da sema-
na (domin-
go, “dia do
Senhor”)

Domingo à
tarde

Domingo ao
anoitecer

Uma sema-
na depois

19:16-17

19:18-27

19:28-30

19:31-37

23:26-33

23:33-43

23:44-46

23:45,
47-49

23:50-56

23:55-56

15:16-19

15:20-23

15:24-32

15:33-37

15:38-41

15:42-46

15:47

27:27-30

27:31-34

27:35-44

27:45-50

27:51-56

27:57-60

27:61-66

MateusData

(34) Escárnio dos soldados
romanos

(35) Levado ao Gólgota

(36) Seis acontecimentos duran-
te as três primeiras horas na cruz

(37) As três últimas horas na
cruz

(38) Acontecimentos relaciona-
dos à morte de Jesus

(39) Jesus é sepultado

(40) O túmulo é selado

(41) Mulheres observam

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

Primavera de 30 d.C.
Quarenta e um acontecimentos da última semana de ministério de Jesus em Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Calvário

Calvário

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Sl 69:21

Sl 22:18

Sl 22:1

Êx 12:46

Êx
20:8-11

Sexta-
sábado

MateusData

(1) Mulheres visitam o tú-
mulo

(2) Pedro e João vêem o
túmulo vazio

(3) Jesus aparece a Maria
Madalena

(4) Jesus aparece a outras
mulheres

(5) Guardas relatam a ressur-
reição

(6) Jesus aparece a dois discí-
pulos no caminho para
Emaús

(7) Jesus aparece a dez discí-
pulos

(8) Jesus aparece aos discípu-
los quando Tomé está presente

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

30 d.C.
Doze acontecimentos do período entre a ressurreição e a ascensão

Próximo a
Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

Jerusalém

24:1-11

24:12

24:13-35

24:36-43

20:1-10

20:11-18

20:19-25

20:26-31

1Co 15:5

1Co 15:6

28:1-10

28:9-10

28:11-15

28:16-20

16:1-8

16:9-11

16:12-13

16:14

Harmonia dos evangelhos
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CALENDÁRIO JUDAICO

Os 40 dias
antes da
ascensão

MateusData

(9) Jesus aparece a sete discí-
pulos junto ao mar da Galiléia

(10) Jesus aparece a qui-
nhentos discípulos

(11) Grande comissão

(12) Ascensão

Acontecimento Lugar
Referên-
cias rela-
cionadas

JoãoLucasMarcos

30 d.C.
Doze acontecimentos do período entre a ressurreição e a ascensão

Galiléia

Monte na
Galiléia

Monte das
Oliveiras

24:44-49

24:50-53

21:1-25

1Co 15:6

At 1:4-11

16:15-18

16:19-20

28:16-20

Calendário judaico
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Belém, Israel. A cidade é altamente significati-
va para todos os cristãos por ter sido o local de
nascimento de Jesus de Nazaré.
“© Asta Plechavièiute | Dreamstime.com”

Vista panorâmica de Belém, tendo ao fundo a
Igreja da Natividade de Cristo.

“© Ingrid Klimbek-lebedev | Dreamstime.com”

BELÉM
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MINISTÉRIO NA GALILÉIA
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ACONTECIMENTOS NO MINISTÉRIO DE CRISTO
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“© Gilad Levy | Dreamstime.com”

MAR DA GALILÉIA
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O JULGAMENTO E A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS:
LOCAIS EM JERUSALÉM



1047

Réplica do exterior do túmulo em que Jesus foi
enterrado e ressuscitou.
“© Glenda Powers | Dreamstime.com”

O TÚMULO
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DA RESSURREIÇÃO À ASCENSÃO: APARECIMENTOS  DE CRISTO
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PROFECIAS DO MESSIAS CUMPRIDAS EM JESUS CRISTO



1050 Profecias do Messias cumpridas em Jesus Cristo
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JERUSALÉM

Esboço de Jerusalém nos tempos do Novo Testamento segundo a concepção do artista. O belo templo
construído por Herodes aparece na estrutura quadrada murada, ao fundo.
Foto: Amsterdan Bible Museum.



1058

HISTÓRIA DA IGREJA PRIMITIVA

PANORAMA DE ATOS DOS APÓSTOLOS
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Vista de Atenas, Grécia, tendo o Areópago ao fundo.
“© Cornelia Togea | Dreamstime.com”

“© Phillip Gray | Dreamstime.com”

O AREÓPAGO

O GRANDE TEATRO DE ÉFESO
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A PRIMEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO
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A SEGUNDA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO
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A TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO
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O JULGAMENTO E A PRISÃO DE PAULO
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“© Pierdelune | Dreamstime.com”

A ILHA DE PATMOS



PESSOAS E LUGARES DA BÍBLIA

Este artigo identifica os lugares e as pessoas de mais
destaque cujo nome ocorre nas Escrituras, excetuados
os livros deuterocanônicos. Os nomes se encontram
em ordem alfabética, conforme a grafia da versão
Almeida Revista e Atualizada. Pessoas e lugares com
o mesmo nome são tratados em verbetes separados,
sendo o nome da pessoa apresentado em primeiro
lugar. Grafias diferentes são indicadas entre colche-
tes [ ] e seu significado, entre parênteses ( ). Abaixo
de cada verbete, distinguimos indivíduos ou luga-
res de mesmo nome com colchetes e negrito, por
exemplo, [1]; [2]; e assim por diante. Na seqüência,
apresentamos a descrição do verbete com várias pas-
sagens bíblicas onde ocorre. (Nem todos os versícu-
los são indicados. Se o leitor procura uma passagem
não citada, deve escolher o nome que mais se apro-
xima da pessoa ou lugar em questão.)

Não procuramos especificar a nacionalidade das
pessoas (p. ex., gileadita, paltita etc.). Várias desig-
nações se referem aos ancestrais dos indivíduos. Ou-
tras indicam sua cidade, província ou seu clã. Em mui-
tos casos, podemos apenas conjeturar o significado
pretendido.

Os significados dos nomes não são categóricos,
mas apenas possibilidades interessantes.

Vários lugares e pessoas têm o mesmo nome nas
Escrituras. Por vezes, não há como definir se um in-
divíduo ou lugar mencionado em dois ou mais livros
é o mesmo em todos os casos. No mundo antigo, as
pessoas geralmente eram conhecidas por mais de
um nome. Muitos nomes de lugares são pré-israeli-
tas, e sua história é obscura e incerta. Um mesmo lu-

gar pode ter sido chamado de várias formas ao lon-
go da história (p. ex., Ararate e Armênia). Essas de-
signações diferentes encontram-se agrupadas sob o
nome bíblico mais conhecido, juntamente com outros
nomes associados a ele por referência cruzada. A
maioria dos nomes de lugares bíblicos da antiguida-
de é acompanhada do nome atual.

Ao longo do processo de transmissão, copistas das
Escrituras cometeram alguns deslizes, grafando o
mesmo nome de duas maneiras. Na maioria dos ca-
sos, faltam dados para determinar a grafia correta.

Encontramos variações e contrações de nomes em
todo o texto bíblico. O que para os leitores antigos
provavelmente não causava grande dificuldade, para
nós é um elemento complicador. Em muitos casos, a
palavra hebraica se refere tanto a uma pessoa quan-
to a um lugar.

As genealogias hebraicas estão abreviadas em vá-
rias passagens. Por vezes, é difícil distinguir uma pes-
soa de seu antepassado. Ademais, há o problema de
harmonizar as listas abreviadas com as listas comple-
tas, pois ou os nomes na lista abreviada são indepen-
dentes da lista completa ou já estão incluídos nesta
última. Em outras palavras, podemos encontrar a
mesma pessoa ou duas pessoas diferentes nas duas
listas.

Em alguns casos, nossas versões em português
usam a mesma palavra para transliterar vários nomes
hebraicos semelhantes. Quando isso ocorre, registra-
mos um verbete separado para cada nome hebrai-
co (p. ex., Joás).

A
Abdom (“serviço, servil”). [1] Juiz de Israel por oito

anos (Jz 12:13,15). Veja Bedã. [2] Um dos descen-
dentes de Benjamim que habitavam em Jerusalém
(1Cr 8:23). [3] Primogênito de Jeiel, mencionado em
Crônicas (1Cr 8:30; 9:36). [4] Um dos homens envia-
dos a Hulda para indagar sobre o significado da Lei
(2Cr 34:20). É chamado de Acbor em 2Reis 22:12.
Possivelmente a mesma pessoa identificada em [2].

Abdom (“servil”), uma cidade pertencente à tribo de
Aser, hoje chamada Khirbet Abdeh (Js 21:30; 1Cr
6:74). Também foi chamada de Hebrom. Veja He-
brom [2], a cidade.

Abede-Nego (“servo de Nebo; servo de Ishtar”), nome
dado a Azarias, um dos três amigos de Daniel leva-
dos cativos à Babilônia. Foi lançado na fornalha
(Dn 1:7; 2:49; 3:12-30).

Abel (“respiração, vapor; pastor”), segundo filho de
Adão e Eva. Foi assassinado por seu irmão Caim
(Gn 4:1-10; Hb11:4; 12:24).

Abel-Queramim, local a leste do rio Jordão, lugar da
batalha onde Jefté derrotou o exército comandan-
do por Amom (Jz 11:33).

Abi-Albom (“pai poderoso”), um dos “homens valen-
tes” de Davi (2Sm 23:31). Também chamado de
Abiel (1Cr 11:32).

Abias (“Jeová é meu pai”). [1] Um dos filhos de Sa-
muel e juiz perverso em Israel (1Sm 8:2; 1Cr 6:28).
[2] Esposa de Hezrom (1Cr 2:24). [3] Filho de
Roboão e sucessor ao trono de Judá. Antepassado
de Cristo (1Cr 3:10; 2Cr 11:20—14:1; Mt 1:7). [4]
Sétimo filho de Bequer, filho de Benjamim (1Cr
7:8). [5] Descendente de Arão designado por Davi
para servir no tabernáculo, de acordo com o sorteio
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dos turnos sacerdotais (1Cr 24:10; cf. Lc 1:5). [6]
Um dos filhos de Jeroboão I, rei de Israel (1Rs
14:1-8). [7] Um dos sacerdotes na época de Jere-
mias que selou a aliança com Deus (Ne 10:7). Pos-
sivelmente o mesmo sacerdote mencionado em
Neemias 12:1,4,17.

Abiasafe [Ebiasafe] (“meu pai ajuntou”), levita cujos
descendentes foram porteiros do tabernáculo (Êx
6:24; 1Cr 6:23; 9:19).

Abiatar (“pai de excelência ou preeminência”), sumo
sacerdote no tempo de Davi e único sacerdote que
escapou do massacre ordenado por Saul em Nobe.
Foi deposto por Salomão (1Sm 22:20-23; 1Rs 2:27;
1Cr 15:11-12). O capítulo 21 de 1Samuel relata que
Aimeleque [1] era sumo sacerdote quando Davi
comeu dos pães da proposição. Marcos 2:26, po-
rém, afirma que este episódio ocorreu nos dias de
Abiatar, o sumo sacerdote. É possível que Abiatar
auxiliasse seu pai no cargo de sumo sacerdote e,
portanto, também fosse conhecido por esse título.
Também é possível que tenha sido mencionado em
lugar de Aimeleque porque era mais conhecido na
história de Israel do que seu pai. Nesse caso (mais
provável), Abiatar é chamado de “sumo sacerdote”
antes de assumir o cargo.

Abigail (“pai [i.e., causa] de prazer”). [1] Esposa de
Nabal e, posteriormente, de Davi (1Sm 25:3,14-44).
[2] Mãe de Amasa, a quem Absalão constituiu ca-
pitão (2Sm 17:25; 1Cr 2:16,17).

Abijam (“pai do mar [ou oeste]”). Veja Abias [3].
Abimeleque (“pai do rei”). [1] Muitos estudiosos

acreditam que o(s) rei(s) chamado(s) Abimeleque
de Gerar, em Gênesis 20-21 e 26, não são nomes
próprios, mas títulos de realeza empregados pelos
reis filisteus. O título do salmo 34 menciona Abime-
leque quando deveria mencionar Aquis. Uma vez
que a história de Aquis era bastante conhecida,
parece improvável que se trate de um equívoco;
antes, deve se referir a um título de nobreza de
Aquis, rei de Gate. [2] Filho de Gideão que se tor-
nou rei de Israel e reinou por três anos (Jz 8:30—
10:1). [3] Veja Aimeleque [2].

Abinadabe (“pai ou fonte de generosidade ou boa
vontade”). [1] Homem de Judá que hospedou a
arca (1Sm 7:1; 2Sm 6:3-4; 1Cr 13:7). [2] Um dos ir-
mãos de Davi (1Sm 16:8; 17:13; 1Cr 2:13). [3] Um
dos filhos de Saul, morto pelos filisteus (1Sm 31:2;
1Cr 8:33; 9:39; 10:2). [4] Pai de um dos oficiais de
Salomão (1Rs 4:11).

Abirão (“pai de sublimidade”). [1] Homem que cons-
pirou contra Moisés e foi destruído (Nm 16:27; Sl
106:17). [2] Primogênito de Hiel. Morreu quando
seu pai começou a reconstruir Jericó (1Rs 16:34; cf.
Js 6:26).

Abisague (“meu pai era um viajante”), mulher de
aparência formosa escolhida para cuidar de Davi
na velhice do rei (1Rs 1:3,15; 2:17,21-22). Talvez
seja a heroína do Cântico dos Cânticos de Salomão,
no qual é chamada simplesmente de “sulamita”.

Abisai (“meu pai é Jessé; fonte de riqueza”), um dos
filhos de Zeruia, irmã de Davi. Foi um dos valentes
de Davi (1Sm 26:6-9; 2Sm 2:18; 10:10; 23:18).

Abiú (“Jeová é meu pai”), um dos filhos de Arão, mor-
to juntamente com seu irmão por terem oferecido
fogo estranho na presença do Senhor (Êx 6:23; Lv
10:1).

Abner (“meu pai de luz”), forma abreviada de Abiner.
Foi comandante dos exércitos de Saul e Isbosete
(1Sm 14:50,51; 26:5,7; 2Sm 2; 3).

Abraão [Abrão]. Fundador do povo de Israel e ante-
passado de Cristo. Seu nome foi alterado de Abrão
(“o pai é exaltado”) para Abraão (“pai de multi-
dões”) (Gn 11—26; Mt 1:1-2).

Absalão (“pai de paz”), filho de Davi que tentou usur-
par o trono do pai (2Sm 3:3; 13—19).

Acã [Acar] (“perturbação”), homem que roubou par-
te dos espólios de Jericó e trouxe “perturbação” ao
seu povo. Foi castigado com a morte (Js 7:1-24).
Em 1Crônicas 2:7, é chamado de Acar.

Acabe (“irmão do pai [tio]”). [1] Sétimo rei de Israel.
Homem perverso e idólatra; casou-se com Jeza-
bel, mulher igualmente malévola (1Rs 16:28—
22:40). [2] Falso profeta morto por Nabucodonosor
(Jr 29:21,22).

Acaz (“ele ampara”). [1] Décimo primeiro rei de Judá
e antepassado de Cristo (2Rs 15:38—16:20; Mt
1:9). [2] Descendente de Benjamim (1Cr 8:35-36;
9:41-42).

Acazias [Azarias] (“Jeová ampara ou sustenta”). [1]
Oitavo rei de Israel; foi um governante fraco e idó-
latra (1Rs 22:51—2Rs 1:18). [2] Sexto rei de Judá;
reinou apenas um ano (2Rs 8:24-29; 9:16ss). Tam-
bém era conhecido como Jeoacaz (2Cr 21:17;
25:23). Algumas versões trazem Azarias em 2Crô-
nicas 22:6, mas se trata de um equívoco; mais de
quinze manuscritos hebraicos e todas as versões
recentes registram Acazias. Veja Jeoacaz.

Aceldama [campo do oleiro] (“campo de sangue”),
campo que os sacerdotes de Jerusalém compraram
com as trinta moedas de prata que Judas devolveu
depois de trair Jesus (At 1:19). Também chamado
de campo do oleiro (Mt 27:7).

Acor (“conturbação”), vale ao sul de Jericó, onde Acã
foi apedrejado (Js 7:24). Formava a fronteira norte
de Judá (Js 15:7).

Aczibe [Quezibe] (“falso”). [1] Cidade dos cananeus
situada na planície de Judá. Foi capturada por Jo-
sué (Gn 38:5; Js 15:44). [2] Cidade situada à beira-
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mar, ao norte da Galiléia, próxima à fronteira do
Líbano (Js 19:29; Jz 1:31).

Adão (“da terra; firme”), o primeiro homem. Seu pe-
cado causou a maldição que caiu sobre toda a raça
humana (Gn 2—3; 1Co 15:22,45). Aparece na ge-
nealogia de Cristo (Lc 3:38).

Adão (“vermelho; da terra”), cidade situada na mar-
gem oriental do rio Jordão. Foi entregue à tribo de
Rúben (Js 3:16).

Admá (“vermelhidão”), uma das cidades da planície
que Deus destruiu com Sodoma e Gomorra (Gn
19:25-29). Suas ruínas podem estar submersas na
extremidade sul do mar Morto.

Adna (“prazer”). [1] Comandante que se juntou ao
exército de Davi em Ziclague (1Cr 12:20). [2] Co-
mandante de Josafá (2Cr 17:14).

Adonias (“Jeová é meu Senhor”). [1] Um dos filhos
de Davi executado por Salomão por tentar usurpar
o trono (2Sm 3:4; 1Rs 1:2). [2] Emissário de Josafá
enviado para ensinar a lei (2Cr 17:8). [3] Um dos
que selaram a nova aliança com Deus depois do
exílio (Ne 10:14-16).

Adoni-Zedeque (“senhor de justiça ou retidão”), rei
de Jerusalém derrotado por Josué (Js 10:1-27).

Adramitino (“de Adramítio, irmão de Creso”). Prove-
niente de Adramítio, cidade portuária situada na
Mísia, ao norte da província romana da Ásia (At
27:2; cf. 16:7).

Adriático (“[da cidade] de Ádria da Itália”), a princí-
pio se referia ao mar a leste da Itália. Posterior-
mente, o termo passou a incluir o mar Mediterrâ-
neo entre a Grécia e a Sicília (At 27:27).

Adulão (“refúgio”), cidade situada em Judá, próximo
a Sucote. Davi transformou uma caverna próxima
dessa cidade no quartel-general de sua rebelião
contra Saul (Js 12:7-15; 1Sm 22; 2Sm 23:13).

Afeca (“força”). [1] Cidade ao norte de Sidom (Js
13:4). [2] Cidade cananéia designada à tribo de
Aser, mas que nunca foi capturada. Situava-se a
sudoeste de Aco (Js 19:30; Jz 1:31). [3] Cidade na
planície de Sarom, ao norte de Jope. O rei dessa
cidade foi morto por Josué (Js 12:18). [4] Cidade
situada entre Suném e Jezreel, cujos soldados luta-
ram na guerra de Saul contra os filisteus (1Sm
28:4; 29:1,11; 31:1).

Ágabo (“gafanhoto”), profeta de Jerusalém que pre-
disse sofrimentos para Paulo caso o apóstolo fosse
a Jerusalém (At 11:28; 21:10).

Agar (“perambulação”), serva egípcia de Sara que
deu à luz Ismael, seu filho com Abraão (Gn 16:1-
16; 21:14-17).

Ageu (“festivo”), primeiro profeta a profetizar depois
do cativeiro na Babilônia (Ed 5:1; Ag 1:1,3,12).

Agripa. Veja Herodes.
Águas, porta das. Porta no muro leste de Jerusalém,

acima da fonte de Giom (Ne 8:1,3).
Ai [Aiate; Aia] (“montão de ruínas”). [1] Uma das

cidades cananéias mais poderosas, situada a leste
de Betel (Js 7:2; Ne 11:31). Em Isaías 10:28, ocorre
a forma feminina em hebraico, Aiate. [2] Cidade
dos amonitas, provavelmente situada próximo a
Hesbom (Jr 49:3).

Aías (“Jeová é irmão; meu irmão é Jeová”). [1] Profe-
ta que anunciou a dissidência das dez tribos (1Rs
11:29-30; 14:2,4-5). [2] Pai de Baasa, homem que
conspirou contra Nadabe (1Rs 15:27,33; 21:22).
[3] Um dos filhos de Jerameel (1Cr 2:25). [4] Um
dos valentes de Davi (1Cr 11:36). [5] Um dos que
selaram a aliança com Deus depois do exílio (Ne
10:26). [6] Um dos encarregados do tesouro do
templo (1Cr 26:20). Veja também Aimeleque.

Aijalom (“lugar de cervos”). [1] Cidade designada
aos levitas, situada a 22,5 km a noroeste de Jerusa-
lém (Js 19:42; 21:24; 2Cr 28:18). [2] Local perten-
cente à tribo de Zebulom, situado a oeste do mar
da Galiléia, onde foi enterrado o juiz Elom (Jz
12:12). Sua localização exata é desconhecida.

Aim (“olho”). [1] Cidade situada em Judá, próximo a
Rimom. Foi designada aos levitas que ministravam
à tribo de Simeão (Js 15:32; 19:7; 21:16; 1Cr 4:32).
[2] Local situado na fronteira da terra prometida, a
oeste de Ribla (Nm 34:11). Sua localização exata é
desconhecida.

Aimaás (“irmão poderoso”). [1] Pai de Ainoã, esposa
de Saul (1Sm 14:50). [2] Intendente de Salomão
(1Rs 4:15). [3] Filho de Zadoque que permaneceu
fiel a Davi (2Sm 15:27,36; 17:17,20; 18:19-29).

Aimeleque (“irmão do rei; meu irmão é rei”). [1]
Heteu, amigo de Davi (1Sm 26:6). [2] Sacerdote,
filho de Abiatar e neto de [3] (2Sm 8:17; 1Cr
24:6). Alguns acreditam que estas passagens so-
freram transposição (isto é, falam de Aimeleque,
filho de Abiatar, em vez de Abiatar, filho de Aime-
leque). Trata-se, porém, de uma ocorrência impro-
vável, especialmente no caso de 1Crônicas 24. É
chamado de Abimeleque em 1Crônicas 18:16. A
Septuaginta também traz Aimeleque nessa passa-
gem. [3] Um dos sacerdotes assassinado por ajudar
Davi em Nobe (1Sm 21:1-8; 22:9-20). Veja também
Abimeleque; Aías.

Ainoã (“irmão agradável”). [1] Esposa do rei Saul
(1Sm 14:50). [2] Mulher jezreelita que se casou
com Davi (1Sm 25:43; 27:3; 1Cr 3:1).

Aitofel (“irmão da insensatez”), o verdadeiro líder da
rebelião de Absalão contra Davi. Quando percebeu
que a vitória era impossível, cometeu suicídio
(2Sm 15—17).
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Aitube (“um bom irmão; meu irmão é bondade”). [1]
Um dos filhos de Finéias (1Sm 14:3; 22:9,11-12,20).
[2] Pai de Zadoque, o sumo sacerdote (2Sm 8:17;
15:27; 1Cr 6:7-8). [3] Sumo sacerdote pertencente
à mesma família que serviu no templo durante a
época de Neemias (1Cr 6:11; 9:11; Ne 11:11).

Aiúde (“irmão de honra”). [1] Príncipe de Aser (Nm
34:27). [2] Membro da família de Eúde, descenden-
te de Benjamim (1Cr 8:7).

Alexandre (“ajudante do homem”). [1] Um dos filhos
de Simão, homem que carregou a cruz de Cristo
(Mc 15:21). [2] Parente de Anás e um dos líderes
em Jerusalém (At 4:6). [3] Cristão que estava com
Paulo quando os efésios se revoltaram (At 19:33).
Provavelmente a mesma pessoa referida em [1].
[4] Cristão que apostatou (1Tm 1:20). [5] Alguém
que prejudicou Paulo seriamente (2Tm 4:14). Pro-
vavelmente a mesma pessoa referida em [4].

Alexandria (“cidade de Alexandre, o Grande”), cida-
de mediterrânea situada na costa do Egito. Foi ca-
pital do Egito por muitos anos (At 27:6; 28:11-13).

Alfeu (“líder, chefe”). [1] Pai de Levi (Mateus) (Mc
2:14). [2] Pai do apóstolo Tiago (Mt 10:3; Mc 3:18;
At 1:13). Alguns o identificam como Clopas (Jo
19:15).

Almom-Diblataim (“esconderijo dos dois sacos de
figo”), local entre o rio Arnom e Sitim, onde os is-
raelitas acamparam durante a jornada pelo deserto
(Nm 33:46).

Alus (“multidão”), local onde os israelitas acamparam
depois de saírem do Egito e se dirigirem ao monte
Sinai (Nm 33:14).

Amana (“adiante”), cordilheira situada no Líbano,
provavelmente ao sul do rio Amana [Abana (2Rs
5:12)] (Ct 4:8).

Amasa (“aquele que leva o fardo; povo de Jessé”).
[1] Sobrinho de Davi que se tornou comandante do
exército de Absalão (2Sm 17:25; 19:13; 20:4-12).
[2] Um dos que se opuseram a escravizar judeus
capturados (2Cr 28:12).

Amazias (“Jeová tem força”). [1] Filho e sucessor de
Joás ao trono de Judá. Foi assassinado em Laquis
(2Rs 12:21—14:20). [2] Homem da tribo de Si-
meão (1Cr 4:34). [3] Levita descendente de Merari
(1Cr 6:45). [4] Sacerdote idólatra de Betel (Am
7:10,12,14).

Amitai (“sincero”), pai do profeta Jonas (2Rs 14:25;
Jn 1:1).

Amiel (“meu povo é forte; Deus é meu compatrio-
ta”). [1] Um dos espias enviado à terra prometida
(Nm 13:12). [2] Pai de Maquir, amigo de Davi
(2Sm 9:4-5; 17:27). [3] Um dos porteiros do taber-
náculo na época de Davi (1Cr 26:5).

Aminadabe (“meu povo é disposto ou nobre”). [1]
Sogro de Arão (Êx 6:23). [2] Príncipe de Judá e
antepassado de Cristo (Nm 1:7; 2:3; Rt 4:19-20; Mt
1:4). [3] Um dos filhos de Coate (1Cr 6:22). [4] Um
dos que ajudaram a levar a arca da aliança que es-
tava na casa de Obede-Edom (1Cr 15:10-11).

Amnom. (“educação; fiel”). [1] Primogênito de Davi
com Ainoã. Foi assassinado por Absalão (2Sm 3:2;
13:1-39). [2] Um dos filhos de Simão, da família de
Calebe (1Cr 4:20).

Amom. Veja Ben-Ami.
Amom (“trabalhador” ou “fidedigno”). [1] Governa-

dor de Samaria no tempo de Acabe (1Rs 22:26;
2Cr 18:25). [2] Filho e sucessor de Manassés ao
trono de Judá; antepassado de Cristo (2Rs 21:19-
25; Jr 1:2; Sf 1:1; Mt 1:10).

Amós (“aquele que leva o fardo; penoso”). [1] Profe-
ta durante o reinado de Uzias e Jeroboão (Am 1:1;
7:10-12,14). [2] Antepassado de Cristo (Lc 3:25).

Amoz (“forte”), pai do profeta Isaías (2Rs 19:2,20;
Is 1:1; 2:1; 13:1).

Ana (“graça”), profetisa e mãe de Samuel (1Sm 1).
Ana (“graça”), profetisa na época de Cristo, proceden-

te da tribo de Aser (Lc 2:36).
Ananias (“Jeová é benigno”). [1] Discípulo que mor-

reu por enganar os apóstolos (At 5:1,3,5). [2] Dis-
cípulo de Damasco que auxiliou Paulo depois do
apóstolo ter recebido uma visão (At 9:10-17; 22-
12). [3] Sumo sacerdote de Jerusalém que se opôs
a Paulo (At 23:2; 24:1).

Ananias (“Jeová cobriu”), cidade habitada pela tribo
de Benjamim depois do exílio (Ne 11:32).

Anás (“graça de Jeová”), sumo sacerdote que julgou
Jesus (Lc 3:2; Jo 18:13,24; At 4:6).

Anatote (“resposta”), cidade situada na tribo de Ben-
jamim, a cerca de 4 km a nordeste de Jerusalém (Js
21:18; Ed 2:23); cidade natal do profeta Jeremias
(Jr 1:1; 11:21).

André (“varonil; conquistador”), irmão de Pedro e um
dos doze apóstolos (Mt 4:18; 10:2; Jo 1:40,44; 6:8).

Anrão (“exaltado pelo povo; vermelho”). [1] Descen-
dente de Levi e pai ou antepassado dos irmãos
Arão, Moisés e Miriã (Êx 6:18,20; Nm 3:19; 26:58-
59). [2] Um dos que se casaram com esposas es-
trangeiras (Ed 10:34).

Antioquia (“rápido como um carro”). [1] Cidade síria
situada do lado sul do rio Orontes, local onde os
seguidores de Jesus foram chamados de cristãos
pela primeira vez (At 11:19-26). [2] Cidade da
Frígia, próximo à fronteira com a Pisídia. Foi visita-
da por Paulo e Barnabé na primeira viagem missio-
nária do apóstolo (At 13:14).

Antipas, mártir cristão de Pérgamo (Ap 2:13).
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Ápio, Praça de (“mercado de Ápio”), cidade italiana,
a cerca de 64 km de Roma. Paulo encontrou-se com
cristãos romanos nesta cidade quando foi apresen-
tar sua causa diante de César (At 28:15).

Apolônia (“cidade de Apolo”), cidade macedônia visi-
tada por Paulo a caminho de Tessalônica (At 17:1).

Apolo (“destruidor”), cristão judeu versado na Escri-
tura que visitou Éfeso e foi instruído por Áqüila e
Priscila (At 18:24; 19:1; 1Co 1:12; 3:4-6; Tt 3:13).

Áqüila (“águia”), cristão judeu piedoso, marido de
Priscila e amigo de Paulo (At 18:2,18,26; Rm 16:3;
1Co 16:19).

Aquim (“aflições”), antepassado de Cristo (Mt 1:14).
Aquis (“encantador de serpentes”). [1] Rei de Gate.

Davi lhe pediu asilo (1Sm 21; 27—29). [2] Outro
rei de Gate com o mesmo nome, mas que governou
durante o reinado de Salomão (1Rs 2:39-40). Mui-
tos acreditam, porém, que esses reis eram a mes-
ma pessoa.

Arabá (“estepe”), depressão geológica onde se loca-
lizam o mar da Galiléia e o mar Morto (Js 11:2). A
planície em Josué 18:18 provavelmente se refere a
Arabá.

Arábia (“deserto”), grande península delimitada a
leste pelo golfo Pérsico e golfo de Ácaba, a oeste
pelo mar Vermelho e ao sul pelo oceano Índico.
Região com muitas tribos nômades, algumas vezes
denominada “dos arábios” (2Cr 21:16; Is 13:20).

Arão (“iluminado, rico, montanhês”), irmão de Moi-
sés. Foi o primeiro sumo sacerdote de Israel (Êx
4:14,30; 7:2,19; 17:9-12; 29; Nm 12; 17).

Ararate (“terra alta”), região montanhosa da Ásia
Ocidental (Jr 51:27), conhecida posteriormente
como Armênia (Is 37:38; 2Rs 19:37). A arca de Noé
aterrissou nessa região (Gn 8:4).

Araúna (“Jeová é firme”). Veja Ornã.
Areópago (“colina de Ares [Marte]”), colina situada a

oeste da Acrópole em Atenas, onde Paulo discur-
sou diante de vários filósofos gregos (At 17:19-34).

Aretas (“agradável; virtuoso”), Aretas IV Filópatris,
rei dos nabateus. Seu subordinado, governador de
Damasco, tentou prender Paulo (2Co 11:32).

Arimatéia (“alturas”), lar de um homem rico chama-
do José que recebeu permissão para sepultar o cor-
po de Jesus (Mt 27:57; Lc 23:51).

Aristarco (“o melhor governante”), amigo fiel que
acompanhou Paulo em sua terceira viagem missio-
nária (At 19:29; 20:4; Cl 4:10).

Aristóbulo (“o melhor conselheiro”), romano do qual
Paulo saúda a família (Rm 16:10).

Armagedom (em hebraico, Har Megiddo, “colina de
Megido”), local da batalha final entre Cristo e Sa-
tanás (Ap 16:16).

Armênia. Veja Ararate.
Arnom (“águas impetuosas”), rio que desemboca no

mar Morto (Nm 21:13; Js 13:16).
Arquelau (“chefe do povo”), filho de Herodes, o Gran-

de. Sucedeu seu pai como governador da Iduméia,
Judéia e Samaria (Mt 2:22).

Arquipo (“chefe de estrebaria”), “companheiro de
luta” a quem Paulo se referiu em suas cartas (Cl
4:17; Fm 2).

Artaxerxes (“ávido para saquear”). [1] Artaxerxes I
Longímano, rei da Pérsia. Esdras e Neemias servi-
ram em sua corte (Ed 7:1,7,11-12; Ne 2:1; 5:14).
[2] Alguns supõem que “Artaxerxes” em Esdras
4:7 se refere a pseudo-Smerdis, rei da Pérsia, mas
provavelmente se refere a [1].

Asa (“médico; curandeiro”). [1] Terceiro rei de Judá e
antepassado de Cristo (1Rs 15:8—16:29; Mt 1:7-8).
[2] Chefe de uma família levita (1Cr 9:16).

Asael (“Deus é aquele que faz; Deus tem feito”). [1]
Um dos filhos de Zeruia, irmã de Davi. Foi morto
por Abner (2Sm 2:18-32; 3:27,30). [2] Levita envia-
do para ensinar a lei (2Cr 17:8). [3] Levita nomeado
superintendente para cuidar das ofertas e dízimos
(2Cr 31:13). [4] Pai de Jônatas, encarregado do
censo das esposas estrangeiras (Ed 10:15).

Asafe (“colecionador; coletor”). [1] Um dos três prin-
cipais músicos de Davi (1Cr 6:39; 15:17,19) e autor
dos salmos 50, 73—83. [2] Pai de Joá, cronista de
Ezequias (2Rs 18:18,37; 2Cr 29:13). [3] Levita
cujos descendentes habitaram em Jerusalém (1Cr
9:15). [4] Alguém cujos descendentes foram portei-
ros na época de Davi (1Cr 26:1). Talvez o texto
devesse indicar Abiasafe (q.v.). [5] Guarda das flo-
restas do rei em Judá (Ne 2:8).

Asdode (“fortaleza”), uma das cinco cidades princi-
pais dos cananeus; sede do culto ao deus-peixe
Dagom; situava-se entre as atuais cidades de Jafa
e Gaza (Js 11:22; 1Sm 5:1). No NT, é chamada de
Azoto (At 8:40).

Asenate (“dedicado a [deusa] Neite”), esposa egípcia
de José (Gn 41:45,50; 46:20).

Aser (“feliz”), cidade situada na fronteira sul de Ma-
nassés (Js 17:7).

Ásia (“oriente”), termo bíblico utilizado para se referir
à Ásia Menor (1Co 16:19; At 2:9). Às vezes é usado
para indicar uma província romana na Ásia Menor
(At 19:10; Ap 1:4).

Askelon. Veja Asquelom.
Aspenaz, chefe dos eunucos de Nabucodonosor, en-

carregado dos cativos vindos de Judá (Dn 1:3).
Asquelom (“viajante”), uma das cinco cidades princi-

pais dos cananeus, sede do culto à deusa Derceto;
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Azarias (“Jeová tem ajudado”). [1] Veja Uzias. [2]
Intendente-chefe de Salomão (1Rs 4:5). [3] Des-
cendente do sumo sacerdote de Davi (1Rs 4:2). [4]
Descendente de Judá (1Cr 2:8). [5] Descendente de
Jerameel (1Cr 2:38-39). [6] Um dos filhos de
Aimaás (1Cr 6:9). [7] Sumo sacerdote e neto de [6]
(1Cr 6:10-11). [8] Um dos filhos de Hilquias, sumo
sacerdote de Josias (1Cr 6:13-14; 9:11; Ed 7:1). [9]
Antepassado do profeta Samuel (1Cr 6:36). [10]
Profeta que saiu ao encontro de Asa (2Cr 15:1).
[11], [12] Dois filhos do rei Josafá (2Cr 21:2). [13]
Veja Acazias [2]. [14], [15] Dois capitães que aju-
daram Joás a chegar ao trono (2Cr 23:1). [16] Sumo
sacerdote que se opôs a Uzias (2Cr 26:17,20). [17]
Um dos líderes em Efraim (2Cr 28:12). [18] Descen-
dente de Coate e pai de Joel (2Cr 29:12). [19] Um
dos que auxiliaram na cerimônia de purificação do
templo (2Cr 29:12). [20] Sumo sacerdote na época
de Ezequias e chefe da família de Zadoque (2Cr
31:10,13). [21] Antepassado de Zadoque e Esdras
(Ed 7:3). [22] Um dos que ajudaram a reconstruir o
muro de Jerusalém (Ne 3:23-24). [23] Um dos que
retornaram a Jerusalém com Zorobabel (Ne 7:7).
Talvez seja outro nome para Seraías (Ed 2:2); caso
contrário, seu nome foi omitido nesta passagem.
[24] Sacerdote que ensinou a lei para o povo (Ne
8:7). [25] Veja Esdras [1]. [26] Príncipe de Judá
(Ne 12:33). [27] Um dos que acusaram Jeremias
de pronunciar falsas profecias (Jr 43:2). [28] Cativo
levado à Babilônia juntamente com Daniel (Dn 1:6-
7,11,19; 2:17). Veja Abede-Nego.

Azuba (“abandonada”). [1] Mãe do rei Josafá (1Rs
22:42; 2Cr 20:31). [2] Esposa de Calebe (filho de
Hezrom) (1Cr 2:18-19).

B
Baal (“patrão; senhor”). [1] Descendente de Rúben

(1Cr 5:5). [2] Quarto filho de Jeiel (1Cr 8:29-30; 9:36).
Baal (“patrão”), cidade da tribo de Simeão, equiva-

lente a Baalate-Ber (1Cr 4:33).
Baalate-Ber (“senhora do poço”), cidade situada na

fronteira da tribo de Simeão, às vezes chamada de
“Ramá do Neguebe” (Js 19:8). Equivale a Baal (q.v.).

Baal-Gade (“senhor da fortuna; Gade é senhor”), ci-
dade situada no sopé do monte Hermom. Demarca
a fronteira norte das conquistas de Josué (Js 11:17;
12:7).

Baal-Hazor (“senhor de Hazor [cercado]”), lugar pró-
ximo a Efraim onde Absalão matou Amnom (2Sm
13:23), provavelmente a cerca de 7 km a nordeste
de Betel.

Baal-Hermom (“senhor de Hermom”), local de rituais
cananeus na costa leste do monte Hermom; delimi-

situava-se a cerca de 19 km ao norte da atual cida-
de de Gaza (Js 13:3; Jr 47:5).

Assíria (“país de Assur”), nação semítica às margens
do rio Tigre; a capital era Nínive (Gn 2:14; 2Rs
15:10,20).

Assuero. [1] Rei da Pérsia que se casou com Ester.
Para os historiadores, é mais conhecido como
Xerxes (Et 1:1; 2:16; 10:3). [2] Pai de Dario, o
medo (Dn 9:1). [3] Outro nome para Cambises, rei
da Pérsia (Ed 4:6).

Assur (“planície”). [1] Um dos filhos de Sem (Gn
10:22; 1Cr 1:17). Possivelmente se refere ao povo
da Assíria. [2] Em Gênesis 10:11, a RA traduz
Assur por Assíria, em concordância com muitos es-
tudiosos. No entanto, caso o termo indique uma
pessoa, refere-se a um dos filhos de Cam ou a [1].

Assur (“planície”), cidade da Assíria que algumas ve-
zes foi capital do império; talvez se referisse tam-
bém à nação propriamente dita (Nm 24:22,24).

Assur. Veja Asshur.
Atade (“um espinho”), acampamento próximo a He-

brom onde José e seus irmãos se prepararam para
levar o corpo de Jacó de volta para Canaã (Gn
50:11). O novo nome que deram ao lugar formava
um trocadilho: os cananeus ouviram o pranto [em
hebraico, ebhel] dos egípcios e chamaram o local
de Abel [em hebraico, abhel], que significa “prado”;
Mizraim significa “dos egípcios”.

Atai (“conveniente; oportuno”). [1] Um dos que se
juntaram a Davi em Ziclague (1Cr 12:11). [2] Um
dos filhos do rei Reoboão (2Cr 11:20). [3] Descen-
dente de Perez (1Cr 2:35-36).

Atalia [Atalias] (“aquele(a) a quem Jeová afligiu;
Jeová é forte”). [1] Filha de Jezabel e esposa do
rei Jeorão. Governou Israel durante seis anos (2Rs
8:26; 11:1-20; 2Cr 22:2—23:21). [2] Um dos filhos
de Jeorão (1Cr 8:26). [3] Pai de um dos que retor-
naram do exílio (Ed 8:7).

Atarote-Adar (“coroa de Adar”), aldeia situada na
fronteira sul de Efraim (Js 16:5; 18:13). Esta cida-
de provavelmente deve ser identificada com
Atarote (Js 16:2).

Atenas (“cidade de Atena”), famosa cidade da Grécia
antiga, capital da cidade-Estado grega da Ática,
onde Paulo organizou uma igreja (At 17:15-18).

Azarel (“Deus é auxiliador”). [1] Um dos que se jun-
taram a Davi em Ziclague (1Cr 12:6). [2] Um dos
que participavam do ministério musical no templo
(1Cr 25:18). [3] Príncipe de Dã (1Cr 27:22). [4] Um
dos que tomaram esposas estrangeiras durante o
exílio (Ed 10:41). [5] Sacerdote da família de Imer
(Ne 11:13). [6] Um dos que tocaram trombetas na
cerimônia de dedicação do novo muro (Ne 12:36).
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ta a fronteira noroeste da meia tribo de Manassés
(Jz 3:31; 1Cr 5:23).

Baalis (“senhor da alegria”), rei dos amonitas depois
da conquista de Jerusalém (Jr 40:14).

Baal-Tamar (“senhor das palmas”), lugar próximo de
Gibeá e Betel, no território de Benjamim, onde os
israelitas expulsaram o exército de Gibeá (Jz
20:33).

Baaná (“filho da tristeza; paciente”). [1] Um dos mer-
cadores de Salomão (1Rs 4:12). [2] Outro merca-
dor de Salomão, responsável pelo território de
Aser (1Rs 4:16). [3] Pai de Zadoque, construtor do
templo (Ne 3:4). [4] Pai de um dos valentes de
Davi (2Sm 23:29; 1Cr 11:30). [5] Capitão no exér-
cito de Isbosete (2Sm 4:2,5-6,9). [6] Um dos que
retornaram do exílio com Zorobabel (Ed 2:2; Ne 7:7;
10:27).

Baasa (“audácia”), terceiro rei de Israel, cujo reino
foi caracterizado por guerras e perversidade (1Rs
15:16—16:13).

Babilônia (significado desconhecido). [1] Capital do
Império Babilônico, famosa por seus jardins sus-
pensos; cativeiro dos judeus a partir de 586 d.C.
(2Rs 17:24-25; Is 39:3,6-7). [2] A maioria dos estu-
diosos acredita que 1Pedro 5:13 e Apocalipse 14:8;
18:2,10-21 são referências a Roma. Alguns acredi-
tam, porém, que se referem a [1].

Balaão (“um peregrino; senhor [Baal] do povo”), pro-
feta contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar
o povo de Israel. Não foi bem-sucedido, pois Deus
colocou palavras de bênção em sua boca (Nm 22—
24; 31:8).

Balaque (“vácuo; vazio”), rei de Moabe que contra-
tou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel (Nm
22—24; Js 24:9).

Bani (“posteridade”). [1] Um dos valentes de Davi
(2Sm 23:36). [2] Descendente de Merari (1Cr
6:46). [3] Descendente de Perez (1Cr 9:4). [4] Pai
de uma família que retornou do cativeiro na Babilô-
nia (Ed 2:10; 10:29). Em Neemias 7:15, é chamado
de Banui. [5] Homem cujos descendentes tomaram
esposas estrangeiras durante o exílio (Ed 10:34).
[6] Descendente de [5] que se casou com mulher
estrangeira durante o exílio (Ed 10:38). [7] Levita
que auxiliou na reconstrução do muro de Jerusa-
lém (Ne 3:17; 8:7). [8] Levita que ajudou a minis-
trar o culto de adoração do povo (Ne 9:4; 10:13).
[9] Um dos que selaram a nova aliança com Deus
depois do exílio (Ne 10:14). [10] Levita cujo filho
supervisionou o trabalho dos levitas depois do exí-
lio. Talvez a mesma pessoa identificada em [7] ou
[8] (Ne 11:22). [11], [12], [13] Três levitas que
participaram do culto no templo (Ne 9:4-5).

Bar, termo aramaico para “ben” (filho) em hebraico.
“Bar” e “ben” geralmente aparecem antes do nome
para indicar parentesco direto. Logo, Pedro é cha-
mado de Barjonas (filho de Jonas) porque seu pai
se chamava Jonas (Mt 16:17), e talvez Natanael
fosse chamado de Bartolomeu (filho de Tolmai)
porque seu pai se chamava Tolmai.

Barrabás (“filho do pai”), assassino escolhido pelo
povo para ser libertado em lugar de Cristo (Mt
27:17,20-21,26; Mc 15:7). Veja Bar.

Baraque (“relâmpago”), general da juíza Débora.
Ajudou a derrotar Sísera (Jz 4:6—5:15).

Barnabé (“filho da consolação”), cristão judeu que
acompanhou Paulo em suas viagens (At 4:36; 9:27;
11:22-30; Gl 2:1). Seu nome original era José, mas
foi chamado de Barnabé pelos apóstolos (At 4:36);
obviamente, os apóstolos o consideravam consola-
dor deles. Veja Bar.

Barsabás (“filho de Sabá”). Veja Bar; José [11]; Judas
[12].

Bartolomeu (“filho de Tolmai”), um dos doze apósto-
los de Jesus (Mt 10:3; Mc 3:18; At 1:13). Provavel-
mente era Natanael (q.v.). Veja Bar.

Baruque (“abençoado”). [1] Escriba e amigo de Jere-
mias (Jr 32:12-13,16; 36). [2] Um dos que ajudaram
a reconstruir o muro de Jerusalém (Ne 3:20; 10:6).
[3] Descendente de Perez que retornou do exílio
(Ne 11:5).

Basemate (“perfumada”). [1] Uma das filhas de Sa-
lomão (1Rs 4:15). [2] Uma das esposas de Esaú
(Gn 26:34). Veja também Esaú. [3] Outra mulher
que Esaú desposou para satisfazer o desejo de seu
pai (Gn 36:3-4,10,13).

Bate-Seba (“sétima filha; filha de juramento”), espo-
sa formosa de Urias, o heteu, e posteriormente es-
posa de Davi (2Sm 11:3; 12:24; 1Rs 1:11—2:19).
Foi mãe de Salomão e antepassado de Cristo (1Cr
3:5; Mt 1:6).

Bate-Sua (“filha da prosperidade”), esposa de Judá.
Em Gênesis 38:2, a RA traduz incorretamente por
“filha de Sua”. Bate-Sua é um nome próprio.

Bedã (“filho de julgamento”). [1] Líder de Israel
mencionado como libertador de sua nação (1Sm
12:11). A Septuaginta, a Siríaca e a Arábica trazem
Baraque em vez de Bedã; entretanto, muitos acre-
ditam que o texto se refere a Abdom. [2] Descen-
dente de Manassés (1Cr 7:17).

Beeliada (“o senhor sabe”), um dos filhos de Davi
(1Cr 14:7), também conhecido como Eliada (2Sm
5:16; 1Cr 3:8).

Beer (“um poço”). [1] Acampamento temporário dos
israelitas no deserto (Nm 21:16-18); talvez o mes-
mo que Beer-Elim (Is 15:8). [2] Local onde Jotão se
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escondeu de seu irmão Abimeleque (Jz 9:21); tal-
vez o mesmo que Beerote.

Beer-Laai-Roi (“poço daquele que vive e me vê”),
poço de Agar, situado entre Cades e Berede, a ca-
minho de Sur, a cerca de 80 km a sudoeste de Ber-
seba (Gn 16:14).

Belém (“casa de pão”). [1] Cidade distante cerca de
10 km ao sul de Jerusalém, local do nascimento de
Jesus Cristo (Mt 2:5) e Davi (1Sm 17:12; Lc 2:4-7).
Originariamente era chamada de Efrata (Gn
35:16,19; Rt 4:11; cf. Mq 5:2) e somente mais tarde
ficou conhecida como Belém. [2] Cidade da tribo
de Zebulom, situada a cerca de 11 km a noroeste
de Nazaré (Js 19:15).

Belsazar (forma hebraica do nome babilônico Bel-shar-
usur, “[o deus] Bel tem protegido o rei [ou reina-
do]”), filho de Nabonido e co-regente na Babilônia.
Foi ele quem testemunhou o episódio da mão mis-
teriosa que escreveu na parede do palácio antes de
seu reino ser derrubado pela Pérsia (Dn 5; 7:1; 8:1).

Beltessazar (forma hebraica do nome babilônico
Balat-usu-usur, “Proteja a vida dele!”), nome que
Daniel recebeu na Babilônia (Dn 1:7). Veja Daniel.

Benaia (“Jeová construiu”). [1] Terceiro comandante
do exército de Davi, conselheiro e amigo leal de
Davi e Salomão (2Sm 8:18; 20:23; 1Rs 1:8—2:46).
[2] Um dos valentes de Davi (2Sm 23:30; 1Cr
11:31). [3] Chefe da família da tribo de Simeão
(1Cr 4:36). [4] Um dos sacerdotes de Davi (1Cr
15:18,20,24; 16:5-6). [5] Pai de um dos conselheiros
de Davi (1Cr 27:34).

Ben-Ami (“filho do meu povo”), antepassado dos
amonitas (Gn 19:38), nascido do incesto entre Ló e
uma de suas filhas.

Ben-Hadade (“filho de [o deus] Hadade”). [1] Ben-
Hadade I, rei da Síria que fez aliança com Asa, rei
de Judá, e invadiu Israel (1Rs 15:18,20; 2Cr 10:2,4).
[2] Ben-Hadade II, outro rei da Síria que levantou
cerco contra Samaria e foi derrotado por Acabe
(1Rs 20; 2Rs 6:24; 8:7,9). [3] Filho de Hazael que
reinou na Síria durante a desintegração do Império
Sírio (2Rs 13:3,24-25; Am 1:4). [4] Possivelmente
um título comum dos reis da Síria (Jr 49:27).

Benjamim (“filho da mão direita”). [1] Filho mais
novo de Jacó. Seus descendentes se tornaram uma
das doze tribos de Israel (Gn 35:18,24; 42:4,36;
43—45). [2] Descendente de Benjamim (1Cr 7:10).
[3] Descendente de Harim (Ed 10:32). [4] Um dos
que ajudaram a reconstruir o muro de Jerusalém
(Ne 3:23). [5] Um dos que auxiliaram na dedicação
do muro de Jerusalém (Ne 12:34).

Benoni (“filho da minha tristeza”), nome dado ao filho
de Raquel pouco antes de ela morrer em trabalho

de parto. Jacó mudou o nome da criança para Ben-
jamim (q.v.).

Berenice (“vitoriosa”), filha imoral de Herodes
Agripa I. Ela e seu irmão Agripa (com quem vivia
numa relação incestuosa) participaram da audiência
sobre o caso de Paulo (At 25:13,23; 26:30).

Berota [Berotai; Cum] (“de um poço”), cidade situa-
da ao norte da Palestina, entre Damasco e Hama-
te. Foi capturada por Davi. Também é chamada de
Cum (2Sm 8:8; 1Cr 18:8; Ez 47:16).

Berseba (“poço dos juramentos”), cidade situada no
sul de Judá, local da aliança de Abraão com Abi-
meleque, a cerca de 45 km a sudoeste de Hebrom
(Gn 21:14,22-31; Js 15:28).

Betabara (“casa no vau”), lugar situado na margem
leste do rio Jordão onde João Batista batizava con-
vertidos (Jo 1:28). A maioria dos manuscritos gre-
gos traz Betânia em lugar de Betabara. Na
verdade, porém, os dois nomes não se referem ao
mesmo lugar.

Betânia (“casa de aflição; lugar de figos verdes”),
povoado situado no monte das Oliveiras, a cerca de
2,6 km de Jerusalém (Mc 11:1; Lc 19:29).

Bete-Áven (“casa de ídolos”), cidade situada no terri-
tório da tribo de Benjamim, próxima a Ai (Js 7:2;
18:12; 1Sm 13:5).

Betel (“casa de Deus”), chamada anteriormente de
Luz, era uma cidade situada a cerca de 18 km ao
norte de Jerusalém. Foi uma cidade importante na
história de Israel (cf. Gn 13:3; 28:18,19; Js 16:2; Jz
21:19). Suas ruínas ficam perto da atual cidade de
Beitin.

Betesda (“casa de derramamento ou transbordamen-
to de água”), um tanque próximo à porta das Ove-
lhas em Jerusalém. Acreditava-se que suas águas
tinham propriedades curativas (Jo 5:2-3).

Bete-Horom (“casa da caverna”), duas cidades situa-
das na fronteira entre os territórios de Efraim e
Benjamim. Bete-Horom de cima ficava num desfi-
ladeiro entre Jerusalém e a planície a oeste. Bete-
Horom de baixo ficava a cerca de 2 km a noroeste
(Js 16:3; 18:13; 2Cr 8:5; 1Rs 9:17). Seus nomes
atuais são Beit Ur el Tahta (de baixo) e Beit Ur el
Foka (de cima).

Bete-Ninra (“casa do leopardo fêmea”), cidade
fortificada construída pela tribo de Gade a leste do
rio Jordão (Nm 32:36). Também chamada de Ninra
(Nm 32:3).

Bete-Peor (“casa de Peor”), local próximo de Pisga
onde os israelitas montaram acampamento enquan-
to guerreavam contra Ogue (Dt 3:29; 4:46).

Bete-Seã (“casa de descanso”), cidade localizada na
fronteira sul da Galiléia. Era a maior cidade de



1073Pessoas e lugares da Bíblia

Decápolis, uma coligação de dez cidades (Js 17:11;
1Cr 7:29).

Bete-Semes (“casa do sol”). [1] Cidade situada no
caminho que liga Asquelom e Asdode a Jerusalém,
a cerca de 38 km a oeste de Jerusalém (Js 15:10).
[2] Cidade cananéia situada no território de Naftali
(Js 19:38; Jz 1:33). [3] Cidade situada no território
da tribo de Issacar, provavelmente às margens do
rio Jordão, próximo ao mar da Galiléia (Js 19:22).
[4] Outro nome para a cidade egípcia de Heliópolis
(Jr 43:13).

Betfagé (“casa dos figos verdes”), povoado próximo
de Betânia, no caminho de Jerusalém para Jericó,
provavelmente na encosta do monte das Oliveiras
(Mt 21:1; Mc 11:1).

Betsaida (“casa do peixe”), cidade pesqueira situada
às margens do mar da Galiléia. Local de nascimen-
to de Filipe, André e Pedro (Mt 11:21; Lc 9:10; Mc
6:45).

Betuel [Betul] (“habitação de Deus”), cidade desig-
nada à tribo de Simeão (Js 19:4; 1Cr 4:30). Tam-
bém era chamada de Betel (1Sm 30:27).

Beulá (“desposada”), nome que Isaías deu à terra
prometida após o término do cativeiro na Babilônia
(Is 62:4).

Bezalel (“Deus é proteção”). [1] Principal artífice e
desenhista a trabalhar nas obras do tabernáculo
(Êx 32:2; 35:30; 36:1-2). [2] Um dos que se casa-
ram com esposas estrangeiras (Ed 10:30).

Bila (“sensível”), serva de Raquel e mãe de Dã e
Naftali (Gn 29:29; 30:3-5,7).

Bildade (“senhor Adade; filho da contenda”), um dos
três “amigos” de Jó (Jó 2:11; 8:1; 18:1; 25:1; 42:9).

Boanerges, apelido dado a Tiago e João, filhos de
Zebedeu. Significa “filhos do trovão” (Mc 3:17).

Boaz (“rapidez; força”), habitante de Belém de Judá;
casou-se com Rute e foi antepassado de Cristo (Rt
2—4; Mt 1:5; Lc 3:32).

Boquim (“aqueles que choram”), local próximo de
Gilgal onde os israelitas se arrependeram de seus
pecados (Jz 2:1-5).

Buz (“desprezo”). [1] Segundo filho de Naor, irmão
de Abraão (Gn 22:21). [2] Descendente de Gade
(1Cr 5:14).

Buzi (“desprezado por Jeová”), descendente de Arão
e pai de Ezequiel (Ez 1:3).

C
Cades. Veja Cades-Barnéia; veja também Meribá [2].
Cades-Barnéia (“santo”), deserto situado na frontei-

ra sul da Palestina. Ficava entre o deserto de
Parã, ao sul, e o deserto de Zim, na região norte da
península do Sinai (Nm 32:8; 34:4). Também é cha-

mada de Cades (Nm 13:26; 20:1). Em Gênesis 14:7,
a região é chamada de En-Mispate.

Cafarnaum (“vilarejo de Naum”), cidade situada na
costa nordeste do mar da Galiléia. Foi um local
importante para o ministério de Jesus (Mt 4:13; Lc
4:31).

Caifás (“depressão”), sumo sacerdote que conduziu o
julgamento de Jesus (Mt 26:3,57-68; Jo 11:49).

Caim (“adquirido; lança”), primogênito de Adão. Ma-
tou seu irmão Abel (Gn 4:1-25).

Caldéia (“demônios”), região sul do Império Babilôni-
co (Jr 50:10; Ez 11:24).

Calvário. Veja Gólgota.
Cam, filho mais novo de Noé. Por causa da sua per-

versidade, seu filho Canaã foi amaldiçoado (Gn
5:32; 9:22-27).

Cam [Hã] [1] Nome egípcio utilizado somente em
poesias (Sl 78:51). [2] Lugar entre Asterote-
Carnaim, em Basã, e o país dos moabitas (Gn 14:5).
Possivelmente a atual Cam, a cerca de 8 km ao sul
de Irbid, na província de ‘Ajlûn.

Caná (“juncos”), vilarejo na Galiléia onde Jesus reali-
zou o milagre de transformar água em vinho. Situ-
ada 16 km a nordeste de Nazaré (Jo 2:1,11; 4:46).

Canaã (“púrpura”), nome original da Palestina, terra
que Deus concedeu a Abraão e seus descendentes
(Gn 11:31; Êx 6:4).

Carmelo (“pomar”). [1] Cadeia de montanhas com
aproximadamente 24 km de extensão que atraves-
sa a Palestina central e se projeta no mar Mediter-
râneo (Jr 46:18). [2] Cidade situada nas montanhas
de Judá, a cerca de 14 km ao sul-sudeste de He-
brom (Js 15:55; 1Sm 25:5). Atualmente chama-se
Kermel.

Carquemis (“cidade [fortaleza] de Quemos”), cidade
situada a oeste do rio Eufrates e capital oriental
dos heteus (2Cr 35:20; Is 10:9; Jr 46:2).

Cedrom (“obscuro; enegrecer ou entristecer”), vale
em Jerusalém situado entre o monte Ofel e o mon-
te das Oliveiras (2Sm 15:23; Jo 18:1). Hoje chama-
do de Wadi Sitti Maryan.

Cefas. Veja Pedro.
César, nome de uma linhagem aristocrática descen-

dente dos Júlios (Julii), família que obteve o contro-
le do governo romano. Mais tarde, passou a ser
título dos imperadores romanos. Veja César Augus-
to; Tibério; Cláudio César.

César Augusto (Augusto significa “consagrado” ou
“santo”), nome imperial de Otaviano, imperador de
Roma e sobrinho de Júlio César. Cristo nasceu du-
rante o seu reinado (Lc 2:1).

Cesaréia (“cidade de César”), cidade costeira da Pa-
lestina; foi capital da província romana (At 8:40).
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Foi construída por Herodes, o Grande, distante 37
km do monte Carmelo. Também é chamada de Ce-
saréia Marítima.

Cesaréia de Filipe (“cidade de César de Filipe”), ci-
dade situada no sopé do monte Hermom. Extremo
norte na região onde Jesus ministrou (Mt 16:13-
20).

Chipre (“formosura”), ilha situada a nordeste do mar
Mediterrâneo, a cerca de 96 km a leste da Síria (At
13:4; 15:39).

Cidade de Davi. [1] Sião, cidade dos jebuseus captu-
rada pelos homens de Davi, que a transformou em
cidade real e mudou seu nome para Jerusalém
(2Sm 5:6-9; 1Cr 11:5,7). [2] Veja Belém.

Cidade do Sal, situada no deserto de Judá, próximo a
En-Gedi (Js 15:62).

Cidades-celeiros. Cidades onde os reis egípcios do
mundo antigo guardavam seus tesouros e dízimos
(Êx 1:11; Ed 5:17).

Cidades da planície, cinco cidades situadas na planí-
cie do Jordão: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e
Zoar (Gn 10:19; 13:10).

Cidades de refúgio, seis cidades levíticas reservadas
para refúgio de certos criminosos: Bezer, Ramote
Gileade, Golã, Quedes, Siquém e Quiriate-Arba (Dt
4:41-43; Js 20:7-9).

Cilícia (“rotação”), província situada no sudeste da
Ásia Menor. Paulo nasceu em Tarso, principal cida-
de dessa província (At 21:39).

Ciro, fundador do Império Persa. Autorizou os judeus
a retornarem (Ed 1:1-4,7; Is 44:28; 45:1-4; Dn
6:28).

Cláudia (“manca”), cristã romana que saúda Timóteo
(2Tm 4:21).

Cláudio César (“governante manco”), imperador ro-
mano que expulsou os judeus de Roma (At 18:2).

Cláudio Lísias (“desregramento manco”), coman-
dante romano em Jerusalém (At 23:26).

Clemente (“comedido”), cooperador de Paulo em
Filipos (Fp 4:3).

Cleopas (“pai famoso”), discípulo com quem Jesus se
encontrou a caminho de Emaús (Lc 24:18).

Cloe (“um broto delicado”), mulher da cidade de Co-
rinto ou de Éfeso que sabia dos problemas da igreja
de Corinto (1Co 1:11).

Colossos (“punição”), cidade da Frígia, na Ásia Me-
nor (Cl 1:2).

Corá (“calvície”). [1] Filho de Esaú com Oolibama
(Gn 36:5,14,18; 1Cr 1:35). [2] Filho de Elifaz (Gn
36:16). [3] Filho de Hebrom (1Cr 2:43). [4] Neto
de Coate e antepassado de alguns músicos sacros
(1Cr 6:22; Sl 42; 45—46, títulos). Foi um dos líderes
da rebelião contra Moisés e Arão em decorrência

da qual a terra se abriu e o engoliu juntamente
com todos os rebeldes (Nm 16:1-35).

Corazim (“segredo”), cidade situada na costa do mar
da Galiléia onde Jesus Cristo realizou vários mila-
gres (Mt 11:21; Lc 10:13).

Coré (“aquele que proclama; codorniz”). [1] Levita
encarregado das ofertas voluntárias nos dias de
Ezequias (2Cr 31:14). [2] Filho de Asafe, cujos
descendentes foram porteiros do tabernáculo (1Cr
9:19; 26:1,19).

Corinto (“ornamento”), cidade grega situada no ist-
mo entre o Peloponeso e o continente grego, a cer-
ca de 64 km a oeste de Atenas (At 18:1; 1Co 1:2).

Cornélio (“de um chifre”), centurião romano que se
converteu ao cristianismo (At 10:1-31).

Creta (“carnal”), ilha situada a sudeste da Grécia (Tt
1:5).

Crispo (“crespo”), chefe da sinagoga de Corinto que
se converteu a Cristo (At 18:7-8; 1Co 1:14).

Cristo. Veja Jesus Cristo.
Cum (“fundação”). Veja Berota.

D
Dã (“juiz”), quinto filho de Jacó e antepassado de uma

das doze tribos de Israel (Gn 30:6; 49:16-17).
Dã (“juiz”), cidade da tribo de Dã, situada na região

noroeste da Palestina (Js 19:47; Jz 20:1).
Dalila (“anseio; delicada”), mulher a quem os filis-

teus ofereceram dinheiro em troca de informações
sobre a origem da força de Sansão (Jz 16).

Dalmanuta (“balde”), vila de pescadores situada na
margem ocidental do mar da Galiléia (Mc 8:10).

Damasco (“saca de sangue”), centro comercial muito
importante da Síria. Paulo se converteu na estrada
de Jerusalém para esta cidade (Gn 14:15; At 9:2).

Daniel (“Deus é meu juiz”). [1] Profeta na época de
Nabucodonosor e Ciro. Graças à sua sabedoria e fé,
ocupou uma posição privilegiada diante de Nabuco-
donosor e Dario (Dn 1:1-6; 2; 6:1-2). [2] Um dos fi-
lhos de Davi (1Cr 3:1). Veja Quileabe. [3] Levita da
linhagem de Itamar (Ed 8:2; Ne 10:6).

Dario (“aquele que instrui a si mesmo”). [1] Segun-
do no poder depois de Ciro. Tornou-se rei após
Belsazar (Dn 5:30—6:28); também conhecido como
Dario, o medo. [2] Quarto rei da Pérsia (Ed 4:5; Ag
1:1; Zc 1:1); também chamado de Histaspes. [3]
Dario II (Nótus), rei da Pérsia e Babilônia (Ne
12:22).

Datã (“fonte”), um dos líderes da tribo de Rúben.
Rebelou-se contra a liderança de Moisés e Arão
(Nm 16; 26:9; Dt 11:6).

Davi (“amado”), famoso estadista, comandante e rei
de Israel. Uniu as tribos de Israel e preparou os
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recursos para a construção do templo, deixando
tudo encaminhado para seu filho Salomão executar
a construção (1Sm 16—1Rs 2:11). Foi antepassado
de Cristo (Mt 1:6).

Débora (“abelha”). [1] Serva de Rebeca (Gn 24:59;
35:8). [2] Profetisa e juíza de Israel. Ajudou a li-
vrar seu povo de Jabim e Sísera (Jz 4:4-14; 5).

Decápolis (“dez cidades”), confederação de dez cida-
des que formavam uma província romana na planí-
cie de Esdraelom e no vale superior do rio Jordão
(Mt 4:25).

Delaías (“Jeová levantou; Jeová é salvador”). [1] Um
dos sacerdotes de Davi (1Cr 24:18). [2] Príncipe
que insistiu com Jeoaquim para que este não des-
truísse o rolo com as profecias de Jeremias (Jr
36:12,25).

Demétrio (“pertencente a Demeter”). [1] Cristão
elogiado por João (3Jo 12). [2] Artesão que liderou
a oposição a Paulo em Éfeso (At 19:24-41).

Derbe (“ferroada”), cidade no sudeste da Ásia Menor,
onde Paulo se refugiou depois de ser apedrejado
em Listra (At 14:6-20).

Deserto. Região por onde Israel peregrinou durante
quarenta anos antes de entrar em Canaã (Dt 1:1; Js
5:6). Vários lugares são descritos desse modo na
Escritura, acompanhados de seus respectivos no-
mes (p. ex., Parã, Zim etc).

Dídimo. Veja Tomé.
Diná (“justiça”), filha de Jacó e Lia. Foi estuprada por

Siquém, episódio que resultou numa guerra tribal
(Gn 34).

Dionísio (“Baco”), membro do tribunal superior de
Atenas. Converteu-se ao cristianismo por meio da
pregação de Paulo (At 17:34).

Dorcas. Veja Tabita.
Dotã (“dois poços”), cidade situada na tribo de Ma-

nassés, a oeste do rio Jordão e a nordeste de Sa-
maria, próximo ao monte Gilboa. Local onde os
irmãos de José o venderam como escravo (Gn
37:17; 2Rs 6:13).

Drusila (“regada pelo orvalho”), judia filha de Hero-
des Agripa I e esposa de Félix. Ela e seu marido
ouviram Paulo pregar uma mensagem extremamen-
te persuasiva (At 24:24-25).

Dura (“fortaleza”), planície babilônica onde o rei Na-
bucodonosor colocou um ídolo de ouro (Dn 3:1).

E
Ebenézer (“pedra de ajuda”). [1] Local onde os filis-

teus derrotaram os israelitas (1Sm 4:1-22). Situa-
va-se ao norte de Sarom, próximo a Afeca. [2]
Nome da pedra que Samuel erigiu para comemorar
sua vitória sobre os filisteus (1Sm 7:12). Talvez a

pedra tenha recebido esse nome por causa de [1],
visando transmitir a idéia de que a derrota de Isra-
el nesse local havia sido revertida.

Ebes (“imponente”), cidade ao norte da Palestina
entregue à tribo de Issacar (Js 19:20).

Éden (“prazer”). [1] Jardim que Deus criou para ser-
vir de morada ao homem (Gn 2:15). Sua localiza-
ção é desconhecida. É possível que ficasse entre os
rios Tigre e Eufrates, próximo ao norte do golfo
Pérsico. [2] Região situada na Mesopotâmia (2Rs
19:12; Is 37:12).

Edom (“vermelho”), nome dado a Esaú, primogênito
de Isaque, porque vendeu sua primogenitura em
troca de um ensopado de cor vermelha (Gn 25:30).
Veja Esaú; Obede-Edom.

Edom (“vermelho”), região montanhosa ao sul de
Moabe, que se estende do mar Morto até o golfo
de Ácaba. Foi povoada pelos descendentes de
Esaú, os edomitas (Gn 32:3; Êx 15:15).

Éfeso (“desejável”), importante centro comercial na
costa ocidental da Ásia Menor, entre Mileto e
Esmirna (At 19:1).

Éfode (“oracular”), pai de um príncipe da tribo de
Manassés (Nm 34:23).

Efraim (“duplamente frutífero”), segundo filho de
José e Asenate. Embora Efraim fosse o filho mais
novo de José, recebeu as bênçãos em lugar do pri-
mogênito. Foi antepassado de uma das doze tribos
de Israel (Gn 41:52; 46:20; 48; 50:23).

Efrata (“fertilidade”), segunda esposa de Calebe (1Cr
2:19,50; 4:4).

Efrom (“forte”), heteu de quem Abraão comprou um
campo com uma caverna onde desejava sepultar
Sara (Gn 23:8,10,13-14; 49:30).

Egito (“terra da alma de Ptah”), região a nordeste da
África onde os israelitas viveram como escravos
até serem libertados por Moisés e conduzidos à
terra prometida (Gn 45:9; 47:6).

Eglá (“bezerro”), uma das esposas de Davi (2Sm 3:5;
1Cr 3:3).

Eglom (“de um bezerro”), cidade situada na planície
de Judá (Js 15:39). Sua localização é desconhecida.

Elá (“carvalho”). [1] Príncipe de Edom (Gn 36:41;
1Cr 1:52). [2] Pai de um dos intendentes de Salo-
mão (1Rs 4:18). [3] Filho e sucessor de Baasa, rei
de Israel. Foi morto por Zinri (1Rs 16:6-14). [4] Pai
de Oséias, último rei de Israel (2Rs 15:30; 17:1). [5]
Um dos filhos de Calebe, filho de Jefoné (1Cr 4:15).
[6] Descendente de Benjamim (1Cr 9:8).

El-Betel (“Deus de Betel”), nome que Jacó deu ao lu-
gar onde recebeu uma visão, Luz (Betel) (Gn 35:7).

Elcana (“Deus é possuidor”). [1] Neto de Coré
(Êx 6:24; 1Cr 6:23). [2] Pai do profeta Samuel e
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descendente de [1] (1Sm 1:1-23; 2:11,20). [3] Des-
cendente de Levi (1Cr 6:25,36). [4] Outro descen-
dente de Levi (1Cr 6:27,35); talvez a mesma
pessoa identificada em [3]. [5] Levita antepassado
de Berequias (1Cr 9:16). [6] Um dos que se junta-
ram a Davi em Ziclague (1Cr 12:6). [7] Porteiro da
arca da aliança (1Cr 15:23); talvez a mesma pessoa
identificada em [6]. [8] Oficial no palácio do rei
Acaz (2Cr 28:7).

Eldade (“Deus é um amigo”), um dos dois anciãos
que receberam os poderes proféticos de Moisés
(Nm 11:26-27).

Eleazar (“Deus é auxiliador”). [1] Terceiro filho de
Arão e sucessor no cargo de sumo sacerdote (Êx
6:23; Nm 3:32; 20:28). [2] Homem consagrado para
guardar a arca da aliança (1Sm 7:1). [3] Um dos
valentes de Davi (2Sm 23:9; 1Cr 11:12). [4] Des-
cendente de Merari que não teve filhos (1Cr 23:21-
22; 24:28). [5] Sacerdote que acompanhou Esdras
quando este retornou a Jerusalém (Ed 8:33). [6]
Sacerdote que auxiliou na cerimônia da dedicação
dos muros de Jerusalém (Ne 12:42); possivelmente
a mesma pessoa identificada em [5]. [7] Antepas-
sado de Jesus (Mt 1:15).

Eliaquim (“Deus está estabelecendo”). [1] Sucessor
de Sebna ao cargo de mordomo da casa de Eze-
quias (2Rs 18:18,26; Is 22:20). [2] Nome original
do rei Jeoaquim (q.v.).

Elias (“Jeová é meu Deus”). [1] Conhecido profeta
de Deus que se opôs fervorosamente à idolatria.
Foi levado ao céu numa carruagem de fogo (1Rs
17:1—2Rs 2:11; Mt 17:3). [2] Um dos líderes da
tribo de Benjamim (1Cr 8:27). [3] Um dos que se
casaram com mulheres estrangeiras durante o exí-
lio (Ed 10:26). [4] Outro que se casou com mulher
estrangeira no exílio (Ed 10:21).

Eliézer (“Deus é auxílio”). [1] Mordomo de Abraão
(Gn 15:2). [2] Segundo filho de Moisés e Zípora (Êx
18:4; 1Cr 23:15,17). [3] Descendente de Benjamim
(1Cr 7:8). [4] Sacerdote que participou da transfe-
rência da arca da aliança para Jerusalém (1Cr
15:24). [5] Príncipe da tribo de Rúben na época de
Davi (1Cr 27:16). [6] Profeta que exortou Josafá
(2Cr 20:37). [7] Líder que persuadiu outros judeus
a regressarem a Jerusalém (Ed 8:16).

Elifaz (“Deus é concessor”). [1] Líder dos três “ami-
gos” que confrontaram Jó (Jó 2:11; 4:1; 15:1). [2]
Um dos filhos de Esaú (Gn 36:4,10-12; 1Cr 1:35-36).

Elifelete (“Deus é libertação”). [1] Último dos treze
filhos de Davi (2Sm 5:16; 1Cr 3:8; 14:7). [2] Outro
filho de Davi (1Cr 3:6). É chamado de Elpelete em
1Crônicas 14:5. [3] Um dos valentes de Davi (2Sm
23:34).

Elimas (“um feiticeiro”), falso profeta que se opôs a
Paulo e Barnabé em Pafos (At 13:8). Também era
chamado de Barjesus (v. 6).

Elimeleque (“meu Deus é Rei”), marido de Noemi e
sogro de Rute. Morreu em Moabe (Rt 1.2-3; 2:1,3;
4:3,9).

Elisama (“Deus é ouvinte”). [1] Avô de Josué (Nm
1:10; 2:18; 1Cr 7:26). [2] Um dos filhos de Davi
(2Sm 5:16; 1Cr 3:8). [3] Outro filho de Davi (1Cr
3:6); também chamado de Elisua em 2Samuel 5:15
e 1Crônicas 14:5. [4] Descendente de Judá (1Cr
2:41). [5] Membro da “família real” e avô de
Gedalias (Jr 41:1; 2Rs 25:25). [6] Escriba ou secre-
tário de Jeoaquim (Jr 36:12,20-21). [7] Sacerdote
enviado por Josafá para ensinar a lei (2Cr 17:8).

Eliseu [Elisá] (“Deus é salvador”). [1] Discípulo e
sucessor de Elias. Exerceu a função de profeta por
cinqüenta e cinco anos (1Rs 19:16-17,19; 2Rs 2—6;
Lc 4:27). [2] Filho mais velho de Javã e neto de
Noé (Gn 10:4). Possivelmente se refere ao povo de
Chipre ou aos habitantes de Alasiya, país próximo
da Cilícia. Outros sugerem que inclui os italianos e
peloponesos.

Eliú (“Deus propriamente dito”). [1] Um dos que se
juntaram a Davi em Ziclague (1Cr 12:20). [2] Um
dos porteiros do tabernáculo na época de Davi (1Cr
26:7). [3] O “amigo” mais jovem de Jó (Jó 32:2,4-6).

En-Dor (“fonte de habitação”), cidade da tribo de
Manassés onde Saul consultou uma médium a res-
peito do seu futuro (Js 17:11). Provavelmente a
atual Indur, na costa nordeste do monte Hermom, a
10 km a sudeste de Nazaré.

En-Gedi (“fonte da cabra”), cidade entregue à tribo
de Judá, situada na costa oeste do mar Morto. Seu
nome original era Hazazom-Tamar (2Cr 20:2; Js
15:62).

Enom (“fontes”), lugar conhecido pela grande quanti-
dade de nascentes e onde João batizava seus discí-
pulos. Provavelmente se localizava na parte
superior do vale de Siquém (Jo 3:23).

Enoque (“dedicado”). [1] Um dos netos de Abraão
(Gn 25:4). [2] Primogênito de Rúben e fundador do
clã dos enoquitas (Gn 46:9; 1Cr 5:3). [3] Filho de
Jarede (1Cr 1:3).

Enoque (“professor”). [1] Primogênito de Caim (Gn
4:17-18). [2] Um dos filhos de Jarede e antepassado
de Cristo (Gn 5:18-19,21; 1Cr 1:3; Lc 3:37; Hb 11:5).

Enoque (“iniciado”), cidade que Caim edificou (Gn
4:17).

Enos (“mortal”), filho de Sete e antepassado de Cris-
to (Gn 4:26; 5:6-11; 1Cr 1:1; Lc 3:38).

Epafras (abreviação de Epafrodito, “encantador”),
cristão e missionário colaborador de Paulo em Co-
lossos (Cl 1:7; 4:12; Fm 23).
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Epafrodito (“encantador”), cristão filipense que adoe-
ceu de tanto trabalhar (Fp 2:25; 4:18).

Erasto (“amado”). [1] Cristão enviado à Macedônia,
juntamente com Timóteo, enquanto Paulo perma-
neceu na Ásia (At 19:22). [2] Homem importante
da cidade de Corinto que saúda os cristãos de
Roma (Rm 16:23). [3] Alguém que permaneceu em
Corinto (2Tm 4:20). Talvez dois ou todos os indiví-
duos mencionados anteriormente sejam a mesma
pessoa.

Esar-Hadom (“Assur concedeu um irmão”), filho de
Senaqueribe e rei poderoso da Assíria (2Rs 19:37;
Ed 4:2; Is 37:38).

Esaú (“peludo”), primogênito de Isaque e irmão gê-
meo de Jacó. Pregenitor da tribo de Edom (Gn
25:25); vendeu seu direito de primogenitura a Jacó
(Gn 25:26-34; 27; 36).

Esdras (“auxílio”). [1] Líder de um grupo de sacer-
dotes que retornou do exílio (Ne 12:1). Seu nome
completo, Azarias, ocorre em Neemias 10:2. [2]
Descendente de Judá, da parte de Calebe (1Cr
4:17). [3] Escriba e sacerdote importante, descen-
dente de Hilquias, o sumo sacerdote (Ed 7:1-12;
10:1; Ne 8:1-13). Veja Azarias.

Esmirna (“mirra”), cidade situada na costa oeste da
Ásia Menor (Ap 2:8-11), distante 64,4 km ao norte
de Éfeso.

Esquina, porta da, situada no canto noroeste do
muro de Jerusalém (2Rs 14:13).

Estéfanas (“coroa”), um dos primeiros cristãos da
Acaia (1Co 1:16; 16:15-17).

Ester (“estrela; [a deusa] Ishtar”), nome persa para
Hadassa. Foi escolhida como rainha de Assuero;
sua história é contada no livro de Ester.

Estêvão (“coroa”), um dos sete diáconos. Tornou-se
o primeiro mártir da igreja depois de Cristo (At 6:5-
9; 7:59; 8:2).

Etã (“antigo”). [1] Sábio da época de Salomão (1Rs
4:31; Sl 89, título). [2] Descendente de Judá (1Cr
2:6,8). Possivelmente idêntico a [1]. [3] Veja
Jedutum. [4] Descendente de Levi (1Cr 6:42).

Etbaal (“homem de Baal; com Baal”), rei de Sidom e
pai de Jezabel, esposa de Acabe (1Rs 16:31).

Etiópia [Cuxe?] (“rosto queimado”), nação na região
ao norte do rio Nilo (Sl 68:31; Is 18:1). Não era a
mesma região da atual Etiópia.

Êubulo (“de bom conselho”), cristão romano que per-
maneceu leal a Paulo (2Tm 4:21).

Eúde (“forte”). [1] Juiz que libertou Israel da opres-
são de Eglom, rei moabita (Jz 3:15-30). [2] Bisneto
de Benjamim (1Cr 7:10; 8:6); talvez a mesma pes-
soa que [1].

Eufrates (significado desconhecido), um dos princi-
pais rios da Ásia Ocidental. Começa na Armênia e
se junta ao Tigre, desembocando no golfo Pérsico.
Antigamente, constituía a fronteira ocidental da
Mesopotâmia (Gn 2:14; 15:18).

Eunice (“boa vitória”), mãe piedosa de Timóteo
(2Tm 1:5; cf. At 16:1).

Êutico (“afortunado”), jovem de Trôade a quem Pau-
lo restaurou a vida (At 20:6-12).

Eva (“vida; vivificante”), a primeira mulher; esposa
de Adão (Gn 3:20; 4:1; 2Cr 11:3).

Evil-Merodaque (forma hebraica do babilônio Amel-
Marduque, “homem de [o deus] Marduque”), rei da
Babilônia que libertou Joaquim da prisão. Filho e
sucessor de Nabucodonosor (2Rs 25:27-30; Jr
52:31).

Ezequias (“Jeová é força”). [1] Um dos que retorna-
ram da Babilônia (Ed 2:16; Ne 7:21). [2] Décimo
segundo rei de Judá e antepassado de Cristo. Insti-
tuiu reformas religiosas e aperfeiçoou a segurança
e economia do reino (2Rs 18—20; 2Cr 29—32; Mt
1:9-10). [3] Filho de Nearias, descendente da famí-
lia real de Judá (1Cr 3:23).

Ezequiel (“Deus fortalece”), profeta oriundo de uma
família sacerdotal; levado cativo para a Babilônia.
Profetizou no rio Quebar aos exilados na Mesopotâ-
mia. Também é o autor do livro que traz seu nome
(Ez 1:3; 24:24).

F
Faraó (“habitante do palácio”), título dos monarcas

egípcios, equivalente ao nosso termo “rei” (Gn
12:15; 37:36; Êx 2:15; 1Rs 3:1; Is 19:11).

Febe (“brilhante”), serva da igreja em Corinto, ou
Cencréia. Auxiliou Paulo (Rm 16:1).

Félix (“feliz”), governador romano da Judéia que pre-
sidiu o julgamento de Paulo em Cesaréia (At 23:23-
27; 24:22-27).

Fenice (“terra de palmeiras”). [1] Porto ao sul de
Creta (At 27:12). [2] Veja Fenícia.

Fenícia (“terra de palmeiras”), faixa territorial estrei-
ta situada entre o mar Mediterrâneo, a oeste, e as
montanhas do Líbano, a leste (At 21:2; 11:19;
15:3). Abrangia também as colinas que se esten-
diam ao sul dessas montanhas.

Festo (“festival”), sucessor de Félix no governo da
Judéia. Deu continuidade ao julgamento de Paulo
iniciado por Félix (At 25; 26).

Filadélfia (“amor de irmão”), cidade da Lídia, na Ásia
Menor, e local de uma das sete igrejas da Ásia (Ap 1:11;
3:7-13). Situava-se a 45,5 km a sudeste de Sardes.

Filemom (“amizade”), cristão de Colossos a quem
Paulo escreveu uma epístola pedindo que recebesse
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de volta o servo fugitivo chamado Onésimo (Fm
1,5-7).

Fileto (“amável”), cristão exortado por Paulo devido
à doutrina acerca da ressurreição (2Tm 2:17).

Filipe (“amante de cavalos”). [1] Um dos doze após-
tolos de Cristo (Mt 10:3; Jo 1:44-48; 6:5-9). [2]
Evangelista mencionado várias vezes no livro de
Atos (At 6:5; 8:5-13). [3] Veja Herodes [3], [4].

Filipos (“pertencente a Filipe”), cidade da Macedô-
nia fundada por Filipe, o Grande (At 16:12; 20:3-6).
Localiza-se a cerca de 16 km a noroeste de Neápo-
lis, porto de Filipos.

Filístia (“terra de habitantes temporários”), região a
sudoeste da Palestina (Sl 60:8; 87:4; 108:9), tradi-
cionalmente o território dos inimigos de Israel. Pos-
suía 80 km de comprimento por apenas 24 km de
largura.

Finéias (“boca de latão”). [1] Neto de Arão e sumo
sacerdote (Êx 6:25; Nm 25:6-18; 1Cr 6:4; 9:20). [2]
Sacerdote e filho mais novo de Eli. Abusou de seus
privilégios sacerdotais (1Sm 1:3; 2:22-24,34). [3]
Pai de Eleazar (Ed 8:33).

Formosa, porta, porta ocidental do muro de Jerusalém
onde Pedro e João curaram um homem coxo (At 3:2).

Fortunato (“afortunado”), cristão de Corinto que ani-
mou e consolou Paulo em Éfeso (1Co 16:17-18).

Frígia (“estéril”), província extensa e importante si-
tuada na Ásia Menor (At 2:10; 16:6).

G
Gadara (“muros”), cidade situada a leste do rio Jor-

dão, a 11 km ao sul do mar da Galiléia (Mc 5:1; Lc
8:26). Fazia parte da confederação de Decápolis
(q.v.). Veja também Gergesa.

Gade (“fortuna”). [1] Sétimo filho de Jacó e antepas-
sado de uma das doze tribos (Gn 30:11; 49:19). [2]
Profeta que aconselhava Davi (1Sm 22:5; 1Cr
21:9-19).

Gade (“sorte; fortuna”), território ocupado pela tribo
de Gade a leste do rio Jordão (1Sm 13:7; Js 13:24).

Gaio (“senhor”). [1] Destinatário da terceira epístola
de João (3Jo 1). [2] Nativo da Macedônia e compa-
nheiro de Paulo (At 19:29). [3] Homem de Derbe
que acompanhou Paulo até a Ásia (At 20:4). [4]
Alguém que hospedou Paulo quando este escreveu
a epístola aos Romanos (Rm 16:23). [5] Convertido
batizado por Paulo em Corinto (1Co 1:14). Talvez a
mesma pessoa identificada em [4].

Galiléia (“círculo”), uma das maiores províncias ro-
manas na Palestina. Principal região de ministério
de Jesus (Lc 3:1; 23:6).

Galiléia, mar da, grande lago abastecido pelo rio Jor-
dão, situado ao norte da Palestina. Vários discípu-

los de Jesus trabalhavam como pescadores nesse
lago (Jo 6:1). Também era conhecido como mar de
Quinerete, mar de Tiberíades e lago de Genesaré.
Veja também Quinerete [1] e Genesaré [2].

Gálio (significado desconhecido), procônsul romano
da Acaia, perante o qual Paulo foi levado a julga-
mento em Corinto (At 18:12-17).

Gamaliel (“prêmio ou recompensa de Deus”). [1]
Príncipe da tribo de Manassés (Nm 1:10; 2:20). [2]
Famoso judeu mestre na lei. Persuadiu seus cole-
gas a libertar os apóstolos (At 5:33-40; 22:3).

Gate (“lagar”), uma das cinco principais cidades filis-
téias e lar do gigante Golias (1Sm 17:4; 2Rs 12:17;
2Cr 26:6). Sua localização exata é desconhecida.

Gaza [Aia] (“forte”). [1] Território mais austral das
cinco cidades filistéias, situada a 72 km ao sul da
atual cidade de Jafa e a 4 km do mar Mediterrâ-
neo. Foi a região onde Sansão realizou suas faça-
nhas (Js 11:22; Jz 16:1-3; 2Rs 18:8; Jr 25:20). [2]
Cidade da tribo de Efraim situada numa planície,
próxima de Siló (1Cr 7:28).

Geazi (“vale da visão; diminuído”), servo desonesto
de Eliseu (2Rs 4:12-37; 5:20-27; 8:4).

Genesaré (“jardim do príncipe”). [1] Região que se
estende a partir da margem nordeste do mar da Ga-
liléia (Mt 14:34). [2] Outro nome para o mar da
Galiléia (Lc 5:1).

Gergesa (“peregrinos”), cidade ou região situada a
leste do mar da Galiléia. Sua localização exata é
desconhecida, porém alguns sugerem a atual cida-
de de Kursi (Mt 8:28).

Gérson (“exílio”), sacerdote proeminente e primogê-
nito de Levi (Gn 46:11; Êx 6:16; 1Cr 6:1).

Getsêmani (“lagar de óleo”), jardim situado a leste
de Jerusalém, passando o ribeiro de Cedrom, no
sopé do monte das Oliveiras. Jardim onde Cristo foi
traído (Mt 26:36-56).

Geuel (“salvação de Deus”), espia da tribo de Gade
enviado para investigar Canaã (Nm 13:15).

Gibeá (“colina”). [1] Cidade da judéia a cerca de 16
km a nordeste de Hebrom (Js 15:57). [2] Cidade si-
tuada a meio caminho entre Jerusalém e Ramá. Ca-
pital e residência do rei Saul (1Sm 10:26; 15:34).
[3] Cidade ou colina no território de Efraim (Js
24:33); provavelmente próximo a Timna [1]. [4]
Colina em Quiriate-Jearim, onde morava Abinada-
be (2Sm 6:3-4).

Gibeão (“alto da colina”), principal cidade dos heveus,
designada à tribo de Benjamim, a 9 km a nordeste
de Jerusalém (Js 11:19; 2Sm 20:1-9). Atual El-Jib.

Gideão (“derrubador [i.e., grande guerreiro]”), conhe-
cido juiz de Israel que libertou seu povo de Midiã
(Jz 6—8). Também chamado de Jerubaal (q.v.).
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Gilgal (“rolante”). [1] Primeiro acampamento dos is-
raelitas após cruzarem o rio Jordão e entrarem em
Canaã. Provavelmente próximo de Jericó (Js 4:19-
24). [2] Aldeia situada a 11 km a nordeste de
Betel, de onde Elias e Eliseu partiram numa jorna-
da (2Rs 2:1-4; 4:38). Hoje se chama Jiljilia.

Giom (“ribeirão; jorrando”). [1] Um dos quatro rios do
Éden (Gn 2:13). [2] Curso de água intermitente
que corria fora das muralhas de Jerusalém, ao sul
do templo (1Rs 1:38-45; 2Cr 32:30).

Gogue (“elevado; montanha”). [1] Descendente de
Rúben (1Cr 5:4). [2] Príncipe de Rôs, Meseque e
Tubal (Ez 38:2; 39:1,11). Em Apocalipse 20:8,
Gogue e Magogue parecem ter se tornado nações,
indicando que seu nome deve ser entendido de for-
ma simbólica.

Gogue, vale das forças de (“multidão de Gogue”),
vale onde Gogue e seu exército serão derrotados
quando ocorrer o confronto final entre ele e o povo
de Deus (Ez 39:11-15).

Golã (“passagem”), cidade situada em Basã, a leste
do rio Jordão, designada aos levitas como cidade
de refúgio (Dt 4:43; Js 21:27). Provavelmente onde
hoje se encontra a moderna Sahem el-Jaulan, a 27
km a leste do mar da Galiléia.

Gólgota [Calvário] (“caveira”), colina fora das mura-
lhas da antiga Jerusalém. Local da crucificação de
Jesus (Mt 27:33; Jo 19:17). Sua localização exata é
desconhecida, mas provavelmente ficava dentro
dos muros do que hoje conhecemos como “cidade
antiga”.

Golias (“um exilado ou adivinhador”). [1] Gigante
filisteu morto por Davi (1Sm 17:4-54). [2] Outro
gigante, possivelmente filho de [1] (2Sm 21:19).

Gomer. [1] Primogênito de Jafé (Gn 10:2-3; 1Cr 1:5-6).
Talvez um povo que habitava o norte, provavelmen-
te incluía os cimérios da história clássica ou equiva-
lia a estes. [2] Esposa imoral de Oséias (Os 1:3;
3:1-4).

Gomorra (“submersão”), uma das cinco cidades da
planície. Destruída juntamente com Sodoma (Gn
18:20; 19:24,28). Para muitos estudiosos, a cidade
submergiu na extremidade sudeste do mar Morto.

Gósen (“aproximação”). [1] Região de criação de
gado situada no delta do Nilo, designada aos israe-
litas antes de serem escravizados (Gn 46:28). [2]
Cidade situada na região montanhosa de Judá (Js
15:51); provavelmente a moderna Dahariyeh, a
cerca de 21 km a sudoeste de Hebrom. [3] Re-
gião de Judá, cujo nome provavelmente vem da ci-
dade de Gósen (Js 10:41; 11:16).

Grécia (significado incerto), país situado no sul da
Europa, entre a Itália e a Ásia Menor. Uma das na-

ções mais poderosas da antiguidade (Dn 8:21; Zc
9:13; At 20:2).

H
Habacuque (“abraço do amor”), profeta na época de

Jeoaquim e Josias (Hb 1:1; 3:1).
Hadassa (“murta”), nome hebraico de Ester (q.v.).
Hagite (“festa”), quinta esposa de Davi e mãe de

Adonias (2Sm 3:4; 1Rs 1:5,11).
Hamã (“homem célebre [Humban]”), primeiro-minis-

tro de Assuero. Tramou a conspiração contra os ju-
deus (Et 3—9).

Hamate (“raiva”). [1] Cidade hetéia às margens do
rio Orontes, a cerca de 200 km ao norte de Damas-
co. Era a cidade-armazém que supria o exército de
Salomão (2Cr 8:4). [2] Fronteira original de Israel
(Nm 13:21; 34:8).

Hanani (“gracioso”). [1] Músico e chefe de um dos
grupos que ministravam no templo (1Cr 25:4,25).
[2] Pai do profeta Jeú. Encarcerado por Asa (1Rs
16:1,7; 2Cr 16:7-10). [3] Sacerdote que se casou
com uma mulher estrangeira (Ed 10:20). [4] Irmão
de Neemias e governador de Jerusalém sob a lide-
rança de Neemias (Ne 1:2; 7:2). [5] Sacerdote e
músico que participou da cerimônia de purificação
dos muros de Jerusalém (Ne 12:36).

Hananias (“Jeová é gracioso”). [1] Descendente de
Benjamim (1Cr 8:24). [2] Um dos príncipes de
Uzias (2Cr 26:11). [3] Pai de um príncipe da corte
de Jeoaquim (Jr 36:12). [4] Chefe da décima sexta
divisão dos músicos de Davi (1Cr 25:4,23). [5] Avô
de Jerias (Jr 37:13). [6] Falso profeta que se opôs
a Jeremias (Jr 28). [7] Um dos amigos de Daniel na
Babilônia (Dn 1:7,11,19). Veja também Sadraque.
[8] Um dos filhos de Zorobabel (1Cr 3:19,21). [9]
Levita que se casou com uma mulher estrangeira
no exílio (Ed 10:28). [10] Perfumista e sacerdote
que auxiliou na reconstrução dos muros de Jerusa-
lém (Ne 3:8). [11] Um dos homens que auxiliou na
reconstrução dos portões de Jerusalém; talvez a
mesma pessoa identificada em [10]. [12] Israelita
fiel nomeado para administrar Jerusalém (Ne 7:2).
[13] Um dos que selaram a nova aliança com Deus
após o exílio (Ne 10:23). [14] Sacerdote participan-
te da cerimônia de dedicação dos muros de Jerusa-
lém (Ne 12:12,41).

Harã (“forte; iluminado”). [1] Irmão de Abraão que
morreu antes de seu pai (Gn 11:26-31). [2] Descen-
dente de Levi (1Cr 23:9). [3] Um dos filhos de Cale-
be (1Cr 2:46).

Harã (“montanhas”), cidade situada na Mesopotâmia,
a 386 km a noroeste de Nínive e a 450 km a norte-
nordeste de Damasco (Gn 11:31; 12,4-5).
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Hasabias (“Jeová é companheiro”). [1] Descendente
de Levi (1Cr 6:45). [2] Outro descendente de Levi
(1Cr 9:14). [3] Um dos filhos de Jedutum (1Cr 25:3).
[4] Descendente de Coate (1Cr 26:30). [5] Um dos
filhos de Quemuel. Foi o maioral da tribo dos levi-
tas (1Cr 27:17). [6] Um dos chefes da tribo dos le-
vitas (2Cr 35:9). [7] Levita que voltou com Esdras
da Babilônia (Ed 8:19). [8] Um dos líderes da famí-
lia de Coate (Ed 8:24). [9] Um dos que auxiliaram
na reconstrução do muro de Jerusalém (Ne 3:17).
[10] Um dos que selaram a aliança juntamente
com Neemias (Ne 10:11). [11] Levita encarregado
de alguns serviços no templo (Ne 11:15). [12] Ser-
vo do templo (Ne 11:22). [13] Sacerdote nos dias
de Josué (Ne 12:21). [14] Um dos chefes dos levi-
tas (Ne 12:24). (Nota: é bem possível que [9], [12]
e [14] se refiram à mesma pessoa).

Hatus (“contendor”). [1] Descendente dos reis de
Judá, talvez de Secanias (1Cr 3:22). [2] Descen-
dente de Davi que retornou do exílio com Esdras
(Ed 8:2). [3] Sacerdote que retornou do exílio com
Zorobabel (Ne 12:2). [4] Um dos que ajudaram na
reconstrução do muro de Jerusalém (Ne 3:10). [5]
Sacerdote que selou a aliança (Ne 10:1,4). (Nota:
os itens [1], [2], [3] e [5] podem se referir à mes-
ma pessoa.)

Hazael (“Deus vê”) usurpou o trono da Síria ao as-
sassinar Ben-Hadade II (1Rs 19:15,17; 2Rs 8:8-29).

Hazor (“área cercada”). [1] Capital do reino dos cana-
neus, mais tarde anexada ao território de Naftali
ao norte da Palestina (Js 11:1,10,13). Atualmente,
há várias escavações em andamento em seu sítio
arqueológico. [2] Local situado no extremo sul de
Judá (Js 15:23); possivelmente a atual cidade de el-
Jebariyeh. [3] Outra cidade ao sul de Judá (Js 15:25).
Queriote-Hezrom era um território ou região per-
tencente a Hazor, ou outro nome para essa cidade
(v. 25). [4] Aldeia da tribo de Benjamim para onde
retornaram os judeus exilados (Ne 11:33). Hoje se
chama Khirbet Hazzur, a 6 km ao norte-noroeste de
Jerusalém. [5] Região no deserto da Arábia, situa-
da a leste da Palestina (Jr 49:28,30,33).

Héber (“companheiro”). [1] Descendente de Aser (Gn
46:17; 1Cr 7:31-32). [2] Marido de Jael, mulher
que matou Sísera (Jz 4:11,17,21; 5:24). [3] Chefe
de um clã em Judá (1Cr 4:18). [4] Descendente de
Benjamim (1Cr 8:17). [5] Em Lucas 3:35, se refere
a Éber [1].

Hebrom (“amizade”). [1] Cidade situada nos montes
de Judá, a 32 km ao sul de Jerusalém (Gn 13:18;
Nm 13:22). [2] Cidade situada na tribo de Aser,
mais comumente chamada de Abdom (Js 21:30).

Hemã (“fiel”). [1] Músico e vidente escolhido por
Davi para chefiar a música e o coral do templo (1Cr

6:33; 15:17; 2Cr 5:12; 35:15). [2] Sábio que foi com-
parado a Salomão (1Rs 4:31; 1Cr 2:6). Compôs um
salmo de meditação (Sl 88, título).

Hermom (“destinado à destruição”), montanha mais
alta da cordilheira chamada Antilíbano, forma a
fronteira nordeste da Palestina (Dt 3:8; Js 11:17;
1Cr 5:23).

Herodes (“heróico”). [1] Herodes, o Grande, rei ardi-
loso que governava a Judéia quando Jesus nasceu.
A fim de manter seu poder, ordenou o massacre
das crianças de Belém, imaginando que com isso
eliminaria o Messias (Mt 2:1-22; Lc 1:5). [2] Hero-
des Antipas, filho de Herodes, o Grande, foi
tetrarca da Galiléia e Peréia. Assassinou João Ba-
tista (Mt 14:1-10; Lc 13:31-32; 23:7-12). [3] Hero-
des Filipe, outro filho de Herodes, o Grande, foi
tetrarca da Ituréia e Traconites (Lc 3:1). [4] Hero-
des Filipe, ainda outro filho de Herodes, o Grande.
Sua esposa, Herodias, foi seduzida por seu irmão
Antipas (Mt 14:3). [5] Herodes Agripa I, tetrarca
da Galiléia e governante do antigo reino de seu
avô (Herodes, o Grande). Perseguiu severamente
os cristãos (At 12:1-23). [6] Herodes Agripa II, fi-
lho de Agripa I e rei de vários territórios. Ouviu
uma pregação de Paulo (At 25:13-26; 26:1-32). Veja
também Arquelau; Berenice; Drusila.

Herodias (“heróica”), neta de Herodes, o Grande, e
esposa de Antipas. Foi responsável pela morte de
João Batista (Mt 14:3-9; Lc 3:19).

Hidequel (“som”), nome arcaico para o rio Tigre (Gn
2:14; Dn 10:4). É mais estreito que o Eufrates, po-
rém possui uma vazão maior. Junta-se ao Eufrates
num ponto a cerca de 60 km acima do golfo
Pérsico, na região de Al Qurna.

Hiel (“Deus é vida”), homem que reconstruiu Jericó
(1Rs 16:34) e perdeu seus filhos, conforme a maldi-
ção de Josué (Js 6:26).

Hilquias (“Jeová é proteção” ou “minha porção”). [1]
Um dos que acompanharam Esdras na leitura da lei
(Ne 8:4). [2] Levita que ministrou com seus filhos
no templo (1Cr 6:45). [3] Porteiro do tabernáculo
(1Cr 26:11). [4] Mordomo da casa do rei Ezequias
(2Rs 18:18,26; Is 22:20; 36:3). [5] Sacerdote em
Anatote e pai de Jeremias (Jr 1:1). [6] Sumo sacer-
dote que descobriu o Livro da Lei nos dias de
Josias (2Rs 22:4,8; 23:4). [7] Pai de Gemarias (Jr
29:3). [8] Um dos chefes dos sacerdotes que re-
tornaram do exílio (Ne 12:7) e seus descendentes
(Ne 12:12,21).

Hinom, homem desconhecido que teve um filho. Seu
nome foi dado a um vale próximo de Jerusalém
onde se realizavam sacrifícios humanos nos dias de
Jeremias. Posteriormente passou-se a queimar lixo
nesse local (Js 15:8; 18:16; Ne 11:30; Jr 7:31-32).
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Hinom (“suas riquezas”), vale estreito situado a sudo-
este de Jerusalém (Js 15:8; 18:16; 2Cr 28:3).

Hirão [Hurão] (forma abreviada de Airão, “meu ir-
mão é exaltado”). [1] Rei de Tiro que se tornou
amigo de Davi e Salomão (2Sm 5:11; 1Rs 5; 9:11;
10:11). [2] Hábil artífice em bronze. Salomão man-
dou buscá-lo em Tiro, reino de [1] (1Rs 7:13,40,45;
2Cr 4:11,16). [3] Descendente de Benjamim (1Cr
8:5).

Hobabe (“amado”), sogro ou cunhado de Moisés (Nm
10:29; Jz 4:11). O termo “sogro” em Juízes 4:11 pode
significar apenas parente, ou talvez Jetro também
se chamasse Hobabe. Sua identidade exata, po-
rém, é incerta. Veja também Jetro.

Horebe (“deserto”), cadeia de montanhas situada na
península do Sinai. O monte Sinai é seu pico mais
alto (Êx 17:6). Atualmente chama-se Serbal.

Hur (“livre; nobre”). [1] Um dos homens que ajuda-
ram a segurar os braços de Moisés durante a bata-
lha contra Amaleque (Êx 17:10,12; 24:14). [2] Um
dos filhos de Calebe (Êx 31:2; 35:30; 38:22; 1Cr
2:19,50; 4:1,4). [3] Rei midianita morto por Israel
(Nm 31:8; Js 13:21). [4] Um dos intendentes de
Salomão, responsável pela região das montanhas
de Efraim (1Rs 4:8). [5] Governante responsável
pela metade de Jerusalém durante o governo de
Neemias (Ne 3:9).

Hurão. Veja Hirão.
Husai (“rápido”), amigo e conselheiro de Davi (2Sm

15:32,37; 16:16-18; 17:5-15).

I
Ibsã (“célebre; esplêndido”), juiz de Belém que julgou

Israel durante sete anos (Jz 12:8-10).
Icônio (“chegada”), capital da província da Licaônia,

na Ásia Menor (At 13:51; 14:1).
Ido (“adornado”). [1] Profeta que escreveu sobre os

reis de Israel (2Cr 9:29; 12:15). [2] Sacerdote que
retornou a Jerusalém com Zorobabel (Ne 12:4). Tal-
vez a mesma pessoa identificada em [1].

Igal [Jigeal] (“Jeová redime”). [1] Um dos doze espi-
as enviados a Canaã (Nm 13:7). [2] Um dos valen-
tes de Davi (2Sm 23:36). [3] Descendente da
linhagem real de Judá (1Cr 3:22).

Ilírico (“alegria”), província romana situada na costa
leste do mar Adriático. Estendia-se da Itália, ao
norte, até a Macedônia, ao sul (Rm 15:19). Posteri-
ormente passou a ser chamada de Dalmácia.

Imer (“cordeiro”), pessoa ou lugar na Babilônia (Ed
2:59; Ne 7:61). Sua localização exata é desco-
nhecida.

Imna (“arrastar”). [1] Descendente de Aser (Gn
46:17; 1Cr 7:35). [2] Um dos filhos de Aser (Nm

26:44; 1Cr 7:30). [3] Pai de Coré. Viveu durante o
reinado de Ezequias (2Cr 31:14).

Índia (significado desconhecido), território situado
além dos limites do Império Persa ao oriente,
abrangendo a região ao redor do rio Indo (Et 1:1;
8:9).

Inferno (“ocultar”), lugar de angústia dos mortos.
“Hades” é o termo no Novo Testamento para
“Sheol”, considerado o lugar de habitação dos mor-
tos (Sl 16:10; Mt 11:23; At 2:27). A RA também
traz inferno como tradução do termo hebraico
geena, um vale fora dos muros de Jerusalém ao qual
Jesus se referiu como símbolo do sofrimento das
almas perdidas. Para os cristãos, o hades seria o
paraíso (Lc 23:43), mas para os ímpios seria o
geena (cf. Lc 16:22-23).

Ira (“vigilante”). [1] Sacerdote de Davi (2Sm 20:26).
[2] Um dos trinta valentes de Davi (1Cr 11:28;
2Sm 23:38) e capitão da guarda do templo (1Cr
27:9). [3] Outro dos trinta valentes de Davi (1Cr
11:40; 2Sm 23:26).

Isabel (“Deus é jurador; juramento de Deus”), espo-
sa de Zacarias e mãe de João Batista (Lc 1:5-57).

Isaías (“salvação de Jeová”), chamado de “príncipe
dos profetas”. Seu ministério durou mais de ses-
senta anos. Predisse a vinda de Cristo (Is 1:1; 7:14;
9:6; 52:12-53).

Isaque (“riso”), filho de Abraão e Sara, nascido quan-
do o casal já estava idoso. Pai de Jacó e Esaú, e
antepassado de Cristo (Gn 21—25; Mt 1:2).

Isbosete (“homem de vergonha”), filho e sucessor
do rei Saul. Reinou dois anos antes de ser derrota-
do por Davi (2Sm 2:8-15; 3:8,14-15; 4:5-12). Tam-
bém era conhecido como Esbaal (1Cr 8:33; 9:39).

Iscariotes. Veja Judas [8].
Ismael (“Deus ouve”). [1] Filho de Abraão e Agar.

Seus descendentes foram os arábios nômades (Gn
16:11-16; 17:18-26; 25:9-17; 28:9; 36:3). [2] Filho as-
tuto de Netanias e traidor de Israel (Jr 40:8—41:18).
[3] Descendente de Benjamim (1Cr 8:38). [4] Pai de
Zebadias (2Cr 19:11). [5] Capitão na época de Joia-
da e Joás (2Cr 23:1). [6] Levita que se casou com
mulher estrangeira durante o exílio (Ed 10:22).

Israel. Veja Jacó.
Israel (“aquele que prevalece com Deus”), reino he-

breu situado ao norte da Palestina, habitado pelas
dez tribos que seguiram Isbosete e Jeroboão. As
cidades de Jericó e Gezer delimitavam sua fronteira
ao sul (2Cr 35:18; cf. Gn 32:32).

Issacar (“recompensa”). [1] Nono filho de Jacó e
antepassado de uma das doze tribos de Israel (Gn
30:17-18; 49:14-15). [2] Porteiro do tabernáculo
(1Cr 26:5).
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Itai (“oportuno”), filisteu amigo e general de Davi
(2Sm 15:11-22; 18:2,4,12).

Itália (“abundância de gado”), península que se pro-
jeta no mar Mediterrâneo a partir dos Alpes, delimi-
tada ao sul pelo estreito de Messina (At 18:2;
27:1).

J
Jaaziel (“Deus revela”). [1] Um dos que se juntaram

a Davi em Ziclague (1Cr 12:4). [2] Sacerdote que
ajudou a trazer a arca da aliança para Jerusalém
(1Cr 16:6). [3] Filho de Hebrom (1Cr 23:19; 24:23).
[4] Levita que encorajou o exército de Josafá a lu-
tar contra os moabitas (2Cr 20:14). [5] Chefe de
família cujo filho retornou do exílio na Babilônia
(Ed 8:5).

Jabes (“lugar seco”). Seu filho Salum matou Zacarias
e reinou em seu lugar (2Rs 15:10-14). Veja também
Jabes-Gileade.

Jabes-Gileade (“seco”), cidade situada no território
de Gileade (Jz 21:8; 1Sm 11:1). É possível que ficas-
se no lugar conhecido hoje como Wadi Yabis, a cer-
ca de 32 km ao sul do mar da Galiléia.

Jabim (“inteligente; observado”). [1] Rei de Hazor
derrotado por Josué (Js 11:1). [2] Outro rei de Ha-
zor que oprimiu Israel e foi derrotado por Débora
(Jz 4).

Jacó (“suplantador; seguir ao encalço”). [1] Filho de
Isaque, irmão gêmeo de Esaú e antepassado de
Cristo. Comprou a primogenitura de Esaú e tornou-
se pai do povo judeu (Gn 25—50; Mt 1:2). Deus al-
terou o nome dele para Israel (“Deus luta”; Gn
32:28; 35:10). [2] Pai de José, marido de Maria (Mt
1:15-16).

Jadua (“muito instruído; conhecido”). [1] Um dos que
selaram a aliança com Deus (Ne 10:21). [2] Último
sumo sacerdote mencionado no Antigo Testamento
(Ne 12:11,22).

Jael (“cabra selvagem”), esposa de Héber. Matou Sí-
sera (Jz 4:17-22; 5:6,24).

Jafé (“aquele que amplia; justo; aumentado”), segundo
filho de Noé. É considerado o pai das raças indo-eu-
ropéias (Gn 5:32; 6:10; 7:13; 9:18,23,27; 1Cr 1:4-5).

Jair (“Jeová ilumina”). [1] Descendente de Judá, por
parte de pai, e de Manassés, por parte de mãe (Nm
32:41; Dt 3:14; 1Rs 4:13; 1Cr 2:22). [2] Juiz de Is-
rael por vinte e dois anos (Jz 10:3-5). [3] Pai de
Mordecai, primo de Ester (Et 2:5).

Jairo (“iluminado”), chefe de uma sinagoga próxima de
Cafarnaum. Jesus ressuscitou sua filha (Lc 8:41).

Jaquim (“fundação” ou “ele estabelecerá”). [1] Um
dos filhos de Simeão (Gn 46:10; Êx 6:15; Nm
26:12). É chamado de Jaribe em 1Crônicas 4:24. [2]

Sacerdote em Jerusalém, após o retorno do exílio
na Babilônia (1Cr 9:10; Ne 11:10). [3] Chefe de
uma família de Arão (1Cr 24:17).

Jaquim (“Deus estabelece”), coluna direita do pórtico
do templo de Salomão em Jerusalém (1Rs 7:21).

Jasom (“cura”). [1] Paulo ficou hospedado na casa
deste homem durante sua estada em Tessalônica
(At 17:5-9). [2] Cristão judeu e parente de Paulo
que saúda os cristãos de Roma (Rm 16:21). É pos-
sível que ambos sejam a mesma pessoa.

Jebus (“administrador”), outro nome para Jerusalém
(Jz 19:10-11).

Jeconias. Veja Jeoaquim.
Jedaías (“Jeová é sabedoria”). [1] Sacerdote em Jeru-

salém (1Cr 9:10; 24:7; Ed 2:36; Ne 7:39). [2] Sacer-
dote que retornou do exílio junto com Zorobabel
(Ne 11:10; 12:6,19). [3] Outro sacerdote que
retornou com Zorobabel (Ne 12:7,21). [4] Homem
que trouxe doações para o templo (Zc 6:10,14).

Jediael (“Deus sabe”). [1] Um dos filhos de Benja-
mim (1Cr 7:6,10-11). Possivelmente a mesma pes-
soa que Asbel (1Cr 8:1). [2] Um dos valentes de
Davi (1Cr 11:45). [3] Um dos que se juntaram a
Davi em Ziclague (1Cr 12:20). [4] Descendente de
Coré, filho de Meselemias (1Cr 26:2).

Jedidias (“amado de Jeová”), nome que Deus deu a
Salomão por meio de Natã (2Sm 12:25).

Jedutum (“um coro de louvores”). [1] Um dos três
músicos principais encarregados do ministério de
louvor (1Cr 9:16; 25:1-6; Ne 11:17). Também era
chamado de Etã (1Cr 6:44; 15:17,19). [2] Pai de
Obede-Edom (1Cr 16:38). Alguns acreditam que
seja a mesma pessoa identificada em [1].

Jefté (“opositor”), juiz de Israel que livrou seu povo
de Amom (Jz 11—12:7).

Jeiel [Jeuel] (“Deus tira”). [1] Chefe de uma família da
tribo de Rúben (1Cr 5:7). [2] Antepassado de Saul
(1Cr 9:35). [3] Um dos valentes de Davi (1Cr 11:44).
[4] Cantor e porteiro do tabernáculo (1Cr 15:18,21;
16:5). [5] Descendente de Asafe (2Cr 26:11).
[6] Escrivão de Uzias (2Cr 26:11). [7] Levita no
tempo de Ezequias (2Cr 29:13). [8] Chefe levita na
época de Josias (2Cr 35:9). [9] Um dos que retor-
naram a Jerusalém junto com Esdras (Ed 8:13).
[10] Um dos que se casaram com mulheres estran-
geiras durante o exílio (Ed 10:43).

Jeoacaz (“Jeová sustenta”). [1] Filho e sucessor de
Jeú ao trono de Israel. Seu reinado foi desastroso
(2Rs 10:35; 13:2-25). [2] Filho de Josias. Reinou em
Judá por apenas três meses antes de ser deposto
pelo faraó Neco (2Rs 23:30-34; 2Cr 36:1-4). Tam-
bém era chamado de Salum antes de se tornar rei
(1Cr 3:15; Jr 22:11). [3] Veja Acazias [2].
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Jeoaquim (“Jeová confirma” ou “Jeová estabeleceu”),
nome dado a Eliaquim quando foi nomeado rei de
Judá pelo faraó Neco. Este nome provavelmente
indica que Neco alegou ter sido autorizado por
Jeová a colocar Eliaquim no trono (2Rs 23:34—
24:6). Não confundir com Joiaquim.

Jeoás [Joás] (“Jeová tem concedido; Jeová ampara”).
[1] Oitavo rei de Judá. Andou com Deus até a mor-
te do sacerdote Joiada. Depois disso, trouxe idola-
tria e desgraça para seu reino (2Rs 11:21—12:21).
É freqüentemente chamado pela forma abreviada,
Joás. [2] Décimo segundo rei de Israel. Empreen-
deu várias campanhas militares bem-sucedidas
(2Rs 13:9—14:16). Chamado com freqüência pela
forma abreviada, Joás.

Jeorão [Jorão] (“Jeová é sublime”), Jorão é uma for-
ma abreviada de seu nome. [1] Filho e sucessor de
Josafá ao trono de Judá e antepassado de Cristo
(2Rs 8:16-24; Mt 1:8). [2] Nono rei de Israel. Foi
morto por Jeú (2Rs 1:17; 3:1-6; 9:24). [3] Sacerdote
designado para ensinar ao povo (2Cr 17:8).

Jeremias (“Jeová é elevado”). [1] Habitante de Lib-
na cuja filha casou-se com o rei Josias (2Rs 23:31;
Jr 52:1). [2] Chefe de uma família da tribo de Ma-
nassés (1Cr 5:24). [3] Um dos que se juntaram a
Davi em Ziclague (1Cr 12:4). [4] Homem de Gade
que se juntou a Davi em Ziclague (1Cr 12:10). [5]
Outro que se juntou a Davi em Ziclague (1Cr 12:13).
[6] Sacerdote que selou a nova aliança com Deus
depois do exílio (Ne 10:2; 12:1,12). [7] Descenden-
te de Jonabade (Jr 35:3). [8] Profeta que atuou no
reinado dos últimos cinco monarcas de Judá. De-
nunciou a política e idolatria de sua nação (Jr 1:20;
26; 36).

Jericó (“cheiro adocicado”), cidade fortificada de
Canaã, situada a cerca de 8 km ao norte do mar
Morto e a 27 km a oeste do rio Jordão (Nm 22:1; Dt
32:49). A cidade continuamente habitada mais an-
tiga do mundo.

Jeroão (“amado”). [1] Levita e avô de Samuel (1Sm
1:1; 1Cr 6:27). [2] Descendente de Benjamim (1Cr
9:8). [3] Chefe de uma família da tribo de Benja-
mim (1Cr 8:27). [4] Sacerdote cujo filho viveu em
Jerusalém após o exílio (1Cr 9:12; Ne 11:12). [5]
Pai de dois homens que se juntaram a Davi em Zi-
clague (1Cr 12:7). [6] Pai de Azarel, príncipe de Dã
(1Cr 27:22). [7] Pai de um dos capitães que apoia-
ram Joiada para colocar Joás no trono de Judá (2Cr
23:1).

Jeroboão (“ampliador; ele advoga a causa do povo”).
[1] Primeiro rei de Israel após a divisão do reino.
Reinou durante vinte e dois anos (1Rs 11:26-40;
12:1—14:20). [2] Décimo terceiro rei de Israel.

Durante seu reinado, Israel se fortaleceu, mas foi
abertamente idólatra (2Rs 14:23-29).

Jerubaal (“deixe Baal contender” ou possivelmente
“deixe Baal se mostrar importante”), nome dado a
Gideão por seu pai (Jz 6:32; 7:1; 8:29).

Jerubesete (“aquele que contende com o ídolo”),
nome dado a Jerubaal (Gideão) por aqueles que
desejavam evitar pronunciar a palavra Baal (2Sm
11:21).

Jerusalém (“lugar de paz”), capital de Judá, o Reino
do Sul, situada a 48 km do mar Mediterrâneo e a
29 km a oeste do rio Jordão (Js 10:1; 2Sm 5:5).

Jessé (“Jeová existe; abastado”), pai de Davi e ante-
passado de Cristo (Rt 4:17,22; 1Sm 17:17; Mt 1:5-6).

Jesurum (“abençoado”), nome simbólico de Israel (Dt
32:15; Is 44:2).

Jesus (forma grega de Josué). [1] Cristão que saudou
os colossenses juntamente com Paulo (Cl 4:11).
Também era chamado de Justo. [2] Veja Josué.

Jesus Cristo (Jesus, “Jeová é salvação”; Cristo, “o un-
gido”), filho da virgem Maria que veio ao mundo
para cumprir as profecias acerca do Rei que morre-
ria pelos pecados do seu povo. O relato de seu mi-
nistério se encontra nos evangelhos de Mateus,
Marcos, Lucas e João.

Jetro (“preeminência”), sogro de Moisés. Aconselhou
Moisés a delegar o trabalho de julgar as pequenas
causas do povo (Êx 3:1; 4:18; 18:1-12). É chamado
de Reuel em Êxodo 2:18 e Números 10:29.

Jeú (“Jeová é ele”). [1] Profeta que trouxe notícias de
tragédia para Baasa, rei de Israel (1Rs 16:1-12; 2Cr
19:2). [2] Décimo rei de Israel (1Rs 19:16-17; 2Rs
9; 10). Sua liderança corrupta enfraqueceu a nação.
[3] Descendente de Hezrom (1Cr 2:38). [4] Des-
cendente de Simeão (1Cr 4:35). [5] Um dos que se
juntaram a Davi em Ziclague (1Cr 12:3).

Jezabel (“sem nobreza; sem marido”). [1] Rainha
perversa e idólatra de Israel (1Rs 16:31; 18:4—
21:25; 2Rs 9:7-37). [2] Falsa profetisa de Tiatira
(Ap 2:20). Possivelmente não é seu nome verdadei-
ro, mas um nome simbólico.

Jezreel (“Deus semeia”). [1] Descendente de Etã
(1Cr 4:3). [2] Nome simbólico de um dos filhos de
Oséias (Os 1:4).

Jimna. Veja Imna.
Jó (“odiado; perseguido”). [1] Homem piedoso que

morava em Uz. Sua perseverança diante da prova-
ção violenta lhe rendeu bênçãos maravilhosas (Jó
1—3; 42; Ez 14:14,20). [2] Terceiro filho de Issacar
(Gn 46:13), também chamado de Jasube (Nm
26:24; 1Cr 7:1).

Joabe (“Jeová é pai”). [1] Filho de Zeruia, irmã de Davi.
Foi capitão no exército de Davi (2Sm 2:13-32;
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3:23-31; 18; 1Rs 2:22-23). [2] Descendente de Judá
(1Cr 2:54). Alguns estudiosos acreditam que o tex-
to se refere ao nome de uma cidade composto de
três palavras, conforme registrado na RA: Atrote-
Bete-Joabe. [3] Homem da tribo de Judá (1Cr
4:14). [4] Antepassado de um grupo de exilados
que retornou do cativeiro (Ed 2:6; 8:9; Ne 7:11).

Joanã (“dado por Deus”). [1] Antepassado de Cristo
(Lc 3:27). [2] Esposa de Cuza, administrador de
Herodes. Foi uma das mulheres que serviram a
Cristo e aos apóstolos (Lc 8:3; 24:10).

Joanã (“Jeová é benigno”). [1] Capitão que se aliou a
Gedalias após a queda de Jerusalém (2Rs 25:23; Jr
40:8,13). [2] Filho mais velho de Josias, rei de Judá
(1Cr 3:15). [3] Filho de Elioenai (1Cr 3:24). [4] Pai
de um sacerdote na época de Salomão (1Cr 6:9-10).
[5], [6] Dois homens valentes que se juntaram a
Davi em Ziclague (1Cr 12:4,12). [7] Um dos que se
opuseram a escravizar os prisioneiros de Judá na
época de Acaz (2Cr 28:12). [8] Homem que
retornou do exílio (Ed 8:12). [9] Sacerdote que
chamou os exilados para regressarem a Jerusalém
(Ed 10:6). [10] Filho de Tobias, o amonita (Ne
6:18). [11] Sacerdote na época de Joiaquim (Ne
12:22-23).

João (abreviação de Joanã, “dádiva de Deus”). [1]
Filho de Zacarias e Isabel. Preparou o caminho
para a vinda do Messias. Foi chamado de João Ba-
tista e morreu decapitado por Herodes (Mt 3; 11:7-
18; 14:1-10; Lc 1:13-17). [2] Filho de Zebedeu e um
dos doze apóstolos. A tradição lhe atribui a autoria
do quarto evangelho, do livro de Apocalipse e de
três epístolas que levam seu nome (Mt 4:21; 10:2;
At 1:13; Gl 2:9; Ap 1:1). [3] Parente do sumo sacer-
dote Anás, aquele que julgou Pedro (At 4:6). [4]
Missionário, mais conhecido pelo sobrenome Mar-
cos (q.v.). Veja também Joanã.

Joaquim (“Jeová estabelece”), rei de Judá capturado
por Nabucodonosor. Foi um dos ancestrais de Cris-
to (2Rs 24:8-16; 2Cr 36:9-10; Mt 1:11-12). Jeconias
(“Jeová é capaz”) (1Cr 3:16-17; Jr 24:1) e Conias
(“Jeová está criando”) (Jr 22:24,28; 37:1) são varia-
ções desse nome.

Joás (forma abreviada de Jeoás). [1] Homem da tribo
de Judá (1Cr 4:22). [2] Pai do juiz Gideão (Jz 6:11-
32). [3] Um dos filhos de Acabe (1Rs 22:26; 2Cr
18:25). [4] Um dos que se juntaram a Davi em
Ziclague (1Cr 12:3). [5] Veja Jeoás [1]. [6] Veja
Jeoás [2].

Joás (“Jeová tem auxiliado”). [1] Um dos filhos de
Bequer, descendente de Benjamim (1Cr 7:8). [2]
Intendente dos depósitos de azeite de Davi (1Cr
27:28).

Joctã, filho de Héber, da linhagem de Sem (Gn 10:25-
26; 1Cr 1:19-20,23). Talvez uma referência a uma tri-
bo árabe da qual surgiram diversos grupos árabes.

Joel (“Jeová é Deus”). [1] Primogênito do profeta Sa-
muel (1Sm 8:2; 1Cr 6:33; 15:17). [2] Descendente
de Simeão (1Cr 4:35). [3] Pai de Semaías, descen-
dente de Rúben (1Cr 5:4,8). [4] Chefe da tribo de
Gade (1Cr 5:12). [5] Antepassado do profeta Sa-
muel (1Cr 6:36). [6] Descendente de Tola (1Cr 7:3).
[7] Um dos valentes de Davi (1Cr 11:38). [8] Levi-
ta nos dias de Davi (1Cr 15:7,11; 23:8). [9] Um dos
guardas do tesouro do templo (1Cr 26:22). [10]
Príncipe da meia tribo de Manassés situada a oeste
do rio Jordão (1Cr 27:20). [11] Levita que auxiliou
na cerimônia de purificação do templo (2Cr 29:12).
[12] Um dos que se casaram com esposas estran-
geiras durante o exílio (Ed 10:43). [13] Superinten-
dente sobre os descendentes de Benjamim em
Jerusalém (Ne 11:9). [14] Profeta na época de
Uzias (Jl 1:1; At 2:16).

Joiada (“Jeová conhece”). [1] Pai de um dos oficiais
de Davi (2Sm 8:18; 1Rs 1:8,26). [2] Chefe dos sa-
cerdotes do templo por muitos anos durante a mo-
narquia. Foi sua esposa quem escondeu Joás de
Atalia por seis anos (2Rs 11—12:9). [3] Um dos
que se juntaram a Davi em Ziclague (1Cr 12:27).
[4] Um dos conselheiros de Davi (1Cr 27:34). [5]
Homem que auxiliou no reparo de um dos portões
de Jerusalém (Ne 3:6). [6] Sacerdote substituído
por Sofonias (Jr 29:26).

Joiaquim (“Jeová estabelece”), filho de Jesua, um dos
que retornaram do exílio na Babilônia (Ne
12:10,12,26). Não confundir com Jeoaquim.

Joiaribe (“Jeová conhece”). [1] Alguém enviado por
Esdras para persuadir os sacerdotes exilados na
Babilônia a voltarem para Jerusalém (Ed 8:16). [2]
Antepassado de uma família que morava em Jeru-
salém (Ne 11:5). [3] Sacerdote que retornou do
exílio (Ne 11:10; 12:6,19). É chamado de Jeoiaribe
em 1Crônicas 9:10.

Jonadabe. Veja Jeonadabe.
Jonadabe (“Jeová é generoso”). [1] Descendente de

Recabe. Proibiu seus descendentes e seguidores
de beberem vinho e morarem em casas (Jr 35:6-19;
2Rs 10:15,23). [2] Filho astuto de Siméia, irmão de
Davi (2Sm 13:3,5,32,35).

Jonas (“uma pomba”). [1] Pai de Simão Pedro (Jo
1:42; 21:15-17). [2] Profeta enviado para pregar
em Nínive na época do reinado de Jeroboão II. Foi
o primeiro profeta hebreu enviado a uma nação
pagã (2Rs 14:25; Jn 1:1,3,5,17; 2:10; Mt 12:39-41).

Jônatas (“concedido por Jeová”). [1] Sacerdote de
um ídolo no território de Efraim (Jz 18:30). [2] Fi-
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lho de Abiatar, o sumo sacerdote (2Sm 15:27,36;
17:17; 1Rs 1:42). [3] Filho de Siméia, irmão de
Davi (2Sm 21:21; 1Cr 20:7). [4] Um dos valentes
de Davi (2Sm 23:32; 1Cr 11:34). [5] Neto de Onã
(1Cr 2:32-33). [6] Tio de Davi (1Cr 27:32). [7] Pai
de um dos que retornaram do exílio junto com
Esdras (Ed 8:6). [8] Um dos que se casaram com
mulheres estrangeiras (Ed 10:15). [9] Descendente
de Jesua, o sumo sacerdote (Ne 12:11). [10] Sacer-
dote (Ne 12:14). [11] Escriba em cuja casa Jere-
mias ficou preso (Jr 37:15,20; 38:26). [12] Um dos
que se juntaram a Gedalias após a queda de Jeru-
salém (Jr 40:8). [13] Filho de Saul e amigo de Davi
(1Sm 14; 18:1-4; 31:2).

Jope (“beleza”), cidade situada no litoral da Palestina
(2Cr 2:16; At 9:36).

Joquebede (“Jeová é honra ou glória”), descendente
de Levi e mãe de Moisés (Êx 6:20; Nm 26:59).

Jordão (significado incerto), maior rio da Palestina.
Sua nascente fica na região do monte Hermom e
do monte Líbano, depois segue um caminho sinuo-
so até desembocar no norte do mar Morto (Gn
13:10; Js 2:7).

Josafá (“Jeová é juiz”). [1] Cronista de Davi (2Sm
8:16; 20:24; 1Rs 4:3). [2] Oficial da corte de Salo-
mão (1Rs 4:17). [3] Seu filho, Jeú, conspirou con-
tra Jorão (2Rs 9:2,14). [4] Sacerdote que ajudou a
levar a arca da aliança de Obede-Edom a Jerusa-
lém (1Cr 15:24). [5] Rei fiel de Judá e antepassado
de Cristo (1Rs 22:41-50; Mt 1:8).

Josafá (“julgado por Deus”), vale onde ocorrerá o jul-
gamento final (Jl 3:2). De acordo com a tradição, se
refere ao vale de Cedrom (q.v.).

José (“aumentador”). [1] Filho de Jacó e Raquel. Foi
vendido como escravo, mas tornou-se primeiro mi-
nistro do Egito (Gn 37; 39—50). [2] Pai de um dos
espias enviados a Canaã (Nm 13:7). [3] Filho de
Asafe (1Cr 25:2,9). [4] Um dos que se casaram
com esposas estrangeiras durante o exílio (Ed
10:42). [5] Sacerdote da família de Sebanias (Ne
12:14). [6] Marido de Maria, mãe de Jesus (Mt 1:16-
24; 2:13; Lc 1:27; 2:4). [7] Judeu de Arimatéia que
se tornou seguidor de Cristo. Cedeu uma tumba de
sua propriedade para sepultar o corpo de Jesus (Mt
27:57,59; Lc 15:43). [8] Antepassado de Cristo (Lc
3:26). [10] Outro antepassado de Cristo (Lc 3:30).
[11] Discípulo candidato à posição de Judas Isca-
riotes (At 1:23). Também era conhecido como
Barsabás e Justo.

José (“ajudado”). [1] Um dos irmãos de Cristo (Mt
13:55; Mc 6:3). [2] Filho de Maria, esposa de Clo-
pas (Mt 27:56; Mc 15:40,47). Não confundir com
Josué.

Josebede-Bassebete (“ornamento), um dos chefes en-
tre os valentes de Davi (2Sm 23:8). Alguns o identi-
ficam com Jasobeão [1], mas não há consenso.

Josias (“Jeová ampara”). [1] Rei piedoso de Judá. O
Livro da Lei foi encontrado durante seu reinado
(1Rs 13:2; 2Rs 22:1—23:30). Antepassado de Cris-
to (Mt 1:10-11). [2] Filho de Sofonias que morava
em Jerusalém (Zc 6:10).

Josué, antepassado de Cristo (Lc 3:29). Não confun-
dir com José.

Josué (“Jeová é salvação”). [1] Sucessor de Moisés e
general que conduziu as campanhas militares para
a conquista da terra prometida (Êx 17:9-14; 24:13;
Dt 31:1-23; 34:9). Chamava-se Oséias (“Jeová é au-
xílio”), mas Moisés alterou seu nome para Josué
(Nm 13:16). [2] Nativo de Bete-Semes na época de
Eli (1Sm 6:14,18). [3] Governador de Jerusalém
sob as ordens de Josias (2Rs 23:8). [4] Sumo sa-
cerdote na época da reconstrução do templo (Ag
1:1,12,14; 2:2,4; Zc 3:1,3,6).

Jotão (“Jeová é perfeito”). [1] Filho de Gideão que
conseguiu escapar de Abimeleque (Jz 9:5,7,21,57).
[2] Filho de Jadai (1Cr 2:47). [3] Décimo segundo
rei de Judá e antepassado de Cristo (2Rs 15:5-38;
Is 1:1; 7:1; Mt 1:9).

Judá [Judas; Jodá] (“louvor”). [1] Filho de Jacó e Lia
e antepassado de Cristo. Recebeu o direito de pri-
mogenitura que Rúben perdeu. Seus descendentes
se tornaram uma das doze tribos de Israel (Gn
29:35; 37:26-28; 43:3-10; Mt 1:2,3; Lc 3:33). [2]
Antepassado de um dos que auxiliaram na recons-
trução do templo (Ed 3:9). [3] Um dos que se casa-
ram com mulheres estrangeiras durante o exílio
(Ed 10:23). [4] Segundo no poder em Jerusalém
depois do exílio (Ne 11:9). [5] Um dos que retor-
naram a Jerusalém com Zorobabel (Ne 12:8). [6]
Um dos príncipes de Judá (Ne 12:34). [7] Sacerdo-
te e músico (Ne 12:36). [8] Um dos doze apóstolos.
Traiu Jesus e depois se enforcou (Mt 10:4;
26:14,25,47; 27:3; Lc 6:16; 22:3,47-48). Foi chama-
do de Iscariotes, possivelmente “homem de Querio-
te”, uma cidade distante 19 km de Hebrom. [9] Um
dos irmãos de Jesus (Mt 13:55; Mc 6:3). Escreveu a
epístola que leva seu nome (Jd 1). [10] Galileu que
incitou uma rebelião contra Roma (At 5:37). [11]
Anfitrião de Paulo em Damasco (At 9:11). [12] Pro-
feta enviado com Silas a Antioquia (At 15:22,27).
Chamado também de Barsabás. [13] Veja Tadeu.
[14], [15] Dois ancestrais de Cristo (Lc 3:26,30).

Judá (“louvor ao Senhor”), território de uma das doze
tribos. Juntamente com Benjamim, formou o Reino
do Sul após a morte de Salomão. A fronteira de Isra-
el e Judá não era claramente definida, mas passava
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entre Betel, em Israel, e Ramá, em Judá. Jerusa-
lém era a capital de Judá (2Cr 13:18; 15:8).

Judá [Judéia] (“louvor ao Senhor”), mencionada pela
primeira vez como província da Pérsia (Ed 5:8).
Posteriormente se tornou uma província romana
(Mt 2:1). A fronteira norte se estendia de Jope,
uma cidade no oeste, até um ponto a leste dis-
tante 16 km ao norte do mar Morto. A fronteira sul
começava a cerca de 11 km a sudoeste de Gaza,
passava por Berseba e terminava no sul do mar
Morto.

Justo (“justo”). [1] Paulo se hospedou na casa desse
cristão de Corinto (At 18:7). [2] Veja Jesus [2]. [3]
Veja José [11].

L
Labão (“branco; glorioso”), irmão de Rebeca e pai de

Raquel e Lia. Jacó trabalhou sete anos para Labão
a fim de se casar com Raquel, porém seu sogro tra-
paceou e entregou Lia na noite de núpcias (Gn
24—31).

Lameque (“jovem forte; destruidor”). [1] Pai de Noé
e antepassado de Cristo (Gn 5:25-31; Lc 3:36). [2]
Pai de Jabal e Jubal. Foi o primeiro polígamo regis-
trado na Bíblia (Gn 4:18-26).

Laodicéia (“povo justo”), uma das principais cidades
da Frígia, situada na Ásia Menor (Cl 2:1; 4:15; Ap
1:11). Localizava-se às margens do rio Lico, tribu-
tário do rio Meandro.

Lázaro (abreviação de Eleazar, “Deus tem ajudado”).
[1] Irmão de Maria e Marta. Foi ressuscitado por
Jesus (Jo 11:1—12:17). [2] Homem piedoso que foi
recebido no céu por Abraão (Lc 16:19-31).

Lebeu. Veja Tadeu.
Lemuel (“voltado para Deus; dedicado”), rei desco-

nhecido, muitas vezes equiparado a Salomão ou
Ezequias. Suas palavras se encontram registradas
em Provérbios 31:1-9.

Levi (“unido a”). [1] Terceiro filho de Jacó. Vingou-se
do estupro de sua irmã Diná (Gn 34:25-31), e depois
foi ao Egito com seu pai (Gn 29:34; Êx 6:16). Seus
descendentes se tornaram sacerdotes de Israel. [2]
Antepassado de Cristo (Lc 3:24). [3] Outro ante-
passado de Cristo (Lc 3:29). [4] Outro nome de
Mateus (q.v.).

Lia (“cansada”), filha de Labão e primeira esposa de
Jacó (Gn 29—31).

Líbano (“branco”), uma de duas cordilheiras no norte
da Palestina (Dt 1:7; Js 1:4). A segunda cordilheira
é chamada de Antilíbano, onde se localiza o monte
Hermom, seu pico mais alto. Com cerca de 161 km
de extensão, a cordilheira do Líbano começa a cer-
ca de 24 km a sudeste de Sidom e se estende ao

norte cerca de 19 km até o norte-nordeste de Trí-
poli, na Síria.

Líbia (“coração do mar”), nome grego do continente
africano a oeste do Egito (At 2:10). Os hebreus
chamavam essa região de Pute.

Licaônia (“loba”), região na Ásia Menor visitada por
Paulo em duas ocasiões quando o apóstolo esteve
nas cidades de Derbe e Listra (At 14:6-11). Era li-
mitada ao norte pela Galácia e ao sul pela Cilícia.

Lida (“poça parada”), cidade situada na planície de
Sarom (At 9:32). O mesmo que Lode (q.v.).

Lídia (“nativa de Lídia”), mulher de Tiatira converti-
da ao cristianismo (At 16:14-15).

Lídia (“terra de Lido”), país e povo situados ao norte
da África, a oeste do Egito (Ez 30:5).

Lísias. Veja Cláudio Lísias.
Listra (“que se dissolve”), cidade da Licaônia situa-

da no centro da Ásia Menor. Paulo foi apedrejado
lá (At 14:6-21).

Ló (“velado”), sobrinho de Abraão. Escapou da des-
truição de Sodoma (Gn 13:1-14; Gn 19).

Lóide (“agradável; melhor”), avó piedosa de Timóteo
(2Tm 1:5).

Lucas (“que fornece luz”), evangelista, médico e au-
tor do terceiro evangelho e do livro de Atos (Cl
4:14; 2Tm 4:11; Fm 24).

Lúcifer (em latim, “portador de luz”), um epíteto para
o rei da Babilônia (Is 14:12). Lúcifer traduz a pala-
vra hebraica que significa “portador de luz”. Esse
título passou a ser aplicado a Satanás.

Lúcio (“nascido pela manhã; da luz”). [1] Profeta ou
mestre de Cirene que ministrava em Antioquia (At
13:1). [2] Cristão judeu que saudou a comunidade
de Roma (Rm 16:21). Talvez a mesma pessoa iden-
tificada em [1].

M
Maaca (“depressão”). [1] Filho de Naor, irmão de

Abraão (Gn 22:24). [2] Uma das esposas de Davi e
mãe de Absalão (2Sm 3:3; 1Cr 3:2). [3] Rei de
Maaca (2Sm 10:6). Alguns traduzem por “o rei de
Maaca”. [4] Rei de Gate e pai de Aquis (1Rs 2:39).
É chamado de Maoque em 1Samuel 27:2. [5] Mãe
de Asa, rei de Judá (1Rs 15:10,13; 2Cr 15:16). É
chamada de Micaía em 2Crônicas 13:2. [6] Concubi-
na de Calebe (1Cr 2:48). [7] Esposa de Maquir, filho
de Manassés (1Cr 7:15-16). [8] Esposa de Jeiel
(1Cr 8:29; 9:35). [9] Pai de um dos valentes de Davi
(1Cr 11:43). [10] Pai de Sefatias, chefe da tribo de
Simeão (1Cr 27:16).

Maalalel (“Deus é esplendor”). [1] Filho de Cainã e
antepassado de Cristo (Gn 5:12-13,15; Lc 3:37). [2]
Alguém cujos descendentes habitaram em Jerusa-
lém (Ne 11:4).
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Macedônia (significado desconhecido), nação situada
no norte da Grécia propriamente dita (At 16:9;
18:5).

Magadã [Magdala] (“torre”), uma vila à margem oci-
dental do mar da Galiléia (Mt 15:39). Atualmente
chama-se el-Mejdel, situada a cerca de 5 km ao
norte-noroeste de Tiberíades.

Malaquias (“mensageiro de Jeová” ou “meu mensa-
geiro”), último profeta registrado no Antigo Testa-
mento. Foi contemporâneo de Neemias (Ml 1:1).

Malom (“brando; fraco”), primeiro marido de Rute.
Morreu em Moabe (Rt 1:2-5).

Malquias (“Jeová é rei”). [1] Um dos dirigentes musi-
cais no reino de Davi (1Cr 6:40). [2] Aronita cujos
descendentes habitaram em Jerusalém após o exí-
lio (1Cr 9:12; Ne 11:12). [3] Chefe de uma família
sacerdotal (1Cr 24:9). [4], [5], [6] Três homens que
se casaram com mulheres estrangeiras durante o
exílio (Ed 10:25,31). [7], [8], [9] Três homens que
ajudaram a reconstruir os muros de Jerusalém (Ne
3:11,14,31). [10] Príncipe ou levita que acompa-
nhou Esdras na leitura da lei (Ne 8:4). [11] Sacer-
dote que participou da purificação dos muros de
Jerusalém (Ne 10:3; 12:42). [12] Pai de Pasur (Jr
21:1; 38:1).

Malquisua, terceiro filho do rei Saul (1Sm 14:49;
31:2; 1Cr 8:33).

Malta (“que produz mel”), ilha situada no mar Medi-
terrâneo (At 28:1), a cerca de 96 km ao sul da
Sicília, na Itália.

Maluque (“conselheiro; governo”). [1] Descendente
de Levi (1Cr 6:44). [2], [3] Dois homens que se
casaram com mulheres estrangeiras durante o exí-
lio (Ed 10:29,32). [4] Sacerdote que selou a nova
aliança com Deus após o exílio (Ne 10:4). [5] Líder
do povo que selou a nova aliança com Deus após o
exílio (Ne 10:27). [6] Sacerdote que retornou a Je-
rusalém com Zorobabel (Ne 12:2). É chamado de
Maluqui no versículo 14.

Manaate (“lugar de descanso; descanso”), cidade de
Benjamim (1Cr 8:6).

Manassés (“que causa esquecimento”). [1] Primogê-
nito de José (Gn 41:51). Seus descendentes se tor-
naram uma das doze tribos de Israel e ocuparam os
dois lados do rio Jordão (Js 16:4-9; 17). [2] Sucessor
idólatra de Ezequias ao trono de Israel. Foi ante-
passado de Cristo (2Rs 21:1-18; Mt 1:10). [3] Ho-
mem cujos descendentes levantaram imagens de
ídolos em Laís (Jz 18:30). A maioria dos estudiosos
sugere que em lugar de Manassés o correto é Moi-
sés, conforme ocorre em alguns manuscritos da
Septuaginta, Vulgata e Vetus Latina. Talvez algum
escriba tenha imaginado que um descendente idó-

latra poderia manchar a honra do famoso legisla-
dor. [4], [5] Homens que se casaram com esposas
estrangeiras (Ed 10:30,33).

Manoá (“descanso”), pai de Sansão (Jz 13:1-23).
Manre (“firmeza; vigor”), chefe amorreu que se aliou

a Abraão (Gn 14:13,24).
Mara (“amarga”), nascente de águas amargas no de-

serto de Sur, primeira parada dos israelitas após
cruzarem o mar Morto (Êx 15:23; Nm 33:8). O local
é tradicionalmente associado a Ain Hawarah, a cer-
ca de 75 km a sudeste de Suez.

Marcos (“polido; brilhante”), cristão e missionário,
companheiro de Paulo (At 12:12,25; 15:37,39; Cl
4:10). Marcos é seu nome latino. Em hebraico, seu
nome é João. Escreveu o evangelho que leva seu
nome.

Maria (forma grega de Miriam, “forte”). [1] Mãe de
Jesus Cristo. Seu cântico (Lc 1:46-55) revela uma
fé profunda (Mt 1:16-20; cf. Jo 2:1-11). [2] Maria,
irmã de Marta. Ungiu o Senhor com perfume e foi
elogiada por Jesus (Lc 10:39,42; Jo 11:1-45). [3]
Maria Madalena, moradora de Magadã, na Gali-
léia. Converteu-se após a expulsão de “sete demô-
nios” que a possuíam (Mt 27:56,61; 28:1; Lc 8:2; Jo
19:25). [4] Mãe de João Marcos (At 12:12). [5]
Cristã romana a quem Paulo saudou (Rm 16:6). [6]
Maria, mãe de José (Mc 15:47) e Tiago (Lc 24:10).
“A outra Maria” (Mt 28:1) e Maria, esposa de Clo-
pas (Jo 19:25) são, possivelmente, a mesma pes-
soa (Mc 15:40).

Marta (“senhora”), irmã de Maria e Lázaro. Morava
em Betânia (Lc 10:38,40-41; Jo 11:1-39).

Massá (“tentação”), nome de um local nas vizinhan-
ças de Horebe onde os israelitas tentaram a Deus
(Êx 17:7; Dt 6:16). Veja também Meribá [1].

Matanias (“dádiva de Jeová”). [1] Nome original do
rei Zedequias (2Rs 24:17). [2] Descendente de
Asafe cuja família habitava em Jerusalém (1Cr
9:15; 2Cr 20:14; Ne 11:17,22; 13:13). [3] Filho
do cantor Hemã (1Cr 25:4,16). [4] Um dos que
auxiliaram na cerimônia de purificação do tem-
plo (2Cr 29:13). [5], [6], [7], [8] Quatro homens
que se casaram com mulheres estrangeiras du-
rante o exílio (Ed 10:26-27,30,37). [9] Porteiro (Ne
12:25).

Matate (“dádiva”). [1] Avô de José e antepassado de
Cristo (Lc 3:24). [2] Outro antepassado de Cristo
(Lc 3:29).

Mateus (“dádiva de Deus”), um dos doze apóstolos.
Era coletor de impostos antes de ser chamado
para seguir a Cristo. Também é conhecido como
Levi (Mt 9:9; 10:3; Mc 2:14). Escreveu o evangelho
que traz seu nome.
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Matias (“dádiva de Deus”), cristão escolhido para
ser apóstolo e ocupar o lugar de Judas (At 1:23,26).

Matitias (“dádiva de Jeová”). [1] Levita encarrega-
do “do que se fazia em assadeira” (1Cr 9:31). [2]
Levita, cantor e porteiro (1Cr 15:18,21; 16:5). [3]
Um dos filhos de Jedutum (1Cr 25:3,21). [4] Um
dos que se casaram com mulheres estrangeiras du-
rante o exílio (Ed 10:43). [5] Um dos que acompa-
nharam Esdras durante a leitura da lei (Ne 8:4).

Medade (“amor”), um dos anciãos hebreus sobre
quem repousou o Espírito (Nm 11:26-27).

Média (“terra do meio”), país da Ásia situado ao sul
do mar Cáspio, oeste da Pártia, norte do Elão e a
leste dos montes Zagros. Foi um império podero-
so de medos e persas durante o século IV a.C. (Et
1:3,14,18; Dn 8:20).

Mefibosete (“quebrador de ídolo”). [1] Filho de Saul
com Rispa, sua concubina (2Sm 21:8). [2] Neto de
Saul. Permaneceu leal a Davi, mesmo quando Ziba
o fez passar por traidor diante do rei (2Sm 4:4; 9:6-
13). Também foi chamado de Meribe-Baal (“Baal
contende”) (1Cr 8:34; 9:40).

Melquisedeque (“rei de retidão”), rei e sumo sacer-
dote de Salém. Foi símbolo ou “tipo” profético de
Cristo (Gn 14:18-20; Sl 110:4; Hb 5—7).

Menaém (“confortador”), usurpador cruel e idólatra
do trono de Israel. Matou Salum (2Rs 15:14-23).

Mênfis (“residência do bem”), antiga cidade egípcia
localizada à margem ocidental do Nilo, na porção
central do Egito (Os 9:6).

Merabe (“aumento”), filha de Saul prometida a Davi,
porém entregue a Adriel (1Sm 14:49; 18:17,19).
Ao que parece, era irmã de Mical.

Meremote (“forte; firme”). [1] Sacerdote que pesou
o ouro e prata dos utensílios do templo (Ed 8:33;
Ne 3:4,21). [2] Um dos que se casaram com mulhe-
res estrangeiras durante o exílio (Ed 10:36). [3]
Um dos que selaram a nova aliança com Deus de-
pois do exílio (Ne 10:5; 12:3).

Meribá (“contenda”). [1] Local onde Moisés feriu a
rocha no deserto (Êx 17:7). [2] Outro nome para
Cades-Barnéia, no deserto de Zim, onde os hebreus
se rebelaram contra Moisés (Nm 20:13). Chamado
Meribá de Cades em Deuteronômio 32:51.

Meribá de Cades. Veja Meribá [2].
Mesa (“liberdade”). [1] Rei de Moabe que se rebelou

contra Acazias (2Rs 3:4). [2] Primogênito de Cale-
be (1Cr 2:42). [3] Um descendente de Benjamim
(1Cr 8:9).

Mesaque (“sombra do príncipe; quem é este?”), nome
dado a Misael depois de ter sido levado ao cativei-
ro na Babilônia. Foi salvo da fornalha (Dn 1:7;
3:12-30).

Mesopotâmia (“entre dois rios”), região situada en-
tre os rios Tigre e Eufrates (Gn 24:10; Dt 23:4),
excetuando-se as regiões montanhosas onde nas-
ciam esses rios e as planícies da Babilônia.

Mesulão (“companheiro, amigo”). [1] Avô de Safã
(um escriba) (2Rs 22:3). [2] Descendente do rei
Jeoaquim (1Cr 3:19). [3] Chefe de uma família de
Gade (1Cr 5:13). [4] Descendente de Benjamim
(1Cr 8:17). [5] Homem cujo filho morava em Jerusa-
lém (1Cr 9:7). [6] Habitante de Jerusalém (1Cr
9:8). [7] Descendente de Arão e antepassado de
Esdras (1Cr 9:11; Ne 11:11). Também é chamado de
Salum (Ed 7:2; 1Cr 6:12-13). [8] Sacerdote (1Cr
9:12). [9] Um dos superintendentes das obras no
templo (2Cr 34:12). [10] Chefe que retornou a Jeru-
salém com Esdras (Ed 8:16). [11] Um dos que aju-
daram a realizar o censo dos homens casados com
mulheres estrangeiras após o exílio (Ed 10:15).
[12] Um dos que se casaram com mulheres estran-
geiras durante o exílio (Ed 10:29). [13], [14] Dois
homens que reconstruíram parte do muro de Jerusa-
lém (Ne 3:4,6,30; 6:18). [15] Príncipe ou sacerdote
que acompanhou Esdras na leitura da lei (Ne 8:4).
[16] Sacerdote que selou a nova aliança com Deus
depois do exílio (Ne 10:7). [17] Um dos que sela-
ram a nova aliança com Deus depois do exílio (Ne
11:20). [18] Homem cujos descendentes habitaram
em Jerusalém (Ne 11:7). [19] Sacerdote que auxi-
liou na cerimônia de dedicação dos muros de Jeru-
salém (Ne 12:13,33). [20] Descendente de
Ginetom (Ne 12:16). [21] Levita e porteiro em Je-
rusalém depois do exílio (Ne 12:25).

Metusalém, homem de vida mais longa registrada na
Bíblia. Avô de Noé e antepassado de Cristo (Gn
5:21-27; Lc 3:37).

Mica [Micaías, Miquéias]. [1] Dono de um santuário
particular (Jz 17:1-5). [2] Descendente de Rúben
(1Cr 5:5). [3] Filho de Meribe-Baal (Mefibosete;
2Sm 4:4) (1Cr 8:34). [4] Descendente de Coate, fi-
lho de Levi (1Cr 23:20; 24:24). [5] Pai de Abdom
(2Cr 34:20). É chamado de Micaías em 2Reis 22:12.
[6] Profeta (Jr 26:18; Mq 1:1). [7] Filho de Zicri
(1Cr 9:15; Ne 11:17). [8] Um dos que selaram a
nova aliança com Deus depois do exílio (Ne 10:11).

Micael (“quem é como Deus?”). [1] Um dos espias
enviados a Canaã (Nm 13:13). [2] Descendente de
Gade (1Cr 5:13). [3] Outro descendente de Gade
(1Cr 5:14). [4] Antepassado de Asafe (1Cr 6:40).
[5] Chefe de uma família da tribo de Issacar (1Cr
7:3). [6] Habitante de Jerusalém (1Cr 8:16). [7]
Um guerreiro que se juntou a Davi em Ziclague
(1Cr 12:20). [8] Pai de Onri, um chefe da tribo de
Issacar (1Cr 27:18). [9] Um dos filhos de Josafá
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(2Cr 21:2). [10] Antepassado de um homem que
retornou do exílio (Ed 8:8).

Micaías [Micaía] (“quem é como Jeová?”). [1] Espo-
sa de Reoboão (2Cr 13:2). Também é chamada de
Maaca (1Rs 15:2; 2Cr 11:20). Veja Maaca [5]. [2]
Veja Mica [5]. [3] Príncipe de Judá (2Cr 17:7). [4]
Filho de Zacur (Ne 12:35). [5] Um dos que partici-
param da dedicação dos muros de Jerusalém (Ne
12:41). [6] Profeta que predisse a queda de Acabe
(1Rs 22:8-28; 2Cr 18:7-27).

Mical (“quem é como Deus?”), filha de Saul que se
casou com Davi (1Sm 14:49). Mical “não teve fi-
lhos, até ao dia da sua morte” (2Sm 6:23).

Midiã (“contenda”), filho de Abraão e Quetura. Foi
pai dos midianitas (Gn 25:2,4; 36:35; 1Cr 1:32).

Midiã (“contenda”), território além do rio Jordão, per-
tencente aos descendentes de Midiã. Incluía
Edom, a península do Sinai e Petra, na Arábia (Êx
2:15-16; Jz 6:1; At 7:29).

Mileto (“escarlate”), cidade costeira de Jônia (At
20:15; 2Tm 4:20). Situava-se a cerca de 58 km ao
sul de Éfeso.

Miriã (“gordo; grosso; forte”). [1] Irmã de Moisés e
Arão. Ela e Arão rebelaram-se contra Moisés em
Hazerote (Êx 2:4-10; Nm 12:1-15; 20:1). [2] Des-
cendente de Judá (1Cr 4:17).

Misael (“quem é como Deus é?”). [1] Um dos que
ajudaram a retirar os cadáveres de Nadabe e Abiú
de dentro do tabernáculo (Êx 6:22; Lv 10:4). [2]
Um dos que acompanharam Esdras na leitura da lei
(Ne 8:4). [3] Companheiro de Daniel na Babilônia
(Dn 1:6-7,11,19). Veja Mesaque.

Mispa (“torre de vigia”). [1] Montão de pedras
erigido no monte Gileade (Gn 31:49). [2] Acampa-
mento heveu situado ao norte da Palestina, ao pé
do monte Hermom (Js 11:3). [3] Cidade situada nas
planícies de Judá (Js 15:38), um pouco ao norte de
Eleuterópolis [Beit Jibrin]. [4] Cidade de Gileade, a
leste do rio Jordão (Jz 13:34). Possivelmente
Ramate-Mispa. [5] Cidade de Benjamim, logo ao
norte de Jerusalém (Js 18:26; 1Rs 15:22). Sua loca-
lização exata é incerta. [6] Local em Moabe (1Sm
22:3), talvez a atual Rujm el-Meshrefeh, situada a
oeste-sudoeste de Madaba.

Mitilene (“pureza”), principal cidade de Lesbos, ilha
situada na costa ocidental da Ásia Menor (At 20:14).

Mitredate (“dado por [deus] Mitra”). [1] Tesoureiro
de Ciro, rei que devolveu aos israelitas os utensí-
lios do templo (Ed 1:8). [2] Um dos que escreveram
ao rei da Pérsia protestando contra a restauração
de Jerusalém (Ed 4:7).

Mizraim, segundo filho de Cam (Gn 10:6,13; 1Cr
1:8,11). Possivelmente se refere ao povo egípcio.

Mnasom (“recordação”), cristão cipriota que acompa-
nhou Paulo de Cesaréia a Jerusalém, em sua última
visita a Jerusalém (At 21:16).

Moabe (“do meu pai”), filho de Ló com sua filha
primogênita e pai dos moabitas (Gn 19:34-37).

Moabe. Região que abrangia o planalto a leste do
mar Morto, situada entre os ribeiros de Arnom e
Zerede. Em algumas épocas, também se estendia
para o norte do Arnom (Dt 1:5; Nm 22—25).

Moisés (“tirado; criança; nascido”), notável profeta e
legislador de Israel que libertou seu povo da escra-
vidão no Egito. O livro de Êxodo, um dos livros do
Pentateuco (os cinco primeiros livros da Bíblia, to-
dos escritos por Moisés), conta sua história.

Monturo, porta do. Porta no muro sudoeste de Jerusa-
lém (Ne 2:13; 12:31).

Mordecai (“dedicado a Marte”). [1] Judeu exilado
que se tornou vizir da Pérsia. Ajudou a salvar os
judeus da destruição (Et 2—10). [2] Chefe que
retornou do exílio na Babilônia (Ed 2:2; Ne 7:7).

Moré (“estiramento”). [1] Primeira parada de Abraão
após entrar em Canaã (Gn 12:6). Ficava perto de
Siquém. [2] Colina situada no vale de Jezreel (Jz
7:1). Provavelmente onde hoje se localiza Jebel
Dahy, ou Pequeno Hermom, a cerca de 13 km a no-
roeste do monte Gilboa.

Moriá (“amargura do Senhor”). [1] Monte em Jerusa-
lém onde Salomão construiu o templo (2Cr 3:1).
Provavelmente o mesmo lugar onde ficava a eira
de Araúna. Moriá foi usado pelo cronista possivel-
mente por causa de seu significado tradicional
(2Sm 24:18; 2Cr 3:1). [2] Monte onde Abraão se
preparou para sacrificar Isaque (Gn 22:2). Não sa-
bemos sua localização exata. A identificação pelos
samaritanos de Moriá como sendo Moré [1] parece
improvável.

Morto, mar. Veja Salgado, mar.

N
Naamá (“amena”). [1] Filha de Lameque e Zilá (Gn

4:22). [2] Esposa de Salomão e mãe de Roboão
(1Rs 14:21; 2Cr 12:13).

Naamã (“amenidade”). [1] General sírio curado de
lepra ao se banhar no rio Jordão (2Rs 5; Lc 4:27).
[2] Neto de Benjamim (Gn 26:38,40). [3] Filho de
Benjamim e fundador de uma tribo (Gn 46:21).

Naás (“oráculo” ou “serpente”). [1] Pai de Abigail e
Zeruia (2Sm 17:25). [2] Rei amonita derrotado por
Saul (1Sm 11:1-2; 12:12). [3] Outro rei de Amom
(2Sm 10:2; 17:27; 1Cr 19:1,2). Não confundir com Ir-
Naás.

Nabal (“tolo; perverso”), carmelita rico que se recusou
a fornecer suprimentos a Davi e seus homens
(1Sm 25).
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Nabote (“broto”), dono de uma vinha cobiçada por Je-
zabel. Foi assassinado por esta última (1Rs 21:1-18).

Nabucodonosor (do babilônio Nabur-kudurri-utsur,
“que [o deus] Nebo guarde meus marcos de frontei-
ra”), conhecido rei do Império Babilônico. Capturou
Jerusalém três vezes e levou o povo de Judá para o
cativeiro (2Rs 24:1,10-11; 25:1,8,22; Dn 1—4).

Nacom. Veja Quidom.
Nadabe (“generoso”). [1] Primogênito de Arão. Foi

morto ao oferecer “fogo estranho” na presença de
Deus (Êx 6:23; Lv 10:1-3). [2] Descendente de
Jerameel (1Cr 2:28,30). [3] Irmão de Gibeão (1Cr
8:30). [4] Filho de Jeroboão I. Governou Israel por
dois anos (1Rs 15:25-31).

Naftali (“luta”), sexto filho de Jacó (Gn 30:7-8). Seus
descendentes se tornaram uma das doze tribos.

Naftali (“que luta”), território designado à tribo de
Naftali. Situava-se na região montanhosa ao norte
da Palestina (Js 19:32-39; Mt 4:13), cujos limites a
leste chegavam até o rio Jordão superior e mar da
Galiléia, e a oeste até os territórios de Zebulom e
Aser.

Naim (“formosura”), aldeia da Galiléia onde Cristo
ressuscitou o filho de uma viúva (Lc 7:11). Locali-
za-se a cerca de 3 km ao sul do monte Tabor e um
pouco a sudoeste do mar da Galiléia.

Naiote (“habitação”), lugar em Ramá onde havia uma
comunidade de profetas reunida em torno de Sa-
muel (1Sm 19:18-13; 20:1). Sua localização exata
ainda não foi identificada. Veja também Ramá [2].

Naor (“perfurador”). [1] Avô de Abraão e antepassa-
do de Cristo (Gn 11:22-25; Lc 3:34). [2] Irmão de
Abraão (Gn 11:26-27,29; 22:20,23; Js 24:2).

Natã (“dádiva”). [1] Profeta e conselheiro de Davi
(2Sm 7:2-17; 12:1-25). [2] Um dos filhos do rei Davi
e antepassado de Cristo (2Sm 5:14; 1Cr 3:5; Lc
3:31). [3] Pai de Igal (2Sm 23:36). [4] Descendente
de Jerameel (1Cr 2:36). [5] Companheiro de
Esdras (Ed 8:16). [6] Um dos que se casaram com
mulheres estrangeiras (Ed 10:39). [7] Irmão de
Joel, um dos valentes de Davi (1Cr 11:38). [8] Pai
de um dos oficiais de Salomão (1Rs 4:5). [9] Chefe
de uma família em Israel (Zc 112:12).

Natanael (“Deus concedeu”), galileu chamado por
Cristo para ser discípulo. Provavelmente Bartolo-
meu (Jo 1:45-49; 21:2; At 1:13). Veja também Barto-
lomeu.

Natanael (“Deus concedeu”). [1] Um dos líderes da
tribo de Issacar, enviado por Moisés para espiar a
terra de Canaã (Nm 1:8; 2:5; 7:18,23; 10:15). [2]
Quarto filho de Jessé (1Cr 2:14). [4] Levita (1Cr
24:6). [5] Filho de Obede-Edom e porteiro do ta-
bernáculo (1Cr 26:4). [6] Príncipe encarregado por

Josafá de ensinar ao povo (2Cr 17:7). [7] Levita na
época de Josias (2Cr 35:9). [8] Sacerdote que se
casou com mulher estrangeira (Ed 10:22). [9] Sa-
cerdote na época de Joiaquim (Ne 12:21). [10]
Músico levita que participou da cerimônia de dedi-
cação do muro de Jerusalém (Ne 12:36).

Naum (“consolador”), um dos últimos profetas. Profe-
tizou contra Nínive (Na 1:1). Não é o mesmo Naum
mencionado em Lucas 3:25.

Nazaré (“santificado”), lar de Jesus. Situava-se na
Galiléia, ao norte da planície de Esdraelom
[Jezreel] (Mt 4:13; Mc 1:9), distante a 8 km a oeste-
sudeste de Tiberíades, a 32 km a sudoeste da atual
Tell Hum [Cafarnaum] e a 141 km ao norte de Jeru-
salém.

Nebo (“que profetiza”). [1] Monte de onde Moisés
viu a terra prometida (Dt 32:49; 34:1), situado nas
montanhas de Abarim, a leste do Jordão, do lado
oposto de Jericó; provavelmente onde hoje se en-
contra Jebel en-Neba, a 13 km a leste da foz do rio
Jordão. Em dias claros, pode-se ver toda a Palesti-
na do alto desse monte. [2] Cidade do território de
Rúben reconquistada pelos moabitas (Nm 32:3,38;
33:47). Provavelmente onde hoje se localiza
Khirbet el-Mekhayyet, ao sul do monte Nebo. [3]
Cidade situada em Judá (Ed 2:29; Ne 7:33), prova-
velmente a atual Bete-Nube, próximo de Lida.

Neemias (“Jeová é consolação”). [1] Governador de
Jerusalém que ajudou a reconstruir a cidade (Ne
1:1; 8:9; 12:47). [2] Um dos líderes que retornaram
do exílio (Ed 2:2; Ne 7:7). [3] Um dos que ajuda-
ram a reconstruir o muro de Jerusalém (Ne 3:16).

Nefegue (“broto; brotar”). [1] Irmão de Corá (Êx
6:21). [2] Um dos filhos de Davi (2Sm 5:15; 1Cr
3:7; 14:6).

Ner (“luz”). [1] Tio(?) de Saul e pai de Abner (1Sm
14:50). [2] Avô de Saul (1Cr 8:33; 9:39). As rela-
ções de parentesco não são claras. Abner pode ter
sido tio de Saul. Nesse caso, Ner [1] e [2] são a
mesma pessoa. Também é chamado de Abiel (1Sm
9:1), e é possível que Ner [2] (Abiel) tenha gerado
filhos chamados Ner [1] e Quis, pai de Saul.

Nicanor (“conquistador”), um dos sete escolhidos
para servir aos pobres (At 6:5).

Nicodemos (“sangue inocente”), fariseu e líder judeu
que auxiliou nos preparativos para o sepultamento
de Jesus (Jo 3:1-15; 7:50-52; 19:39-42).

Nicolau (“conquistador do povo”), um dos sete esco-
lhidos para servir aos pobres (At 6:5).

Nilo (“azul-escuro”), maior rio do Egito e o mais ex-
tenso do mundo. A Escritura se refere a ele sim-
plesmente como “o rio” (Gn 13:1; Êx 2:3; 7:21). O
Nilo possui 6.669,3 km de extensão.
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Nínive (significado desconhecido), capital da Assíria
(Na 1:1; cf. 3:1; Lc 11:32; Sf 2:13). Situava-se a les-
te do rio Tigre e ao norte do local onde convergia
com o rio Zab superior. As ruínas de Nínive são co-
nhecidas hoje como Tell Kuyunjik e Tell Nebi
Yunus.

Ninra. Veja Bete-Ninra.
Ninrode (“valente; forte”), filho de Cuxe (Gn 10:8-9;

1Cr 1:10). Seu reino incluía Babel, Ereque, Acade
e Calné, cidades da terra de Sinar, e também a
Assíria.

Node (“vagabundo”), terra não identificada situada a
leste do Éden, para onde Caim fugiu após assassi-
nar Abel (Gn 4:16). Alguns supõem tratar-se da
China, mas trata-se apenas de especulação.

Noé (“descanso”), filho de Lameque e patriarca que
construiu a arca. Somente sua família sobreviveu
ao dilúvio (Gn 5:28-32; 6:8-22; 7—10). Foi antepas-
sado de Cristo (Lc 3:36).

Noemi (“agradável; minha alegria”), sogra de Rute
(Rt 1:2—4:17).

Nofe. Veja Mênfis.
Num (“continuação; peixe”). [1] Descendente de

Efraim (1Cr 7:27); possivelmente a mesma pessoa
identificada em [2]. [2] Pai de Josué (Êx 33:11; 1Rs
16:34).

O
Obadias (“servo de Jeová”). [1] Governador ou pri-

meiro-ministro de Acabe. Tentou proteger os profe-
tas contra os ataques de Jezabel (1Rs 18:3-16). [2]
Descendente de Davi (1Cr 3:21). [3] Chefe da tribo
de Issacar (1Cr 7:3). [4] Descendente do rei Saul
(1Cr 8:39; 9:44). [5] Homem da tribo de Zebulom
(1Cr 27:19). [6] Chefe dos gaditas que se juntou a
Davi em Ziclague (1Cr 12:9). [7] Um dos príncipes
encarregado por Josafá de ensinar a lei (2Cr 17:7-
9). [8] Levita superintendente sobre as obras do
templo (2Cr 34:12). [9] Chefe de uma família que
retornou a Jerusalém (Ed 8:9). [10] Um dos que
selaram a aliança junto com Neemias (Ne 10:5).
[1] Um dos porteiros do templo (Ne 12:25). [12] O
quarto “profeta menor”. Profetizou contra Edom
(Ob 1).

Obede (“servo”). [1] Primogênito de Boaz e Rute, pai
de Jessé e antepassado de Cristo (Rt 4:17; Mt 1:5;
Lc 3:32). [2] Descendente de Judá (1Cr 2:37-38).
[3] Um dos heróis de Davi (1Cr 11:47). [4] Levita
e porteiro na época de Davi (1Cr 26:7). [5] Pai de
Azarias, um dos capitães que ajudou a colocar Joás
no trono de Judá (2Cr 23:1).

Obede (“auxiliando” ou “restaurador”). [1] Pai do pro-
feta Azarias (2Cr 15:1). [2] Profeta de Samaria.

Persuadiu o exército do norte a libertar os judeus
que haviam escravizado (2Cr 28:9-15).

Obede-Edom (“servo de [o deus] Edom”). [1] Homem
que hospedou a arca da aliança durante três meses
(2Sm 6:10-12; 1Cr 13:13-14). [2] Levita, cantor e
porteiro (1Cr 15:18,21,24; 16:5,38; 26:4,8,15). [3]
Tesoureiro ou servidor no templo, ou talvez uma
tribo que se originou a partir de [2] (2Cr 25:24).

Ofir (“região frutífera”), região onde Salomão mine-
rava ouro (1Rs 9:28; 1Cr 29:4). Na opinião de Josefo,
ficava na Índia. É mais provável, porém, que corres-
pondesse à costa africana da atual Somália.

Oleiro, campo do. Veja Aceldama.
Oliveiras, monte das [monte da Destruição], monte

a leste de Jerusalém, separado da cidade pelo vale
de Cedrom (2Sm 15:30; Mc 11:1; At 1:12). Em
2Reis 23:13, é chamado de monte da Destruição.

Onã (“vigoroso”), segundo filho de Judá. Deus o ma-
tou por causa da desobediência (Gn 38:4-10; Nm
26:19).

Onesíforo (“aquele que traz lucro”), amigo leal que
encorajou Paulo em várias ocasiões durante o en-
carceramento do apóstolo (2Tm 1:16; 4:19).

Onésimo (“útil”), escravo que fugiu de Filemom. Pau-
lo escreve uma carta pedindo a Filemom que o rece-
ba de volta (Cl 4:9; Fm 10,15).

Onri (“Jeová reparte; pupilo”). [1] Sexto rei de Israel
e fundador da terceira dinastia. Fundou Samaria e
fez dela capital de Israel (1Rs 16:15-28). [2] Filho
de Bequer e descendente de Benjamim (1Cr 7:8).
[3] Habitante de Jerusalém descendente de Perez
(1Cr 9:4). [4] Chefe de Issacar nos dias de Davi
(1Cr 27:18).

Orfa (“gazela; formosura juvenil”), nora de Noemi (Rt
1:4-14).

Ornã (“ativo”), jebuseu que vendeu a Davi um pedaço
de terra onde Salomão edificou o templo (1Cr
21:15-25). Em 2Samuel 24:16, é chamado de Araúna.

Oséias (“ajuda; i.e., Jeová é ajuda”), profeta de Isra-
el que denunciou a idolatria de Israel e Samaria
(Os 1:1-2).

Oséias (“Jeová é ajuda ou salvação”). [1] Um dos
chefes da tribo de Efraim nos dias de Davi (1Cr
27:20). [2] Último rei de Israel. Foi preso por Sargão
da Assíria (2Rs 15:30; 17:1,4,6; 18:1). [3] Um dos
que selaram a aliança juntamente com Neemias (Ne
10:23). [3] Nome original de Josué (q.v.).

Otniel (“Deus é poder”), irmão mais novo de Calebe.
Ajudou a libertar Israel da opressão estrangeira (Jz
1:13; 3:8-11; 1Cr 27:15).

Ozém (“força”). [1] Um dos irmãos de Davi (1Cr 2:15).
[2] Um dos filhos de Jerameel de Judá (1Cr 2:25).
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P
Padã-Arã (“planície [planalto] de Arã”), planície da

Mesopotâmia que se estende das montanhas do
Líbano a leste, para além do rio Eufrates a oeste, e
dos montes Tauros ao norte para além de Damasco
ao sul (Gn 25:20; 28:2; 31:18). É chamada simples-
mente de Padã em Gênesis 48:7.

Pafos (“aquilo que ferve”), cidade no extremo sul de
Chipre. Foi visitada por Paulo e Barnabé (At 13:6-
13). Atualmente chama-se Bafa.

Palestina [Filístia] (“que é coberto”), região sem li-
mites claros entre o rio Jordão e o mar Morto a les-
te e o mar Mediterrâneo a oeste (Êx 15:14; Jl 3:4;
Gn 15:18). A fronteira norte corresponde, aproxi-
madamente, às montanhas do Líbano; ao sul, se
estende até o golfo de Ácaba e o mar Vermelho.

Paltiel (“Deus liberta”). [1] Príncipe da tribo de
Issacar (Nm 34:26). [2] Homem que se casou com
a mulher prometida a Davi (2Sm 3:15). É chamado
de Palti em 1Samuel 25:44.

Panfília (“uma nação formada por todas as tribos”),
área litorânea ao sul da Ásia Menor cuja cidade
principal é Perge (At 13:13; 14:24; 27:5).

Parã (“formosura”), deserto situado a sete dias de
caminhada do monte Sinai (Gn 21:21; Nm 10:12;
1Sm 25:1). Localiza-se a leste do deserto de Berse-
ba e Shurj e junta-se com o deserto de Zim sem
apresentar limites claramente definidos. Faz fron-
teira com Edom e Midiã e, por vezes, é chamado
de monte Parã (Hc 3:3) e El-Parã (Gn 14:6).

Paraíso (“terra aprazível; jardim”), nome figurativo
do lugar onde Deus habita (2Co 12:2-4) e lar dos
justos (Lc 23:43; Ap 2:7).

Pármenas (“imutável”), um dos sete diáconos (At
6:5).

Pasur (“fendedor; rachador”). [1] Chefe de uma famí-
lia sacerdotal (Ed 2:38; 10:22; Ne 7:41). [2] Sacer-
dote que selou a aliança com Deus após o exílio
(Ne 10:1,3). Possivelmente a mesma pessoa identi-
ficada em [1]. [3] Sacerdote “presidente na Casa
do SENHOR” que perseguiu Jeremias (Jr 20:1-6). [4]
Filho de Melquias, cuja família retornou a Jerusa-
lém (1Cr 9:12; Ne 11:12; Jr 21:1; 38:1).

Patmos (“mortal”), ilha árida para onde João foi bani-
do (Ap 1:9). Situa-se no arquipélago grego e atual-
mente chama-se Patino.

Paulo (do latim Paulus, “pequeno”), nome romano de
Saulo de Tarso, fariseu que estudou a lei judaica
com Gamaliel (At 21:39). Converteu-se e tornou-se
apóstolo aos gentios (At 26:12-20). Talvez tenha
usado seu nome romano como forma de demons-
trar humildade. O livro de Atos conta a história de
suas viagens missionárias.

Pedaías (“Jeová liberta”). [1] Pai de Joel (1Cr 27:20).
[2] Avô do rei Josias (2Rs 23:36). [3] Filho e neto
de Jeconias (1Cr 3:18-19). [4] Um dos que ajuda-
ram a reconstruir o muro de Jerusalém (Ne 3:25).
[5] Um dos que acompanharam Esdras durante a
leitura da lei (Ne 8:4; 13:13). [6] Descendente de
Benjamim (Ne 11:7).

Pedro [Cefas] (“pedra; rocha”), pescador chamado
para ser apóstolo de Cristo. Tornou-se um dos líde-
res da igreja primitiva (Mt 4:18-20; 16:15-19; At
2). Cristo alterou seu nome de Simão para Cefas,
“rocha” (Cefas é seu nome aramaico; Pedro é o cor-
respondente em grego).

Pelatias (“Jeová liberta”). [1] Um dos que selaram a
aliança com Deus após o exílio (Ne 10:22). [2]
Descendente de Davi (1Cr 3:21). [3] Capitão de
Simeão (1Cr 4:42-43). [4] Príncipe perverso na vi-
são de Ezequiel (Ez 11:1,13).

Peniel. Veja Penuel.
Penuel [Peniel] (“face de Deus”), acampamento he-

breu a leste do rio Jordão (Gn 32:30-31; Jz 8:8,17).
Este nome tem origem no fato de Jacó ter visto
Deus face a face naquele lugar.

Pérgamo (“elevação”), cidade da Mísia a noroeste da
Ásia Menor e local de uma das sete igrejas da Ásia
(Ap 2:12-17).

Perge (“extremamente terreno”), capital da Panfília, na
Ásia Menor, durante a dominação romana (At 13:13).

Pérsia (“corta ou divide”), poderoso império que in-
cluía toda a Ásia Ocidental e partes da Europa e
África (Ez 38:5; Ed 1:8). A Pérsia propriamente dita
correspondia à atual província de Fars, no Irã.

Pilatos. Veja Pôncio Pilatos.
Pisga (“fortaleza”), cume situado nas montanhas de

Abarim, de onde Moisés avistou a terra prometida
(Nm 21:20; Dt 3:27). Essa parte da montanha, onde
está o cume, fica próximo à margem nordeste do
mar Morto.

Pisídia (“piche”), região na Ásia Menor cuja capital
era Antioquia (At 13:14).

Pôncio Pilatos (do latim Pontius Pilatus, “aquele que
carrega um arpão”), procurador romano da Judéia.
Temendo a reação dos judeus, Pilatos entregou
Cristo para ser crucificado mesmo sabendo que ele
era inocente (Mt 27:2-24; Jo 18:28-40).

Ponto (“o mar”), província a nordeste da Ásia Menor,
chamada Ponto Euxino (At 2:9; 1Pe 1:1).

Pórcio Festo. Veja Festo.
Potifar (“pertencente ao deus-sol”), egípcio, coman-

dante da guarda. Tornou-se senhor de José (Gn
37:36; 39:1).

Potífera (“entregue ao deus-sol”), sacerdote de Om e
sogro de José (Gn 41:45,50).
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Pretório, originariamente, local destinado ao quartel-
general de um acampamento romano, porém nas
províncias o termo passou a ser utilizado para de-
signar a residência do governador. Jesus levado
para o pretório de Jerusalém (Mc 15:16).

Priscila [Prisca] (“anciã”), esposa de Áqüila e cristã
judia comprometida com a fé (At 18:2,18,26; Rm
16:3).

Prócoro (“líder do coral”), um dos sete diáconos (At
6:5).

Públio (“popular; primeiro”), governador de Malta
que recebeu Paulo e seus companheiros após o
naufrágio na ilha (At 28:1-10).

Pul. Veja Tiglate-Pileser.
Pute. Veja Líbia.

Q
Quedes (“santo”). [1] Cidade cananéia próxima à

fronteira norte. Foi conquistada por Josué (Js
12:22; 19:37). [2] Cidade de refúgio dos levitas em
Naftali, às vezes chamada de Quedes de Naftali (Js
20:7; Jz 4:6,9). Provavelmente é a atual Cades, a
cerca de 7 km a noroeste do lago Hulé. [3] Cidade
levita em Issacar (1Cr 6:72). [4] Cidade de Judá,
próximo a Hazor e Itnã (Js 15:23).

Queila (“fortaleza”), cidade situada na planície de
Judá (1Sm 23:1,13; Js 15:44). Localiza-se a cerca
de 13 km ao norte de Hebrom, em Khirbet Kila.

Quemuel (“Deus permanece” ou “colina de Deus”).
[1] Filho de Naor e sobrinho de Abraão (Gn 22:21).
[2] Príncipe de Efraim (Nm 34:24). [3] Levita (1Cr
27:17).

Quenaz (“lado” ou “caça”). [1] Príncipe de Edom (Gn
36:42; 1Cr 1:53). [2] Quarto filho de Elifaz (Gn
36:11,15; 1Cr 1:36); talvez a mesma pessoa identi-
ficada em [1]. [3] Pai do juiz Otniel (Js 15:17; Jz
1:13). [4] Neto de Calebe (1Cr 4:15).

Querite (“desfiladeiro”), riacho a leste do rio Jordão
onde o profeta Elias foi alimentado por pássaros
(1Rs 17:3-5).

Quidom [Nacom] (“dardo”), local onde Uzá foi morto
por ter tocado na arca da aliança (1Cr 13:9). Em
2Samuel 6:6, esse lugar é chamado de Nacom. Sua
localização é desconhecida.

Quileabe (“restrição paterna”), um dos filhos de Davi
(2Sm 3:3); provavelmente também conhecido como
Daniel (1Cr 3:1).

Quinerete (“harpas”). [1] Outro nome para o mar da
Galiléia (Nm 34:11; Js 12:3). [2] Cidade situada à
margem norte do mar da Galiléia (Dt 3:17). [3] Re-
gião ao redor da cidade de Quinerete (1Rs 15:20).

Quiriate-Jearim (“cidade dos bosques”), originaria-
mente uma cidade dos gibeonitas, situada na fron-

teira noroeste de Judá (Js 9:17; Jz 18:12). É a mes-
ma cidade chamada de Baalá (Js 15:9), Quiriate-
Arim (Ed 2:25), Quiriate-Baal (Js 18:14) e Baalá de
Judá (2Sm 6:2). Considera-se que seja a atual Deir
el-Azhar, a cerca de 13 km a noroeste de Jerusa-
lém.

Quis (“arco; poder”). [1] Filho de Gibeão (1Cr 8:30;
9:36). [2] Levita na época de Davi (1Cr 23:21;
24:29). [3] Descendente de Levi. Auxiliou na ceri-
mônia de purificação do templo sob as ordens de
Ezequias (2Cr 29:12). [4] Bisavô de Mordecai (Et
2:5). [5] Pai do rei Saul (1Sm 9:1,3; 14:51; At
13:21).

Quisom (“dobra; torto”), rio que nasce no monte
Tabor, atravessa a Palestina central e corre para o
oeste, drenando o vale de Esdraelom [Jezreel] (Jz
4:7,13; 1Rs 18:40; Sl 83:9). O Quisom é o rio mais
importante da Palestina depois do Jordão.

R
Raabe (“amplo”), prostituta de Jericó que ajudou os

espias hebreus e se tornou parte da linhagem de
Cristo (Js 2:1-21; 6:17-25; Mt 1:5).

Rabe-Mague. Não é um nome próprio, mas, sim, o tí-
tulo de um cargo oficial. Não se sabe ao certo se
era um cargo religioso ou governamental (Jr
39:3,13). Esse título foi concedido a Nergal-Sarezer
da Babilônia.

Rabe-Saris. Não é um nome próprio, mas, sim, o títu-
lo de um cargo oficial no governo babilônio ou
assírio. Não se sabe ao certo a natureza específica
desse cargo (Jr 39:3,13; 2Rs 18:17).

Rabsaqué, título de um cargo oficial no governo
assírio. Não se sabe ao certo a função específica
do cargo. Há quem sugira, porém, que se referia ao
general ou governador de províncias a leste de
Harã (2Rs 18:17-8; 19:4,8).

Rafa (“receoso”). [1] Quinto filho de Benjamim (1Cr
8:2), chamado de Refaías em 1Crônicas 9:43. [2]
Descendente do rei Saul (1Cr 8:37).

Ramá (“elevado”). [1] Cidade no território de Benja-
mim, próxima a Gibeá, Geba e Betel (Js 18:25; Jz
4:5; Is 10:29; Mt 2:18). Identificada com a atual er-
Ram, a 8 km ao norte de Jerusalém. [2] Cidade
onde nasceu Samuel, também chamada de Rama-
taim-Zofim (1Sm 1:1). Sua localização é incerta,
contudo parece ser Ramá [1], atual cidade de Ren-
tis, a cerca de 15 km a nordeste de Lida. Talvez seja
Arimatéia. [3] Cidade na fronteira de Aser (Js
19:29). Caso não seja Ramá [1], poderia ser Rame,
a cerca de 21 km ao sul-sudeste de Tiro. [4] Cidade
fortificada de Naftali (Js 19:36). O local poderia ser
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a atual cidade de Rame, a cerca de 27 km a leste-
nordeste de Aco [5]. Veja Ramote-Gileade.

Ramataim-Zofim. Veja Ramá [2].
Ramessés (“filho do sol”), província fértil no Egito

onde os israelitas se estabeleceram (Gn 47:11; Êx
12:37). Correspondia, possivelmente, à terra de
Gósen.

Ramote-Gileade [Ramote] (“alto de Gileade”), prin-
cipal cidade de Gade e local de refúgio mantido
pelos levitas (1Rs 4:13; 22:4). Algumas vezes, é
chamada de Ramote (Dt 4:43; Js 20:8). Identificada
com as atuais Tell Ramith e Tell el-Hush.

Rão [Arão] (“exaltado”). [1] Antepassado de Davi e
de Cristo (Rt 4:19; Mt 1:3-4; Lc 3:33). [2] Filho de
Jerameel de Judá (1Cr 2:27). [3] Chefe da família
de Eliú (Jó 32:2).

Rápido-Despojo-Presa-Segura (tradução do hebrai-
co Maer-Shalal-Has-Baz,), nome simbólico de um
dos filhos de Isaías (Is 8:1-4).

Raquel (“ovelha”), filha de Labão, esposa de Jacó e
mãe de José e Benjamim (Gn 29—35).

Rebeca (“lisonjeira”), esposa de Isaque e mãe de
Jacó e Esaú (Gn 22:23; 24—28).

Recabe (“companheirismo”). [1] Descendente de
Benjamim que assassinou Isbosete (2Sm 4:2,5-9).
[2] Fundador da tribo dos recabitas (2Rs 10:15; Jr
35). [3] Descendente de Hemate (1Cr 2:55). [4]
Um dos que ajudaram a reconstruir os muros de
Jerusalém (Ne 3:14).

Refaim, vale de (“vale dos gigantes”), local em Judá
onde Davi derrotou os filisteus (Is 17:5; 2Sm 5:18).
Situa-se a sudoeste de Jerusalém e do vale de
Hinom, entre Jerusalém e Belém. Provavelmente o
atual vale chamado de el-Bukaa.

Refúgio, cidades de. Veja Cidades de refúgio.
Reobote (“espaço”). [1] Poço que Isaque cavou no

vale de Gerar (Gn 26:22). Provavelmente onde hoje
se localiza Wadi Ruheibeh, a 30,6 km a sudoeste
de Berseba. [2] Um bairro de Nínive (Gn 10:11).
[3] Cidade situada ao norte de Edom (Gn 36:37;
1Cr 1:48). Sua localização é desconhecida.

Reuel. Veja Jetro.
Reuel (“Deus é seu amigo”). [1] Filho de Esaú e

Basemate (Gn 36:4; 1Cr 1:35,37). [2] Descendente
de Benjamim (1Cr 9:8). [3] Veja Jetro.

Rezim (“domínio”). [1] Último rei da Síria. Ele e
Peca lutaram contra Judá (2Rs 15:37; 16:5-10). [2]
Homem cujos descendentes retornaram do cativei-
ro na Babilônia (Ed 2:48; Ne 7:50).

Ribla (“rixa”). [1] Cidade às margens do rio Orontes
onde foram mortos os filhos de Zedequias (Jr 39:5-
7; 2Rs 23:33). Situava-se a 80 km ao sul de Hamate.
Talvez seja a atual Rible, na planície da Celessíria.

[2] Cidade situada na fronteira da terra prometida
(Nm 34:11). Talvez seja a atual Harmel, situada a
nordeste da nascente do rio Orontes.

Rimom. [1] Cidade situada no sul de Judá (Js 15:32;
1Cr 4:32; Zc 14:10). Identificada com a atual
Khirbet Umm er-Ramamim, a cerca de 9 km de
Berseba. [2] Formação rochosa próxima de Gibeá
(Jz 20:45-47; 21:13), possivelmente a cerca de 6 km
a leste de Betel. [3] Cidade na fronteira de Zebu-
lom (1Cr 6:77), chamada de Dimna em Josué
21:35. De acordo com vários estudiosos, é uma
corruptela de Rimom.

Roboão (“libertador do povo”), filho de Salomão que
se tornou rei. Durante seu reinado, dez tribos se
revoltaram e formaram o Reino do Norte, enquan-
to ele constituiu o reino de Judá ao sul (1Rs 11:43;
12; 14). Foi antepassado de Cristo (Mt 1:7).

Rode (“rosa”), serva da casa de Maria (At 12:12-15).
Roma (“cidade de Rômulo”), capital do grande Impé-

rio Romano (At 23:11). Localiza-se na Itália, às
margens do rio Tíber.

Rúben (“veja, um filho!”), primogênito de Jacó e Lia.
Perdeu sua primogenitura por ter pecado contra seu
pai (Gn 29:32; 35:22; 37:29). Seus descendentes se
tornaram uma das doze tribos de Israel.

Rufo (“vermelho”). [1] Filho de Simão Cireneu (Mc
15:21). É provável que fosse bastante conhecido
dos leitores de Marcos. [2] Cristão romano (Rm
16:13). Alguns o identificam como sendo [1].

Rute (“amizade; companheiro”), esposa moabita de
Malom e, posteriormente, de Boaz. Foi bisavó de
Davi e parte da linhagem de Cristo (Rt 1:4-5,14-16;
4:10; Mt 1:5).

S
Sabá [Seba] (“juramento”). [1] País situado no sudo-

este da Arábia (1Rs 10:1-13; 2Cr 9:1-12), cuja capital
era Marib, distante a cerca de 96 km a leste-nor-
deste de Sana, atual capital do Iêmen. [2] Cidade
situada no território de Simeão, mencionada logo
após Berseba (Js 19:2). Sua localização exata é
desconhecida.

Sabetai (“nascido no sábado”). [1] Assistente de
Esdras (Ed 10:15). [2] Um dos que explicaram a lei
ao povo (Ne 8:7). [3] Chefe levita em Jerusalém
(Ne 11:16). Os três podem ser a mesma pessoa.

Sadraque (“servo de [o deus] Sin”), nome que Hana-
nias recebeu na Babilônia. Foi um dos três amigos
de Daniel lançados na fogueira e resgatados por
Deus (Dn 1:7; 3).

Safã (“prudente; astuto”). [1] Escrivão que leu a lei
para Josias (2Rs 22:3; 2Cr 34:8-21). [2] Pai de um
dos oficiais subordinados a Josias (2Rs 22:12; 2Cr
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34:20). [3] Pai de Elasa (Jr 29:3). [4] Pai de
Jazanias, homem que aparece numa das visões de
Ezequiel (Ez 8:11). Para muitos estudiosos, todos
os homens mencionados anteriormente são a
mesma pessoa.

Safate (“juiz”). [1] Um dos espias enviados à terra de
Canaã (Nm 13:5). [2] Pai de Eliseu, o profeta (1Rs
19:16,19; 2Rs 3:11; 6:31). [3] Membro da família
de Davi (1Cr 3:22). [4] Chefe de uma família da tri-
bo de Gade (1Cr 5:12). [5] Um dos responsáveis
pelo rebanho de Davi nos vales (1Cr 27:29).

Safira (“formosa; safira”), mulher de Ananias. O ca-
sal desonesto foi morto por Deus (At 5:1-10).

Sal, cidade do. Veja Cidade do Sal.
Salamina (“sacudir”), cidade situada no extremo les-

te de Chipre (At 13:5), a 4,8 km a noroeste da atu-
al Famagusta.

Salém (“paz perfeita”), cidade de Melquisedeque (Gn
14:18; Sl 76:2). Possivelmente a atual Salim, embo-
ra muitos acreditem tratar-se de Jerusalém.

Salgado, mar [mar Morto; mar do Oriente], lago si-
tuado ao sul do vale do Jordão, cuja água é impró-
pria à vida marinha devido à alta concentração de
minerais (Gn 14:3; Nm 34:12). Atualmente é co-
nhecido como mar Morto.

Salim (“caminho”), lugar onde João batizava (Jo
3:23). O local situa-se próximo das águas de Enom,
provavelmente ao norte de Siquém, embora o lu-
gar exato seja incerto.

Salmuna (“destituído de proteção”), rei midianita
morto por Gideão (Jz 8:5-21).

Salomão (“paz”), filho de Davi e Bate-Seba. Gover-
nou um Israel forte e unificado durante quarenta
anos. A sabedoria e os pecados carnais são as ca-
racterísticas mais destacadas de sua personalidade
multifacetada (1Rs 1:11; 2:11). Foi antepassado de
Cristo (Mt 1:6-7).

Salomão, açudes de. Reservatórios de água construí-
dos por Salomão, próximo a Belém (Ec 2:6).

Salomão, pórtico de. Colunata construída por Salo-
mão do lado leste do templo (Jo 10:23; At 3:11).

Salomé (“roupa; força”). [1] Uma das mulheres pre-
sentes à crucificação (Mc 15:40; 16:1). Mateus
27:56 menciona a presença da mãe dos filhos de
Zebedeu; provavelmente deve ser Salomé. João
19:25 menciona a irmã da mãe de Jesus entre as
mulheres próximas da cruz; alguns estudiosos afir-
mam tratar-se de Salomé. Outros, porém, negam
essa afirmação. [2] Filha de Herodias. Executou
uma dança diante de Herodes (Mt 14:6; Mc
6:22).

Salum (“recompensador”). [1] Filho mais novo de
Naftali (1Cr 7:13). Também chamado de Silém (Gn

46:24; Nm 26:49). [2] Descendente de Simeão (1Cr
4:25). [3] Descendente de Judá (1Cr 2:40-41). [4]
Homem que usurpou o trono de Israel e reinou por
apenas um mês (2Rs 15:10-15). [5] Marido de
Hulda, a profetisa (2Rs 22:14; 2Cr 34:22). [6] Veja
Jeoacaz [2]. [7] Veja Mesulão [7]. [8] Um dos por-
teiros do tabernáculo (1Cr 9:17-19; 31; Ed 2:42; Ne
7:45). [9] Pai de Jeizquias (2Cr 28:12). [10], [11]
Dois homens que se casaram com mulheres estran-
geiras durante o exílio (Ed 10:24,42). [12] Um dos
que ajudaram a reconstruir os muros de Jerusalém
(Ne 3:12). [13] Um dos que ajudaram a reparar as
portas de Jerusalém (Ne 3:15). [14] Tio de Jere-
mias (Jr 32:7). [15] Pai de um dos servidores do
templo na época de Jeoaquim (Jr 35:4).

Samá [Sama] (“fama; renome”). [1] Neto de Esaú
(Gn 36:13,17; 1Cr 1:37). [2] Um dos filhos de Jessé
(1Sm 16:9; 17:13), também chamado de Siméia
(2Sm 13:3; 21:21; 1Cr 2:13; 20:7). [3] Um dos va-
lentes de Davi e também pai de um desses valen-
tes (2Sm 23:11). [4] Outro valente de Davi (2Sm
23:33), chamado de Samote em 1Crônicas 11:27.
[5] Ainda outro valente de Davi (2Sm 23:25).

Samaria (“monte da vigília”). [1] Capital do Reino do
Norte, Israel (1Rs 20:1; 2Cr 18:2; Jr 41:5). Situava-
se a 67,6 km ao norte de Jerusalém. [2] Outro
nome para o reino de Israel (1Rs 13:32; 2Rs 17:24).
[3] Província situada na Palestina na época de Je-
sus (Lc 17:11-19); ao norte ficava a Galiléia e ao
sul a Judéia.

Sambalate (“forte”), um dos principais adversários
dos judeus durante a reconstrução dos muros de
Jerusalém (“Ne 2:10; 4:1,7; 6:1-14).

Samua (“famoso”). [1] Um dos espias enviados à ter-
ra de Canaã (Nm 13:4). [2] Um dos filhos de Davi
(2Sm 5:14; 1Cr 14:4). Em 1Crônicas 3:5, é chamado
de Siméia. [3] Levita encarregado do culto no tem-
plo após o exílio (Ne 11:17). Também chamado de
Semaías (1Cr 9:16). [4] Chefe de uma família sa-
cerdotal na época de Neemias (Ne 12:18).

Samuel (“pedido a Deus; ouvido por Deus”), profeta
e último juiz de Israel. Ungiu Saul para reinar e,
posteriormente, também ungiu Davi (1Sm 1:20;
3—13; 15—16; 19; 25:1; Hb 11:32).

Samuel (variação do nome de Samuel, “pedido a
Deus”). [1] Um dos escolhidos para dividir a terra
de Canaã (Nm 34:20). [2] Chefe de uma família de
Issacar (1Cr 7:2). [3] Veja Samuel.

Sansão (“ilustre; forte”), juiz de Israel durante vinte
anos, famoso por sua força física e fraqueza moral
(Jz 13:24; 14—16).

Sara [Sarai] (“princesa”), esposa de Abraão e mãe
de Isaque (Gn 17—18; 20—21; Hb 11:11; 1Pe 3:6).
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Deus mudou seu nome de Sarai para Sara porque
seria mãe de numerosas nações (Gn 17:15).

Sarai. Veja Sara.
Sardes (“príncipe da alegria”), capital da Lídia onde

havia uma igreja (Ap 1:11; 3:1,4). Situava-se à
margem leste do rio Pactolus, a cerca de 80 km a
leste de Esmirna.

Sarepta (“lugar de fundição”), cidade situada próxi-
mo de Sidom. O profeta Elias morou em Sarepta
(1Rs 17:9).

Sargão (“[o deus] estabeleceu o rei [ou reinado]”),
importante rei da Assíria que completou o cerco a
Samaria e levou cativo o povo de Israel. Seu nome
aparece apenas uma vez na Escritura (Is 20:1).

Sarom (“sua canção”). [1] Região entre o mar Medi-
terrâneo e a região central da Palestina. Estende-se
de Jope até o monte Carmelo (1Cr 27:29; At 9:35).
[2] Província a leste do rio Jordão, ocupada pela
tribo de Gade (1Cr 5:16).

Saul [Saulo] (“pedido”). [1] Primeiro rei de Israel.
Desobedeceu a Deus e, em decorrência disso, foi
rejeitado por ele. Tentou tirar a vida de Davi em
várias ocasiões e, por fim, suicidou-se em Gilboa
(1Sm 9—31). [2] Nome original de Paulo (q.v.). [3]
Sexto rei de Edom (Gn 36:37-38; 1Cr 1:48-49).

Sear-Jasube (“um resto volverá”), nome alegórico de
um dos filhos de Isaías (Is 7:3).

Seba [Sebá; Sabá] (“juramento; aliança”). [1] Um dos
chefes da tribo de Gade (1Cr 5:13). [2] Homem
que se rebelou contra Davi e, por isso, foi morto
(2Sm 20). [3] Neto de Abraão (Gn 25:3; 1Cr 1:32).
[4] Descendente de Sem (Gn 10:28; 1Cr 1:22).
Para alguns estudiosos, [5] é a mesma pessoa iden-
tificada em [4]. Acreditam que Sabá se refere a
uma tribo ou povo e enfatizam que laços genealó-
gicos estreitos explicam a ocorrência do nome nas
genealogias de Cam e Sem. [5] Descendente de
Cam (Gn 10:7; 1Cr 1:9).

Secanias (“Jeová é vizinho”). [1] Chefe de uma famí-
lia pertencente à casa de Davi (1Cr 3:21-22). [2], [3]
Homens cujos descendentes retornaram a Jerusalém
após o exílio na Babilônia (Ed 8:3,5). [4] Um dos que
se casaram com mulheres estrangeiras durante o
exílio (Ed 10:2). [5] Pai de um homem que ajudou a
reconstruir os muros de Jerusalém (Ne 3:29). [6]
Sogro de um dos que se opuseram a Neemias (Ne
6:18). [7] Sacerdote que retornou do exílio (Ne
12:3). [8] Sacerdote na época de Davi (1Cr 24:11).
[9] Sacerdote na época de Ezequias (2Cr 31:15).

Sefatias (“Jeová é juiz”). [1] Um dos filhos de Davi
com Abital (2Sm 3:4; 1Cr 3:3). [2] Pai de Mesulão.
Foi um dos que habitaram em Jerusalém (1Cr 9:8).
[3] Homem valente que se juntou a Davi em Zicla-

gue (1Cr 12:5). [4] Um dos príncipes de Simeão
(1Cr 27:16). [5] Um dos filhos de Josafá (2Cr 21:2).
[6] Antepassado de um grupo de exilados que
retornou do cativeiro (Ed 2:4; Ne 7:9). [7] Um dos
servos de Salomão cujos descendentes retornaram
do exílio na Babilônia (Ed 2:57; Ne 7:59). [8] Ante-
passado de um dos exilados (Ed 8:8). Possivelmen-
te a mesma pessoa identificada em [6]. [9]
Descendente de Perez que habitou em Jerusalém
(Ne 11:4). [10] Príncipe de Judá na época de Zede-
quias (Jr 38:1).

Seir (“tempestade”). [1] Região que abrange o vale
e as montanhas de Arabá, começando ao sul, no
mar Morto e estendendo-se até o golfo Elanítico
(Gn 14:6; 32:3). A princípio, era o nome da cadeia
de montanhas situada em Edom, porém mais tarde
passou a incluir todo o território. [2] Monte situa-
do na fronteira de Judá a oeste de Quiriate-Jearim
(Js 15:10).

Sela (“uma rocha”). [1] Capital de Edom, situada en-
tre o mar Morto e o golfo de Ácaba (2Rs 14:7; Is
16:1). Também é conhecida como Petra. [2] Forma-
ção rochosa predominante em Petra que se eleva
cerca de 1.160 m acima do nível do mar (cf. Jz
1:36), hoje conhecida como Ummel-Bizarah.

Selomite (“sossego”). [1] Mãe de um homem apedre-
jado por blasfemar contra Deus no deserto (Lv
24:11). [2] Filha de Zorobabel (1Cr 3:19). [3] Des-
cendente de Gérson (1Cr 23:9). [4] Descendente
de Levi e Corá (1Cr 23:18). [5] Um dos encarrega-
dos de guardar os tesouros na época de Davi (1Cr
26:25-28). [6] Filha de Roboão (2Cr 11:20). [7]
Antepassado de uma família que retornou do exílio
(Ed 8:10).

Sem (“reputação; renome”), filho de Noé e antepas-
sado de Cristo (Gn 5:32; 6:10; 10:1; Lc 3:36).

Semaías (“Jeová é fama” ou “Jeová ouve”). [1] Profe-
ta que exortou Roboão a não entrar em guerra (1Rs
12:22; 2Cr 11:2). [2] Descendente de Davi (1Cr 3:22).
[3] Chefe de uma família de Simeão (1Cr 4:37).
[4] Filho de Joel (1Cr 5:4). [5] Descendente de
Merari (1Cr 9:14; Ne 11:15). [6] Um dos que ajuda-
ram a levar a arca da aliança para o templo (1Cr
15:8,11). [7] Levita encarregado de registrar a dis-
tribuição dos turnos por sorteio na época de Davi
(1Cr 24:6). [8] Porteiro do tabernáculo (1Cr 26:4,6-
7). [9] Levita enviado por Josafá para ensinar a lei
ao povo (2Cr 17:8). [10] Um dos que ajudaram na
cerimônia de purificação do templo (2Cr 29:14). [11]
Levita na época de Ezequias (2Cr 31:15). [12] Che-
fe levita na época de Josias (2Cr 35:9). [13] Um
dos que retornaram com Esdras (Ed 8:13). [14]
Pessoa enviada a Ido com o objetivo de alistar mi-
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nistros para servir no templo (Ed 8:13). [15], [16]
Homens que se casaram com mulheres estrangei-
ras durante o exílio (Ed 10:21,31). [17] Ajudou a
reconstruir os muros de Jerusalém (Ne 3:29). [18]
Tentou intimidar Neemias (Ne 6:10). [19] Selou a
nova aliança com Deus depois do exílio (Ne 10:8).
[20] Participou da cerimônia de dedicação dos
muros de Jerusalém (Ne 12:36). [21] Participou da
cerimônia de dedicação dos muros de Jerusalém
(Ne 12:42). [22] Pai do profeta Urias (Jr 26:20).
[23] Homem que enviou cartas aos sacerdotes para
que repreendessem Jeremias (Jr 29:24,31). [24] Pai
de um príncipe entre os judeus (Jr 36:12). [25] Veja
Samua [3]. [26] Príncipe de Judá que participou da
cerimônia de dedicação dos muros (Ne 12:34). [27]
Levita pertencente à linhagem de Asafe (Ne 12:35).
[28] Um dos chefes dos sacerdotes que retornou
com Zorobabel (Ne 12:6-7).

Semarias (“protegido por Jeová”). [1] Homem que
se juntou a Davi em Ziclague (1Cr 12:5). [2] Um
dos filhos de Roboão (2Cr 11:19). [3], [4] Homens
que se casaram com mulheres estrangeiras duran-
te o exílio (Ed 10:32,41).

Senaqueribe (do babilônio Sin-ahi-eriba, “[o deus] Sin
assumiu o lugar de meu irmão”), rei assírio que
matou seu irmão e usurpou o trono. Posteriormen-
te, fez uma tentativa malograda de invadir Judá. A
história da destruição sobrenatural de seu exército
é contada em 2Reis 19 (2Rs 18:13; Is 36:1;
37:17,21,37).

Seom (“notável; corajoso”), rei amorreu derrotado
pelos israelitas (Nm 21:21-31; Dt 1:4; 2:24-32; Js
13:15-28).

Seraías (“Jeová é príncipe; Jeová prevaleceu”). [1]
Escrivão de Davi (2Sm 8:17). Em 2Samuel 20:25, é
chamado de Seva, e em 1Crônicas 18:16 é chama-
do de Sausa. [2] Sumo sacerdote de Jerusalém
(2Rs 25:18; 1Cr 6:14; Ed 7:1). [3] Homem a quem
Gedalias aconselhou a não ter medo dos caldeus
(2Rs 25:23; Jr 40:8). [4] Irmão de Otniel (1Cr 4:13-
14). [5] Descendente de Simeão (1Cr 4:35). [6]
Sacerdote que retornou a Jerusalém com Zorobabel
(Ed 2:2). [7] Um dos príncipes enviados para cap-
turar Jeremias (Jr 36:26). [8] Príncipe de Judá envia-
do à Babilônia (Jr 51:59,61). [9] Filho de Hilquias
que habitou em Jerusalém após o exílio (Ne 11:11).
[10] Um dos chefes dos sacerdotes que retornaram
da Babilônia (Ne 12:1,7).

Sérgio Paulo, procônsul romano de Chipre. Conver-
teu-se após testemunhar a súbita cegueira de
Elimas (At 13:7).

Sesbazar (“Ó [deus] Shamash, proteja o pai”), prínci-
pe de Judá ao qual Ciro confiou os utensílios do

templo. Para muitos, trata-se de Zorobabel. Ou-
tros, porém, desconsideram essa possibilidade e
alegam que Sesbazar foi governador no reinado de
Ciro, e Zorobabel, no reinado de Dario (Ed 1:8,11;
5:14-16).

Sete (“compensação; broto”), filho de Adão e Eva e
antepassado de Cristo (Gn 4:25-26; 1Cr 1:1; Lc
3:38).

Sião (“monumento; fortaleza; estabelecer”), colina
onde ficava Jerusalém. Posteriormente o termo
passou a designar o local do templo, incluindo toda
Jerusalém e seu povo como comunidade cujo desti-
no depende de Deus (2Sm 5:7; Is 8:18; Sl 48:11; Jl
2:23). Sião também é uma representação do céu
(Ap 14:1).

Sicar (“fim”), cidade situada em Samaria, próximo
ao poço de Jacó (Jo 4:5).

Sidom (“caça”), antiga cidade em Canaã (Gn 10:15,19;
Js 11:8; Lc 4:26).

Sihor. Veja Shihor.
Silas [Silvano] (“floresta; arborizado; terceiro; solici-

tado”), membro proeminente da igreja primitiva.
Viajou com Paulo pela Ásia Menor e Grécia; foi
preso com o apóstolo em Filipos (At 15:22,32-34;
2Co 1:19; 1Ts 1:1).

Siló (“paz”), cidade em Efraim (Js 18:1-10; Jz 21:19),
a meio caminho entre Siquém e Betel.

Siloé (“enviado”). [1] Tanque bastante conhecido em
Jerusalém, situado ao sul do túnel de Ezequias (Jo
9:7). [2] Torre na colina de Ofel, próximo ao reser-
vatório de Siloé (Lc 13:4).

Silvano. Veja Silas.
Sim (“arbusto”). [1] Cidade situada na margem leste

do Nilo (Ez 30:15-16). Talvez Pelusium, mas tam-
bém foi identificada com Syene, atual Assuã, onde
se localiza a primeira foz do Nilo. [2] Deserto situa-
do entre o golfo de Suez e o Sinai (Êx 16:1; Nm
33:11-12).

Simão (“audição”). [1] Nome original do apóstolo
Pedro (Mt 4:18; 16:16-17; Lc 4:38; At 10:18). [2]
Outro apóstolo, chamado Simão, o Zelote, indican-
do sua lealdade fanática a Israel ou à fé (Mt 10:4;
Mc 3:18; Lc 6:15; At 1:13). [3] Um dos irmãos de
Cristo (Mt 13:55; Mc 6:3). [4] Leproso de Betânia.
Cristo foi ungido na casa desse homem (Mt 26:6;
Mc 14:3). [5] Homem de Cirene obrigado a carre-
gar a cruz de Cristo (Mt 27:32; Mc 15:21). [6] Fari-
seu em cuja casa os pés de Cristo foram ungidos
(Lc 7:40,43-44). [7] Pai de Judas Iscariotes (Jo
6:71; 12:4; 13:2). [8] Mágico que tentou comprar o
dom do Espírito Santo (At 8:9,13,18,24). [9]
Curtidor de Jope que hospedou Pedro (At 9:43;
10:6,17,32).
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Simei (“Jeová é fama; Jeová me ouve”). [1] Filho de
Gérson e neto de Levi (Êx 6:17; Nm 3:18,21; Zc
12:13). [2] Descendente de Benjamim que amaldi-
çoou Davi enquanto este fugia de Absalão (2Sm
16:5-13; 19:16-23). [3] Oficial leal a Davi (1Rs 1:8).
[4] Oficial de Salomão (1Rs 4:18). [5] Neto do rei
Jeconias (1Cr 3:19). [6] Homem que gerou
dezesseis filhos e seis filhas (1Cr 4:26-27). [7]
Descendente de Rúben (1Cr 5:4). [8] Filho de
Libni (1Cr 6:29). [10] Levita (1Cr 23:9). [11] Levita
que participava do ministério de música na época
de Davi (1Cr 25:17). [12] Encarregado de cuidar
das vinhas (1Cr 27:27). [13] Um dos que ajudaram
na purificação do templo (2Cr 29:14). [14] Levita
encarregado das ofertas do templo no reinado de
Ezequias (2Cr 31:12-13). [15], [16], [17] Homens
que se casaram com mulheres estrangeiras duran-
te o exílio (Ed 10:23,33,38).

Simeão [Simão] (“audição”). [1] Segundo filho de
Jacó e Lia (Gn 29:33; 34:25; 48:5; 49:5). Seus des-
cendentes se tornaram uma das doze tribos de Isra-
el. [2] Judeu piedoso que abençoou o menino Jesus
no templo (Lc 2:25-34). [3] Antepassado de Cristo
(Lc 3:30). [4] Discípulo e profeta em Antioquia (At
13:1), de sobrenome Níger (“negro”). [5] Nome
original de Pedro (q.v.). Simão é uma variação de
Simeão.

Siméia (“[Deus] ouviu [a oração]”). [1] Descendente
de Merari (1Cr 6:30). [2] Pai de Berequias (1Cr
6:39). [3] Veja Samá [2]. [4] Veja Samua [2]. [5]
Descendente da família de Saul que habitou em
Jerusalém (1Cr 8:32; 9:38).

Sinai (“um arbusto”). [1] Região central da península
entre os “chifres” do mar Vermelho, isto é, o golfo
de Suez e o golfo de Ácaba (Êx 16:1; At 7:30-38).
[2] Monte (também chamado de Horebe) onde os
israelitas receberam os dez mandamentos (Êx
19:18). Sua localização exata é incerta, mas, em
geral, os estudiosos acreditam que se encontra no
centro da península do Sinai. Tradicionalmente, o
local indicado é Jebel Musa, porém há outras possi-
bilidades, como o monte Serbal e Ras es-Safsafeh.

Sinar (“vigia aquele que dorme”), planície posterior-
mente conhecida como Babilônia ou Caldéia, onde
correm os rios Tigre e Eufrates (Gn 10:10; Is 11:11).

Sinri (“Jeová está vigiando”). [1] Chefe de uma famí-
lia de Simeão (1Cr 4:37). [2] Pai de um dos valentes
de Davi (1Cr 11:45). [3] Porteiro do tabernáculo na
época de Davi (1Cr 26:10). [4] Um dos que ajuda-
ram na cerimônia de purificação do templo (2Cr
29:13).

Siom (“peitoral”). [1] Outro nome para o monte
Hermom (Dt 4:48). [2] Veja Sião.

Sior (“negridão”), braço do rio Nilo (1Cr 13:5; Jr 2:18)
que corre para o leste. Idealmente, deveria mar-
car a fronteira sul de Israel.

Siquém (“ombro”). [1] Filho de Hamor. Violentou
Diná e, por isso, foi morto juntamente com sua fa-
mília (Gn 33:19; 34). [2] Descendente de Manas-
sés (Nm 26:31; Js 17:2). [3] Outro descendente de
Manassés (1Cr 7:19).

Siquém (“porção”), cidade antiga situada na região
central da Palestina, nos montes de Efraim (Gn
12:6; 33:18; Js 24:32; At 7:16). Hoje se chama
Nablus, a 66 km ao norte de Jerusalém, entre o
monte Ebal e o monte Gerizim.

Síria (termo derivado do nome Assíria), país situado
ao norte e a leste da Palestina (Jz 10:6; 1Rs 10:29;
At 15:23). Estende-se desde a costa do Mediterrâ-
neo até os montes Tauros ao norte.

Siriom (“peitoral”), nome do monte Hermom de acor-
do com os sidônios (Dt 3:9; Sl 29:6).

Sirte (“baixio”), dois bancos de areia situados na cos-
ta da África, entre Cartago e Cirene (At 27:17),
conhecidos como Sirte Maior, hoje chamada de gol-
fo de Sidra, e Sirte Menor, hoje golfo de Gabes.

Sísera (“mediação; ordem de batalha”). [1] Capitão
do exército de Jabim. Foi morto por Jael (Jz 4:1-22;
5:26,28). [2] Homem cujos descendentes retorna-
ram a Jerusalém (Ed 2:53; Ne 7:55).

Sitim (“espinhos”). [1] Último acampamento dos is-
raelitas antes de cruzar o rio Jordão. Situava-se em
Moabe, a leste do Jordão, do lado oposto a Jericó.
Aqui Moisés se despediu do povo e a lei foi comple-
tada (Nm 25:1; Js 2:1). [2] Vale seco e estéril (Jl 3:18).
O nome talvez não se refira a nenhum vale em
particular, mas pode identificar o ribeiro de Cedrom
que nasce a noroeste de Jerusalém, corre para o les-
te e desemboca no mar Morto. Também pode se refe-
rir a uma região do Arabá ao redor do mar Morto.

Sodoma (“seu segredo”), uma das cinco cidades da
planície (Gn 10:19; Rm 9:29). Foi destruída por
causa de sua perversidade. Sua localização exata é
desconhecida, mas situa-se na região do mar Morto.

Sofonias (“Jeová é escuridão; Jeová entesourou”).
[1] Profeta na época de Josias (Sf 1:1). [2] Levita
ou sacerdote, antepassado de Samuel (1Cr 6:36).
Possivelmente a mesma pessoa que Uriel [1]. [3]
Filho do sacerdote Josias (Zc 6:10,14). [4] Sacerdo-
te que se opôs ao domínio da Babilônia (2Rs 25:18;
Jr 21:1; 37:3).

Sóstenes (“forte; poderoso”). [1] Chefe da sinagoga
de Corinto. Foi espancado pelos gregos (At 18:17).
[2] Cristão que se dirigiu à igreja de Corinto junta-
mente com Paulo (1Co 1:1). Alguns acreditam ser
[1] após a conversão.
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Sucote (“tenda”). [1] Cidade onde Jacó construiu sua
casa (Gn 33:17; Js 13:27). Situava-se a leste do rio
Jordão, entre Peniel e Siquém. Provavelmente a
atual Deir Alla, a cerca de 2 km a oeste de onde o
rio Jaboque aumenta de volume e altera o curso
para o sul. [2] Primeiro acampamento dos israeli-
tas depois de saírem do Egito (Êx 12:37; 13:20).

Sur (“muro”), deserto situado na porção noroeste da
península do Sinai (Gn 16:7; 25:18). Era uma re-
gião que ficava além da fronteira leste do Egito e,
provavelmente, na rota de caravanas entre o Egito
e Berseba.

Susã (“um lírio”), capital de Elã, habitada por babilô-
nios. Mais tarde, tornou-se residência da família
real e capital do Império Persa (Ne 1:1; Dn 8:2).
Também conhecida com Susa. Suas ruínas se loca-
lizam na atual cidade de Sus, às margens do rio
Ulai.

Susa. Veja Susã.
Suzana (“lírio”), mulher que serviu a Cristo e foi sua

seguidora (Lc 8:3).

T
Tabeal (“Deus é bom”). [1] Pai do homem que os reis

de Israel e Damasco pretendiam colocar no trono de
Judá (Is 7:6). [2] Oficial persa que procurou obstruir
a reconstrução dos muros de Jerusalém (Ed 4:7).

Taberá (“queima”), local distante três dias de viagem
do norte do monte Sinai onde o povo de Israel foi
castigado por murmurar contra Deus (Nm 11:3; Dt
9:22).

Tabita (“gazela”), cristã de Jope ressuscitada por
Pedro (At 9:36-42). Seu nome grego era Dorcas.

Tabor (“pureza”). [1] Montanha ao norte do vale de
Jezreel (Jz 4:6,12,14; Sl 89:12). Hoje se chama
Jebel el-Tur, distante 8,8 km a sudeste de Nazaré.
[2] Cidade de Zebulom concedida aos levitas (1Cr
6:77). Sua localização é incerta, mas talvez seja
Quislote-Tabor em Josué 19:12, ou Khirbet Dabural,
situada numa colina entre Tabor e Nazaré. [3] Um
carvalho no território de Benjamim (1Sm 10:3).

Tadeu (nome derivado de uma palavra aramaica que
significa seio feminino), um dos doze apóstolos (Mt
10:3; Mc 3:18). Ele é Judas, irmão de Tiago (Lc
6:16; Jo 14:22; At 1:13).

Tafnes. Rainha egípcia, esposa do faraó. Hospedou
Hadade, inimigo de Salomão (1Rs 11:18-20).

Talmai (“ousado; espirituoso”). [1] Homem ou clã
derrotado por Calebe (Nm 13:22; Js 15:14; Jz 1:10).
[2] Rei de Gesur e sogro de Davi (2Sm 3:3; 13:27).

Tamar (“palma”). [1] Esposa de Er, mãe de Perez,
parte da linhagem de Cristo (Gn 38:6,11,13; Rt
4:12; Mt 1:3). [2] Filha de Davi. Foi violentada por

Amnom, seu irmão (2Sm 13:1-32). [3] Filha de Ab-
salão (2Sm 14:27).

Társis (“duro”). [1] Filho de Javã e neto de Noé (Gn
10:4; 1Cr 1:7). Possivelmente o povo que habitava
a região da Espanha (tartessos), próximo de
Gibraltar. [2] Um dos sete príncipes da Pérsia (Et
1:14). [3] Descendente de Benjamim (1Cr 7:10).

Tarso (“alado”), cidade mais importante da Cilícia,
situada na Ásia Menor, às margens do rio Cnido.
Cidade natal de Paulo (At 9:11).

Tartã (significado desconhecido), título de um oficial
assírio de alto escalão. Há evidências de que este
cargo era o segundo depois do rei. A Escritura
menciona dois tartãs (2Rs 18:17; Is 20:1).

Tatenai (“dádiva”), governador persa de Samaria na
época de Zorobabel (Ed 5:3; 6:6,13).

Templo. Edifício onde os israelitas adoravam e ofere-
ciam sacrifícios a Deus. Houve três templos: o pri-
meiro construído por Salomão, depois o templo de
Zorobabel e por último o templo de Herodes.

Teófilo (“amado por Deus”), um desconhecido, possi-
velmente um oficial romano a quem Lucas escre-
veu seu evangelho e o livro de Atos (Lc 1:3; At 1:1).

Tera (“volta; duração”), pai de Abraão e antepassado
de Cristo (Gn 11:27-32; Lc 3:34).

Tércio (“terceiro”), escriba a quem Paulo ditou a
epístola aos Romanos (Rm 16:22). De acordo com
alguns estudiosos, ele e Silas são a mesma pessoa
(q.v.).

Tértulo (“terceiro”), orador habilidoso contratado
pelos judeus para apresentar as acusações contra
Paulo perante Félix (At 24:1-8).

Tessalônica (“vitória no mar”), cidade situada na
costa da Macedônia, na parte superior do golfo
Termaico (At 17:1,11,13; 27:2), hoje chamada Salô-
nica.

Tiago (nome grego para Jacó). [1] Filho de Zebedeu
e irmão de João. Foi chamado para ser um dos doze
discípulos. Assassinado por Herodes Agripa I (Mt
4:21; Mc 5:37; Lc 9:54; At 12:2). [2] Filho de Alfeu
e também um dos doze discípulos. Provavelmente
a mesma pessoa chamada de Tiago “o menor”, fi-
lho de Maria; “menor” no sentido de idade ou altu-
ra em relação a Tiago, filho de Zebedeu (Mt 10:3;
Mc 15:40; At 1:13). [3] Irmão de Jesus (Mt 13:55).
Tornou-se cristão após a ressurreição de Cristo (1Co
15:7) e foi líder da igreja em Jerusalém (At 12:17;
Gl 1:19; 2:9). Escreveu a epístola de Tiago (Tg
1:1). [4] Homem desconhecido, pai de Judas (Lc
6:16; At 1:13).

Tiatira (“sacrifício de labor”), cidade situada na pro-
víncia da Lídia, na Ásia Menor, entre Pérgamo e
Sardes (At 16:14; Ap 2:18-29).
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Tiberíades (“boa visão”), cidade situada na costa
oeste do mar da Galiléia (Jo 6:1; 21:1).

Tibério (“filho do [rio] Tíber”), terceiro governante
do Império Romano (Lc 3:1).

Tibni (“inteligente”), homem que disputou com Onri
o trono de Israel (1Rs 16:21-22).

Tiglate-Pileser (em babilônio Tukulti-apil-Esharra,
“confio no filho de Esharra”), rei da Assíria que in-
vadiu Naftali durante o reinado de Peca sobre Isra-
el. Conquistou o norte da Palestina e deportou
muitos israelitas (2Rs 15:29; 16:7,10; 1Cr 5:6,26).
Seu nome de nascimento era Pul (2Rs 15:19). Uma
vez que tinha dois nomes, o correto seria traduzir
1Crônicas 5:26 por “[...] suscitou [...] Pul, rei da
Assíria, isto é, [removendo o e] o espírito de
Tiglate-Pileser, rei da Assíria”.

Timão (“honroso”), um dos sete diáconos (At 6:1-6).
Timóteo (“honrado por Deus”), jovem amigo de Paulo

que acompanhou o apóstolo em diversas viagens.
Natural de Listra e filho de um grego com a judia
Eunice (At 16:1; 17:14-15; 1Tm 1:2,18; 6:20).

Tíquico (“afortunado”), discípulo e mensageiro de
Paulo (At 20:4; Ef 6:21; 2Tm 4:12).

Tirano (“déspota”), grego ou rabino judeu hábil na re-
tórica. Paulo ensinou nesta escola em Éfeso (At
19:9).

Tiro (“rocha”), cidade situada na costa central da Fení-
cia, entre as cidades de Aco e Sidom. Era famosa por
seu comércio (Js 19:29; 2Sm 5:11; Jr 25:22).

Tito (“agradável”), cristão grego incumbido da obra
missionária em Creta (2Co 2:13; Gl 2:1; Tt 1:4).

Tobias (“Jeová é bom”). [1] Levita enviado por Josa-
fá para ensinar a lei ao povo (2Cr 17:8). [2] Ante-
passado de um grupo de exilados que não
conseguiu provar sua genealogia (Ed 2:60; Ne
7:62). [3] Amonita, servo de Sambalate, que se
opôs a Neemias (Ne 2:10-20). [4] Líder que
retornou do cativeiro na Babilônia (Zc 6:10,14).

Tobijah. Veja Tobias.
Tofete (“um tambor”) outrora parte do jardim do rei em

Hinom, tornou-se um local de sacrifício de crianças
em Jerusalém (Is 30:33; Jr 19:6,11-14; 2Rs 23:10).

Tomé (“gêmeo”), um dos doze apóstolos. Mostrou-se
cético diante da notícia da ressurreição de Jesus
(Mt 10:3; Mc 3:18; Jo 20:24-29). Seu nome grego é
Dídimo.

Três Vendas. Parada na Via Ápia, próximo à atual
cidade de Cisterna (At 28:15).

Trôade (“transposto”), cidade importante situada na
costa da Mísia, no norte da Ásia Menor. Também
conhecida como Alexandria (At 16:8; 2Tm 4:13).

Trófimo (“criança adotiva”), cristão e companheiro
de viagem de Paulo (At 20:4; 21:29; 2Tm 4:20).

U
Ur. Cidade de onde Abraão partiu em direção a

Canaã (Gn 11:28,31). De modo geral, Ur é identifi-
cada como Uri, atual Tell el-Muqayyar às margens
do Eufrates ao sul do Iraque.

Urias (“Jeová é minha luz”). [1] Soldado heteu do
exército de Davi. Uma vez que desejava se casar
com Bate-Seba, esposa de Urias, Davi o colocou
na linha de frente numa batalha difícil (2Sm 11).
[2] Sacerdote durante o governo de Acaz. Por or-
dem desse rei, construiu um altar pagão e o colo-
cou no templo (2Rs 16:10-16). [3] Profeta cuja
mensagem perturbou tanto o rei Jeoaquim que este
mandou matá-lo (Jr 26:20-23). [4] Sacerdote, pai
de Meremote (Ed 8:33; Ne 3:4,21). [5] Um dos que
acompanharam Esdras durante a leitura da lei (Ne
8:4). Possivelmente a mesma pessoa identificada
em [4]. [6] Sacerdote que Isaías tomou como tes-
temunha (Is 8:2).

Urijah. Veja Urias.
Uz (“conselho; firmeza”). [1] Primogênito de Arã (Gn

10:23). O nome talvez se refira a uma tribo ou povo
de origem araméia. [2] Filho de Sem (1Cr 1:17). A
Septuaginta identifica este Uz com [1] e Arã como
seu pai. É possível que o texto hebraico tenha sido
abreviado aqui. [3] Filho de Disã, filha de Seir (Gn
36:28). [4] Filho de Naor e Milca (Gn 22:21).

Uz (“conselho; firmeza”). [1] Região onde Jó viveu
(Jó 1:1). Os locais mais prováveis são Haurã, ao sul
de Damasco, ou a região entre Edom e o norte da
Arábia. [2] Um reino não muito distante de Edom
(Jr 25:20; Lm 4:21). Talvez o mesmo lugar identifi-
cado em [1].

Uzá (“força”). [1] Homem que Deus matou por ele
haver tocado na arca da aliança (2Sm 6:2-7; 1Cr
13:6-10). [2] Descendente de Merari (1Cr 6:29).
[3] Descendente de Eúde (1Cr 8:7). [4] Antepassa-
do da família de Netinim que retornou do exílio (Ed
2:49; Ne 7:51).

Uzias (“Jeová é forte” ou “minha força é Jeová”). [1]
Décimo primeiro rei de Judá. Deus o amaldiçoou
com lepra por tentar arrogar a função sacerdotal de
oferecer incenso. Também chamado de Azarias
(2Rs 15:1-8; 2Cr 26). Foi antepassado de Cristo (Mt
1:8-9). [2] Levita descendente de Coate e antepas-
sado de Samuel (1Cr 6:24). [3] Pai de Jônatas (1Cr
27:25). [4] Sacerdote que se casou com mulher es-
trangeira (Ed 10:21). [5] Descendente de Judá
(Ne 11:4).

Uziel (“Deus é minha força” ou “Deus é forte”). [1]
Antepassado dos uzielitas; filho de Coate (Êx
6:18). [2] Capitão da tribo de Simeão (1Cr 4:42).
[3] Filho de Bela e neto de Benjamim (1Cr 7:7).
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[4] Homem que ajudou a reconstruir os muros de
Jerusalém (Ne 3:8). [5] Levita, filho de Jedutum.
Auxiliou na cerimônia de purificação do templo
(2Cr 29:14). [6] Músico escolhido por Davi para li-
derar o ministério de música no templo (1Cr 25:4).
A mesma pessoa registrada como Azarel no versí-
culo 18.

V
Vale, porta do. Porta no muro sudoeste de Jerusalém,

com abertura para o vale de Hinom (Ne 2:13).
Vasti (“linda mulher; a melhor”), rainha da Pérsia.

Foi rejeitada por Assuero por se recusar a compa-
recer ao banquete do rei (Et 1:10-22).

Vermelho, mar, divide o Egito e a Arábia. Os israeli-
tas o atravessaram para fugir do Egito (Êx 10:19).
Os hebreus o chamavam de mar do Livramento;
também conhecido como mar de Juncos.

Z
Zacarias (forma grega de Zecarias, “memória do Se-

nhor”). [1] Profeta apedrejado pelos judeus (Mt
23:35; Lc 11:51). Alguns acreditam que seja a mes-
ma pessoa que Zacarias [11] ou [16], embora a refe-
rência seja, possivelmente, a algum profeta desco-
nhecido. [2] Sacerdote e pai de João Batista (Lc 1).

Zacarias (“Jeová, minha justiça”). [1] Chefe da tribo
de Rúben (1Cr 5:7). [2] Levita e porteiro na época
de Davi (1Cr 9:21; 26:2,14). [3] Levita encarregado
da música na época de Davi (1Cr 15:18,20; 16:5).
[4] Sacerdote na época de Davi (1Cr 15:24). [5]
Descendente de Levi por meio de Coate (1Cr
24:25). [6] Descendente de Levi por meio de
Merari (1Cr 26:11). [7] Pai de Ido (1Cr 27:21). [8]
Príncipe enviado por Josafá para ensinar a lei ao
povo (2Cr 17:7). [9] Levita que encorajou Josafá a
guerrear contra Moabe (2Cr 20:14). [10] Filho de
Josafá (2Cr 21:2). [11] Filho de Joiada. Foi morto
por apedrejamento (2Cr 24:20). É mencionado em
Mateus 23:35 e Lucas 11:51. [12] Profeta na época
de Uzias (2Cr 26:5). [13] Levita que auxiliou na ce-
rimônia de purificação do templo (2Cr 29:13). [14]
Descendente de Levi (2Cr 34:12). [15] Príncipe de
Judá nos dias de Josias (2Cr 35:8). [16] Profeta e
autor do livro de Zacarias na época de Esdras (Ed
5:1; 6:14; Zc 1:1,7; 7:1,8). [17] Chefe de uma famí-
lia em Israel (Ed 8:3). [18] Um dos que retornaram
do exílio (Ed 8:11). O chefe mencionado em Esdras
8:16 provavelmente foi [17] ou [18]. [19] Um dos
que se casaram com mulheres estrangeiras duran-
te o exílio (Ed 10:26). [20] Príncipe que acompa-
nhava Esdras (Ne 8:4). [21] Descendente de Perez
(Ne 11:4). [22] Homem cujos descendentes habita-

ram em Jerusalém (Ne 11:5). [23] Sacerdote (Ne
11:12). [24] Levita e músico (Ne 12:35-36). [25]
Sacerdote que participou da cerimônia de dedica-
ção dos muros de Jerusalém (Ne 12:41). [26] Ho-
mem que serviu de testemunha para Isaías (Is 8:2).
[27] Pai de Abi, ou Abias, mãe de Ezequias (2Rs
18:2). [28] Filho e sucessor de Jeroboão II. Reinou
apenas seis meses (2Rs 18:2).

Zadoque (“justo”). [1] Sumo sacerdote na época de
Davi (2Sm 8:17; 15:24-36; 1Rs 1:8-45). [2] Pai de
Jerusa. Jerusa era esposa de Uzias e mãe de Jotão,
ambos reis de Israel (2Rs 15:33; 2Cr 27:1). [3] Fi-
lho de Aitube e pai de Salum (este último também
era chamado de Mesulão) (1Cr 6:12-13; Ed 7:2).
[4] Jovem valente (1Cr 12:28). [5], [6] Homens que
ajudaram a reconstruir os muros de Jerusalém
(Ne 3:4,29). [7] Um dos que selaram a aliança
com Deus (Ne 10:21). [8] Escrivão na época de
Neemias (Ne 13:13). [9] Antepassado de Cristo
(Mt 1:14).

Zafenate-Panéia (“salvador do mundo; revelador de
segredos”), nome que o faraó deu a José (Gn
41:45).

Zaqueu (“puro”), publicano que hospedou Jesus duran-
te sua estada em Jericó (Lc 19:1-10).

Zebedeu (“a dádiva de Jeová”), pescador da Galiléia,
marido de Salomé e pai dos apóstolos Tiago e
João (Mt 4:21; 27:56; Mc 1:19-20).

Zebulom (“habitação”), décimo filho de Jacó e ante-
passado de uma das doze tribos (Gn 30:20; 49:13;
1Cr 2:1).

Zebulom (“habitação”), território entregue à tribo de
Zebulom (Js 19:27,34). Situava-se ao norte de
Issacar, a leste de Aser e a sudoeste de Naftali.

Zedequias (“Jeová, minha retidão; Jeová é poder”).
[1] Falso profeta que encorajou Acabe a atacar os
sírios em Ramote-Gileade (1Rs 22:11,24; 2Cr
18:10,23). [2] Falso profeta (Jr 29:21-23). [3] Prín-
cipe de Judá na época de Jeoaquim (Jr 36:12). [4]
Último rei de Judá. Sua rebelião contra o rei da
Babilônia causou a ruína de Judá (2Rs 24:18—
25:7; 2Cr 36:11-21). Em 1Crônicas 3:16, é chama-
do de “filho” ou sucessor de Jeconias. Veja Mata-
nias [1].

Zelote, o. Veja Simão [2].
Zerede (“córrego”), córrego e vale de mesmo nome

que marcam o limite até onde peregrinaram os he-
breus no deserto (Nm 21:12; Dt 2:13-14). Situava-
se ao sul do ribeiro de Arnom, provavelmente o
atual Wadi el-Hesa.

Zorobabel (“semente da Babilônia”). [1] Líder de um
grupo de exilados que saiu da Babilônia. Iniciou a
reconstrução do templo (Ed 3—5; Ne 7:7; 12:1,47).
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Foi antepassado de Cristo (Mt 1:12-13). [2] Ante-
passado de Cristo (Lc 3:27); talvez a mesma pessoa
identificada em [1].

Zifrom (“júbilo”), lugar especificado por Moisés como
fronteira norte da terra prometida (Nm 34:9). Pro-
vavelmente se refere a Za‘feranh, situada a sudes-
te de Restan.

Zim (“expansão”), deserto situado na fronteira sul de
Canaã. Não confundir com o deserto de Sim. Era
parte do deserto de Parã ou fazia fronteira com o

deserto onde ficava Cades-Barnéia (Nm 20:1;
27:14; Js 15:1-3).

Zinri (“célebre”). [1] Israelita desobediente que foi
morto por Finéias (Nm 25:14). [2] Capitão que
matou Elá (1Rs 16:9-20). [3] Filho de Zera, de Judá
(1Cr 2:6). [4] Descendente de Benjamim (1Cr 8:36;
9:42).

Zípora (“passarinho”), esposa de Moisés e filha de
Reuel (Êx 2:21; 4:25; 18:2).


