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Gênesis 1 - ית ֵראשִׁ בְּ
Revelando Jesus Cristo no primeiro capítulo da Bíblia



Gênesis 1.1 – Bere’shit

אב ְּיתֵראשְִּׁבְְּּ יםר  םש ְּה ְֵּאתֱאֹלהִׁ יִׁ ֶרץה ְֵּאתוְְּּמ  א 

Bereshitbara’’Elohimhashamaimet ve’aretz ha

No princípiocriouDEUSoscéusterra a

et

e

thvrb



João 1.1

“No princípio era o Verbo, e o Verbo 

estava com Deus, e o Verbo era Deus.”



Gênesis 1.1 – Bara’

אב ְּיתֵראשְִּׁבְְּּ יםר  םש ְּה ְֵּאתֱאֹלהִׁ יִׁ ֶרץה ְֵּאתוְְּּמ  א 

Bereshitbara’’Elohimhashamaimet ve’aretz ha

No princípiocriouDEUSoscéusterra a

et

e

א רָּ בָּ Bara’ é o verbo criar, 

trazer à existência, significa criar

do nada, ou seja, fazer aparecer



Gênesis 1.1 –’Elohim

אב ְּיתֵראשְִּׁבְְּּ יםר  םש ְּה ְֵּאתֱאֹלהִׁ יִׁ ֶרץה ְֵּאתוְְּּמ  א 

Bereshitbara’’Elohimhashamaimet ve’aretz ha

No princípiocriouDEUSoscéusterra a

et

e



’Elohim – ’Eloah - ’Alá

0
1 

’Elohim

Plural de ’Eloah e aparece 2.498 

vezes no Antigo Testamento. 

0
2 

’Eloah

Singular de ’Elohim e aparece 57 

vezes no Antigo Testamento

0
3 

’Alá

Verbo que significa “ser adorado, ser 

excelente, temido e reverenciado”

ים ֱאֹלהִׁ

ֱאלֹוה ְּ

א ל  א 



Doutrina da Trindade

O verbo está no singular: criou ( אב ְּ ר  )                  

o substantivo está no plural, Elohim ( ים (ֱאֹלהִׁ

A pluralidade do substantivo ’Elohim revela a doutrina da 

Trindade, levando em consideração o contexto bíblico não 

somente a palavra em si.



Gênesis 1.26

“Também disse Deus: Façamos o 

homem à nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança ...”

אֶמר יםַוי ֹּ֣ ֱאֹלה ִ֔



Gênesis 11.7

“Vinde, desçamos e confundamos ali a 

sua linguagem, para que um não 

entenda a linguagem de outro”



Jesus e o Espírito Santo 
participaram da criação



João 1.3

“Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dele, e, sem ele, nada do que 

foi feito se fez.”



Colossenses 1.16

“pois, nele, foram criadas todas as coisas, 

nos céus e sobre a terra, as visíveis e as 

invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, 

quer principados, quer potestades. Tudo foi 

criado por meio dele e para ele”



Jó 33.4

“O Espírito de Deus me fez,

e o sopro do Todo-Poderoso me dá 

vida.”



O nome ’Elohim aparece 2.555 (’Elohim e ’Eloah) vezes no Antigo Testamento hebraico, e

somente 245 lugares não se refere ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. Aparece relacionando-se

a divindades pagãs individuais apenas 20 vezes. Quando Elohim é usado em referência às

divindades pagãs tanto o verbo como os adjetivos aparecem ambos no plural, porém quando se

refere ao Deus verdadeiro aparecem no singular.

Deus Verdadeiro

90,4%
2.310 vezes se refere ao Deus 

verdadeiro

Falsos

9,6%
245 vezes se refere a outros deuses



Gênesis 1.1

אב ְּיתֵראשְִּׁבְְּּ יםר  םש ְּה ְֵּאתֱאֹלהִׁ יִׁ ֶרץה ְֵּאתוְְּּמ  א 

Bereshitbara’’Elohimhashamaimet ve’aretz ha

No princípiocriouDEUSoscéusterra a

et

e

thvrbarbmyhlatamymvhtawcrah

Palavra intraduzível (et) 

Primeira letra do alfabeto hebraico 

(Alef) e última letra do alfabeto (Tav)

Gramaticalmente, indica que a próxima palavra é um objeto 

direto da frase. Teologicamente, é uma referência implícita a 

Jesus. 



Isaías 44.6

“Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu 

Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu 

sou o primeiro e eu sou o último, e além 

de mim não há Deus”

taֵאתAW



Apocalipse 22.13

“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e 

o Último, o Princípio e o Fim”

taֵאתAW



O verbo estava com Deus [ao lado] e era Deus

Talvez “a Palavra” que João revela seja a palavra 

hebraica et. Essa é a maneira do Evangelho indicar que, 

embora Jesus não seja mencionado explicitamente na 

história da Criação, ele estava lá ao lado de Deus!

ים ֵאתֱאֹלהִׁ



Evolução da Escrita Hebraica



# Nome Sinaítico XV Significado

1 Alef a Boi, força, líder

2 Bet b Casa

3 Guimmel g Pé, camelo, orgulho

4 Dalet d Porta da tenda, caminho

5 Hey h Ei!, Veja! o, a

6 Vav w Unha, adicionar, e

7 Zayin z Arado, arma, cortar

8 Chet x
Parede da tenda, cerca, 

separação

9 Tet J Cesta, serpente, rodear

10 Yod y
Braço e mão, trabalho, 

ação

11 Kaf k Palma da mão, abrir

# Nome Sinaítico XV Significado

12 Lamed l
Bordão, vara, incitar, 

governar, em direção a

13 Mem m Água, caos

14 Nun n Semente, atividade, vida

15 Samek s Apoio, suporte, 

16 Ayin [ Olho, ver, experiência

17 Pey p Boca, palavra, falar

18 Tsade c Desejo, necessidade

19 Qof q Sol no horizonte, atrás

20 Resh r Cabeça, pessoa, primeiro

21 Shin v Comer, consumir, destruir

22 Tav t Marca, sinal, aliança, pacto

Sacrifício na cruz – primeiro e o último ta



Urim e Tumim

Uma das formas de consultar a Deus na Antiga Aliança era 

consultar a Deus por intermédio do Sacerdote que usava 

Urim Tumim para declarar a vontade e a direção de Deus. 

✓ Urim - as letras se acendiam (da raiz 'or', luz);

✓ Tumim - sua resposta era final e inalterável (derivado de 

'tam', perfeito)

Significado

Urim → Luzes

Tumim → Perfeições

מיםתוריםא
myrvamymt



João 14.6 - Verdade – ’Emet

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 

verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, 

senão por mim”



Conclusão

Em Gênesis Jesus é o criador, é o verbo, a palavra, 

a sabedoria de Deus (logos), é a luz, é tudo, Ele é o 

princípio e o fim. 
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