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O perfodo da história hebraica a que se costuma chamar "dos Patriarcas" 
iniciou-se quando os hebreus, ramo semita, sedentarizado na Babilônia, sarram de 
Ur, ao sul do vale mesopotâmico, na época de Hamurabi, o legislador { 1728-1686 
a.C.), e se dirigiram a Harran, ao norte. A partir da estada nesta região passaram a 
viver não como nômades, mas de forma propriamente errãtica, se podemos usar 
esta expressão, transitando pela região de Canaã, em estreita relação não só com 
as populações cananéias, mas em contacto com cidades e civilizações do antigo 
Oriente Próximo. 

Com as cidades, estas relações eram estabelecidas de forma especial, uma 
vez que, sitiados em suas imediações, travavam contactos com seus governos, 
criando relações econômicas através do fornecimento de seus produtos pastoris e 
utilizando a mão-de-obra disponfvel, nestas cidades, na agricultura, a fim de suprir 
suas necessidades de produtos agrfcolas pois, pastores como eram, recusavam
se ao cultivo da terra. Esta estada e este tipo de relações eram geralmente pacffi
cos e eles ar permaneciam enquanto lhes interessasse ou as circunstâncias per
mitissem. Quando não, partiam e o processo se reproduzia. Desejavam, segundo 
o Gênesls, manter a pureza de sua raça e, através dela, a pureza de sua religião 
ancestral. 

Desta forma, entraram em contato estreito com as organizações urbanas sf
rio-palestinas, as grandes civilizações orientais, como o Egito, a Assrria, e o Hatti, 
além das ligações tradicionajs que tinham com o mundo babilônico, mas manti
nham sua unidade guiados pelos Patriarcas, fundadores do culto e construtores de 
altares que mantinham alianças com os sheiks das tribos aramaicas vizinhas, re
gulando questões de transumãncia ou de aquisição de terras para a construção de 
seputturas. 
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Houve. no entanto, dissidências em meio a este processo migratório, como o 
do seguidor de Abraão, Lot, de Harran, que se fixou em Sodoma, próximo ao Mar 
Morto, fato que marcou a separação entre os hebreus da Cisjordânia e as popula
ções amonitas e moabitas da Transjordània. A expulsão de Ismael e sua mãe Agar 
marca a separação entre os hebreus e os nômades do sul. Jâ os edonitas ou idu
meus seriam os descendentes de Esaú, o irmão caçador de Jacó. Todas estas as 
populações eram de origem semita, como os arameus e os hebreus e sua origem 
era comum. Esta origem comum é explicada através da ârvore genealógica de 
Abraão e a causa de seus desmembramentos e dissidências é explicada mais por 
fatores de ordem religiosa que de ordem étnica. Partindo da( repeliam Hadad, deus 
dos arameus, Gamos, deus dos moabitas, Milcom, deus dos amonitas, e os Baal e 
Astarté, deuses e deusas de Canaã, ligados ao sol, em suas origens locais, que 
foram proscritos pela religião hebraica, o que não impediu o povo hebreu de mos
trar grande propensão às práticas religiosas dos cananeus, contra o que invectiva
rem os profetas e reformadores, a fim de "manter os filhos de Israel Unidos". 

Há, nos textos egfpcios, muitas referências à penetração de semitas em seu 
vale, ou como pastores transumantes, em busca de água para seu gado, ou como 
tribos guerreiras, no caso dos hicsos. Por volta do século XVIII a.C., os hebreus 
instalaram-se a leste do delta egrpcio, na "terra de Goshen" !1), segundo o Gêne
sls. Af, segundo a mesma fonte, trabalhavam a terra, na condição de rendeiros do 
moharca de Avaris. Esta sedentarização, que durou séculos <2l, criou uma nova 
coesão, que foi a confederação em tribos, acima da organização patriarcal primiti
va, e em cada tribo formou-se um conselho de anciãos, criando-se, então, uma so
lidariedade fundada não mais sobre o sangue, mas sobre a vizinhança e o culto, o 
que lhes deu o sentimento de que constituram uma nação (3l. 

O campeão da unidade nacional, cimentada por Javé, foi Moisés, ligado à 
classe dirigente egfpcia que, na necessidade de enquadrar os hebeus nas cor~ 
véias do faraó, para a construção de fortalezas e palácios, recrutava escribas he
beus. Moisés era um destes escribas, a serviço do Estado egfpcio. 

A sarda do Egito, comandada por Moisés e Arão, e os acontecimentos que 
se seguiram deram ao povo israelita os fundamentos de sua coesão e organiza
ção, através da conquista da "Terra Prometida", do estabelecimento de sua lei 
fundamental e da man.ifestação e configuração do seu deus, Javé. 

2. O DECALOGO - O texto do Decálogo é o seguinte: 

''E Elohim falou nestes termos: Eu sou Javé, teu Deus, que te fez sair do 
Egito, da casa dos escravos; não terás outros deuses diante de mim. 

Não farás (dolos, nem nenhuma imagem do que há em cima nos céus, nem 
do que há em baixo, sobre a terra, nem do que há nas águas, em baixo da terra. 

Não te prosternarás diante deles nem os servirás porque eu, Senhor teu 
Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ê e 4'! ge
ração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares dos que me 
amam e guardam os meus mandamentos. 

Não pronunciarás em vão o nome de Javé, teu Deus, porque Javé não terá 
por inocente o que pronunciar seu nome em vão. 

lembra-te do dia do sábado para o santificar: seis dias trabalharás e farás 
toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado para Javé, teu Deus; não farás ne
nhuma obra nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, 
nem teu animal, nem teu hóspede que está dentro das tuas portas, porque em seis 
dias Javé fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles hâ, mas repousou no 
sétimo. Por isso abençoou o dia do sábado e o santificou. 
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Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra, que 
Javé teu Deus te dâ. 

Não matarás. 
Não cometerás adultério. 
Não furtarás. 
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seu servo, nem 

sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem coisa alguma do teu próximo" <4>. 
A tradição faz coincidir a redação do Decálogo com a salda dos hebeus do 

Egito. A datação destes dois acontecimentos, que seriam concomitantes, é discu
tida, pois uns os colocam no tempo do faraó Ramsés li ( 1298-1232 a. C), outros 
durante o governo de Mineptah (1232-1200 a.C.). Alguns até discutem se os he
breus teriam safdo em massa do Egito e explicam o êxodo como tendo sido feito 
gradativamente, enquanto Moisés e Arão agrupavam, no Sinai, os grupos que 
saram isoladamente do Egito. Isto explicaria os 40 anos que a tradição faz terem 
os hebreus permanecido na região. A hipótese mais aceita é a de que se teriam 
evadido do Egito durante o tempo de Mineptah, por volta de 1220 a.C. 

No que toca à redação, tanto do Decálogo como do próprio Pentateuco, há 
discussões. A tradição pretende que tenham sido, ambos, escritos por Moisés. No 
entanto, nem um nem outro foram escritos de uma vez, ao mesmo tempo. O Deu
teronômio, por exemplo, foi escrito no tempo do Rei Josias (623-622 a.C.), seis 
séculos depois do Êxodo, não podendo, desta forma, ter sido escrito por Moisés. 
Quanto ao Decálogo representa, em sua redação, condições e situações de várias 
fases da história hebraico-judaica, pois alguns editos do código convêm à vida 
nômade-pastoril, outros à vida agrário-sedentária; parte à vida rural, parte à vida 
urbana. Também, de acordo com a tradição, o código teria sido dado ao povo, no 
monte Sinai, questão discutrvel, pelo menos em seu conjunto, dada a amplitude do 
tempo que abarca. 

Quanto ao texto do código apresenta-se como um conjunto de leis escritas e 
sistematizadas, tradicionalmente escritas por Moisés e inspiradas por Javé, apre
sentadadas na seguinte ordem: 

a) Leis em que Javé se identifica como o deus exclusivo dos hebreus, "seu 
povo"; sobre as formas de seu culto e o respeito a seu nome; 

b) Leis sobre a organização do trabalho semanal, sobre o repouso aos sá
bados e sua guarda a Deus e sobre a organização social; 

c) Leis sobre o valor da obediên"cia e da manutenção das tradições, sua im5 

portância e prêmio; 
d) Leis sobre as relações entre um homem e outro homem - "o próximo"; o 

respeito à pessoa humana e a seus bens. 

Estas leis aparecem sobre a forma de editos de Javé. Apesar de revelar 
aproximações com as lei hititas, assfrias e babilônicas, e influências egrpcias, 
apresenta uma diferença fundamental em relação às outras, uma vez que não sã9 
o produto da transformação do direito consuetudinârio em fórmulas jurfdicas. E 
uma referência lógica de uma religião revelada: um conjunto de prescrições divi
nas. Tanto a moral quanto a vida social estão fundadas sobre ensinamentos dou
trinários, o que não impede que, por vezes, o direito divino seja substitufdo por fór
mulas correntes, como a Lei de Talião, familiar aos semitas, ou o sistema decimal 
(Decálogo) babilônico, pois a redação final da Lei é apresentada em 10 itens, de 
forma idealizada, corno deve ser tudo o que é divino. E preciso também destacar 
que os deveres são estendidos a todo o povo, o que constitui um alargamento no
tável no domfnio do direito, em comparação com a estreita visão anterior, limitada 
ao clã. 
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3. OS REMANESCENTES DO INSnTUTO DA ESCRAVIDÃO 
NO DECÁLOGO 

A escravidão, como instituição social e econômica, já era familiar aos hee 
t:weus desde o perfodo dos Patriarcas (5l . Mas, no Egito, todo o povo fora transfor
mado em escravo do faraó, mesmo tendo ar entrado na condição de homens livres. 
Hã quem procure explicar esta transformação pelo fato de que teriam penetrado no 
Egito sob a complacência e o apoio dos governantes de Avaris, hicsos-cananeus, 
'P3 veriam nestes hebreus, seus aparentados, um apoio polrtico e social ante os 
eglpcios que os hostilizavam, como conquistadores que eram. Desta forma se ex
picaria a ascensão de José de escravo a chanceler. Ao se dar a unificação e cen
tralização da XVIIIª dinastia e a conseqüente expulsão dos hicsos, os faraós de 
Tebas teriam visto estes hebreus como aliados dos invasores e sua condição teria 
mudado, passando d sofrer a opressão dos novos governantes egfpcios. Sua es
cravização teria, portanto, origem polrtica (6) . 

No Decálogo os vestrgios desta escravização aparecem sob a forma do 
·resgate", que corno instituição já existe no código babilônico de Hammurabi <

7). 

Entre os hebreus, no entanto, aparece de forma mais nftida e desenvolvida (Bl . 

Desde a primeira linha do código, Deus já se apresentava como o único 
deus da nação israelita, "o povo eleito": "Eu sou Javé". Os outros são rdolos. Ao 
se revelar a esta nação, Deus não revelou Seu nome, pois ante a dúvida de Moi
sés, nomeia-se como "Eu sou o que sou" <9l. "Javé" é apenas uma fOrmula ritual, 
substituindo o antigo nome de El Saddai, ligado ao verbo hãyâd, que signficava 
ser. Mostrando-se como Deus nacional e racial, "o deus de Abraão, lsaac e Jacó"', 
deus universal, que não é uma força da natureza, mas o ser por excelência e a 
plena potência de Deus, passou a substituir os plenos poderes paternais. Este 
Deus e o seu culto passaram a ser a base de um grande esforço de centralização, 
pois o culto não era mais assegurado pelos chefes dos clãs, mas realizado em es· 
cala nacional por um clero nacional, sob a direção de um sumo sacerdote nacional, 
ArAo e seus filhos, sacerdotes hereditãrios <1ol. 

Toda a ação deste Deus espiritual era executada pela palavra, sendo, desta 
forma, manifestada pelo esprrito (11l. 

Corno deus, apresentava as seguintes caracterrsticas: era espiritual (não 
aceitando representação) <12l; autor da criação <13) (criara o Universo e o Homem); 
deus do fogo <14l: da vegetação; era deus celeste (do trovão) (15l, das nuvens <16), 

das tempestades, dos ventos t17l; da montanha t1e) ; da guerra (19l ; da palavra (20l; 

emprestavam-lhe reações humanas como a ira <2 11, a vingança (221, etc ... Seu ca
ráter eminentemente espiritual não permitia qualquer vinculação com forma aJguma 
conhecida {231, porque deveria ser absolutamente distinto de qualquer dos deuses 
conhecidos e representados pelos egfpdos, babilônicos, cananeus e, especial
mente, de lsthar, de Marduck e do deus-carneiro egrpcio, Amon. Por outro lado, 
qualquer representação o colocaria. no nrvel da natureza e da criação. Sendo um 
deus transcendente, estava acima da natureza, sua criação: não era parte da cria
çlo, mas o seu criador. 

As relações entre Deus e o homem demonstram uma nffida relação com a 
escravidão. Até a entrada dos hebreus no Egito, a postura dO homem perante 
Deus era a de dependência e obediência. Mas, após o resgate do povo do cativei
ro e sua salda do Egito. Deus se impõe como "o Senhor•·. o novo Senhor perante 
seus servos, postura cujo reconhecimento cobra sem cessar, lembrando a todo 
momento, "Eu sou o Senhor". Basta que se consultem 2 capftulos do Levltico, o 18 
e o 19, para se constatar isto, pois esta expressão, s6 nestes dois capftulos, apa· 
rece 17 vezes (241. Como Senhor perante o povo, sua posição era a mesma que a 
do Senhor perante seus servos: o Unico (251 . o Provedor (26), o Forte (271, o Defen
sor (2&) e o que castigava <291 . É preciso notar que o tratamento H meu Senhor" era 
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uma expressão de maior força do que o de "meu Deus" uma vez que deuses havia 
muitos, mas, para cada homem, na Antigüidade, só havia um senhor. E Deus apa
receu, então, como "SenhOr Deus" <3ol. 

Ao sair do Egito, libertado, o povo tornou-se propriedade de Deus (31l,pas
sando do domfnio de um senhor para o de outro. 

Em suas relações com Deus, por sua vez, o homem aparece como servo e 
o tratamento que Deus dava ao homem era o de "meu servo". E, como servo, o 
homem devia a Deus o que devia o servo a seu senhor: obediência, fidelidade e 
serviço (32), ante quem somente se deveria prosternar (33!, seu senhor único, pois 
as práticas destes atos dirigida a outros significava serviço a outro senhor. 

O resgate foi, portanto, o instrumento através do qual Deus transformou os 
escravos hebreus no Egito em "seu povo" (34!. Desta forma, esta instituição vai 
assumir proporções especiais, pois todos os seus prindpios morais, sociais e reli
giosos foram nela baseados. Podemos constatar que o próprio povo, tendo sido 
resgatado da escravidão, retornou à qualidade de povo livre e à condição humana 
integral (3Sl. Mas esta nova situação só se manteria na medida em que ele guar
dasse fidelidade a Deus, como seu único Deus !36>, em troca do que gozaria de 
proteção e liberdade, além de r~compensas materiais. Se não, voltariam ao estado 
de servidão (37l, havendo, desta forma, um preço para esta liberdade e proteção. 

Os próprios homens livres, "as pessoas do Senhor", eram avaliados por um 
preço, que variava segundo a faixa etária e o sexo (38> a que pertenciam, valor este 
que correspondia ao preço de seu resgate. 

Entre os hebreus a escravidão podia se apresentar de duas formas: a do 
escravo de origem estrangeira, que sofria o tratamento que é devido a um bem 
móvel, sem direitos polfticos ou jurfdicos, social e economicamente um instrumento 
de trabalho, à disposição de seu Senhor. Ao lado desta forma tradicional de escra
vidão, tanto os babilônicos (39

> quanto os hebreus apresentavam uma outra forma, 
adoçada e transitória, que constitufa a do escravo que, sendo hebreu, cara na es
cravidão por dfvida. Este era tratado de forma diferente, na legislação hebraica. Era 
uma forma de pena que deveria ser cumprida durante 6 anos, perfodo em que res
gataria sua dfvida. No fi ano seria libertado. "Se adquires um escravo hebreu, 6 
anos servirá, mas no sétimo sairá forro, de graça" 14o>. Esta é, portanto, uma forma 
de escravidão somente aplicável ao hebreu que, se carsse na escravidão, o faria 
como uma forma de pagamento, ao término do que seria indenizado para que, sem 
recursos, não tornasse à escravidão. Quanto ao senhor. deveria sempre proceder 
com tolerância, pois deveria lembrar-se de que todos tinham sido escravos no 
Egito e que "o Senhor teu Deus te resgatou" '41

> 

Os sumo-sacerdotes do culto de Deus descendiam de Arão. Mas ante a ne
cessidade de criação de um corpo sacerdotal, Deus trocou, ou melhor, resgatou a 
tribo de Levi !421, que passou a seu serviço, cedendo, em troca, o direito que tinha 
sobre os primogênitos que eram de sua propriedade <43l. 

Dentre suas obrigações, tinha o hebreu, por ordem de Moisés, que pagar ao 
Senhor pelo resgate de sua alma, para que não houvesse praga alguma, isto é, 
castigo algum. Consistia este pagamento na metade de 1 siclo paga ao santuário e 
na outra metade paga ao senhor (44J, 

A prática da intercessão, em que alguém paga pelo erro de outrem, também 
era uma forma de resgate. Quando Moisés viu o povo adorando fdolos, ao descer 
do Monte Sinai, jejuou durante 40 dias para que, através de seu sacritrcio, fosse 
resgatado o pecado do povo 14SJ. 

O arrependimento de um pecado era manifestado por uma oferenda a Deus, 
oferenda esta que era feita através do sacritrcio de um animal, uma vftima que de
veria ser sacrificada para o resgate do pecado, sendo paga com a vida desta vrti
ma o preço do resgate da culpa (46). 
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No código também são abordadas as relações entre os homens, não só as 
sociais, as dos homens entre si, mas também as relações individuais, de um ho
mem com outro homem. 

Não hâ referências à autoridade polrtica. Toda autoridade polftico-militar de
corria de Deus, que a delegava a quem achasse de direito. Desde Arâo e Moisés, 
chefes militares e polrticos do ~xodo, até a fundação da realeza hebraica é evi
dente a intervenção divina. 

No antigo Oriente Próximo não havia o prindpio de propriedade privada da 
terra de forma integral, como existiu nas sociedades indo-européias, especial
mente na grega e na romana. A terra era propriedade dos deuses que a criaram e 
o seu uso e posse era delegado a seus representantes na terra, sacerdotes e mo
narcas. No Egito, a situação era de exceção, uma vez que o faraó era um deus, 
portanto proprietário da terra e da sua produção. Já na Babilônia, os possuidores 
eram os grupos sacerdotais e o rei-sacerdote, legrtimos representantes dos deu
ses. Daf a clássica relação que havia entre poder, terra e sacerdócio-religião. 

Entre os hebreus o Deus Criador era também o proprietârio da terra. No en
tanto, a posse da "Terra Prometida" foi dada a todo o povo e não a um grupo ou a 
uma instituição sacerdotal. Isto porque o povo, resgatado da escravidão, recebera 
como compensação a terra onde poderia fixar-se e permanecer livre. A realeza 
hebraica, como instituição, não era divina mas sagrada, e não detinha nem o uso 
nem a propriedade da terra, fato único na Antigüidade do Oriente Próximo. 

Quanto ao trabalho, estã claramente determinada sua organização no códi
go. O trabalho é valorizado e mesmo santificado, pois Deus trabalhou ao criar o 
mundo "trabalhando" 6 dias e descansando no r-. Aplicou-se, portanto, o calendé.
rio lunar, semanal, ao trabalho. Esta semana de 7 dias compreende as fases da 
lua. Esta valorização do trabalho pelo homem livre é importante de se notar, pois 
havia a escravidão. Observa-se, portanto, que o escravo não era importante como 
mão-dEH>bra, especialmente na fase de que tratamos, eminentemente pastoril, 
quando o gado era identificado como a riqueza principal do homem (47). A escravi
dão não representa fator importante do ponto de vista econômico. Adquire impor
tância nos quadros mentais, polfticos e jurfdicos, como recordação da escravidão 
do povo. 

Também no código fica claro que a célula social básica, a partir do Êxodo, 
foi a famnia (4Bl, que substituiu o clã do perfodo dos Patriarcas, e que o servo era 
parte da famnia e o filho da serva com o pai era legftimo e reconhecido, pois o que 
legitimava o filho era a paternidade. 

Nas relações de um homem com outro homem devemos ressaltar o apare
cimento da idéia de "próximo" !4 9l. O "próximo", no caso, era outro hebreu, a quem 
se devia todo respeito: a sua vida, sendo proibidas as vinganças pessoais e o ho
micfdio (50); à honra da tamma e da mulher do próximo (51); à propriedade, com a 
proibição do furto !52) e do mau uso da palavra contra o próximo, em jufzo, sendo 
anematizado o falso testemunho <5Jl, além da proibição de cobiça aos bens básicos 
do homem, sua casa, sua mulher, seus servos, seu gado ou "alguma coisa" 
mais <54l. A idéia de "próximo" é uma criação hebraica. Mas o "próximo" como já foi 
dito, era outro hebreu, também "pessoa de Deus", a quem se deveria prestar as
sistência, especialmente às viúvas e órfãos, cujo sustento, apoio e proteção era 
dever da sociedade, pois não tinham quem os apoiasse ou protegesse, por falta de 
pai e marido. 

A mesma tolerância e misericórdia não devia ser usual para com o estran
geiro e é interessante que, ao serem citados os componentes da famma (55l, o es
trangeiro o seja após o animal que, pertencendo ao dono hebreu, era hebreu. Ao 
estrangeiro era devida hospitalidade, a qual difere da hospitalidade grega. A hospi
talidade hebraica era fundada no prindpio semita da comensalidade. O hóspede e 
o hospedeiro, ao comerem juntos, tornavam o hospedeiro obrigado a proteger seu 
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hóspede enquanto permanecesse no corpo o alimento partilhado por ambos, isto é, 
pelo espaço de 3 dias. Para tornar esta obrigação inequrvoca, vemos a continuada 
advertência de Deus: "pois foste escravo na terra do Egito" <S6l. 

A drvida contrarda pelo povo para com Deus, em função de seu resgate, le
vou ao desenvolvimento do prindpio de tolerância não só com relação ao "próxi
mo" mas também para com o estrangeiro, como um processo de desdobramento 
de ações. Em troca da misericórdia recebida, devia-se misericórdia como uma 
forma de pagamento. 

4. CONCLUSAO 

Estas instituições foram estabelecidas imediatamente após a sarda do povo 
hebreu do Egito, onde esteve na condição de escravo. Ao sa(rem livres, haviam 
perdido seus laços sociais primitivos e, ao se reorganizarem, a escravidão marca
va ainda seus esprritos, suas mentes e seus sentimentos. É sobre esta instituição 
que se estabeleceram suas leis, suas novas instituições e seus valores morais, 
religiosos e sociais, mas principalmente suas relações com Deus, agora a autori
dade por excelência, o "Senhor-Deus" que os libertara da opressão. 

Por outro lado, o princfpio do resgate exerceu profunda repercussão no ar
cabouço mental de nossa civilização ocidental cristã, pelos laços estreitos exis
tentes entre os quadros mentais hebraicos e cristãos. Refletiu em nossos padrões 
sociais, morais, econômicos e religiosos, pois o cristianismo desenvolveu os prin
dpios da misericórdia e tolerância em termos universais, pois o próprio Cristo, ao 
ser sacrificado e se sacrificar, fê-lo para o resgate das almas de todos os pecado
res. 

NOTAS 

( 1 ) Gênesis 4 7: 1 e 4 
(2) Êxodo 12: 40 
(3) MONIER,R. et alii- Hlstoire des lnstltutions et des faits sociaux, des origi-

- nes à l'aube du Moyen Age. Ed. Montchrêtien, Paris, s/d., p. 86. 
(4) Exodo 20: 1-17 
(5) Gênesis 16: 1 
(6) MONIER, R. et alii- Ibidem, p. 86 
(7) Çódigo de Hammurabi § 32 
(8) Exodo 20: 1-3 
(9) Idem, 3; 13e 14 
(10) Idem, 28: 1 e 41 
(11) Idem, 20: 1 
( 12) E-?Codo 20: 4 
(13) Gênesis 1: 1-31 
( 14) Êxodo 13: 21 e 19: 1 8 
(15) ldem,20: 18 
(16) Idem, 13: 21; Éxodo 19: 9 
(17) Idem, 10: 13 
(18) Idem, 19: 3 
(19) Samuel17: 47; Deut. 3: 22 
(20) Gênesis 1: 3,4,1 0,12, 14,16,18,25,28,31,34,36 e 37 
(21) Deuteronômio 9: 22; 13: 17; 20: 20; Jui, 2: 14,30; 3: 8; 1 O: 7 
(22) Levrtico 26: 25 
(23) ~xodo 20: 4 
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Levftico 18: 4,6,21 e 30 
19: 3,4, 1 O, 12, 14, 16, 18,25,28,31 ,34,36 e 37 

Êxodo 20:3 
Deuteronômio 11 : 13-16 

C27) ldem,4:37 
Êxodo 32: 11 

) Deuteronômio 3: 22 
~xodo 20:2 

~) Idem, 20: 2 
1) Idem, 19: 5 

Deuteronômio 32: 6 
(32) Êxodo 23: 24,35,26 
(33) Idem, 20: 3 
(34) Idem, 20: 3 
(35) Levrtico 20: 24 

Deuteronômio 7: 7-16 
(36) Êxodo 20: 2 e 3 
(37) Deuteronômio 28: 68 
(38) Levftico 27: 1-8 
(39) Çódigo de Hammurabi § 32 
(40) Exodo 21: 2 
( 41 ) Deutoronõmro 1 5: 15 
(42) Números 3: 4D-51 
(43) Idem, 3: 13 
(44) Êxodo30: 11 ... 16 
(45) Deuteronômio 9: 18 e 19 
( 46) Levftico 6: 24-30 

7:2 
(47) Êxodo 20: 17 
( 48) Idem, 20: 1 O 
(49) Idem, 20: 17; Levítico 19: 18 
(50) Idem, 20: 13 
(51) Idem, 20: 14 
(52) Idem, 20: 15 
(53) Idem, 20: 16 
(54) Idem, 20: 17 
(55) Idem, 20: 1 O 
(56) Idem, 22: 21 

23: 9 

33 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

