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1 No princípio Deus criou os céus e a terra. 
2 E a terra era sem forma e vazia, e  havia escuridão 

sobre a face do abismo, e o espírito de Deus pairava sobre a 
face das águas.

Gênesis 1:1-2



1. No princípio (Bereshit) Deus criou. Este versículo ensina que toda a 
existência foi iniciada no ato da Criação, e que os céus e a terra foram as 
primeiras criações da palavra Divina. Assim, o termo Bereshit expressa 
que a Criação se deu a partir do nada – ex nihilo. 

A crença de que Deus foi o Criador tanto da matéria quanto da for-
ma é um fundamento e uma premissa de todos os ensinamentos da Torá, 
e é uma condição à crença de que Deus é onipotente e absolutamente 
livre em Suas escolhas. Caso a matéria do universo tivesse existido desde 
sempre, o Formador do universo estaria privado de gerá-lo e geri-lo em 
sua máxima perfeição, pois as condições impostas pela primeira matéria 
restringiriam o mundo à perfeição relativa, e Deus jamais seria capaz de 
redimir o mundo de suas falhas morais e naturais derivadas da matéria. 

Por extensão, o próprio ser humano teria o seu livre-arbítrio com-
prometido e seria induzido à idolatria e à imoralidade. Mas não é assim. 
Mesmo após a Criação, Deus detém o controle sobre a matéria e a forma, 
sobre as forças que agem na matéria, sobre as formas que são criadas e 
rege as leis que determinam todas as transformações. E tal qual Ele do-
mina o Seu mundo com liberdade, o ser humano foi apoderado por Deus 
para agir com liberdade e dominar seus instintos e anseios. E apesar de 
todos seus defeitos aparentes, o ser humano não foi criado apenas como 
a melhor opção dentre o que era possível, mas sim, como o universo em 
sua totalidade, ele foi criado de acordo com o que a sabedoria Divina con-
siderou ser o bom absoluto – isto é, no seu caso, ser capaz de alcançar a 
perfeição moral, inclusive por ter o pecado como uma possibilidade, uma 
vez que sua perfeição está condicionada à sua liberdade. Portanto, apren-
demos que bereshit expressa as bases do reconhecimento judaico sobre 
Deus, o mundo e o ser humano. 

******



Deus (Elohim). Em todo o relato da Criação, Deus é denominado de 
Elohim. Analisando bem, isso pode ensinar por si só um importante 
fundamento da nossa religião. Embora o termo Elohim se encontre na 
flexão do plural im, seu radical êle (estes) é uma palavra usada para in-
dicar um aglomerado de coisas que se encontram no plural – embora 
ela mesma esteja na flexão do singular. Ou seja, a vocação do radical êle 
é reunir os que se encontram num estado de pluralidade e vertê-los à 
unidade. Elohim, então, como plural do radical êle, representa a reunião 
da miríade de criaturas e de seus variados conjuntos num só universo. 

Por sua vez, a crença idólatra divide o mundo em várias categorias, 
cada uma governada por um ser diferente, possuindo características e in-
teresses difusos e inconciliáveis. Isso se deve ao fato de que, de acordo 
com essa doutrina, a matéria é anterior e independente de qualquer dei-
dade e incapaz de sintetizar e superar suas inevitáveis diferenças. Como o 
judaísmo acredita na reunião dos poderes num só Criador, os interesses 
divergentes são mediados e governados por meio da imposição da lei e 
da ordem. Daí porque Elohim é o nome de Deus relativo à virtude da se-
veridade (midat hadin), e também porque Elohim é um termo usado pela 
Torá (ver Êxodo 22:8) para se referir a um juiz. 

******

criou. Em hebraico, a raiz fonética do termo bará (criou) é semelhante à 
de barách (fugiu), parách (floresceu), pará (pagou) e outros termos que 
têm em comum a vontade de sair, materializar-se, extrair, sair da potên-
cia à prática. Em aramaico, bará significa “fora” ou “estar fora”. Tudo isso 
configura o ato de criar – retirar um pensamento de seu âmbito e mate-
rializá-lo. Em sua acepção plena, uma criação não pode ser precedida por 
nada além de um pensamento e, nesse sentido, ela só pode ser realizada 
por Deus. 



******

os (...) a (et). A construção sintática deste primeiro versículo inclui o ter-
mo et (o, a, os, as) duas vezes: uma antes de citar a criação dos céus (et 
hashamáim) e outra antes de citar a criação da terra (et haárets). A palavra 
hebraica et vem do radical ot (sinal), e da mesma forma que um sinal é um 
meio para se conhecer um objeto e é externo a ele, o termo et não apenas 
alude ao objeto em questão como abrange também as ações e correlações 
pelas quais ele passa a ser descoberto e conhecido. É característico da 
sabedoria do idioma hebraico o fato de o termo et sempre se voltar ao 
objeto, e não ao sujeito, indicando que um objeto não pode ser compreen-
dido da forma como ele realmente é pelo sujeito, mas sim, que o objeto 
pode ser compreendido apenas na medida possibilitada pelos sinais de 
sua atuação e de seus fenômenos. Assim, podemos entender mais profun-
damente o porquê de os sábios do Talmud terem interpretado que o duplo 
acréscimo do termo et veio ensinar que os céus e a terra foram criados 
juntamente com todos os seus acessórios e complementos, pois a própria 
característica do termo et é se comportar como acessório e complemento, 
relacionando-se diretamente com o objeto mas não sendo parte dele.

******

céus. Shamáyim (céus) pode ser lido como sendo o dobro de shám (lá), 
representando aquilo que é inalcançável e que não tem como ser investi-
gado – ou seja, todo o universo além da Terra e o conjunto de corpos que 
lá se encontram. A existência e a força de cada um desses corpos delimi-
tam o lugar de cada um deles, assim como determinam o lugar da Terra 
dentro do universo. Daqui se aprende que cada corpo no universo tem o 
seu próprio céu, que é o espaço à sua volta com os corpos que se encon-
tram nele. De qualquer forma, a própria palavra shamáyim ensina que, 
estando na Terra, não se deve intentar obter revelações sobre os mundos 



superiores, uma vez que apenas são mencionados e classificados, e so-
mente assim é dada a sua valia, pela relação que eles têm com a Terra. 
Deste modo, vale ressaltar que a Torá é um guia para os nossos caminhos 
neste mundo, e o direcionamento que ela procura dar aos nossos passos 
dá-se nas “terras da vida”, no mundo terreno. Sua vontade neste relato é 
que entendamos o nosso mundo e a nós mesmos, e que reconheçamos 
que os céus, com toda sua variedade de corpos e astros, e a Terra, com 
toda sua variedade de criaturas, unem-se na unicidade de Deus, que os 
criou e lhes deu a primeira existência. 

******

2. E a terra. A terra tem a tendência de definir o direcionamento do que nas-
ce a partir dela, formando cada espécie conforme sua particularidade e cada 
criatura conforme sua individualidade. Entretanto, este versículo ensina que 
nem sempre esta terra procedeu conforme a conhecemos hoje, já que no 
passado ela era “vã e vazia”, portanto, incapaz de oferecer qualquer identida-
de às criaturas que habitam nela. 

******

sem forma. A raiz da palavra hebraica tôhu (vã, desprovida) é encontra-
da apenas na linguagem dos sábios e seus significados remetem ao es-
panto diante da incompreensão, ao segundo olhar rumo ao que não foi 
entendido corretamente e à obscuridade de alguma situação. Daqui se 
entende que tôhu não indica a condição de uma circunstância conforme 
ela é, mas sim, como esse condicionamento influencia e dificulta a 
nossa compreensão das coisas – neste caso, uma situação de completa 
desordem em que nada é reconhecido em sua individualidade. 



******

e vazia. O termo vôhu indica a insuportabilidade que o estado do tôhu 
acarreta com suas contradições e disputas internas. Enquanto tôhu indica 
essa condição pelo ponto de vista de como ela influencia subjetivamente o 
nosso discernimento, vôhu visa descrever este estado por um prisma obje-
tivo. Em outras palavras, o estado em que a terra se encontrava inicialmen-
te era absolutamente oposto à forma em que a terra é concebida hoje.

******

a face do abismo. A condição confusa em que a terra se encontrava in-
cluía a indefinição entre os estados líquido e sólido. Neste cenário de es-
curidão e indefinição em que a luz pairava apenas sobre a face das águas, 
não havia uma luz que pudesse penetrar na matéria e despertar o desen-
volvimento das espécies. Então, Deus disse: “Haja luz!” 



1 Este é o livro das gerações de Adão: no dia em que 
Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, 

2 macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou seus 
nomes Adão, no dia em que foram criados.

Gênesis 5:1-2



1. Este é o livro das gerações de Adão. Este versículo, que abre uma nova 
era na história do desenvolvimento humano, possui uma semelhança, 
tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, com o versículo que ini-
ciou o relato do desenvolvimento da natureza (acima, 2:4): “Estes são os 
produtos dos céus e da terra.” Da mesma forma que aquele versículo veio 
explicar que todos os fenômenos que ocorreram na história do univer-
so foram originados “ao serem criados”, o presente versículo ensina que 
tudo que se passou com a humanidade nos desdobramentos de sua histó-
ria decorreram em consequência da história do primeiro homem, aquele 
que foi criado à imagem e semelhança de Deus.

A palavra sêfer (livro) vem da raiz de saper (contar), ou seja, o livro 
junta e agrega vários pontos e os resume dentro de um conceito predomi-
nante e de uma ordem específica. Em nosso versículo, vem informar que 
este é o livro que conta todos os desdobramentos da história humana, 
haja vista que toda a humanidade se originou e, de certa forma, estava 
incluída na existência de Adão. Vale notar que esta é uma mensagem de 
otimismo: a humanidade, em todos os seus altos e baixos – e mais do que 
isso, em sua capacidade de alternar bons e maus momentos –, jamais 
deixa de seguir o destino traçado por Deus desde a criação de Adão, seu 
primeiro componente. Assim, este é o livro que articula e reúne todos os 
pontos da trajetória da humanidade, e por mais diversos que sejam, esta 
narrativa dá a eles ao menos um ponto inicial em comum, no qual todas 
as suas desventuras e bem-aventuranças já estavam previstas, e por que 
não, explicadas.

Desta forma, podemos entender a opinião do sábio Ben Azai (TJ 
Nedarim 9:4) que discorda da conhecida máxima do Rabi Akiva de que 
“e amarás o teu próximo como a ti mesmo” é o maior princípio da Torá, 
no sentido de que não há nada mais fundamental ao cumprimento dos 
mandamentos Divinos do que a libertação de seu próprio egoísmo. De 
acordo com Ben Azai, as palavras do presente versículo – “Este é o livro 



das gerações de Adão” – configuram a melhor síntese sobre tudo que a 
Torá espera do ser humano: ao expressar a singularidade humana com-
partilhada por todas as pessoas, sem exceção, entende-se que mesmo o 
pior dos pecadores está incluído neste livro por ser um descendente do 
primeiro homem, de modo que a imagem e a semelhança de Deus jamais 
se extinguem completamente de um ser humano. Este é um fator primor-
dial no estabelecimento da relação das pessoas com Deus, e por isso foi 
escolhido por Ben Azai como o maior princípio da Torá. Não por acaso, 
esta foi a primeira verdade a ser enunciada no exato momento em que se 
marcou o início da história da humanidade.

******

à semelhança de Deus o fez. A segunda verdade reside na premissa de 
que o ser humano foi criado à Sua semelhança, ou seja, que o estado 
natural do homem estava previsto, desde o início, para ser condigno a 
quem foi criado à Sua semelhança. Não como alguns pensam erronea-
mente, de que o ser humano possui uma tendência indelével à selvage-
ria e à falta de dotes morais e intelectuais. A semelhança com o Divino 
não é algo impossível de ser adquirido ou um nível acima da natureza, 
algo que requereria um afastamento da vida mundana e do convívio 
com as pessoas. Igualmente, não se trata de um objetivo que desnatura 
a condição humana de modo que apenas pode ser alcançado por meio 
da cultura clássica e da educação formal. Pelo contrário, a imagem do 
“homem primitivo” associada ao estado natural do ser humano é que 
desvirtua o ser humano de sua humanidade. Mesmo após ter pecado e 
ter sido expulso do paraíso, o presente versículo atesta a semelhança de 
Adão com seu Criador, como se recém tivesse sido criado, o que apenas 
destaca a radicalidade desta mensagem.

******



2. macho e fêmea os criou. Reiterando que a criação do ser humano se 
deu em dois gêneros, o versículo indica que não é correto concluir que 
a diferença entre os gêneros apenas efetuou-se de forma contingencial 
e circunstancial. Pelo contrário, a criação do ser humano foi planejada 
desde o início para que se formasse um homem e uma mulher – “macho 
e fêmea os criou”. Portanto, entende-se que ambos foram criados e do-
tados da mesma semelhança para com Deus; ambos equivalem em seu 
valor; ambos foram igualmente abençoados (“e os abençoou”) e ambos 
são chamados de adám (ser humano).

******

E os abençoou. A bênção Divina ao ser humano – que, por sinal, foi a am-
bos os gêneros, dando-lhes a força e o poder para atingir os seus propósi-
tos – reforça a premissa de que o estado natural do ser humano há de ser 
o mais elevado possível. A este ponto o ser humano deve mirar e a este 
estado ele deve regressar, sendo este o seu maior objetivo.



1 E foi quando o homem começou a se multiplicar sobre 
a face da terra e a nascerem-lhe filhas,

2 viram os filhos dos senhores que as filhas do homem 
eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que 
escolheram. 

Gênesis 6:1-2



1. E foi quando começou o homem a se multiplicar sobre a face da 

terra. Até o tempo em que a humanidade passou a se multiplicar e a 

ocupar cada vez mais a extensão da terra, os seres humanos precisavam 

se casar e se reproduzir com aqueles que estavam à disposição. A partir 

de um determinado momento, cada pessoa passou a ter a prerrogativa 

de escolher com quem gostaria de se relacionar e formar a sua família. 

Neste contexto, o presente versículo inicia um relato que vem explicar 

o que motivou a acentuada queda espiritual que a humanidade experi-

mentou naquele período: a contínua ocorrência de casamentos entre os 

filhos dos senhores que vinham da linhagem de Shet com as filhas dos 

homens que vinham da linhagem de Caim.

******

2. viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formo-

sas. Conforme mencionado no capítulo anterior, a humanidade se en-

contrava dividida entre as linhagens dos filhos de Caim e a dos filhos 

de Shet. Enquanto os filhos de Caim tentavam construir as suas vidas 

exclusivamente à base do trabalho e da inovação tecnológica, apartan-

do-se completamente de Deus e da espiritualidade – um caminho que 

culminou numa profunda resignação e na falta de qualquer rumo –, os 

filhos de Shet estavam condicionados desde sempre a restaurar o estado 

degradado em que a humanidade se encontrava. Por isso, todas as dis-

tinções originais do ser humano foram mencionadas no início do relato 

das gerações de Shet (acima 5:1-3): “imagem”, “semelhança”, “bênção” 

e “adám” (ser humano), sendo observado ainda que (5:2) “macho e fê-

mea os criou”, ressaltando que todas as distinções do ser humano eram 

comuns tanto aos homens quanto às mulheres.



No entanto, a elevação espiritual dos filhos de Shet não era forte 

nem constante o suficiente para que pudessem suportar impunemente 

a união com as filhas dos descendentes de Caim que, como sabemos, 

passavam por um rápido processo de apagamento da Divindade em suas 

vidas. Todavia, os filhos de Shet não se atentaram a isso na hora de eleger 

uma esposa e colocaram os seus olhos apenas no quesito da beleza, 

negligenciando o futuro de seus filhos, que haveriam de crescer sob a 

tutela dessas mulheres. Com a sucessiva repetição de matrimônios desse 

tipo, um problema que inicialmente poderia ser contornado passou a se 

avolumar a tal ponto que as características dos filhos de Shet acabaram 

se perdendo em meio à absorção que tiveram na descendência dos filhos 

de Caim.
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