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Essa comunicação é dedicada a apresentar um estudo sobre um glossário de expres-
sões e termos massoréticos encontrados no Códice de Leningrado B19a (L).   

Esta comunicação é dividida em três partes principais: 

1. Uma introdução breve e geral ao glossário, focalizando os principais destaques 
e seu conteúdo.   

2. Apresentação de expressões e termos massoréticos selecionados do glossário.   

3. Conclusão: os objetivos desse glossário de termos massoréticos.     

O glossário contém expressões e termos de tradição tiberiense encontrados na mas-
sorá (masora parva, masora magna, sumário massorético e listas massoréticas do fi nal 
do Pentateuco, dos Profetas e dos Escritos) do Códice de Leningrado: Firkowitch I. B19a, 
também conhecido como EBP. I B19a, Codex Leningradensis ou Códice L. O glossário 
é baseado do fólio 1b ao folio 464b desse códice e existem quatro tipos de informação 
sobre cada expressão ou termo encontrado nesse manuscrito massorético:  

1. A expressão ou termo massorético, com vocalização completa, uma transliteração 
fonética e uma indicação de sua origem (hebraica ou aramaica).

Exemplo:  (aram. ’ôrâyyǝṯâ’)  

2. A defi nição da expressão ou termo massorético. 

Exemplo: o Pentateuco (o primeiro bloco principal do cânone da Bíblia Hebraica).

3. Todas as abreviaturas encontradas na massorá do Códice L. As abreviaturas estão 
dispostas em seqüência de tamanho (da mais curta até a mais longa). 

Exemplos: , , , , , , , , , 

, , , , (?).

4. Referência bíblica para cada abreviatura massorética. 

Exemplos: Gn 22.13 (mp), Gn 22.18 (mp), Gn 31.42 (mm), Êx 25.18 (mm), 
Lv 22.16 (mp), Nm 8.19 (mm), Nm 26.65 (mm), Dt 32.22 (mp), 
1Sm 4.4 (mp), 2Sm 18.3 (mm), Jr 23.23 (mp), Sf 1.10 (mp), 1Cr 
1.18 (mm), Jó 1.3 (mm). 

Eu produzi duas versões do glossário: uma versão sucinta e simples pertence à minha 
atual tese de doutorado (Neologismo Semântico na Massorá Tiberiense – http://www.

teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8152/tde-26052008-152156/). A versão completa e 
longa, com cerca de 500 expressões e termos massoréticos, ainda precisa ser concluída. 
Os termos, expressões, abreviaturas e referências bíblicas dessa apresentação perten-
cem à versão longa e completa, porém, preposições (ex.:, ), pronomes relativos 
(ex.: , ), partícula de genitivo (ex.: ), artigo defi nido (ex.: ) e conjunção (), que 
aparecem junto a alguns termos e locuções, foram excluídos, como também os simanim 
mnemônicos aramaicos. Eu pretendo completar o glossário com todas essas informações 
e também com outros detalhes encontrados na massorá do Códice L.

Cada abreviatura massorética ou forma encontrada no Códice L é justifi cada por uma 
referência bíblica. Se existem, por exemplo, dez diferentes abreviaturas para uma deter-
minada expressão ou termo massorético o glossário mostrará as dez referências bíblicas. 
As únicas exceções a essa regra são os seguintes nomes e termos massoréticos: Ben 
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Asher (com 11 referências bíblicas), Ben Naftali (com 12 referências bíblicas), massoretas 
ocidentais (ma‘arvaê) (com 40 referências bíblicas) e massoretas orientais (madinhaê) 
(com 22 referências bíblicas).

Este trabalho é baseado na edição fac-símile The Leningrad Codex: A Facsimile Edition, 
de David N. Freedman et alii (Grand Rapids-Cambridge-Leiden-New York-Köln, 1998), 
com a assistência de edições acadêmicas baseadas no Códice L: a Biblia Hebraica (BHK) 
(Stuttgart, 1929-1937), de Rudolf Kittel e Paul E. Kahle, a Biblia Hebraica Stuttgartensia 
(BHS) (Stuttgart, 1967-1977), de Karl Elliger e Wilhelm Rudolph, a Biblia Hebraica Quin-

ta (BHQ) (Stuttgart, 2004-), de Adrian Schenker et alii, a Biblia Hebraica Leningradensia 
(BHL) (Peabody, 2001), de Aron Dotan e também a  – Massorah Gedolah 

iuxta Codicem Leningradensem B19a, de Gérard E. Weil. O uso destas obras respeitáveis 
foi restrito à decifração de alguns termos e expressões ilegíveis no Códice L. A reprodu-
ção das locuções e termos da massorá do Códice L é diplomática e todos os pormenores 
são registrados.

Eu escolhi alguns exemplos da versão completa e longa do glossário e mostrarei 
alguns exemplares de locuções e termos selecionados encontrados no Códice L. Nesta 
apresentação, há algumas ilustrações desse manuscrito massorético.   

1. Termo:  (aram.’aḏkârâ).

Defi nição: O tetragrama.

Formas e abreviaturas: 1, 2, 3.

Referências bíblicas: 1 Sm 23.16 (mm)3, Is 53.5 (mm)2, Pv 15.5 (mp)1.

Comentário: Existem somente três formas para o termo  (aram.’aḏkârâ) 

na massorá do Códice L: duas diferentes abreviaturas e uma forma 

completa.  

Exemplo e ilustração:  

 Provérbios  15.5 (mp)

2. Termo:  (aram. ’ôrâyyǝṯâ’).

Defi nição: O Pentateuco (o primeiro bloco principal do cânone da Bíblia Hebraica). 

Formas e abreviaturas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
(?) 14.

Referências bíblicas: Gn 22.13 (mp)7, Gn 22.18 (mp)8, Gn 31.42 (mm)13, Êx 25.18 

(mm)10, Lv 22.16 (mp)2, Nm 8.19 (mm)11, Nm 26.65 (mm)12, Dt 32.22 (mp)3, 1Sm 4.4 

(mp)6, 2Sm 18.3 (mm)14, Jr 23.23 (mp)4, Sf 1.10 (mp)5, 1Cr 1.18 (mm)1, Jó 1.3 (mm)9. 

Comentário: Existem 14 diferentes abreviaturas massoréticas encontradas na mas-

sorá do Códice L para o termo  (aram. ’ôrâyyǝṯâ’).  
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Exemplo e ilustração:   

 Sofonias 1.10 (mp)

A abreviatura encontrada em 2 Samuel 18.3, na masora magna do Códice L, é espe-
cialmente desafi adora: a última letra do termo está borrada e assemelha-se à letra hê 
(). Abaixo há a transcrição e também a ilustração do Códice L:   

? 2 Samuel 18.3 (mm)

3. Termo:  (aram. ’ûlâmîn). 

Defi nição: A perícope sobre a descrição dos vestíbulos do templo de Jerusalém, no 
livro de Ezequiel, capítulos 40-42.  

Abreviatura: לא.

Referência bíblica: Ez 40.48 (mp).

Comentário: Esse termo aparece uma única vez na massorá do Códice L. Um detalhe 
a ser observado: as letras ’alef () e lamed () são escritas como se fossem uma única 
letra.  

Exemplo e ilustração:  

לא Ezequiel 40.48 (mp)

4. Expressões:  (hebr. ’âlep̄ bêṯ),  (aram. ’âlap̄ bêṯâ’), 

 (aram. ’alpâ’ bêṯâ’).

Defi nições: 1. O alfabeto hebraico; 2. O Salmo 119. 

Formas e abreviaturas: 1לא, 2לא, 3, 4, 5, 

6, 7, 8     

Referências bíblicas: Êx 16.16 (mp)4, Dt 4.34 (mp)3, Dt 33.10 (mp)5, Zc 6.11 (mp)1, 
Sl 119.47 (mp6 e mm8), Sl 119.59 (mp)7, Sl 119.122 (mm)2.  

Comentário: Existem 8 abreviaturas distintas na massorá do Códice L para tais unida-
des terminológicas massoréticas. Em algumas passagens tais termos indicam o alfabeto 
hebraico e em outras o Salmo 119.
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Exemplo e ilustração:  

לא Salmo 119.122 (mm)

5. Expressão:   (aram. ’âlap bêṯâ’ rabbṯâ’).

Defi nição: O Salmo 119.

Abreviatura: . 

Referência bíblica: Sl 119.132 (mm).

Comentário: Essa locução aparece somente uma única vez na massorá do Códice L, 
denotando, especifi camente, o Salmo 119. 

Exemplo e ilustração: 

 Salmo 119.132 (mm)

6. Expressão:  (hebr. ’anšê ṭîḇaryâ).

Defi nição: Homens de Tiberíades.  

Abreviatura: . 
Referência bíblica: 1 Cr 2.5 (mm). 

Comentário: Essa locução massorética aparece uma única vez na massorá do Códice 
L e indica, especifi camente, um grupo particular de massoretas de Tiberíades, porém, 
distinto das famílias Ben Asher e Ben Naftali, ambas também da mesma localidade.  

Exemplo e ilustração: 

 1Crônicas 2.5 (mm)

7. Expressão:  (aram. ’aṯnaḥ wǝsôp ̄ pâsûq).

Defi nição: Os acentos disjuntivos de cantilação ’atnah e silluq.  

Formas e abreviaturas: 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23.

24, 25.
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Referências bíblicas: Gn 24.40 (mm)7, Êx 18.14 (mm)10, Êx 31.14 (mp)9, Êx 31.14 
(mm)15, Lv 11.32 (mp)4, Lv 18.7 (mm)23; Lv 24.16 (mm)18, Nm 13.8 (mp)5, Nm 22.18 
(mp)16, Nm 22.18 (mm)14, Dt 8.7 (mm)12, Dt 13.6 (mp)19, Js 14.10 (mp)6, 1Sm 8.11 
(mm)13, 1Rs 8.53 (mp)8, Jr 6.26 (mm)20, Jl 1.20 (mm)24, Jl 2.16 (mp)3, Ag 1.9 (mm)11, 
1Cr 2.51 (mp)2, 1Cr 28.1 (mm)1, Sl 35.13 (mm)21, Sl 84.11 (mm)25, Dn 7.21 (mm)17, 
Ne 9.6 (mm)22.

Comentário: Existem 25 diferentes abreviaturas na massorá do Códice L para tal 
locução. 

Exemplo e ilustração:

 1Cronicas 28.1 (mm)

As duas últimas abreviaturas (as de números 24 e 25) são incompletas e o termo 
massorético  (versículo) está faltando. A seguir há a abreviatura e também a ilus-
tração encontrada na masora magna do Códice L, em Joel 1.20:

 Joel 1.20 (mm)

Existem algumas abreviaturas incomuns. Por exemplo: as formas encontradas no 
Salmo 35.13 (na masora magna) e em Jeremias 6.26 (na masora magna) possuem 
pontos adicionais acima e abaixo do primeiro termo. Abaixo constam a transcrição da 
abreviatura massorética e também a ilustração encontrada na masora magna do Códice 
L, na passagem do Salmo 35.13:  

 Salmo 35.13 (mm)

8. Nome:  (hebr. ben-’âđçr).

Defi nição: Ben Asher (família de massoretas de Tiberíades), a tradição massorética 

da família Ben Asher. 

Forma: . 
Referências bíblicas: 2 Cr 8.11 (mp), Sl 31.12 (mm), Sl 45.5 (mm), Sl 58.7 (mm), Sl 

62.4 (mm), Sl 119.94 (mm), Sl 122.4 (mm), Sl 124.1, 2 (mm), Pv 3.12 (mm), Dn 4.27 

(mm), Dn 7.10 (mp).

Comentário: Constam 11 referências bíblicas à família Ben Asher na massorá do 

Códice L. 
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Exemplo e ilustração:  

 Daniel 7.10 (mp)

9. Nome:  (hebr. ben-nap̄tâlî). 

Defi nição: Ben Naftali (família de massoretas de Tiberíades), a tradição massorética 

da família Ben Naftali.   

Formas e abreviaturas: 1, 2, 3, 4. 
Referências bíblicas: Is 44.20 (mp)4, 1Cr 2.5 (mm)3, 1Cr 12.7 (mp)2, Sl 31.12 (mm)2, 

Sl 45.5 (mm)1, Sl 58.7 (mm)2, Sl 62.4 (mm)2, Sl 119.94 (mm)2, Sl 122.4 (mm)2, Sl 124.1, 

2 (mm)2, Dn 4.27 (mm)2, Ed 7.28 (mm)2. 

Comentário: Constam 12 referências bíblicas à família Ben Naftali na massorá do 

Códice L e quatro formas distintas.

 Exemplo e ilustração:   

 Salmo 45.5 (mm)

10. Termos:  (aram. lêṯ),  (aram. laîṯ),  (aram. lêṯâ’). 

Defi nição: hapax legomenon. 

Formas e abreviaturas: 1, 2, 3, 4.  

Referências bíblicas: Êx 15.8 (mm)2, Êx 32.10 (mm)4, Dt 21.12 (mp e mm)1, 1Cr 

1.27 (mm)3. 

Comentário: Constam quatro diferentes formas para o termo massorético em ques-

tão na massorá do Códice L.  

Exemplo e ilustração:  

 1Crônicas 1.27 (mm)
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A forma  aparece nas anotações em formato vertical da masora magna no texto 
de Êxodo 15.8, no fólio 40a. Abaixo conta a ilustração do Códice L: 

11. Termos:  (hebr. tǝhillîm),  (hebr. tillîm),  (aram. tillîn), 
 (hebr. tǝhillôṯ).

Defi nição: O livro dos Salmos. 

Formas e abreviaturas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
?7  

Referências bíblicas: Êx 15.11 (mm)4, Dt 16.15 (mp)1, Ez 4.9 (mm)2, Sl 18.42 (mm)5, 
Sl 31.9 (mp)3, Et 3.1 (mm)6, list. mas. Escr. (fól. 464a)7. 

Comentário: Constam sete formas distintas para o nome do livro dos Salmos na 
massorá do Códice L.    

Exemplo e ilustração:  

 Salmo 31.9 (mp)

A forma encontrada no fólio 464a é particularmente interessante. Abaixo da letra 
lamed () existe uma pequena barra vertical que faz com que essa letra hebraica asse-
melhe-se à letra hê (). Abaixo há a ilustração:    

Conclusão: objetivos 

O ponto adicional sobre esse glossário é que este contém todos os termos da masora 
parva, da masora magna, do sumário massorético e também das listas massoréticas 
encontradas no fi nal do Pentateuco, dos Profetas e dos Escritos. Este trabalho tem como 
objetivo refl etir, de maneira acurada, a rica informação massorética encontrada no Có-
dice L e a importância essencial deste manuscrito massorético para o presente estudo 
sobre a Bíblia Hebraica.   

O Códice L contém uma quantidade enorme de termos, de expressões, de nomes 
de livros bíblicos, de blocos principais da Bíblia Hebraica, de massoretas, de grupos de 
massoretas, de códices massoréticos modelos, de sinais vocálicos e acentos de cantila-
ção, de sinais especiais, assim como numerosas e variadas formas de abreviaturas. Tal 
informação revela as muitas e diversas fontes utilizadas por Samuel ben Jacó quando 
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ele preparou o Códice L no início do século XI e esse glossário representa um esforço em 
mostrar tal diversidade e tais peculiaridades.             

Quando a BHQ estiver concluída e quando esta suceder a BHS, eu espero que o 
glossário possa ser uma ferramenta útil e de fácil manuseio para estudantes e para 
estudiosos, ajudando-os no estudo das muitas anotações e das inúmeras abreviaturas 
encontradas na massorá do Códice L.   

Abreviaturas

aram. aramaico.

fól. fólio.

ex. exemplo(s).  

hebr. hebraico. 

list. mas. Escr. lista massorética dos Escritos. 

mm masora magna.

mp masora parva. 
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