
Como a Bíblia chegou 

até nós...



As Traduções Para O Português

 A Bíblia percorreu um longo caminho até chegar a nós, em nossa língua materna – o 

português. Temos este privilégio de poder ler a santa palavra em nosso idioma, bom 
seria que “todos povos, línguas e nações”  tivessem este privilégio. Segundo a agencia 

missionária – Jocum – ainda existem  milhares de dialetos sem tradução da bíblia.

 Vamos estudar nesta unidade de forma breve a história das traduções da Bíblia para a 

língua portuguesa. 

 Nosso objetivo neste estudo é que você venha a compreender como se deu o processo 

de tradução num período em que a tecnologia de hoje não era sequer imaginada.

 Os recursos e as facilidades eram muito escassos, quase tudo era feito de forma manual 

e artesanal, e ainda assim, homens e mulheres gastaram sua vida para que eu e você 
pudéssemos ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos.

 Agradeça a Deus por este privilégio e ore, para que mais e mais pessoas se disponham 

a semear a palavra não só em português, mas em tantos idiomas quantos Deus sonhou 

no seu coração.



Período das traduções Parciais

D.Diniz (1279-1325), rei de Portugal, grande conhecedor do latim clássico e 

leitor da Vulgata, resolveu enriquecer seu idioma traduzindo a “Vulgata 

Latina”.

Porém só traduziu os  vinte primeiros  capítulos de Gênesis, enquanto isto 

na Inglaterra John Wicliffe, traduziu as escrituras completas para o inglês.

Depois de D.Diniz, o seu sucessor no trono D. João I (1385-1433), fez com 

que grandes letrados, os padres, traduzissem os Evangelhos, Atos e as 

Epístolas Paulinas; eles utilizaram como fonte para tradução a Vulgata 

Latina. Ao mesmo tempo em que D. João traduzia o livro de Salmos.

O seu sucessor D.João II, mandou gravar no seu cetro real o versículo 

Romanos 8.31.



Neste período as traduções eram manuscritas, pois a impressa não havia

ainda sido inventada; e os livros eram feitos de pergaminho, este

processo era demorado e tornava sua circulação extremamente

reduzida, pouquíssimas pessoas tinham o privilégio de ler estas traduções.

Este trabalho era lento e caro, assim , só quem possuía recursos como a

Igreja Romana, ou alguém muito rico poderia assumir o custo destes

projetos. Ninguém mais indicado que os nobres e reis.

Outras figuras da monarquia de Portugal também realizaram traduções

parciais da Bíblia. A neta do rei D. João I e filha do infante D. Pedro, a

infanta D. Filipa, traduziu do francês os Evangelhos.

No século XV surgiram publicados em Lisboa o Evangelho de Mateus e

trechos dos demais Evangelhos, trabalho realizado pelo frei Bernardo de

Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores portugueses da

Real Abadia de Alcobaça. Ele baseou suas traduções na Vulgata Latina.



A primeira Harmonia dos Evangelhos em língua portuguesa,

preparada em 1495 pelo cronista Valentim Fernandes e

intitulada De Vita Christi, teve os seus custos de publicação

pagos pela rainha D. Leonora, esposa de D. João II.

Cinco anos após o descobrimento do Brasil, D. Lenora

mandou também imprimir o livro de Atos dos Apóstolos e as

Epístolas Universais: de Tiago, de Pedro, de João e de Judas,

que haviam sido traduzidos do latim vários anos antes por frei

Bernardo de Brinega.

Em 1566 foi publicada em Lisboa uma Gramática Hebraica

para estudantes portugueses. Ela trazia em português, como

texto básico, o livro de Obadias.



Outras traduções:

Outras traduções em língua portuguesa, realizadas em Portugal, são 

dignas de menção:

Os Quatro Evangelhos, traduzidos em elegante português pelo padre 

jesuíta Luiz Brandão.

 No inicio do século XIX, o padre António Ribeiro dos Santos traduziu os 

Evangelhos de Mateus e de Marcos, ainda hoje inéditos.

 É fundamental salientar que todas essas obras sofreram, ao longo dos 

séculos, implacável perseguição da Igreja Romana, e de muitas delas 

só escaparam um ou dois exemplares, hoje raríssimos. A Igreja 

Romana também amaldiçoou a todos os que conservassem consigo 

essas "traduções da Bíblia em idioma vulgar", conforme as 

denominavam. Daí a origem do nome Vulgata.



Período das traduções 

completas.



Tradução de Almeida

Coube a João Ferreira de Almeida a

grandiosa tarefa de traduzir pela

primeira vez para o português o Antigo

e o Novo Testamento. Nascido em 1628,

em Torre de Tavares, nas proximidades

de Lisboa, João Ferreira de Almeida,

quando tinha doze anos de idade,

mudou-se para o sudeste da Ásia. Após

viver dois anos na Batávia (atual

Jacarta), na ilha de Java, Indonésia,

Almeida partiu para Málaca, na

Malásia, e lá, pela leitura de um folheto

em espanhol acerca das diferenças da

cristandade, converteu-se do

catolicismo à fé evangélica.



No ano seguinte começou a pregar o evangelho no 

Ceilão (hoje Sri Lanka) e em muitos pontos da costa de 

Malabar.

Não tinha ele ainda dezessete anos de idade quando 

iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português, 

mas lamentavelmente perdeu o seu manuscrito e teve de 

reiniciar a tradução em 1648, com 20 anos de idade.

Por conhecer o hebraico e o grego, Almeida pôde 

utilizar-se dos manuscritos dessas línguas, calcando sua 

tradução no chamado Textus receptas, do grupo 

bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele 

também se serviu das traduções holandesa, francesa 

(tradução de Beza), italiana, espanhola e latina 

(Vulgata).



Em 1676, então com 48 anos, João Ferreira de Almeida concluiu a

tradução do Novo Testamento, e naquele mesmo ano remeteu o

manuscrito para ser impresso na Batávia; todavia, o lento trabalho

de revisão a que a tradução foi submetida levou Almeida a

retomá-la e enviá-la para ser impressa em Amsterdã, na Holanda.

Finalmente, em 1681 surgiu o primeiro Novo Testamento em

português, na íntegra:

Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de

Almeida, muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que

tentou harmonizar o texto português com a tradução holandesa

de 1637. O próprio Almeida identificou mais de dois mil erros nessa

tradução, e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter

encontrado número bem maior.



Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida 

iniciou a tradução do Antigo, e, ao falecer, em 6 de 

agosto de 1691, com 63 anos, havia traduzido até 

Ezequiel 41.21. 

Em 1748, o pastor Jacobus Akker, de Batávia, reiniciou o 

trabalho interrompido por Almeida, e cinco anos depois, 

em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em 

Português, em dois volumes. 

Estava, portanto concluído o inestimável trabalho de 

tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida.

Apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos estudiosos 

evangélicos têm depurado a obra de Almeida, 

tornando-a a preferida dos leitores de fala portuguesa.



A Bíblia de Rabmeyer

Tradução completa da Bíblia, ainda hoje 

inédita, feita em meados do século XVIII 

pelo comerciante hamburguês Pedro 

Rahmeyer, que residiu em Lisboa por 30 

anos. O manuscrito dessa Bíblia se 

encontra na Biblioteca do Senado de 

Hamburgo, na Alemanha.



Tradução de Figueiredo

Nascido em 1725, em Tomar, nas proximidades de Lisboa, o 

padre António Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata 

latina, traduziu integralmente o Novo e o Antigo Testamento, 

gastando dezoito anos nessa laboriosa tarefa. A primeira 

edição do Novo Testamento saiu em 1778, em seis volumes. 

Quanto ao Antigo, os dezessete volumes de sua primeira 

edição foram publicados de 1783 a 1790. 

Em 1819 veio à luz a Bíblia completa de Figueiredo, em sete 

volumes, e em 1821 ela foi publicada pela primeira vez em um 

só volume. Figueiredo incluiu em sua tradução os chamados 

livros apócrifos que o Concílio de Trento havia acrescentado 

aos livros canônicos em 8 de abril de 1546. 



Esse fato tem contribuído para que a sua Bíblia 

seja ainda hoje apreciada pelos católicos 

romanos nos países de fala portuguesa.

Na condição de exímio filólogo e latinista, 

Figueiredo pode utilizar-se de um estilo sublime e 

grandiloqüente, e seu trabalho resultou em um 

verdadeiro monumento da prosa portuguesa. 

Porém, por não conhecer línguas originais e ter-

se baseado tão-somente na Vulgata, sua 

tradução não tem suplantado em preferência 

popular o texto de Almeida.



A bíblia no Brasil



Traduções Parciais

Nazaré. Em 1847 publicou-se, em São Luís do Maranhão, O Novo 

Testamento, traduzido por frei Joaquim de Nossa Senhora de 

Nazaré, que se baseou na Vulgata. Esse foi, portanto, o primeiro 

texto bíblico traduzido no Brasil. 

Essa tradução tornou-se famosa por trazer em seu prefácio pesadas 

acusações contra as "Bíblias protestantes, que, segundo os 

acusadores, estariam falsificadas" e falavam "contra Jesus Cristo e 

contra tudo quanto há de bom".

Em 1879, a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de 

Janeiro publicou o que ficou conhecida como A Primeira Edição 

Brasileira do Novo Testamento de Almeida. Essa versão foi revista por 

José Manoel Garcia, lente do Colégio D. Pedro II, pelo pastor M. P B. 

de Carvalhosa, de Campos, Rio de Janeiro, e pelo primeiro agente 

da Sociedade Bíblica Americana no Brasil, pastor Alexandre 

Blackford, ministro do evangelho no Rio de Janeiro.



Harpa de Israel foi o título que o notável hebraísta P. R. dos Santos Saraiva

deu à sua tradução dos Salmos publicada em 1898.

Em 1909, o padre Santana publicou sua tradução do Evangelho de Mateus,

vertida diretamente do grego. Três anos depois Basílio Teles publicou a

tradução do Livro de Jó, com sangrias poéticas. Em 1917 foi a vez de J. L.

Assunção publicar o Novo Testamento, tradução baseada na Vulgata

latina.

Traduzido do velho idioma etíope por Esteves Pereira, o livro de Amós surgiu

isoladamente no Brasil em 1917. Seis anos depois, J. Basílio Pereira publicou

a tradução do Novo Testamento e do Livro dos Salmos, ambos baseados

na Vulgata. Por essa época surgiu no Brasil (infelizmente, sem indicação de

data) a Lei de Moisés (Pentateuco), edição bilíngue hebraico- português,

preparada pelo rabino Meir Masiah Melamed.

O padre Huberto Rohden foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo

Testamento diretamente do grego. Publicada pela instituição católica

romana Cruzada Boa Esperança, em 1930, essa tradução, por estar

baseada em textos considerados inferiores, sofreu severas críticas.



Traduções completas

Em 1902, as sociedades bíblicas empenhadas na disseminação da Bíblia 

no Brasil patrocinaram nova tradução da Bíblia para o português, baseada 

em manuscritos melhores que os utilizados por Almeida. A comissão 

constituída para tal fim, composta de especialistas nas línguas originais e 

no vernáculo entre eles o gramático Eduardo Carlos Pereira, fez uso de 

ortografia correta e vocabulário erudito. 

Publicado em 1917, esse trabalho ficou conhecido como Tradução 

Brasileira. Apesar de ainda hoje apreciadíssima por grande número de 

leitores, essa Bíblia não conseguiu firmar-se no gosto do grande público.

Coube ao padre Matos Soares realizar a tradução mais popular da Bíblia 

entre os católicos na atualidade. Publicada em 1930 e baseada na 

Vulgata, essa tradução possui notas entre parênteses defendendo os 

dogmas da Igreja Romana. Por esse motivo recebeu apoio papal em 1932.



A primeira revisão da Bíblia em português feita pela Trinitarian

Bible Society [Sociedade Bíblica Trinitária] foi iniciada no dia 16 

de maio de 1837. Essa decisão foi tomada seis anos após a 

formação da Sociedade. O primeiro projeto escolhido para a 

publicação da Bíblia numa língua estrangeira pela Sociedade 

foi o português. O rev. Thomas Boys, do Trinity College, 

Cambridge, foi encarregado de liderar o empreendimento. No 

ano de 1969, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Bíblica 

Trinitariana do Brasil, com o objetivo de revisar e publicar a 

Bíblia de João Ferreira de Almeida como a Edição Corrigida e 

Revisada Fiel ao Texto Original.

Em 1943, as Sociedades Bíblicas Unidas encomendaram a um 

grupo de hebraístas, helenistas e vernaculistas competentes 

uma revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a 

linguagem, a grafia de nomes próprios e o estilo da Bíblia de 

Almeida.



Em 1948 organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa entidade 

fez duas revisões no texto de Almeida, uma mais aprofundada, 

que deu origem à Edição Revista e Atualizada no Brasil, e uma 

menos profunda, que conservou o antigo nome Corrigida.

Em 1967, a Imprensa Bíblica Brasileira, criada em 1940, publicou a 

sua Edição Revisada de Almeida, cotejada com os textos em 

hebraico e grego.

Essa edição foi posteriormente reeditada com ligeiras 

modificações.

Mais recentemente, a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu e 

publicou A Bíblia na linguagem de hoje (1988). O propósito básico 

dessa tradução tem sido o de apresentar o texto bíblico numa 

linguagem comum e corrente.



Em 1990, a Editora Vida publicou a sua Edição Contemporânea 

da Bíblia de Almeida. Essa edição eliminou arcaísmos e 

ambigüidades do texto quase tricentenário de Almeida , e 

preservou, sempre que possível, as excelências do texto que lhe 

serviu de base.

São também dignas de referência: a Bíblia traduzida pêlos

monges de Meredsous (1959); A Bíblia de Jerusalém, traduzida 

pela Escola Bíblica de Jerusalém (padres dominicanos) e 

editada no Brasil por Edições Paulinas em 1981, com notas, e a 

Edição integral da Bíblia, trabalho de diversos tradutores sob a 

coordenação de Ludovico Garmus, editado pela  Editora Vozes 

e pelo Círculo do Livro, também com notas.

Atualmente (2003) temos a NVI – Nova Versão Internacional 

em Língua Portuguesa patrocinada pela Sociedade Bíblica 

Internacional.


