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Resumo: 
O artigo procura demonstrar como a literatura hebraica pode ser examinada, em seu 
elemento ideológico, a partir dos múltiplos significados da palavra qahal. Apresenta-
se a palavra Qahal em sua origem e sua recorrência nas Sagradas Escrituras. A Qahal 
perpassa em grande parte o pensamento do povo de Israel e se encontra fortemente 
inserida na mentalidade dos hebreus nas mais diferentes tradições literárias. No 
entanto, a partir da perspectiva sacerdotal, a qahal adquire um status acentuado e 
diferenciado para demonstrar como a pertença à comunidade é marcada pela 
consciência de serem chamados e eleitos exclusivamente por YHWH. 
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Abstract: 
The article seeks to demonstrate how Hebrew literature can be examined, in its 
ideological element, from the multiple meanings of the word qahal. The Qahal 
largely permeates the thinking of the people of Israel and is strongly embedded in 
the mentality of the Hebrews in the most different literary traditions. However, 
from the priestly perspective, qahal acquires a marked and differentiated status to 
demonstrate how belonging to the community is marked by the awareness of being 
called and elected exclusively by YHWH. 
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Introdução 
 
 

O sentido corrente da palavra Qahal parece designar quase sempre, senão 
exclusivamente, o resultado de uma convocação, seja em primeiro lugar um grupo 
de homens (jamais Qahal é aplicado por exemplo aos animais como ‘edah) assembleia 
aqui e agora (assembleia em ato), seja, por extensão, uma comunidade de homens 
considerados como uma assembleia permanente (assembleia por assim dizer virtual). 
Ele me parece, contrário ao que indica Zorell (1950: 714) em seu léxico, que Qahal 
não designa o actus conveniendi, quer dizer, a reunião ela mesma in fieri. Matura 
(1962: 11) afirma que “a palavra Qahal, assembleia, é empregada de acordo com 
essas duas nuances: assembleia (reunião) agrupada atualmente, ou comunidade no 
sentido amplo, já constituída em uma certa unidade e suscetível de ser convocada 
por uma reunião”. 

 
Dentro da tradição sacerdotal, Qahal torna-se um instrumento para 

legitimar o poder sacerdotal e infiltrar sua mentalidade na realidade do povo. Para 
isso, Jenni e Westermann (2004: 1119) afirmam que: “frequentemente um sinônimo 
de Qahal desde P é ‘edah; em P é um termo técnico para a comunidade cúltica 
reunida entorno do ’ohel mô’ed (referindo-se à coexistência dos dois termos; 
relembrando sua relação semântica”.  

 
Segundo Jenni e Westermann (2004: 1119) o radical qhl ocorre 173 vezes no 

Antigo Testamento. Apresentamos abaixo e graficamente as 123 vezes que aparece 
como substantivo. Todos os derivados ocorrem somente no período pré-exílico. O 
uso de Qahal para a comunidade cúltica, enquanto decisivo para a tradição 
deuteronomista, determina que é mais frequente o uso no saltério. Para melhor 
demonstrar o quadro geral das recorrências da palavra hebraica Qahal no Antigo 
Testamento, o seguinte esquema poderá fornecer as informações numéricas. 

 
 
Recorrência de Qahal na Bíblia 
 
 

O quadro a seguir apresenta a recorrência da palavra Qahal na Bíblia. 
Destaca-se que o substantivo serve como objeto. 
 
 

qahal Assembleia, congregação, reunião 

QAHAL TOTAL          123 

  

Livro Recorrência  

Torá 34 
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L Profetas 21 

F Profetas 11 

Poesias 13 

Escritos 44 

Dispostos do seguinte modo 

Livro Bíblico Verbo Ni Verbo Hi Substantivo QHL 

Gênesis - - 4 

Êxodo 1 1 2 

Levítico 1 1 5 

Números 3 6 12 

Deuteronômio - 3 11 

Josué 2 - 1 

Juízes 1 - 3 

1 Samuel - - 1 

1 Reis 1 2 6 

Jeremias 1 - 4 

Ezequiel 1 1 15 

Joel - - 1 

Miquéias - - 1 

Salmos - - 9 

Jó - 1 1 

Provérbios - - 3 

Lamentações - - 1 

Esdras - - 5 

Neemias - - 5 

1 Crônicas - 3 7 

2 Crônicas 2 2 26 

  
 
Sem entrar nas discussões dos significados verbais, a palavra Qahal designa 

04 elementos fundamentais: 1) é a convocação por parte de uma pessoa, 
representante da comunidade; 2) pessoas que estão reunidas na presença de YHWH; 
3) reunião para a leitura da Lei; e 4) assembleia para o sacrifício. Disso posto, o 
quadro expressa uma certa tendência de utilização que precisa ser refletida. Em 
primeiro lugar, o que interessa é o substantivo Qahal por conta de sua grande 
recorrência; o que leva à deducação de que fosse conhecida pelos autores e que 
denotasse um significado particular. 

 
A seguir, identificamos as referências no texto bíblico acima indicado, o que 

permite ao leitor perceber o emprego em cada sentença bíblica. Pode-se perceber 
que as palavras QAHAL irão aparecer frisadas e negritadas para identificação 
imediata. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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Qahal e seus possíveis significados 

 

Diante do que foi afirmado anteriormente, a Qahal manifesta a própria 
identidade do povo hebreu. Quando estão reunidos podem expressar suas mais 
variadas formas de convívio social. A assembleia é o espaço para se apresentar 
diante de YHWH, para deliberar sobre o governo do povo, para planejar as guerras, 
para avançarem na caminhada rumo à terra prometida. É essa deliberação que os 
torna diferente dos outros povos e é esta a marca de sua identidade firmada e 
confirmada diante dos membros do povo que os configura como tal. Coenen e 
Brown (2000, p. 986) chegam a sugerir que ela “podia ser usada com um sentido 
específico”. 

 
O que caracteriza uma assembleia? Primeiramente, quando o povo sabe que 

tem poderes participativos na vida política, econômica, religiosa e social. Segundo, 
quando se tem voz para opinar nas decisões. Terceiro, quando os participantes teem 
direito à subsitência. Quarto, quando se pode planejar e consertar problemas de 
convivência. Quinto, quando é possível tratar de questões de desenvolvimento. 
Sexto, quando a assembleia estabelece critérios de representatividade. Assim, todos 
aqueles que estão privados dessa participação sofrem as consequências de não poder 
comungar do desenvolvimento social, do acesso a terra, de receber incentivos da 
comunidade e, inclusive, precisam se instalar na área externa demarcada pela 
fronteira territorial de sua comunidade. Em outras palavras, é privado da vida do 
povo. 

 
 

Traduções da palavra Qahal 
 

 
O que é, pois, a Qahal? Quem dela pode participar? A etimologia do termo 

Qahal parece estar disposta com a convocação para a guerra. Tanto que o salmista 
afirma sobre Deus: Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina minhas mãos 
para a luta e os meus dedos para a batalha (Sl 144, 1). Este salmo insere bem as duas 
primeiras visões tidas da palavra Qahal. Casciaro (1966, p. 322) destaca que o termo 
Qahal é próprio da linguagem deuteronomista. Ele atribui duas passagens anteriores 
ao livro do Deuteronômio como sendo reelaboração da escrita sacerdotal: Antes da 
tradição deuteronômica não se emprega o termo Qahal. Só tem uma exceção em Gn 
49,6, texto atribuído ao Javista, e outra em Nm 22,4, atribuído ao Eloísta. Se 
observarmos as primeiras partes do Gênesis no Antigo Testamento, raras vezes 
aparece o termo específico lh'q'.  

 
Primariamente, o termo aparece como possível convocação para o conflito, 

em geral armado, como atestado em Gn 49,6 e Nm 22,4: 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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(Gn 49,6) - No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua 
congregação minha glória não se ajunte; porque no seu furor mataram 
homens, e na sua teima arrebataram bois 
(Nm 22,4) - Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora 
lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o 
boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zipor, era 
rei dos moabitas. 

 
 

O uso de Qahal no pré-exílio era empregado no âmbito da guerra e no 
âmbito político (1Rs 12,3-4).  

 
 

Porque mandaram chamá-lo; veio, pois, Jeroboão e toda a congregação 
de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo; 
agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos 
impôs, e nós te serviremos. 

 
 
Literatura Deuteronomista 
 
 

Somente “na literatura deuteronomista e naquela que sofre essa influência 
que o termo Qahal designa a comunidade cultual, com limite de pertença 
rigorosamente circunscrito”, assegura Jenni e Westermann (2004, p. 1122). Assim 
quem não poderia fazer parte da comunidade, pela Lei de Israel, eram: o castrado 
por estirpe, o mutilado, o bastardo, o amonita e o moabita. Esta exigência 
provavelmente dependia do fato da comunidade que celebrava a libertação do Egito 
(Ex 12 –13), comunidade ao qual todo hebreu deveria estar associado e concebida 
como comunidade ideal, segundo as leis de pureza e santidade, depois codificada em 
Lv 11—26.  

 
Em Deuteronômio, Qahal significa, sobretudo, toda a congregação reunida 

para contemplar a aliança no Sinai (Dt 9,10; 10,4). É qualificada ao ser vinculada ao 
nome de Javé (especialmente Dt 23,2). Aqui, a palavra representa o povo que Javé 
convocou, e que se obriga a observar as regras que Ele deu (mandamentos, lei), e 
que participa na Aliança de YHWH somente na medida em que continua obediente. 
Sendo assim, Qahal tinha um elemento religioso lado a lado com o significado de 
uma assembleia especial e solene. No período subsequente, a palavra voltou a perder 
sua natureza estritamente religiosa (1Rs 8,65;12), e veio a significar meramente a 
assembleia especial e geral do povo, incluindo mulheres e talvez até crianças 
pequenas (Jr 44,15) e nas passagens pós-exílicas (Esd 10,1; Ne 8,2). Em Ezequiel, 
onde a palavra ocorre 15 vezes, emprega-se outra vez sem siginificado religioso, para 
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a convocação do exército, tropas, e ainda se refere a outras nações fora de Israel (Ez 
17,17; o Egito; 27,27; Tiro; 32,22, Assíria). 

 
Em 19 passagens de Gn até Nm, a palavra é empregada apenas 

qualitativamente para a grande multidão (dos povos em Gn 28,3; 35,11). Pode dar, 
também, no entanto, ênfase solene a natureza especial do povo único, que é 
especialmente dedicado ao Senhor (Nm 16,3; 20,6). A palavra característica para a 
congregação, em especial para o culto e animais, é ‘edah. Em Crônicas, onde Qahal é 
mais frequente, com 30 ocorrências, aparece não somente no sentido representativo 
para a assembleia dos líderes de Israel, convocada pelo rei a fim de tomar decisões, 
que podem ser religiosas (como transportar a arca – 1Cr 13,2-4), ou políticas (1Cr 
29,10), como também no sentido da multidão reunida para o sacrifício e a adoração 
(2Cr 20,5.14; 30,2.4). Esta multidão (reunida no templo), também é chamada Qahal 
nos Salmos (22,23; 89,6; 149,1). Coenen e Brown (2000: 987) dizem que existia uma 
“Qahal dos malfeitores também (Sl 26,5). Assim, do ponto de vista do significado, 
Qahal se estende desde o ajuntamento para o serviço militar, até a reunião para 
consultas políticas ou audiências jurídicas, e então, até a assembleia para o culto”. 
 
 
Características da Qahal   
 
 

Então, qual o sentido originário de lh'q' no Antigo Testamento? Por que 
esta palavra denota uma participação íntima de uma parte do povo com seu Deus? 
Quais as características dessa comunidade?  

 
Um dos primeiros a trabalhar este conceito de Qahal foi o teólogo alemão 

Karl Ludwig Schmidt. Ele publicou, em 1927, um livro intitulado Église. Nele, o 
autor começa a distinguir a palavra Qahal com as demais de seu contexto. Ele 
aproxima e especifica o termo Qahal com a denominação de ‘chamar, convocar’. 
Esta aproximação permite observar alguns tópicos significativos para a pesquisa 
bíblica. Uma noção importante abordada por ele é a noção de chamado que se 
refere a indentidade da pessoa. Quando se diz que alguém foi chamado, significa 
dizer que o gesto foi feito por alguém próximo, o mesmo vale dizer de alguém que 
está próximo. Ser chamado é estar em sintonia, portanto, aproximar o conceito de 
Qahal à noção de “chamado” é demonstrar como Deus se fez próximo de seu povo. 
Nisso destaca-se que Qahal pode aproximar-se do radical qol, do qual alguns autores 
dizem ser derivado. O povo foi chamado por Deus para participar de sua vida. 

 
Não se tinha a noção de que o povo da Aliança englobava o sentido da 

palavra Qahal inclusive com aspecto jurídico. Talvez tenham se apropriado de 
palavras exteriores do mundo da religião para reforçar o sentido de pertença do 
povo ao seu mundo social e jurídico. Interessante notar que Schmidt (1967: 16) 
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afirma que o termo Qahal não era obtido de um contexto religioso atribuído a esta 
palavra.  

 
Portanto, ainda sem precisar imediatamente, fica manifesto que o conceito 

Qahal aborda um ambiente extra-religioso. O autor refere-se em outra passagem a 
própria noção de guerra; anteriormente a tradição deuteronomista, fica claro que a 
convocação era para algum serviço militar.  
 

A palavra Qahal na tradição bíblica 

Pentateuco 
 
 

A palavra Qahal aparece nos quatro primeiros livros da bíblia 23 vezes. Para 
melhor demonstrar ao leitor cita-se cada versículo e grifa-se a palavra objeto da 
pesquisa. Nas citações bíblicas serão utilizadas as versões do BibleWorks 73, pode-se 
perceber que falta o livro de Deuterônomio para se dizer ‘Torá’, porém, é 
intencional. A literatura indica que os quatro livros abordam o tema de um modo, 
enquanto que a linguagem deutoronômica utiliza uma outra fonte.  

 
Assim, o termo Qahal fica distribuído nos livros citados do seguinte modo: 
 

 

 

Gn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gn 

• 28,3 

`~yMi([; lh;îq.li t'yyIßh'w> ^B<+r>y:w> ^ßr>p.y:w> 
^êt.ao) %rEåb'y> ‘yD:v; laeÛw> 

 
E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, 
para que sejas uma multidão de povos 

• 35,11 

lh;îq.W yAG° hbeêr>W hrEäP. ‘yD:v; laeÛ 
ynI“a] ~yhiøl{a/ Al’ •rm,aYOw: 

`Wace(yE ^yc,îl'x]me ~ykiÞl'm.W &'M<+mi hy<åh.yI 
~yIßAG  

 
Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; frutifica e 
multiplica-te; uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis 

                                                           
3 Utiliza-se aqui a versão do Bible Works 7. As fontes hebraicas são BHS Hebrew Old Testament. 
Nesta mesma fonte se tem o texto hebraico e português. 
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 procederão dos teus lombos. 

• 48,4 

~yMi_[; lh;äq.li ^yTiÞt;n>W ^tiêyBir>hiw> ‘^r>p.m; 
ynIÜn>hi yl;ªae rm,aYOæw: 

`~l'(A[ tZ:ïxua] ^yr<Þx]a; ^ï[]r>z:l. taZO°h; #r<a'óh'-
ta, yTiøt;n"“w> 

 
E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma 
multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em 
possessão perpétua. 

• 49,6  

‘~P'a;b. yKiÛ ydI_boK. dx;äTe-la; ~l'Þh'q.Bi yviêp.n: 
aboåT'-la; ‘~d"soB. 

`rAv*-WrQ.[i ~n"ßcor>biW vyaiê Wgr>h"å 

 
 
No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação 
minha glória não se ajunte; porque no seu furor mataram homens, e na sua 
teima arrebataram bois. 

   

Parece que os redatores sacerdotais estão influenciados por uma concepção 
ritual de Qahal, que transcende a mera concepção histórica – que estaria na linha de 
considerar a Israel do deserto como uma unidade comunitária e étnica estável. 

 
No que se refere ao segundo livro bíblico, Êxodo, aparece duas referências 

à palavra Qahal, assim distribuídas: 
 

 

 

• 12,6 

hZ<+h; vd<xoål; ~Ayà rf"±[' h['îB'r>a; d[;ä tr<m,êv.mil. 
‘~k,l' hy"Üh'w> 
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Ex 

 

 

 

`~yIB")r>[;h' !yBeî laeÞr"f.yI-td:([] lh;îq. lKo± Atªao 
Wjåx]v'w> 

 
 
E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da 
congregação de Israel o sacrificará à tarde. 

• 16,3 

#r<a,äB. ‘hw"hy>-dy:b. WnteÛWm !Te’yI-ymi( laeªr"f.yI 
ynEåB. ~h,ølea] Wr’m.aYOw: 

 [b;fo+l' ~x,l,Þ Wnleîk.a'B. rf'êB'h; rysiä-l[; ‘WnTe’b.viB. 
~yIr:êc.mi 

 lh'îQ'h;-lK'-ta, tymi²h'l. hZ<ëh; rB"åd>Mih;-la, ‘Wnt'’ao 
~t,ÛaceAh-yKi( 

`b['(r"B' hZ<ßh; 

 
E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do 
SENHOR na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de 
carne, quando comíamos pão até fartar! Porque nos tendes trazido a este deserto, 
para matardes de fome a toda esta multidão. 

 

O livro do Êxodo contém a matéria prima para a fé do Judaismo e 
Cristianismo “e é o primeiro testemunho para se definir o papel de Moisés na vida 
de Israel”, como afirma Brueggemann (2003: 53). Moisés é o representante entre 
Deus e o povo. A centralidade na figura de Moisés como libertador do meu povo 
(Ex 3,10), mostra a preocupação sacerdotal, assim como a conclusão do trecho (Ex 
3,12) que irá acontecer, isso que nos remete, ao amanhã do Sinai, “centro da 
memória sadocita”, acrescenta Gallazzi (2007: 121). Aqui vemos que a Qahal se 
associa a uma realidade cúltica (1º texto) e a multidão do povo (2º texto). 

 
Já no livro de Levíticos, a palavra Qahal aparece da seguinte forma: 
 

 

Lv 

 

 

 

• 4,13 

Wf['w>û lh'_Q'h; ynEßy[eme rb'êD" ~l;ä[.n<w> 
WGëv.yI ‘laer"f.yI td:Û[]-lK' ~ai’w> 

`Wmve(a'w> hn"yf,Þ['te-al{ rv<ïa] hw"±hy> 
twOõc.mi-lK'mi tx;’a; 
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Lv 

Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto 
aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do 
SENHOR, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados. 

• 4,14 

rP:Ü lh'øQ'h; WbyrI’q.hiw> h'yl,_[' Waßj.x' rv<ïa] 
taJ'êx;h;( ‘h['d>An*w> 

`d[e(Am lh,aoï ynEßp.li Atêao Waybiähew> taJ'êx;l. 
‘rq'B'-!B, 

 

E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação 
oferecerá um novilho, por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da 
congregação 

• 4,21 

@r:êf' rv<åa]K; Atêao @r:åf'w> hn<ëx]M;l;( ‘#Wxmi-
la, rP'ªh;-ta, ayciäAhw> 

p `aWh) lh'ÞQ'h; taJ;îx; !Av+arIh' rP"åh; taeÞ 

 
Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o 
primeiro novilho; é expiação do pecado da congregação. 

• 16,17 

vd<QoßB; rPEïk;l. Aa±boB. d[eªAm lh,aoåB. 
Ÿhy<åh.yI-al{ ~d"úa'-lk'w>   

`lae(r"f.yI lh;îq.-lK' d[;Þb.W AtêyBe d[;äb.W ‘Ad[]B; 
rP<Ükiw> At=ace-d[; 

 

E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para 
fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si 
mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. 

• 16,33 

x;BeÞz>Mih;-ta,w> d[e²Am lh,aoô-ta,w> vd<Qoêh; 
vD:äq.mi-ta, ‘rP,kiw> 

`rPE)k;y> lh'ÞQ'h; ~[;î-lK'-l[;w> ~ynI±h]Koh; l[;ów> 
rPE+k;y> 

 

Assim fará expiação pelo santo santuário; também fará expiação pela tenda 
da congregação e pelo altar; semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes 

http://www.revistarodadafortuna.com/


194 
Rossi, Luiz Alexandre Solano & Teixeira, Rafael Direito 

A literatura hebraica, a partir das múltiplas acepções da palavra QAHAL 
 e seu possível controle ideológico 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 184-225. ISSN: 2014-7430 

e por todo o povo da congregação. 

 

No livro de Levítico vemos que a palavra Qahal aparece muito associada aos 
conceitos de pureza e impureza. Os que poderiam participar da comunidade em 
contraste com os que não se enquadram nos padrões. O próprio nome do livro 
indica que ele se refere a classe levita, portanto, ao culto e templo. Mas o culto do 
povo da aliança não pode limitar-se apenas aos ritos litúrgicos. Foi acrescentado, 
neste livro, um “Código de Santidade”, que pertencia também ao ambiente dos 
sacerdotes-catequistas do templo. Este é o coração do Levítico. Talvez seja ele a 
parte mais antiga do livro, que cresceu em torno dele. Na Introdução ao livro do 
Levítico, na Nova Bíblia Pastoral (2014: 120), o autor apresenta que a vida do povo 
deveria depender “da obediência às leis do puro, do impuro e do culto”. 
 
O conteúdo do Levítico pode alinhar-se, então, em seis grandes secções, 
constituindo as quatro primeiras um “Código sacerdotal”. Nestes 5 fragmentos, a 
palavra Qahal é traduzida na LXX por sinagoge, indicando sua relação com o culto. 
Disso podemos indicar que, no livro de Levítico, o caráter eminentemente elitista da 
comunidade ganha expressão. Os critérios para pertencer ao grupo são orientados 
para um pequeno grupo, o que estabeleceu seus critérios e finalizou as celebrações 
cultuais. O projeto sacerdotal ganhou expressão e a Qahal passa a ser observada 
desde o ponto de vista da exclusão. 

 
Só pode fazer parte dela, comungar da comunidade, estar inserido em sua 

vida social e religiosa quem cumprisse os critérios de santidade. O projeto sadocita 
aparece no ápice de sua forma. A terra, Deus e a vida social dependerão de estar 
associado ou não a história do povo hebreu. 

 
Já no livro dos Números, a palavra está disposta da seguinte maneira: 

 

• 10,7 

`W[yrI)t' al{ïw> W[ßq.t.Ti lh'_Q'h;-ta, lyhiÞq.h;b.W  

 
Porém, ajuntando a congregação, as tocareis; mas sem retinir. 

• 14,5 

ynEïB. td:Þ[] lh;îq.-lK' ynE¨p.li ~h,_ynEP.-l[; !roàh]a;w> 
hv,²mo lPoïYIw: 

`lae(r"f.yI 

 
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos 
filhos de Israel. 

• 15,15  
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~k,êyteroådol. ‘~l'A[ tQ:Üxu rG"+h; rGEål;w> ~k,Þl' tx;²a; 
hQ"ïxu lh'§Q'h; 

`hw")hy> ynEïp.li hy<ßh.yI rGEïK; ~k,²K' 
 
Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre 
vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações; como vós, assim será o 
peregrino perante o SENHOR. 

• 16,3 

yKiÛ è~k,l'-br: é~h,lea] Wråm.aYOw: !roªh]a;-l[;(w> 
hv,ämo-l[; Wlúh]Q'YI)w: 

 WaßF.n:t.Ti( [:WDïm;W hw"+hy> ~k'ÞAtb.W ~yviêdoq. 
~L'äKu ‘hd"[eh'(-lk' 

`hw")hy> lh;îq.-l[; 

 
E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois 
que toda a congregação é santa, todos são santos, e o SENHOR está no meio 
deles; por que, pois, vos elevais sobre a congregação do SENHOR? 

• 16,33 

‘~h,yle[] sk;ÛT.w: hl'ao+v. ~yYIßx; ~h,²l' rv<ïa]-lk'w> 
~heä Wdør>YE“w: 

`lh'(Q'h; %ATïmi Wdßb.aYOw: #r<a'êh' 
 
E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e 
pereceram do meio da congregação. 

• 19,20  

%ATåmi awhiÞh; vp,N<ïh; ht'²r>k.nIw> aJ'êx;t.yI al{åw> 
‘am'j.yI-rv,a] vyaiÛw>  

 wyl'Þ[' qr:îzO-al{ hD"²nI ymeî aMeªji hw"÷hy> vD:’q.mi-
ta, •yKi lh'_Q'h; 

`aWh) ameîj' 
 

Porém o que for imundo, e se não purificar, do meio da congregação será ele 
extirpado; porquanto contaminou o santuário do SENHOR; água de separação 
sobre ele não foi espargida; imundo é. 

• 20,4 
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~v'ê tWmål' hZ<+h; rB"ßd>Mih;-la, hw"ëhy> lh;äq.-ta, 
‘~t,abeh] hm'Ûl'w>  

`WnrE(y[ib.W Wnx.n:ßa] 

 

E por que trouxestes a congregação do SENHOR a este deserto, para que 
morramos aqui, nós e os nossos animais? 

• 20,6 

WlßP.YIw:) d[eêAm lh,aoå ‘xt;P,’-la, lh'ªQ'h; ynEåP.mi 
!roøh]a;w> hv,’mo •aboY"w: 

`~h,(ylea] hw"ßhy>-dAbk. ar"îYEw: ~h,_ynEP.-l[; 

 

Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da 
congregação, e se lançaram sobre os seus rostos; e a glória do SENHOR lhes 
apareceu. 

• 20,10 

~h,ªl' rm,aYOæw: [l;S'_h; ynEåP.-la, lh'ÞQ'h;-ta, 
!ro°h]a;w> hv,ómo Wlhiøq.Y:w: 

`~yIm") ~k,Þl' ayciîAn hZ<ëh; [l;S,äh;-!mih] ~yrIêMoh; 
‘an"-W[m.vi 

 

E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: 
Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? 

• 20,12 

yBiê ~T,än>m;a/h,-al{ ![;y:… è!roh]a;-la,(w> hv,ämo-la, 
éhw"hy> rm,aYOæw:  

 lh'äQ'h;-ta, ‘Waybi’t' al{Ü !keªl' lae_r"f.yI ynEåB. 
ynEßy[el. ynIveêyDIq.h;’l. 

`~h,(l' yTit;în"-rv,a] #r<a'Þh'-la, hZ<ëh; 

 

E o SENHOR disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me 
santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta 
congregação na terra que lhes tenho dado. 

• 22,4 (trad. E) 

‘lh'Q'h; WkÜx]l;y> hT'ú[; !y"©d>mi ynEåq.zI-la, ba'øAm 
rm,aYO“w: 
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 ql'ób'W hd<_F'h; qr,y<å taeÞ rAVêh; %xoæl.Ki 
Wnyteêboybiäs.-lK'-ta, 

`awhi(h; t[eîB' ba'ÞAml. %l,m,î rAP°ci-!B, 

 
Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação 
tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. 
Naquele tempo Balaque, filho de Zipor, era rei dos moabitas. 

 

 

Desta apresentação podemos concluir que Números apresenta claramente 
textos de origem sacerdotal, como 10,29—14,45; 16,1—18,7; 20—25; 31—32. 
Gallazzi (2007: 121) acrescenta que, ao lado da expressão ‘comunidade dos filhos de 
Israel’, a origem sadocita “filhos de Israel é, praticamente o único sujeito”. Os textos 
aqui são da parte narrativa do livro. As redações, afirma Gallazzi (2007: 121), 
“tiveram diversas fontes e matrizes e que foram harmonizadas pela mão de um 
redator final que o fez desde os interesses sacerdotais”. Integrado no grande bloco 
da Torá ou Pentateuco, o livro dos Números recebeu este nome na tradução grega 
dos Setenta, por abrir com os números do recenseamento do povo hebraico e, 
depois, apresentar outros recenseamentos ao longo da narrativa (cap. 1-4 e 26). 
Relacionados com este título podem estar ainda os números das ofertas dos chefes 
(cap. 7), das ofertas, libações e sacrifícios a oferecer pelo povo (cap. 15 e 28-29). 
Trata-se, porém, de um livro narrativo com alguns trechos legislativos, que se enlaça 
com o Êxodo, do qual está literariamente separado pelo código legislativo do 
Levítico. O conteúdo é variado, desde o recenseamento do povo, até as peripécias e 
crises de autoridade pelo deserto, desde o Sinai até às margens do rio Jordão, 
fronteira oriental da Terra Prometida. 

 
Números é o encadeamento histórico do Êxodo. Mas, também nele, é 

preciso ter presente que as narrativas foram redigidas bastante tempo depois dos 
acontecimentos históricos, à luz da perspectiva da fé e da celebração litúrgica do 
templo de Jerusalém, já na Terra Prometida, sob o influxo sacerdotal e a lei do 
templo. Disso podemos ter a certeza da mão sacerdotal por trás da pena do redator 
final e que a construção da identididade social pós-exílica começou a imprimir seu 
caráter e maneira de pensar. 

 
Certas leis, sobretudo, são determinadas pela prática ritual estabelecida 

pelos sacerdotes, com o esquema deuteronômico, após o Exílio (séc. VI-V). De 
resto, só bastante tardiamente, graças a tradições orais muito antigas de proveniência 
diversa e a fontes documentais variadas, transmitidas como “memória do passado 
histórico”, é que terá sido possível cerzir em unidade literária o conjunto das leis e a 
sequência dos acontecimentos. Como quer que seja, parece que a narrativa está 

http://www.revistarodadafortuna.com/


198 
Rossi, Luiz Alexandre Solano & Teixeira, Rafael Direito 

A literatura hebraica, a partir das múltiplas acepções da palavra QAHAL 
 e seu possível controle ideológico 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 184-225. ISSN: 2014-7430 

articulada dentro do binômio da fidelidade-infidelidade à Aliança, com base na 
perspectiva de Josias e Ezequias de fidelidade a Deus e seu Templo em Jerusalém. 
Por isso, evidencia o movimento quaternário da História da Salvação: o povo peca, 
Deus castiga; o povo arrepende-se, Deus perdoa.  

 
Nos interlúdios do contrastante claro-escuro que as tentações acarretam, 

surge o difícil papel de Moisés, como mediador das exigências de Deus e advogado 
das necessidades e angústias do povo; mas, até ele acaba por sofrer um castigo, 
sendo privado de entrar na Terra Prometida, já com ela à vista. É a lei da pedagogia 
divina, a que até os homens de Deus têm de se sujeitar. 

 
 

Literatura Deuteronomista 
 
 

Por sua vez, a literatura deutoronomista emprega a palavra 22 vezes.  
 
As referências bíblicas de tais relatos são: 
 

 

 

 

 

Dt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5,22 

rh'ªB' ~k,øl.h;q.-lK'-la, hw"“hy> •rB,DI hL,ae‡h' 
~yrIåb'D>h;-ta,( 

 ~beªT.k.YIw:) @s"+y" al{åw> lAdßG" lAqï 
lp,êr"[]h'(w> !n"å['h,( ‘vaeh' %ATÜmi 

`yl'(ae ~nEßT.YIw:) ~ynIëb'a] txoålu ‘ynEv.-l[; 

Estas palavras falou o SENHOR a toda a vossa congregação no monte, 
do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada 
acrescentou; e as escreveu em duas tábuas de pedra, e a mim mas deu. 

• 9,10 

[B;äc.a,B. ~ybiÞtuK. ~ynIëb'a]h'( txoåWl ‘ynEv.-ta, 
yl;ªae hw"÷hy> !Te’YIw: 

 ~k,îM'[i hw"“hy> •rB,DI rv<åa] ~yrI‡b'D>h;-lk'K.( 
~h,ªyle[]w: ~yhi_l{a/ 

`lh'(Q'h; ~AyðB. vaeÞh' %ATïmi rh"±B' 
 
E o SENHOR me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de 
Deus; e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o 
SENHOR tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da 
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Dt 

assembléia. 

• 10,4 

~yrIêb'D>h; tr<f,ä[] tae… !AvªarIh' bT'äk.MiK; 
txoøLuh;-l[;( bTo’k.YIw: 

 lh'_Q'h; ~AyæB. vaeÞh' %ATïmi rh"±B' ~k,îylea] 
hw"“hy> •rB,DI rv<åa] 

`yl'(ae hw"ßhy> ~nEïT.YIw: 

 
Então escreveu nas tábuas, conforme à primeira escritura, os dez 
mandamentos, que o SENHOR vos falara no dia da assembléia, no 
monte, do meio do fogo; e o SENHOR m’as deu a mim; 

• 18,16 

lh'ÞQ'h; ~AyðB. brEêxoB. ‘^yh,’l{a/ hw"Ühy> 
~[i’me T'l.a;øv'-rv,a] lko’K. 

 vae’h'-ta,w> yh'êl{a/ hw"åhy> ‘lAq-ta, ‘[:mo’v.li 
@seªao al{å rmo=ale 

`tWm)a' al{ïw> dA[ß ha,îr>a,-al{) taZO°h; 
hl'îdoG>h; 

 
Conforme a tudo o que pediste ao SENHOR teu Deus em Horebe, no 
dia da assembléia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do SENHOR teu 
Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. 

• 23,2 

`hw")hy> lh;îq.Bi hk'Þp.v' tWrïk.W aK'²D:-[:Wc)p. 
aboôy"-al{) 

 
AQUELE a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro 
viril, não entrará na congregação do SENHOR. 

• 23,3 – Duas referências a Qahal neste versículo 
 

Alß aboy"ï-al{ yrIêyfi[] rADæ ~G:… hw"+hy> 
lh;äq.Bi rzEßm.m; aboïy"-al{ 

`hw")hy> lh;îq.Bi 
 
Nenhum bastardo entrará na congregação do SENHOR; nem ainda a 
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sua décima geração entrará na congregação do SENHOR. 

• 23,4 – Aparece duas vezes neste fragmento 
 

yrIêyfi[] rADæ ~G:… hw"+hy> lh;äq.Bi ybiÞa'AmW 
ynI±AM[; aboôy"-al{) 

`~l'(A[-d[; hw"ßhy> lh;îq.Bi ~h,²l' aboïy"-al{ 

 
Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do SENHOR; 
nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do SENHOR 
eternamente. 

• 23,9 

`hw")hy> lh;îq.Bi ~h,Þl' aboïy" yvi_yliv. rADæ 
~h,Þl' Wdïl.W"yI-rv,a] ~ynI±B' 

 
Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará 
na congregação do SENHOR. 

• 31,30 

hr"ÞyVih; yrEîb.DI-ta, laeêr"f.yI lh;äq.-lK' 
‘ynEz>a'B. hv,ªmo rBEåd:y>w: 

`~M'(Tu d[;Þ taZO=h; 

 
Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a 
congregação de Israel, até se acabarem. 

 

 
No livro do Deutoronômio a expressão da Qahal ganha um sentido mais 

universalista, talvez até redacional. A Qahal são todos os filhos de Israel. Parece não 
haver muita distinção entre os próprios membros da comunidade.  A origem do 
livro é geralmente colocada no Reino do Norte, antes da conquista da Samaria, em 
722, com a invasão dos assírios. Na bagagem dos levitas do Norte teria vindo uma 
primeira redação do Deuteronômio que teria como esquema base uma celebração 
litúrgica da Aliança, como a Aliança de Siquém (Js 24). Séculos depois foi 
encontrado em Jerusalém o livro da Lei do Senhor, ou livro da Aliança (2Rs 22,8.11; 
23,2.21) da qual o rei Josias começou imediatamente a pôr em prática, fazendo uma 
reforma do culto (2 Rs 23,3-20). A relação entre esta reforma e o Deutoronômio 
encontra-se na insistência da centralização do culto em Jerusalém e na destruição 
dos cultos idolátricos. 
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Por outro lado, a Lei encontrada no templo poderá ter sido uma redação 
posterior ao “esquema da aliança” que veio do Norte, onde a temática da Palavra, 
do profeta, da Aliança e do Sinai-Horeb se sobrepunham à temática do culto e do 
sacerdócio, que prevaleciam – como era natural – em Jerusalém. No Sul, deve ter 
sido feita uma primeira redação elaborada depois da falhada reforma de Ezequias, 
ou seja, a meados do séc. VII a.C. A última redação deve ter acontecido quando da 
redação final do Pentateuco: sec. V-IV a.C. Tudo isto denota um contexto posterior 
e uma finalidade catequética. 

 
Defende-se a centralização do culto, dentro do princípio da aliança, que os 

profetas evidenciaram. Mesmo insistindo na observância das leis, não deixa de 
salientar a responsabilidade da consciência individual e o compromisso pessoal, que 
a fé no Deus único exige. Apesar da visão profundamente religiosa e das 
preocupações teológicas mais voltadas para os problemas institucionais e nacionais, 
não deixa de reclamar o amor fraterno e a justiça social, apresentando leis 
verdadeiramente humanitárias. 

 
Pela sua intenção de recapitular a Lei e repropor o conceito de aliança, e 

pela influência que teve na reflexão sobre a História de Israel, o livro do 
Deutoronômio ocupa um lugar central dentro da Bíblia. E é, por conseguinte, de 
primeira importância para qualquer tentativa de sistematização de uma teologia 
bíblica. 

 
Findando o Pentateuco, o livro de Josué apresenta somente uma indicação 

da palavra Qahal. Isso se torna relevante, pois, afirma Gallazzi (2007: 127) que esse 
fato pode nos ajudar a comprovar que “ao chegar ao poder, o grupo sacerdotal, 
tomou a precedente edição da história do povo e a ‘adaptou’ a seu projeto de 
sociedade”. 

 
Ao reler a história, o grupo sacerdotal utiliza do Livro para dirimir questões 

internas de poder, destacando o papel definitivo da classe sacerdotal como únicos 
mediadores da nova aliança. 

 
 

 

Jos 

• 8,35 

[:vuªAhy> ar"øq'-al{) rv,’a] hv,_mo hW"åci-rv,a] 
lKoßmi rb'êd" hy"åh'-al{) 

`~B'(r>qiB. %lEïhoh; rGEßh;w> @J;êh;w> 
~yviäN"h;w> ‘laer"f.yI lh;Ûq.-lK' dg<n<å 

 

Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não 
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lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e 
os estrangeiros, que andavam no meio deles. 

 

No livro de Josué a palavra Qahal aparece no discurso como sendo para 
toda a comunidade dos filhos de Israel. A presença das expressões: mulheres, 
meninos, estrangeiros e os que andavam no meio deles nos fazem ler as mesmas 
designações do Dt 31,12. Claramente este versículo de Josué apresenta que na Qahal 
não participavam mulheres, crianças e estrangeiros. Uma das possíveis inferências 
que podemos fazer quanto a exclusão dos eunucos, bastardos, aminitas e moabitas 
pode ser o fato de estarem relacionados aos cultos pagãos, em especial da 
fertilidade. Outro ponto pode ser a associação destes com os babilônios, invasores 
de Jerusalém. Lá profanaram o Templo, dançaram no Templo de YHWH. 

 
Já o texto dos Juízes apresenta, na voz da Nova Bíblia Pastoral (2014: 268), 

a “consolidação dos clãs israelitas, em época anterior ao surgimento da monarquia 
[...]. Para garantir estabilidade na posse da terra, Javé faz surgir, revestidos do seu 
espírito, autênticos juízes e juíza, com a finalidade de estabelecerem o direito e a 
justiça, e saírem para combater as forças inimigas”. 

 
Com o avanço do império assírio, o aspecto sócio-cultural e religioso estava 

ameaçado. Com as deportações para o exílio, é preciso explicar que o abandono da 
Torá e a idolotria são as causas originais dos males que vive o povo de Deus. Como 
os reis foram incapazes de garantir a integridade do povo, os juízes certificam essa 
releitura em pleno exílio da Babilônia. A Qahal é a releitura da história do povo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 20,2 

~[;ä lh;Þq.Bi laeêr"f.yI yjeäb.vi lKo… ~['ªh'-lK' 
tANæPi WbúC.y:t.YI)w: 

`br<x'( @lE)voï yliÞg>r: vyaiî @l,a,² tAaïme [B;’r>a; 
~yhi_l{a/h' 

 
 
E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se 
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Jz 

apresentaram na congregação do povo de Deus; quatrocentos mil homens 
de pé que tiravam a espada 

• 21,5 

yjeîb.vi-lK'mi lh'²Q'b; hl'ó['-al{ rv,’a] ymiû laeêr"f.yI 
ynEåB. ‘Wrm.aYO*w: 

 rv,a]l;û ht'ªy>h' hl'øAdG>h; h['’WbV.h; •yKi 
hw"+hy>-la, laeÞr"f.yI 

`tm'(Wy tAmï rmoàale hP'²c.Mih; hw"ôhy>-la, hl'’['-
al{ 

 
 
E disseram os filhos de Israel: Quem de todas as tribos de Israel não subiu 
à assembléia do SENHOR? Porque se tinha feito um grande juramento 
acerca dos que não fossem ao SENHOR em Mizpá, dizendo: Morrerá 
certamente. 

• 21,8 

hw"ßhy>-la, hl'î['-al{) rv<±a] laeêr"f.yI yjeäb.Vimi 
‘dx'a, ymiª Wrêm.aYOæw:  

 d['Þl.GI vybeîY"mi hn<±x]M;h;(-la, vyaió-ab' al{å 
hNEhiw>û hP'_c.Mih; 

`lh'(Q'h;-la, 
 
E disseram: Há algumas das tribos de Israel que não subiram ao SENHOR 
a Mizpá? E eis que ninguém de Jabes-Gileade viera ao arraial, à assembléia. 

 

No livro dos Juízes temos três ocorrências da palavra Qahal, nelas a mão 
sacerdotal pode ser observada, pois até o capítulo 19,29, alguns exegetas, como 
Martin Noth, afirmam ser próprios da mão deuteronomista. Gallazzi (2007: 139) 
oferece três características para observar isso: a) é acrescido um dia de conflito que 
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seria o segundo dia (20,24-28); b) a decisão de atacar Jabes de Galaad (21,5-14); e c) 
a autorização do rapto das moças em Silo (21, 15-24). 

 
Samuel apresenta apenas uma referência ao termo Qahal (1Sm 17,47). Neste 

mesmo capítulo ele apresenta a palavra “incircunciso” (v. 26) o que pode refletir 
uma mentalidade pós-exílica, embasada na reforma de Josias. Na introdução do livro 
de Samuel na Nova Bíblia Pastoral (2014: 302), o autor destaca que “escrevendo a 
partir dos interesses de Jerusalém, os escribas enfatizam a casa davídica, da qual 
Josias é remanescente. Portanto, em muitos textos é possível encontrar três níveis de 
redação: um mais antigo, outro do período de Josias e um terceiro do pós-exílio”.  

 
 

 

 

 

1 Sm 

• 17,47 

hw"+hy> [:yviäAhy> tynIßx]b;W br<x,îB. al{±-yKi( 
hZ<ëh; lh'äQ'h;-lK' ‘W[d>yE)w> 

`WndE(y"B. ~k,Þt.a, !t:ïn"w> hm'êx'l.Mih; ‘hw"hyl;( 
yKiÛ 

 
 
E saberá toda esta congregação que o SENHOR salva, não com espada, 
nem com lança; porque do SENHOR é a guerra, e ele vos entregará na 
nossa mão. 

 

Já o livro dos Reis apresenta a palavra Qahal. O livro talvez tenha começado 
a se formar no tempo dos reis Josias e Ezequias. Apresenta assim as referências do 
termo hebraico: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 8,14  
 

lae_r"f.yI lh;äq.-lK' taeÞ %r<b'§y>w: wyn"ëP'-ta, 
‘%l,M,’h; bSeÛY:w: 

`dme([o laeÞr"f.yI lh;îq.-lk'w> 

 

 
Então virou o rei o seu rosto, e abençoou toda a congregação de Israel; e 
toda a congregação de Israel estava em pé. 
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1 Rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Rs 
 

• 8,22 

lae_r"f.yI lh;äq.-lK' dg<n<ß hw"ëhy> xB;äz>mi 
‘ynEp.li hmoªl{v. dmoå[]Y:w:  

`~yIm")V'h; wyP'ÞK; froïp.YIw: 

 
 
E pôs-se Salomão diante do altar do SENHOR, na presença de toda a 
congregação de Israel; e estendeu as suas mãos para os céus 

• 8,55 

 
`rmo*ale lAdßG" lAqï lae_r"f.yI lh;äq.-lK' taeÞ 

%r<b'§y>w: dmo§[.Y:w:) 

 
 
E pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, 
dizendo: 

• 8,65 

lh'’q' •AM[i laeär"f.yI-lk'w> gx'‡h,-ta, Ÿayhiäh;-
t[eb'( hmoål{v. f[;Y:åw:  

 Wnyheêl{a/ hw"åhy> ‘ynEp.li ~yIr:ªc.mi lx;n:å-d[; 
Ÿtm'äx] aAbïL.mi lAdøG" 

`~Ay* rf"ß[' h['îB'r>a; ~ymi_y" t[;äb.viw> ~ymiÞy" 
t[;îb.vi 

 
 

No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo o Israel com ele, uma 
grande congregação, desde a entrada de Hamate até ao rio do Egito, 
perante a face do SENHOR nosso Deus; por sete dias, e mais sete dias; catorze 

dias. 

• 12,3 

lae_r"f.yI lh;äq.-lk'w> ~['Þb.r"y" ÎaboïY"w:Ð 
¿WaboY"w:À Alê-War>q.YIw: ‘Wxl.v.YIw:) 

`rmo*ale ~['Þb.x;r>-la, WrêB.d:y>w:) 

 
 

Porque mandaram chamá-lo; veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de 
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Israel, e falaram a Roboão, dizendo: [...] 

 

Escritos do cronista 
 

Nos escritos históricos de tradição sacerdotal, isto é, na escola do Cronista, 
Qahal se encontra por 43 vezes. Estão dispostos ao longo na Sagrada Escritura do 
seguinte modo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 13,2 

hw"åhy>-!miW bAjø ~k,’yle[]-~ai laeªr"f.yI lh;äq. 
lkoål. dywI÷D" rm,aYO“w: 

 tAcår>a; ‘lkoB. ~yrIªa'v.NIh; Wnyxeäa;-l[; hx'úl.v.nI 
‘hc'r>p.nI Wnyheªl{a/ 

 Wcßb.Q'yIw> ~h,_yver>g>mi yrEä['B. ~YIßwIl.h;w> 
~ynIïh]Koh; ~h,²M'[iw> laeêr"f.yI 

`Wnyle(ae 

 
 
E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto 
vem do SENHOR nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os 
nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos 
levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco; 

• 13,4 

ynEïy[eB. rb"ßD"h; rv:ïy"-yKi( !KE+ tAfå[]l; lh'ÞQ'h;-
lk'( Wrïm.aYOw: 

`~['(h'-lk' 
 
 

Então disse toda a congregação que se fizesse assim; porque este negócio 
pareceu reto aos olhos de todo o povo. 
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1Cr 
 

• 28,8 

Wråm.vi Wnyheêl{a/ ynEåz>a'b.W ‘hw"hy>-lh;q. 
laeÛr"f.yI-lk' ynE“y[el. hT'[;w>û 

 #r<a'äh'-ta, ‘Wvr>yTi( ![;m;Ûl. ~k,_yhel{a/ 
hw"åhy> twOàc.mi-lK' Wvêr>dIw> 

`~l'(A[-d[; ~k,ÞyrEx]a; ~k,îynEb.li ~T,²l.x;n>hiw> 
hb'êAJh; 

 
 
Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do 
SENHOR, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os 
mandamentos do SENHOR vosso Deus, para que possuais esta boa terra, 
e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. 

• 29,1 

ABï-rx;B'( dx'²a, ynIïb. hmo’l{v. lh'êQ'h;-lk'l. 
‘%l,M,’h; dywIÜD" rm,aYO“w:  

 hr"êyBih; ‘~d"a'l. al{Ü yKiä hl'êAdg> hk'äal'M.h;w> 
%r"+w" r[;n:å ~yhiÞl{a/ 

`~yhi(l{a/ hw"ïhyl; yKiÞ 

 
 
DISSE mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem 
só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande; porque não 
é o palácio para homem, mas para o SENHOR Deus. 

• 29,10 

%Wr’B' dywI©D" rm,aYOæw: lh'_Q'h;-lK' ynEßy[el. 
hw"ëhy>-ta, ‘dywID" %r<b'Ûy>w: 

`~l'(A[-d[;w> ~l'ÞA[me Wnybiêa' laeär"f.yI ‘yhel{a/ 
‘hw"hy> hT'Ûa; 

 
 
Por isso Davi louvou ao SENHOR na presença de toda a congregação; e 
disse Davi: Bendito és tu, SENHOR Deus de Israel, nosso pai, de 
eternidade em eternidade. 
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• 29,20 – aqui aparecem duas vezes 

~k,_yhel{a/ hw"åhy>-ta, an"ß-Wkr>B") lh'êQ'h;-lk'l. 
‘dywID" rm,aYOÝw: 

 Ww°x]T;v.YI)w: WdôQ.YIw: ~h,êytebo)a] yheäl{a/ 
‘hw"hyl; lh'ªQ'h;-lk'( Wkår]b'y>w: 

`%l,M,(l;w> hw"ßhyl; 

 
 

Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao SENHOR vosso 
Deus. Então toda a congregação louvou ao SENHOR Deus de seus pais, 
e inclinaram-se, e prostraram-se perante o SENHOR, e o rei. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1,3 

~v'ä-yKi !A[+b.gIB. rv<åa] hm'ÞB'l; AMê[i lh'äQ'h;-
lk'w> ‘hmol{v. Wkªl.YEw: 

 hw"ßhy>-db,[,( hv,îmo hf'²[' rv<ïa] ~yhiêl{a/h'( 
‘d[eAm lh,aoÜ hy"©h' 

`rB")d>MiB; 

 
 

E foi Salomão, e toda a congregação com ele, ao alto que estava em 
Gibeom, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, 
servo do SENHOR, tinha feito no deserto. 

• 1,5 

~f'§ rWxê-!b, yrIåWa-!B, ‘lael.c;B. ‘hf'[' rv<Üa] 
tv,xoªN>h; xB;äz>miW 

`lh'(Q'h;w> hmoßl{v. Whveîr>d>YIw: hw"+hy> 
!K:åv.mi ynEßp.li 

 

 
13. 

• 6,3 (duas vezes) 

lae_r"f.yI lh;äq.-lK' taeÞ %r<b'§y>w: wyn"ëP'-ta, 
‘%l,M,’h; bSeÛY:w: 

`dme(A[ laeÞr"f.yI lh;îq.-lk'w> 
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2 Cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Então o rei virou o seu rosto, e abençoou a toda a congregação de Israel, e 
toda a congregação de Israel estava em pé. 

• 6,12 

`wyP'(K; froßp.YIw: lae_r"f.yI lh;äq.-lK' dg<n<ß 
hw"ëhy> xB;äz>mi ‘ynEp.li dmoª[]Y:w:) 

 
E pôs-se em pé, perante o altar do SENHOR, na presença de toda a 
congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. 

• 6,13 

vme’x' èhr"z"[]h' %AtåB. éWhnET.YIw:) tv,xoªn> 
rAYæKi hmoøl{v. hf'’['-yKi( 

 At=m'Aq vAlßv' tAMïa;w> ABêx.r" ‘tAMa; 
vmeÛx'w> AKªr>a' tAMøa; 

 laeêr"f.yI lh;äq.-lK' dg<n<… ‘wyK'r>Bi-l[; 
%r:Üb.YIw: wyl'ª[' dmoå[]Y:w: 

`hm'y>m")V'h; wyP'ÞK; froïp.YIw: 

 

Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal, de cinco côvados de 
comprimento, de cinco côvados de largura e de três côvados de altura, e a 
tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em 
presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o 
céu. 

• 7,8 

laeär"f.yI-lk'w> ‘~ymiy" t[;Ûb.vi ayhiøh; t[e’B' 
gx'h,û-ta, hmoål{v. f[;Y:åw: 

`~yIr")c.mi lx;n:ï-d[; tm'Þx] aAbïL.mi dao+m. lAdåG" 
lh'Þq' AMê[i 

 

E, assim, naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa por sete dias e 
todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de 
Hamate, até ao rio do Egito. 

• 20,5 

ynEßp.li hw"+hy> tybeäB. ~Øil;Þv'WrywI hd"²Why> 
lh;óq.Bi jp'ªv'Ahy> dmoå[]Y:w: 
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2 Cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

`hv'(d"x]h; rcEïx'h, 

 
 

E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do 
SENHOR, diante do pátio novo. 

• 20,14 

ywIßLeh; hy"±n>T;m;-!B, laeóy[iy>-!B, hy"n"B.û-!B, 
Why"³r>k;z>-!B, lae‡yzIx]y:w> 

`lh'(Q'h; %AtßB. hw"ëhy> x:Wrå ‘wyl'[' ht'Ûy>h' 
@s"+a' ynEåB.-!mi 

 
Então veio o Espírito do SENHOR, no meio da congregação, sobre 
Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, 
levita, dos filhos de Asafe 

• 23,3 

rm,aYOæw: %l,M,_h;-~[i ~yhiÞl{a/h' tybeîB. tyrI±B. 
lh'îQ'h;-lK' tro’k.YIw: 

`dywI)d" ynEïB.-l[; hw"ßhy> rB<ïDI rv<±a]K; 
%l{êm.yI ‘%l,M,’h;-!b, hNEÜhi ~h,ªl' 

 
 

E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus; e Joiada 
lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o SENHOR falou a 
respeito dos filhos de Davi. 

• 24,6 

T'v.r:äd"-al{) ‘[:WD’m; Alª rm,aYOæw: èvaroh' 
[d"äy"Ahyli( é%l,M,h; ar"äq.YIw: 

 hv,ämo ‘ta;f.m;-ta, ~Øil;ªv'Wrymi(W hd"äWhymi( 
aybiúh'l. ~YIëwIl.h;-l[; 

`tWd)[eh' lh,aoßl. lae_r"f.yIl. lh'ÞQ'h;w> hw"ëhy>-
db,[,( 

 
 

E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste dos 
levitas, que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo 
do SENHOR, ordenou à congregação de Israel, para a tenda do 
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2 Cr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

testemunho? 

• 28,14 

 hZ"ëBih;-ta,w> ‘hy"b.Vih;-ta, #Wlªx'h,( bzOæ[]Y:w:   

`lh'(Q'h;-lk'w> ~yrIßF'h; ynEïp.li 
 
 

Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos 
príncipes e de toda a congregação. 

• 29,23 

 %l,M,Þh; ynEïp.li taJ'êx;h;( yrEäy[if.-ta, ‘WvyGI’Y:w:   

`~h,(yle[] ~h,ÞydEy> Wkïm.s.YIw: lh'_Q'h;w> 

 
 

Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a 
congregação, e lhes impuseram as suas mãos. 

• 29,28 

 rrEêAvm. ryViäh;w> ~ywIëx]T;v.mi( ‘lh'Q'h;-lk'w> 

`hl'([oh' tAlïk.li d[;Þ lKo§h; Î~yrI+c.x.m;Ð 
¿~yrIc.cox]m;À tArßc.cox]h;w> 

 
E toda a congregação se prostrou, quando entoavam o canto, e as 
trombetas eram tocadas; tudo isto até o holocausto se acabar. 

• 29,31 

WvGOõ hw"ëhyl; ‘~k,d>y< ~t,ÛaLemi hT'’[; 
rm,aYO©w: WhY"÷qiz>xiy> ![;Y:“w:  

 ~yxiäb'z> ‘lh'Q'h; WaybiÛY"w: hw"+hy> tybeäl. 
tAdßAtw> ~yxiîb'z> Waybi²h'w> 

`tAl)[o bleÞ bydIîn>-lk'w> tAdêAtw> 

 
 
E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao 
SENHOR; chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do 
SENHOR. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos 
os dispostos de coração trouxeram holocaustos. 

• 29,32 

 èlh'Q'h; Waybiähe rv<åa] éhl'[oh' rP:ås.mi 
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2 Cr 
 
 
 
 
 
 
2 Cr 
 
 

yhiúy>w:  

 hw"ßhyl; hl'î[ol. ~yIt"+am' ~yfiäb'K. ha'Þme 
~yliîyae ~y[iêb.vi rq"åB' 

`hL,ae(-lK' 
 

 

E o número dos holocaustos, que a congregação trouxe, foi de setenta 
bois, cem carneiros, duzentos cordeiros; tudo isto em holocausto para o 
SENHOR. 

• 30,2 

 lh'ÞQ'h;-lk'w> wyr"²f'w> %l,M,óh; #[;’W"YIw:  

`ynI)Veh; vd<xoïB; xs;P,Þh; tAfï[]l; ~Øil'_v'WryBi 
 
 

Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes, e com toda a 
congregação em Jerusalém, para celebrarem a páscoa no segundo mês. 

• 30,4 

 ynEßy[eb.W %l,M,_h; ynEåy[eB. rb"ßD"h; rv:ïyYIw: 

`lh'(Q'h;-lK' 
 
 

E isto pareceu bem aos olhos do rei, e de toda a congregação. 

• 30,13 

vd<xoåB; tACßM;h; gx;î-ta, tAf±[]l; br"ê-~[; 
‘~Øil;’v'Wry> WpÜs.a'YE)w:  

`dao)m. broïl' lh'Þq' ynI+Veh; 

 
 

E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães 
ázimos, no segundo mês; uma congregação mui grande. 

• 30,17 

tj;äyxiv.-l[; ~YIùwIl.h;w> WvD"_q;t.hi-al{ rv<åa] 
lh'ÞQ'B; tB;îr:-yKi 

`hw")hyl; vyDIÞq.h;l. rAhêj' al{å ‘lkol. ~yxiªs'P.h; 

 
 
Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado; pelo 
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que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da páscoa por 
todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao SENHOR. 

• 30,23 

Wfï[]Y:)w: ~yrI+xea] ~ymiÞy" t[;îb.vi tAf§[]l; 
lh'êQ'h;-lK' ‘Wc[]W")YIw:  

`hx'(m.fi ~ymiÞy"-t[;b.vi 
 
 
E, tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros sete dias, 
celebraram ainda sete dias com alegria. 

• 30,24 (2x) 

t[;äb.viw> é~yrIP' @l,a,ä lh'øQ'l; ~yrI’he 
hd"Why>û-%l,m,( WhY"åqiz>xi yKiä 

 !acoßw> @l,a,ê ~yrIåP' ‘lh'Q'l; WmyrIÜhe 
~yrIúF'h;w> s è!aco ~ypiäl'a] 

`bro)l' ~ynIßh]ko WvïD>q;t.YI)w: ~ypi_l'a] tr<f,ä[] 

 
 
Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação mil novilhos e sete 
mil ovelhas; e os príncipes ofereceram à congregação mil novilhos e dez 
mil ovelhas; e os sacerdotes se santificaram em grande número. 

• 30,25 (2x) 

lh'ÞQ'h;-lk'w> ~YIëwIl.h;w> ‘~ynIh]Koh;w> 
hd"ªWhy> lh;äq.-lK' ŸWxåm.f.YIw:) 

 ~ybiÞv.AYh;w> laeêr"f.yI #r<a,äme ‘~yaiB'h; 
~yrIªGEh;w> lae_r"f.YImi ~yaiäB'h; 

`hd"(WhyBi 
 
 

E alegraram-se, toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, 
toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os 
estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. 

• 31,18 

lh'_q'-lk'l. ~h,ÞyteAnb.W ~h,îynEb.W ~h,²yven> 
~P'ój;-lk'B. fxeªy:t.hil.W 
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`vd<qo)-WvD>q;t.yI ~t'Þn"Wma/b, yKiî 
 
 
Como também conforme às genealogias, com todas as suas crianças, suas 
mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação. Porque com 
fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2,64 

 ~yIP:ßl.a; aABêrI [B;är>a; dx'_a,K. lh'ÞQ'h;-lK'  

`~yVi(vi tAaïme-vl{v. 

 
 

Toda esta congregação junta foi de quarenta e dois mil trezentos e sessenta 

• 10,1 

 lPeên:t.miW ‘hk,Bo AtêDow:t.hik.’W ‘ar"z>[, 
lLeÛP;t.hik.W  

 daoªm.-br: lh'äq' laeør"f.YImi wyl'’ae •WcB.q.nI 
~yhi_l{a/h' tyBeä ynEßp.li 

 `hk,b,(-hBer>h; ~['Þh' Wkïb'-yKi( ~ydIêl'ywI) 
‘~yvin"w> ~yviÛn"a] 

 
 

E ENQUANTO Esdras orava, e fazia confissão, chorando e prostrando-
se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande 
congregação, de homens, mulheres e crianças; pois o povo chorava com 
grande choro. 

• 10,8 

~ynIëqeZ>h;w> ‘~yrIF'h; tc;Û[]K; ~ymiªY"h; tv,l{åv.li 
aAbøy"-al{) rv,’a] •lkow> 

`hl'(AGh; lh;îQ.mi ldEÞB'yI aWhïw> Av=Wkr>-lK' 
~r:Þx\y" 

 
 

E que todo aquele que em três dias não viesse, segundo o conselho dos 
príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria 
separado da congregação dos do cativeiro. 
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Esd 

• 10,12 

Î^ïr>b'd>KiÐ ¿^yr<b.dIK.À !KE± lAd+G" lAqå 
Wrßm.aYOw: lh'²Q'h;-lk'( Wnõ[.Y:)w: 

`tAf)[]l; WnyleÞ[' 
 
 

E respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: Assim seja, 
conforme às tuas palavras nos convém fazer 

• 10,14 

rv<åa] Ÿlkoåw> lh'úQ'h;-lk'l.( WnyrEf'û an"å-
Wdm.[]y:)  

 ~h,²M'[iw> ~ynIëM'zUm. ~yTiä[il. ‘aboy" ‘tAYrIk.n" 
~yviÛn" byviúhoh; WnyrEª['B, 

 WNM,êmi ‘Wnyhe’l{a/-@a; !ArÜx] byviúh'l. d[;û 
h'yj,_p.vow> ry[iÞw" ry[iî-ynEq.zI 

`hZ<)h; rb"ïD"l; d[; 

 
 

Ora, ponham-se os nossos líderes, por toda a congregação sobre este 
negócio; e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres 
estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada 
cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso 
Deus, por esta causa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne 
 
 
 
 
 

• 5,13 

•vyaih'-lK'-ta, ~yhi¡l{a/h'( r[Eán:y> hk'K'ä 
hr"‡m.aow") yTir>[;ªn" ynIåc.x'-~G:   

 hy<ïh.yI hk'k'²w> A[êygIymiäW ‘AtyBemi hZ<©h; 
rb"åD"h;-ta, ~yqiøy"-al{) rv,’a] 

 f[;Y:ïw: hw"ëhy>-ta, ‘Wll.h;y>w:) !meªa' lh'øQ'h;-
lk'( Wr’m.aYOw: qrE_w" rW[ßn" 

`hZ<)h; rb"ïD"K; ~['Þh' 
 
 

Também sacudi as minhas vestes, e disse: Assim sacuda Deus todo o 
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Ne 

homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e 
assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém! E 
louvaram ao SENHOR; e o povo fez conforme a esta palavra. 

• 7,66 

`~yVi(viw> tAaïme-vl{v. ~yIP:ßl.a; aABêrI [B;är>a; 
dx'_a,K. lh'ÞQ'h;-lK' 

 
 

Toda esta congregação junta foi de quarenta e dois mil, trezentos e 
sessenta 

• 8,2  

vyaiäme ‘lh'Q'h; ynEÜp.li hr"úATh;-ta,( !heKoh;û 
ar"äz>[, aybiäY"w: 

`y[i(ybiV.h; vd<xoïl; dx'Þa, ~AyðB. [:mo+v.li !ybiäme 
lkoßw> hV'êai-d[;w> 

 
 

E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de 
homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com 
entendimento, no primeiro dia do sétimo mês. 

• 8,17 

ètAKSub; Wbåv.YEw: étAKsu ŸybiîV.h;-!mi ~ybi’V'h; 
lh'Q'h;û-lk'( Wfå[]Y:)w: 

 ~AYæh; d[;Þ laeêr"f.yI ynEåB. ‘!Ke !Wnð-!Bi 
[:Wv’yE •ymeymi Wf‡['-al{) yKiä 

`dao)m. hl'îAdG> hx'Þm.fi yhiîT.w: aWh+h; 

 
 

E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e 
habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, 
desde os dias de Josué, filho de Num, até àquele dia; e houve mui grande 
alegria 

• 13,1 

bWtåK' ‘ac'm.nIw> ~['_h' ynEåz>a'B. hv,Þmo 
rp,seîB. ar"²q.nI aWhªh; ~AYæB;  

`~l'(A[-d[; ~yhiÞl{a/h' lh;îq.Bi ybi²a'moW ynIôMo[; 
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aAb’y"-al{ rv,a]û ABê 

 
 

NAQUELE dia leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo; e achou-
se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na 
congregação de Deus 

 

 

No cronista a palavra Qahal é carregada com a noção de que o povo precisa 
retomar sua fidelidade a Deus, afastar-se de tudo o que pode romper essa aliança. O 
apego à Lei evidencia-se e torna o projeto de reconstrução de Jerusalém, do Templo 
e da espiritualidade frequentes. 
 
 
Qahal e o profetismo 
 
 

Passos a apresentar, agora, a visão dos profetas em relação à Qahal. Eles 
empregam o vocábulo um total de 22 vezes, das quais a maioria no profeta Ezequiel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 16,40 

 !b,a'_B' %t"ßAa Wmïg>r"w> lh'êq' ‘%yIl;’[' 
WlÜ[/h,w> 

`~t'(Abr>x;B. %WqßT.biW 

 

Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te 
traspassarão com as suas espadas. 

• 17,17 

hm'êx'l.MiB; ‘h[or>p; AtÜAa hf,’[]y: br"ª lh'äq'b.W 
lAdøG" lyIx;’b. •al{w> 

`tAB)r: tAvïp'n> tyrIßk.h;l. qyE+D" tAnæb.biW 
hl'Þl.so %Poðv.Bi 

 
 

E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, 
fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando 
baluartes, para destruir muitas vidas. 

• 23,24 

‘!gEm'W hN"Üci ~yMiê[; lh;äq.biW ‘lG:l.g:w> 
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Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bk,r<Û !c,hoû %yIl;‡[' Wab'äW  

 %Wjßp'v.W jP'êv.mi ‘~h,ynEp.li yTiÛt;n"w> bybi_s' 
%yIl:ß[' Wmyfiîy" [b;êAqw> 

`~h,(yjeP.v.miB. 
 

E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos; e 
se colocarão contra ti em redor com paveses, e escudos e capacetes; e 
porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. 

• 23,46 

 ‘~h,yle[] hleÛ[]h; hwI+hy> yn"ådoa] rm:ßa' hKoï 
yKi² 

`zb;(l'w> hw"ï[]z:l. !h<ßt.a, !toðn"w> lh'êq' 
 

Porque assim diz o Senhor DEUS: Farei subir contra elas uma multidão, e 
as entregarei ao desterro e ao saque. 

• 23,47 

 !h<ßt.Aa arEîb'W lh'êq' ‘!b,a,’ !h<ïyle[] Wm’g>r"w> 

`Wpro)f.yI vaeîB' !h<ßyTeb'W Wgroêh]y: 
‘~h,yteAn*b.W ~h,ÛynEB. ~t'_Abr>x;B 

 

E a multidão as apedrejará, e as golpeará com as suas espadas; eles a seus 
filhos e a suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. 

• 26,7 

 rcoª-la, aybiäme ynIôn>hi hwIëhy> yn"ådoa] ‘rm;a' 
hkoÜ yKiä   

 bk,r<îb.W sWs±B. ~yki_l'm. %l,m,ä !ApßC'mi lb,²B'-
%l,m,( rC:ôar<d>k;Wbn> 

`br"(-~[;w> lh'îq'w> ~yviÞr"p'b.W 

 

Porque assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu, desde o norte, trarei contra 
Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, e com 
carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. 

• 27,27 

%yIl"+b.xow> %yIx:ßL'm; %be§r"[]m; 
%yIn:ëAbz>[iw> ‘%nEAh  
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Ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %Teøm.x;l.mi yve’n>a;-lk'w> %ber"[]m;û 
ybeär>[ow>) $qEåd>bi yqEåyzIx]m; 

 ~AyàB. ~yMiêy: bleäB. ‘WlP.yI %keêAtB. rv<åa] 
‘%leh'q.-lk'b.W %B'ª-rv,a] 

`%TE)l.P;m; 

 
 

As tuas riquezas, as tuas feiras, e tuas mercadorias, os teus marinheiros, os 
teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus 
negócios, e todos os teus soldados, que estão em ti, juntamente com toda a 
tua companhia, que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da 
tua queda, 

• 27,34 

%bEïr"[]m; ~yIm"+-yQem;[]m;(B. ~yMiÞY:mi 
tr<B,îv.nI t[e²  

`Wlp'(n" %kEïAtB. %lEßh'q.-lk'w> 

 
No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das 
águas, caíram, no meio de ti, os teus negócios e toda a tua companhia. 

• 32,3 

lh;Þq.Bi yTiêv.rI-ta, ‘^yl,’[' yTiÛf.r:p'W hwIëhy> 
yn"ådoa] ‘rm;a' hKoÜ 

`ymi(r>x,B. ^Wlß[/h,w> ~yBi_r: ~yMiä[; 

 
 

Assim diz o Senhor DEUS: Portanto, estenderei sobre ti a minha rede 
com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. 

• 32,22 

 wyt'_rob.qi wyt'ÞAbybi(s. Hl'êh'q.-lk'w> ‘rWVa; 
~v'Û 

`br<x'(B, ~yliÞp.NOh; ~yliêl'x] ~L'äKu 

 
| 

 

Ali está Assur com toda a sua multidão; em redor dele estão os seus 
sepulcros; todos eles mortos, abatidos à espada. 
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Ez 

• 32,23 

 yhiäy>w: rAbê-yteK.r>y:B. ‘h'yt,’rob.qi WnÝT.nI 
rv,’a] 

 br<x,êB; ~yliäp.nO ‘~ylil'x] ~L'ÛKu Ht'_r"buq. 
tAbßybis. Hl'êh'q. 

`~yYI)x; #r<a,îB. tyTiÞxi Wnðt.n"-rv,a] 

 
 

Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua 
multidão está em redor do seu sepulcro; todos eles mortos, abatidos à 
espada; os que tinham causado espanto na terra dos viventes. 

• 38,4 

‘^t.Aa •ytiaceAhw> ^yy<+x'l.Bi ~yxiÞx; yTiît;n"w> 
^yTiêb.b;Avåw> 

 lh'îq' ~L'êKu ‘lAlk.mi yveÛbul. ~yviªr"p'W ~ysiäWs 
^l,øyxe-lK'-ta,w> 

`~L'(Ku tAbßr"x] yfeîp.To !gEëm'W hN"åci ‘br" 

 

E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo 
o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande 
multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada; 

• 38,7 

~yliäh'q.NIh; ^l<ßh'q.-lk'w> hT'§a; ^êl. !kEåh'w> 
‘!Kohi 

`rm")v.mil. ~h,Þl' t'yyIïh'w> ^yl,_[' 
 
 

Prepara-te, e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se 
reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. 

• 38,13 
 

 ‘h'yr<’piK.-lk'w> vyviÛr>t; yrE’x]sow> !d"d>Wû 
ab'‡v.   

 T'l.h;äq.hi zB;Þ zboïl'h] ab'ê hT'äa; ‘ll'v' ll{Üv.lih] 
^êl. Wråm.ayO 
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 ll'îv' ll{ßv.li !y"ën>qiw> hn<åq.mi ‘tx;q;’l' bh'ªz"w> 
@s,K,ä Ÿtafeäl' ^l<+h'q. 

 `lAd)G" 

Sebá e Dedã, e os mercadores de Társis, e todos os seus leõezinhos te 
dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para 
arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os 
bens, para saquear o grande despojo? 
 

• 38,15 

%T"+ai ~yBiÞr: ~yMiî[;w> hT'§a; !Apêc' 
yteäK.r>Y:mi ‘^m.Aq)M.mi t'ab'ÛW 

`br"( lyIx:ïw> lAdßG" lh'îq' ~L'êKu ‘~ysiWs ybeÛk.ro 

 
Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, 
montados todos a cavalo, grande ajuntamento, e exército poderoso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 26,17 

 Wrêm.aYOæw: #r<a'_h' ynEßq.ZImi ~yviên"a] 
WmqUåY"w:  

`rmo*ale ~['Þh' lh;îq.-lK'-la, 
 
 

Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra, e 
falaram a toda a congregação do povo, dizendo [...] 

• 31,8 

 é~yTic.B;qiw> !Apªc' #r<a,äme ~t'øAa aybi’me 
•ynIn>hi   

 lAdßG" lh'îq' wD"_x.y: td<l,ÞyOw> hr"îh' x:SeêpiW 
rWEå[i ~B'… è#r<a'-yteK.r>Y:mi 

`hN"hE) WbWvïy" 

 
 

Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da 
terra; entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto 
juntamente; em grande congregação voltarão para aqui. 
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Jr • 44,15 

‘~h,yven> tArÜJ.q;m.-yKi( ‘~y[id>YO*h; 
~yviÛn"a]h'-lK' Why"©m.r>yI-ta,( Wnæ[]Y:w: 

 lAd+G" lh'äq' tAdßm.[oh' ~yviîN"h;-lk'w> ~yrIêxea] 
~yhiäl{ale 

`rmo*ale sArït.p;B. ~yIr:ßc.mi-#r<a,(B. ~ybiîv.YOh; 
~['²h'-lk'w> 

 
 

Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas 
mulheres queimavam incenso a Deuses estranhos, e todas as mulheres que 
estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que 
habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo 

• 50,9 

 lb,øB'-l[; hl,’[]m;W •ry[ime yki‡nOa' hNEåhi yKiä  

 dke_L'Ti ~V'Þmi Hl'ê Wkr>["åw> !Apêc' #r<a,äme 
‘~ylidoG> ~yIÜAG-lh;q. 

`~q")yrE bWvßy" al{ï lyKiêv.m; rABægIK. ‘wyC'xi 
 

Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma 
congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra 
ela; dali será tomada; as suas flechas serão como as de valente herói, 
nenhuma tornará sem efeito. 

 

 
 
Lam 
 
 
 

• 1,10 

WaB'ä ‘~yIAg ht'Ûa]r"-yKi( h'yD<_m;x]m;-lK' l[;Þ 
rc'ê fr:P'ä ‘Ady"  

 `%l") lh'ÞQ'b; Waboïy"-al{ ht'yWIëci rv<åa] 
Hv'êD"q.mi 

 

Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela; 
pois ela viu entrar no seu santuário os gentios, acerca dos quais mandaste 
que não entrassem na tua congregação. 

 

 
 
 

• 2,16 

 ‘Wps.ai ~ynIëqez> Wcåb.qi ‘lh'q' WvÜD>q; ~['ú-
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Joel 

Wps.ai 
`Ht'(P'xume hL'Þk;w> Arêd>x,me( ‘!t'x' aceÛyE 

~yId"+v' yqEßn>yOw> ~yliêl'A[) 

 
Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai 
as crianças, e os que mamam; saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do 
seu aposento. 

 

 
 
Miq 

• 2,5   
 

 lh;Þq.Bi lr"_AgB. lb,x,Þ %yliîv.m; ^êl. hy<åh.yI)-al{) 
‘!kel'  

`hw")hy> 

Portanto, não terás tu na congregação do SENHOR quem lance o cordel 
pela sorte. 

 

 

Conclusão 
 
 
O Antigo Testamento é rico em apresentar a palavra Qahal, porém, a 

ausência dele também pode ser tão ou mais significativa que o emprego dela. 
Quanto a palavra Qahal no AT, os sentidos mudam ao longo do tempo e 
dependendo do grupo que a produz: deuteronomista, profético, sacerdotal, e as 
mulheres autoras dos Meguillot (Rt, Lm, Qo, Ct, Est). Em muitos casos não se usa a 
palavra em si, mas as perspectivas são bem diferentes. Um grande divisor de água é 
o segundo e terceiro Isaias, quando o conceito de grupo fechado é "arrebentado" (Is 
63,15-16). 

  
Em resumo, nos escritos do Pentateuco, a palavra Qahal aparece ora 

abrangendo todo o povo de Israel, ora restringindo-se a certos grupos. A isso se 
deve o fato da mão sacerdotal que relê os textos e os modifica de acordo com sua 
ideologia posterior. 

 
Já a literatura Deuteronomista evidencia a Qahal como todo o povo de 

Israel. Ela volta-se para o povo como aqueles aos quais Deus falou e os convidou 
para viverem em sua escuta.  
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Nos escritos Sapienciais a palavra Qahal parece evocar todo o povo a um 
grande louvor cósmico, bem como a comunidade de Israel personifica a sabedoria 
da vida.  

 
No Profetismo, a Qahal parece ir já ganhando dimensões paradoxais. Ao 

mesmo tempo em que ela parece ir apresentando traços de universalidade, ganha 
acentos de denúncia cúltica e de prescrição ritualística, associada ao código de 
pureza. 

 
Por sua vez, os escritos do Cronista dão o toque na reconstrução da 

identidade do povo de Israel estabelecendo a Qahal como critério dos instrumentos 
da Lei e do Templo. A Qahal, no cronista, pode ser vista como um meio eficaz para 
fazer surgir um novo povo, provado e comprovado pela casta sacerdotal.  

 
Rute (1,16) manifesta na frase “teu povo, meu povo” qual o caminho que se 

vai seguindo até poder manifestar a Qahal no percurso bíblico.  
 
Em Neemias 10,28 “teu povo” passa a ser todos os que se tinham separado 

dos povos das terras para a lei de Deus. Certamente existe, nesse caso, uma forte 
circunscrição da palavra. Pode-se dizer que a palavra qahal é carregada com fortes 
tintas ideológicas a fim de ratificar os interesses daqueles que voltavam do exílio e, 
de forma consequente, utilizada contra todos aqueles que haviam permanecido na 
terra.  
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