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Resumo: 
Tradução direta do latim eclesiástico para o português da genealogia de Set, filho de 
Adão e Eva presente nas primeiras páginas do códice iluminado Commentarium in 
Apocalipsin, escrito em 1047, pelo Beato de Liébana, sob encomenda dos reis de 
Leão e Castela, Fernando I e D. Sancha. O códice do qual extraio a genealogia de 
Set, foi escrito pela primeira vez no séc. VIII, por um monge hispânico, Beato de 
Liébana, que vivia em um mosteiro cântabro, situado ao Norte da Península Ibérica. 
A obra que é nossa fonte de pesquisa apresenta-se em letra manuscrita visigótica, 
em latim eclesiástico, portanto temos um documento cristão do século XI. 
Palavras-chave: 
Genealogia; Apocalipse; latim eclesiástico. 
 
Abstract: 
Direct translation from ecclesiastical Latin to Portuguese of Set’s genealogy, son of 
Adam and Eve present on the pages from illuminated codex Commentarium in 
Apocalipsin (1047), written in 1047, by Beatus of Liébana, commissioned by king 
Fernando I and queen Sancha of Leon and Castilla. The codex of which I use Set’s 
genealogy, was written for the first on the VIII century, by the Hispanic monk, 
Beatus of Liébana, who lived in a monastery in the North of the Iberian Peninsula. 
This work which we use as a source of research is shown in visigotic capital letters, 
in ecclesiastical Latin, thus we have a XI century Christian document.  
Keywords: 
Genealogy; Apocalypse; eclesiastical latin. 
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1. Introdução 
 
 

O códice, Commentarium in Apocalipsin, do qual extraio a genealogia de Set, 
filho de Adão e Eva, foi escrito pela primeira vez no séc. VIII, por um monge 
hispânico, Beato de Liébana, que vivia em um mosteiro cântabro, situado ao Norte 
da Península Ibérica. A obra que é nossa fonte de pesquisa foi encomendada em 
1047 pelos reis cristãos, Fernando I e D. Sancha, reis de Leão e Castela. Este 
documento apresenta-se em letra manuscrita visigótica, em latim eclesiástico, 
portanto temos um documento cristão do século XI. 

O interesse por esta obra se explica pelo fato de que tal códice ganhou 
notada importância na Alta Idade Média e durante os séculos seguintes por suas 
fortes descrições e atraentes simbolismos relacionados ao Apocalipse. Sua 
linguagem apocalíptica vinculada ao Anticristo foi muito importante para os escritos 
patrísticos e para as homilias no medievo. Para a realização deste estudo utilizamos 
o fac-símile disponível na Biblioteca Nacional da Espanha, em formato digital2.  

Esta obra divide-se em 12 livros, contendo inicialmente 24 tábuas 
genealógicas dos ascendentes de Cristo, 116 iluminuras dispostas ao longo do texto, 
ora em página inteira, ora em meia página, ora em página dupla, seu conteúdo 
estende-se por 635 páginas cujo texto está disposto em duas colunas por página.   

Algumas das cópias incluem também outros textos. As várias edições desta 
obra, encontradas em diversas bibliotecas do mundo, foram escritas em épocas 
diferentes e respondem a um modelo pictórico que tem origem hispana e norte-
africana, suas imagens demonstram influências carolíngias, islâmicas e irlandesas. 

 

2. Contexto de produção 

 

Uma característica inovadora para a época, presente na obra, Commentarium in 
Apocalipsin (1047), são as ilustrações que acompanham todo o desenrolar do tema 
apocalíptico, o que não se via nas Bíblias até então (Klein, 1992). 

Nesse contexto, a encomenda do códice iluminado (1047) testemunha o que 
Bloch (1998: 107) chama de “prazer universal” de contar ou a ouvir contar, pelo 
fato de que o texto escrito pelo Beato de Liébana era lido e ouvido pelos cristãos. 
Além disso, o texto contém histórias consideradas universais, como as histórias dos 
povos da Judeia, a história do dilúvio, a história de Davi, a história de Daniel e 

                                                           
2 Este códice está disponível on-line no endereço http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1806167 ou na 
http://www.wdl.org/pt/. Acesso em 18/agosto/2013. 
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muitas outras histórias bíblicas somadas ao conteúdo apocalíptico que é o tema 
universal e central do texto. 

O códice estudado se insere no que Aurell (2013: 95) afirma  

 
“La desaparición de los últimos grandes historiadores eclesiásticos, como 
Isidoro de Sevilla (636) y Beda el Venerable (735), propicia el periodo 
considerado propiamente como ‘historiografía medieval’, que se extiende 
desde el periodo clásico carolingio (siglo IX) hasta los albores del 
Renacimiento (siglo XV). Durante este tiempo se practican los géneros 
que se habían desarrollado em siglos anteriores, como los anales, las 
crónicas y las biografías, pero se incorporan también otros nuevos como 
las genealogías, los testimonios de cruzadas y las autobiografías” 

 

O texto escrito pelo Beato marcou profunda e duradouramente a cultura 
eclesiástica medieval, notadamente da Península Ibérica. Seus ‘Comentários’ 
ecoaram nas visões sobre a história, na teologia da salvação e na eclesiologia 
partilhada por bispos e monges ibéricos por inúmeras gerações. Sua obra é 
diretamente constitutiva do que se pode chamar de tradição cristã e seus ecos 
podem ser encontrados, inclusive, no Novo Mundo.  

O Commentarium in Apocalipsin se insere na historiografia medieval como um 
códice que se caracteriza por sua identidade e por sua função social e política e 
como diz Aurell (2013: 97) “por su tendencia a la moralización por su continua remisión al 
presenteísmo”. 

Nesse sentido o mesmo autor (2013: 102) afirma que 

 
“La trascendencia de la historiografía medieval viene em buena medida 
determinada por el peso que posee la tradición em esse periodo, en el 
que cada modificación del presente debía ser confrontada com la 
tradición recibida del pasado. La realidad del presente y los planes de 
fututo se basaban em la fundación del pasado. En este contexto, la 
intencionalidad y la función dela historiografía es clara: fundir en una 
misma realidad el pasado y el presente, la tradición y la innovación, las 
viejas y las nuevas formas de gobierno.” 

 

Em 1995, um grupo de estudiosos do Beato (Hernandez, Echegaray, 
Freeman, Soto) publicou uma obra bilíngue, aliás, única, do Commentarium in 
Apocalipsin, uma versão latino-espanhola acompanhada de estudos introdutórios e 
notas. Sabendo-se que há apenas esta obra traduzida em espanhol hodierno e não 
havendo obra de tal vulto publicada em português, nem na Europa e nem no Brasil 
é que realizamos, durante o doutoramento, a leitura e a transcrição integral da obra 
manuscrita em latim, mas optamos por traduzir para o português apenas as sessenta 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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primeiras páginas, pois as páginas seguintes já foram transcritas e traduzidas pelo 
grupo de pesquisadores espanhóis citados.   

Bem como afirma Collins (2010: 46) “devemos também assinalar que um 
texto permanece existindo e pode ser reutilizado em vários contextos em ocasiões 
diferentes” é o que podemos perceber no caso do códice por nós aqui estudado. 
Escrito pela primeira vez no século VIII e encomendado novamente no século XI, 
em circunstâncias de produção bem diferentes das quais havia sido escrito pela 
primeira vez, o códice reutiliza a tradição apocalíptica em favor do reinado cristão 
de Fernando I e D. Sancha, em 1047. 

A escolha pelo manuscrito que se encontra na Biblioteca Nacional de Madri 
justifica-se pelo fato de ser esta a mais importante de todas as cópias espalhadas por 
bibliotecas do mundo inteiro, a sua importância se dá pelo fato de que este códice é 
considerado o mais valioso dentre os 35 exemplares sobreviventes da referida obra. 

O principal argumento para a escolha do códice em questão está relacionado 
ao fato de que este códice, conhecido por hispanistas como ‘Beato de Fernando I y 
Doña Sancha’ (também chamado Beato Facundo ou J de Neuss) seria já plenamente 
românico e incluso no período proto-gótico – séculos XI e XII – considerado o 
mais interessante do ponto de vista histórico e artístico (Araguz; Martinez, 2003). 

Segundo Araguz e Martínez (2003: 55-6) as fascinantes visões apocalípticas 
foram motivo de inspiração para os monges artistas que ao longo de cinco séculos 
criaram e recriaram suas escrituras e imagens que se cristalizaram nas bases da arte 
medieval e, sobretudo românica. O estilo plano, colorido e abstrato dessas 
iluminuras conferiu um ar inusitado de modernidade a estes códices. Os Beatos dos 
séculos IX-XI pertencem ao período hispano-visigótico e são os mais interessantes 
do ponto de vista histórico e artístico.  

Os mesmos autores (2003: 55-6) ainda afirmam que 

 
“Los beatos son, pues las copias iluminadas del Comentario al 
Apocalipsis de Beato de Liébana. No ay ninguna otra obra altomedieval 
hispana ricamente ilustrada como este conjunto de códices, [...] cada 
beato suele tener un centenar de miniaturas – y calidad de las 
ilustraciones, que se difundieron ampliamente durante más de cinco 
siglos. Sus imágenes dieron lugar, según Umberto Eco, a las mas 
prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia del arte 
occidental” 

 

Entendendo que os Beatos serviram de modelo para artistas que esculpiram e 
pintaram murais de igrejas românicas e posteriormente góticas é que concentramos 
nossos esforços na pesquisa do doutorado para adentrarmos ao mundo beatense. 
Propomo-nos, então, a estudar o Beato, tanto pelo seu conteúdo simbólico-
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doutrinal como pela sua estética muito adequada à mentalidade medieval, ávida de 
signos transcendentes e de sua necessidade em evadir-se das tentações terrenas 
através deste simbolismo verbal e imagético. Análise que também nos faz buscar as 
relações de poder entre aristocracia, monarquia, Igreja e não cristãos, muçulmanos e 
judeus, presentes na Península Ibérica, no século XI. Mas este artigo apresenta 
apenas um recorte da referida pesquisa, uma tradução de um dos fólios do códice 
estudado. 

Acreditamos que o códice estudado serviu muito mais como um instrumento 
de poder e persuasão política do que como afirma Parmegiani (2014: 40) “enquanto 
objeto ou discurso, circulou em toda sociedade, e a maneira como as partes 
envolvidas no processo perceberam, manipularam, ou seja, apropriaram-se do 
material cultural”. A autora defende a tese de que havia uma preocupação com as 
formas, circunstâncias e modalidades em que o Commentarium in Apocalipsin circulou 
e foi lido e de como isso influenciou os clérigos e ainda no papel do códice para a 
evangelização. Em contrapartida defendo a tese de que havia algo mais sutil e 
elaborado, no que concerne às relações mentais, que era o propósito pelo qual 
Fernando I utilizou o referido códice em um jogo persuasivo que passava pela 
religião e culminava na política e portanto, na disputa territorial existente na 
Península Ibérica do séc. XI. 

A temática das ilustrações que compõem a obra constitui um suporte 
argumental da religiosidade do período Românico – séculos XI e XII – incluindo 
temas que perduraram até a chegada do Gótico. 

A respeito das tábuas genealógicas de Cristo, dispostas nas vinte e quatro 
primeiras páginas do códice aqui estudado, faz-se necessário frisar que nenhum dos 
trabalhos lidos e pesquisados, por nós, até o momento fazem menção às ditas 
tábuas, apenas a dissertação de mestrado de Thiago José Borges, trabalho 
apresentado ao Departamento de História da Universidade de Lisboa, em 2010, é 
que faz uma breve citação, afirmando que as tábuas genealógicas de Cristo, 
presentes no Comentário ao Apocalipse do Beato de Liébana destinam-se à 
representação das seis idades da Terra, expondo de forma esquemática toda a 
genealogia da humanidade desde Adão e Eva até o nascimento de Cristo, 
reforçando uma ascendência sagrada.  

Bloch (1998: 157) afirma que “o período que assistiu o florescimento das 
relações de proteção e de subordinação pessoais, características do estado social a 
que chamamos feudalismo, foi igualmente marcado por um verdadeiro 
estreitamento dos laços de sangue”. É nesse sentido que interpretamos a existência 
das tábuas genealógicas presentes no códice estudado como uma representação da 
dinastia de Fernando I e D. Sancha (1037-1065). 

No tocante ao aspecto genealógico presente no Commentarium in Apocalipsin 
(1047) não podemos deixar de levar em conta a importância das genealogias para as 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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relações de poder, no sentido de que trabalhamos com uma fonte eclesiástica que 
apresenta uma estrutura de linhagem – estrutura de parentesco – o que nos remete à 
mudança social que ocorria na Europa Medieval. 

Sobre as genealogias Aurell (2013: 111) diz:  

 
“El segundo gran género típicamente medieval son las genealogías. 
Establecidas como líneas sucesorias de los grandes linajes, actúan como 
metáforas conceptuales con una estructura narrativa muy sencilla per 
tremendamente eficaz desde el punto de vista de las legitimaciones 
políticas” 

 

De acordo com Duby (1989: 61-2) “as estruturas de parentesco [...] 
modificaram-se aparentemente, durante o século XI, no sentido de um 
estreitamento progressivo da solidariedade de linhagem”. Para o autor, havia uma 
grande influência na hereditariedade das famílias que possuíam castelos mais fortes e 
que “evocavam as raízes mais prestigiosas da ascendência ou os que manifestavam 
um parentesco com as mais gloriosas linhagens da região”. O que depreendemos 
desta informação é que ao lançar mão das genealogias de Set, filho de Adão e Eva, 
como no fólio exemplificado a seguir, os reis Fernando I e D. Sancha metaforizam 
uma linhagem gloriosa e santificada para a exaltação do seu próprio reinado. 

Duby (1989: 69) aponta ainda para o fato de que, no século XI, ocorreu 
“uma modificação das estruturas familiares na aristocracia”, aventando “a hipótese 
de uma cristalização progressiva das relações de parentesco em dinastias 
patrilineares, em linhagens” o que ao longo dos anos, entre os séculos XI e XII, 
progressivamente fortaleceu as solidariedades de sangue em face à herança.  

Assim, os esquemas de linhagens dispostos no códice iluminado, dos quais 
tomei, como exemplo, a linhagem de Set, filho de Adão e Eva nos serve como 
exemplo do que a partir do século XI começou a se firmar, como aponta Duby 
(1989: 77) “uma tendência das linhagens familiares a cristalizar-se em torno de um 
único tronco, de um eixo, onde, parece, os filhos se sucedem por ordem de 
primogenitura”.  

 
3. Sobre a tradução 

 
 
Para o trabalho de tradução, consultamos Spalding (1969) e Torrinha. Antes 

de mais nada temos que ter consciência de que o latim eclesiástico se diferencia do 
latim clássico, pois segundo Bassetto (2001: 172), temos: 
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“Caracteriza-se como herdeiro do literário no que ele tinha de mais útil 
ou necessário para a expressão da nova mentalidade cristã, com fonética 
e estrutura um tanto diversa da língua literária antiga, além de 
enriquecido pela contribuição grega e popular. Adotado pela Igreja, em 
substituição ao grego, desde fins do século II, sob o Papa Vítor I, esse 
latim é a língua do culto, das escolas, da teologia, da filosofia, do direito, 
da ciência e da literatura até a Renascença, ainda que passe a sofrer a 
concorrência das línguas românicas nos últimos séculos” 

 

É importante verificar de que variedade linguística do latim estamos tratando. 
No caso do códice estudado, Commetarium in Apocalipsin (1047), sendo uma fonte 
eclesiástica como foi explicitada no início deste trabalho, atentamos para o fato de 
que estamos lidando com a língua oficial da Igreja, uma língua de caráter técnico e 
religioso. 

No que se refere à morfologia e à sintaxe, Bassetto (2001: 175) nos lembra 
que dificilmente conseguiremos apontar diferenças entre o latim eclesiástico e o 
vulgar, por exemplo, que era o latim falado pelo povo, afirmando que o cristianismo 
não alterou a língua falada pelo povo, mas sim a mentalidade e a cosmovisão e 
portanto o modo de expressar a nova realidade “mais com um léxico adequado do 
que com novas estruturas morfológicas ou sintáticas”.    

Para finalizar, falemos um pouco sobre o trabalho do tradutor que é por sua 
vez aquele que se preocupará em tornar inteligível, ou mesmo interpretável uma 
língua. Vale lembrar que o tradutor privilegia a fidedignidade textual, coisa nada fácil 
durante o transcurso da etapa de tradução que é por sua vez a transposição de uma 
língua a outra por meio da interpretação do tradutor. 

Nesse sentido, Robinson (2002: 21) diz que temos tipos de fidedignidade 
textual e uma delas é o ‘estrangeirismo’ do qual “a tradução é bem fluente, mas tem 
um toque ligeiramente estrangeiro. Quem lê percebe que é tradução, e não uma obra 
original”.  

Dessa forma, o tradutor procura por sinônimos que melhor expressem o 
texto original de acordo com o contexto, lança mão de dicionários variados, de 
obras de referência, consulta gramáticas, analisa a estrutura sintática, os campos 
semânticos e a pragmática cultural, portanto, o trabalho do tradutor é 
multidisciplinar. 

Lembrando que não sou tradutora teórica e nem pretendo teorizar sobre ‘a 
tradução’, sou professora de latim e doutoranda em história e é nesse campo que 
faço do meu trabalho de tradução um exaustivo trabalho de investigação e 
interpretação para que o resultado seja mais próximo possível, mesmo que de forma 
artificial, do original. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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Acredito que traduzir é interpretar através de lentes opacas o texto do outro, 
de outra época que não a minha. Tenho exata certeza que mesmo após o final do 
trabalho de tradução, o texto não esteja totalmente pronto, meu desejo é que outros 
leitores possam continuar a leitura que ora foi iniciada por mim, propondo outras 
possíveis construções textuais. 

A tradução apresentada neste trabalho se serve da seguinte metodologia: para 
a edição do manuscrito, no caso das tábuas genealógicas, adotamos a indicação de 
número-letra para indicar a sequência genealógica, tendo em vista a disposição do 
conteúdo que não é justa-linear;  optamos pelo desmembramento das fronteiras de 
palavras que se encontram unidas no manuscrito; mantivemos as abreviaturas; no 
caso da edição do texto manuscrito em escrita visigótica, em latim eclesiástico, 
optou-se pela tradução modernizada, buscando referências nos antropônimos e 
topônimos apresentados na Bíblia de Jerusalém; utilizamos barra inclinada durante a 
transcrição em latim para delimitar a quebra de linha do texto; durante a tradução a 
indicação de quebra de linha foi suprimida para dar linearidade ao texto; a edição 
está disposta no formato latim>português. 

Justificamos a opção pela edição justa-linear do texto que não se apresenta 
desta forma, pelo simples fato de que o leitor não especializado possa consultar o 
original caso queira, caso contrário se tornaria confuso ao leitor desavisado realizar a 
leitura no manuscrito sem a indicação que ora apresentamos. 

Colocamos em nota de rodapé os antropônimos e topônimos encontrados 
no manuscrito que poderiam causar alguma dúvida na grafia, para tal consultamos a 
Bíblia de Jerusalém e fizemos os apontamentos necessários. No caso das 
abreviaturas, mantivemos como está no códice e as desmembramos na nota 
explicativa. 

Denominamos ‘intervenção’ todo texto que vem fora da sequência 
genealógica ou que seja uma narrativa a respeito da genealogia descrita no fólio em 
questão e que não esteja no interior de um quadro ou círculo da genealogia. 

Para este trabalho selecionamos o fólio 5r/página 9 do Commentarium in 
Apocalipsin (1047) que apresenta a genealogia de Set, filho de Adão e Eva, genealogia 
que pode ser consultada em 1Cr: 1.1-54 e também em Gn: 4.1-26; 5.1-32 – Bíblia de 
Jerusalém. 

Iniciamos pela apresentação do fac-símile para que o leitor tenha contato com 
a fonte estudada e possa compreender a metodologia criada para a transcrição do 
texto que se encontra inserido nos círculos que formam a sequência genealógica. 

A seguir, apresentamos a edição do manuscrito com marcação da sequência 
genealógica, como dissemos, por número e letra demarcando a continuidade a ser 
seguida. 
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Após a apresentação da edição, apresentamos a sequência genealógica e a 
tradução no formato latim>português e as notas explicativas dos termos que 
poderiam causar qualquer tipo de dúvida. 
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Fac-símile – Fólio 5r/página 93  
(Genealogia de Set, filho de Adão e Eva – 1Cr: 1.1-54; Gn: 4.1-26; 5.1-32) 

 

 

                                                           
3 Códice disponível na íntegra em http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/1806167. Acesso em 26/06/2017. 
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Edição – Fólio 5r/página 9  
(Genealogia de Set, filho de Adão e Eva – 1Cr: 1.1-54; Gn: 4.1-26; 5.1-32) 

 

 

 

1 

1(1) 

1(2) 

 
1(3) 

 

1aa 1b 
1c 1d 1e 

1f 

1g 

1h 

2/ 

vazio 

2a/ 

vazio 

 
2b 

2c 

2d 

2e 

2f 

2g 

2h 2i 2j 2k 

1a(1) 

1b(1) 

 

1c(1) 

 

1e(1) 

1f(1) 

1i 

Intervenção 2 

Intervenção 1 
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Tradução – Fólio 5r/ página 9  
(Genealogia de Set, filho de Adão e Eva – 1Cr: 1.1-54; Gn: 4.1-26; 5.1-32) 
 

Latim  Português  

(1)Seth/ filius/ adam; (1) Set4 filho de Adão. 

(1(1))Seth dum esset/ anno[r]5 ccv6 ge/ 
nuit Enos. fiunt/ oms7 anni uite sue/ 
dccc xii8/ et mor/ tuus est; 

(1(1)) Set viveu cento e cinco anos e 
gerou Enós. Foram oitocentos e doze 
todos os anos de sua vida até sua morte.  
 

(1(2))Abel/ filius adam9/ factus est/ 
pastor ouium/ cain10 aum11/ operarius/ 
terre et ob/tulit Abel/ de primogeni/ tu 
ouium/ et cain defru/ ctibus terrae/ et 
respexit/ đs12/ demunera cabel/ sup 
munera cain non/ respexit eo quod 
primitus/ gustabat. et [iic] deo offerebat 
primis/ Honorabat se et sic deum..;  
 

(1(2)) Abel filho de Adão foi feito pastor 
de ovelhas. O ancião Caim trabalhou a 
terra e Abel levou à frente as ovelhas do 
primogênito, e Caim dos frutos da terra 
ofertou a Deus como recompensa. 
Sobre a recompensa, no princípio, Caim 
não respeitou e não gostou daquilo e a 
Deus ofereceu sua honra. 
 

(1(3))ada quum esset annorum/ cxxA 
13genuit sed:/ Fiunt omnes anni uitę14/ 
sue dccccxxxa15 et mortuus/ est sepultus 

(1(3)) Dos cento e trinta anos que fosse 
Adão gerado, todos os anos da sua vida 
foram novecentos e trinta e morreu e foi 

                                                           
4 O antropônimo ‘Seth’ vem assim grafado no códice de 1047, mas a Bíblia de Jerusalém traz ‘Set’. A tradução 
trará ao leitor todos os antropônimos e topônimos encontrados no manuscrito, grafados de acordo com a 
Bíblia de Jerusalém, na tradução, as notas de rodapé que seguirão a esse respeito indicarão a mudança da 
seguinte forma Seth > Set, indicando [grafia do códice]>[grafia usada para tradução]. 

 
5 anno[r]> annorum; mantenho as abreviaturas assim como estas ocorrem no manuscrito e as desenvolvo 
aqui na nota de rodapé para maior clareza do leitor.  
 
6 ccv > duzentos e cinco; desenvolvo o números romanos por extenso durante toda tradução. 
 
7 oms > omnis. 

 
8 dcccxii > oitocentos e doze. 
 
9 Adam>Adão. 
 
10 cain> Caim. 
 
11 aum > auum > avum. 
 
12 đs > Deus. 
 
13 cxxA > cento e trinta. 
 
14 uitę > uitae > vitae.  
 
15 dccccxxxa > novecentos e trinta.  
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que est locum/ urbe xcii miliario16 ub 
Ihrstm17; 
 

sepultado na cidade de Jerusalém no ano 
1102.  
 

(1a)Enos/ filius/ seth; (1a) Enós filho de Set. 

(1a(1))Enos dum esset/ annorum xa/ 
genuit cai/ nan Iste In/ ter pretatur 
resu/ rectio eo quod/ In ipso resusci/ 
tatum est senen/ Iustum. Fiunt/ omnes 
anni uitę/ suę18 dccccu19 et/ mortuus 
est. 
 

(1a(1)) Dos dez anos enquanto existisse 
Enós, gerou Cainã, este interpretou a 
ressurreição daquele que foi ressuscitado 
na velhice. Tudo foi feito nos 
novecentos e cinco anos de sua vida e 
morreu.  
 

(1b)cainan20/ filius/ Enos; (1b) Cainã filho de Enós. 

(1b(1))Caina dum/ esset annorum/ 
2xxA21 genuit/ malaleel./ Fiunt oms 
annis/ uitę suę dccccx22/ et mortuus 
est.. 
 

(1b(1))Dos duzentos e vinte anos de 
Cainã, gerou Malaleel. Tudo foi feito 
nos seus novecentos e dez anos e 
morreu. 
 

(1c)malaleel/ filius/ cainan; (1c) Malaleel filho de Cainã. 

(1c(1))malaleel cum/ esset anno[r]/ 
c2xv23 genuit Ia/ resch24. fiunt/ oms 
anni uitę/ suę dccc2xu25/ huius anno/ 
centesimo xxxu26/ adam mortuus/ est. 
Iarech dum/ esset anno[r] cxiin27/ genuit 

(1c(1)) Malaleel com cento e trinta e 
cinco anos gerou Jared. Sendo de todos 
os oitocentos e trina anos de sua vida, 
dos cento e trinta e cinco anos que 
morreu Adão, Jared com cento e doze 

                                                           
 
16 xcii miliario > mil cento e trinta. 
 
17 Ihrstm > Iherusalem > Jerusalém. 
 
18 suę > suae. 
 
19 dccccu > novecentos e cinco. 
 
20 cainan > Cainã.  
 
21 2xxA > duzentos e vinte. 
 
22 dccccx > novecentos e dez.  
 
23 c2xv > cento e trinta e cinco. 
 
24 Iarech > Jared. 
 
25 dccc2xu > oitocentos e trinta. 
 
26 centesimo xxxu > centésimo trigésimo quinto; fiz a opção por traduzir por ‘cento e trinta e cinco’ por uma 
questão e adequação textual.  
 
27 cxiin > cento e doze. 
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Enoc. fuint/ oms anni uitę suę/ 
dcccc2xii28 (932)/ mortuus est. 

anos gerou Enoc. Sendo de todos os 
anos de sua vida novecentos e trinta e 
dois e morreu.  
 

(1d)Iarech/ filius/ malaleel; 
 

(1d) Jared filho de Malaleel. 

(1e)Enoch29/ filius/ Iarech; (1e) Henoc filho de Jared. 

(1e(1))Enoch/ dum esset/ anno[r] 2xu30/ 
genuit ma/ tusalam31./ fiunt oms/ anni 
uitę suę/ ccc2xu32. et/ translatus est/ a 
dño33. huius/ uicesimo anno/ sed 
mortuus est/ sexta generatio/ ne.; 
 

(1e(1)) Dos trinta e cinco anos enquanto 
viveu Henoc, gerou Matusalém, dos 
trezentos e trinta e cinco anos de toda 
sua vida, mudou-se para a casa do 
Senhor ao vigésimo ano, viveu até sua 
sexta geração e morreu. 
 

(1f)matusa/ lam filius/ Enoc; (1f) Matusalém filho de Henoc. 

(1f(1))matusalam dum/ esset anno[r] 
c2xxxvii34/ genuit lamec: Fiunt oms anni 
eis/ dcccc 2xuiiii35 et mortuus est 
quarta/ generatione lamech dum esset 
anno[r]/ centum 2xxii36 genuit nohę37. 
Fiunt oms anni/ eius dccc 2xxuii38 et 
mortuus est hanc genera/ tione lamec 
gigantes nam sunt: 

(1f(1))Dos cento e cinquenta e sete anos 
enquanto viveu Matusalém, gerou 
Lamec. Feitos todos os novecentos e 
trinta e nove anos dele, morreu a quarta 
geração de Lamec, enquanto fosse vivo, 
aos cento e quarenta e dois anos, gerou 
Noé. Ao todo foram oitocentos e 
quarenta e sete anos e morreu, pois 
durante a geração de Lamec houve de 
gigantes. 

                                                           
 
28 dcccc2xii > novecentos e trinta e dois.  
 
29 Enoch > Henoc. 
 
30 2xu > trinta e cinco. 

 
31 matusalam > Matusalém. 
 
32 ccc2xu > trezentos e trinta e cinco. 
 
33 dño > domino. 
 
34 c2xxxvii > cento e cinquenta e sete. 
 
35 dcccc 2xuiiii > novecentos e trinta e nove. 
 
36 centum 2xxii > cento e quarenta e dois. 
 
37 nohę > Nohae > Noé.   
 
38 dccc 2xxuii > oitocentos e quarenta e sete. 
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(1g)lamech/ filius/ matusalam; (1g) Lamec filho de Matusalém. 

(1h)aran/ uxor/ lamec; (1h) Arã esposa de Lamec.  
 

[Intervenção 1]baribi/ beli/ dequa/ 
genitur est/ noe..; 
 

[Intervenção 1] Baribibeli a qual foi  
genitora de Noé. 
 

(1i)Noe quum esset/ anno[r]. d39 genuit 
sem/ et fabricauit arcam/p40 annos 
centum ante/2xx41 sexto anno dilubii/ 
matusalam mortuus est/ Uixit aum 
noae. post/ dilubium ccc242 annos et/ 
fiunt oms anni uitę suę/ dcccc2a43 et 
mortuus est/ et factum est post uiim44 
dies post quam Ingressus/ est nohe in 
archa aqua/ dilubii Inundauerunt/ 
terram. hic finit prima/ etas scti45 A 
adam usque/ ad dilubium anni/ii c2xii46  

(1i) Noé estava com quinhentos anos e 
gerou Sem e fabricou a arca por cem 
anos antes do dilúvio, no quadragésimo 
sexto ano, Matusalém morreu e viveu o 
ancião Noé após o dilúvio, se foram 
trezentos e vinte anos da sua vida e 
morreu com novecentos e vinte anos. O 
fato é que no sétimo dia após o dilúvio, 
Noé ingressou na arca e a água do 
dilúvio inundou a terra por 132 anos, 
este foi o fim da primeira era santa de 
Adão.  
 

(2) [vazio]; (2) [vazio]; 

(2a)[vazio]; (2a)[vazio]; 

(2b)[?]ath47/ filius/ enos; (2b) Israt filho de Enós. 

(2c)[?]/ filius/ [?]48; (2c) Maalael filho de Harat. 

                                                           
 
39 d > quinhentos. 

 
40 p > per.  
 
41 2xx > quarenta. 
 
42 ccc2 > trezentos e vinte. 
 
43 dcccc2a > nongentésimo vigésimo; mas optei por traduzir por ‘novecentos e vinte anos’ para melhor 
concordância textual. 
 
44 uiim >septimum>sétimo. 
 
45 scti > sancti.  
 
46 c2xii > cento e trinta e dois. 
 
47 [?]ath, este nome está com a inicial ilegível no códice, mas de acordo com a Bíblia de Jerusalém 
encontramos ‘Israt’ que é filho de Enós. 
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(2d)[?]/ [?] filius/[?]49; (2d) Matusael filho de Harat. 

(2e)matu/ sael filius/ maalaleel; (2e) Matusael filho de Maalaeel. 

(2f)Ada/ uxor/ lamec; (2f) Ada esposa de Lamec. 

(2g)Iael/ filius/ lamec; (2g) Iael filho de Lamec. 

(2h)Iabal50/ filius/ lamec; (2h) Jabal filho de Lamec. 

(2i)sella/ secunda/ uxor/ lamec; (2i) Sella segunda esposa de Lamec. 

(2j)Tubalca/ filius/ lamec; (2j) Tubalca filha de Lamec. 

(2k)Noema/ filia/ lamec;  (2k)Noema filha de Lamec. 

[Intervenção 2] Horum generatio deletu 
est/ per dilubium. 

[Intervenção 2] A geração de Horum foi 
apagada pelo dilúvio.  

 

4. Comentários 

 

Tratamos de expor aqui a genealogia de Set, filho de Adão e Eva que pode ser 
encontrada em 1Cr: 1.1-54 e em Gn: 4.1-26; 5.1-32, sendo esta apenas uma das 24 
tábuas genealógicas dispostas nas primeiras páginas do Commentarium in Apocalipsin 
(1047) do Beato de Liébana.  

De acordo com a Bíblia de Jerusalém o livro das Crônicas, onde podemos 
consultar parte das genealogias, é o livro que relata “as coisas omitidas”, que 
acrescenta um complemento, esse livro então faz parte do judaismo pós-exílico de 
uma época em que o povo, privado da sua independência política, ainda tinha certa 
autonomia reconhecida pelos senhores do Oriente, e vivia conduzido por um 
sacerdote, sob as normas de sua lei religiosa. O autor das Crônicas pertence ao 
ambiente legalista e ritual que é vivificado pela piedade pessoal, pelas doutrinas 
sapienciais e pela lembrança das glórias e fraquezas do passado e pela confiança nas 
promessas do profeta. Devemos ter em mente que o pensamento central do 
Cronista é levado pelo interesse a essa longa história que vem depois da época de 
Esdras e Neemias, o Templo de Jerusalém e seu culto, o governo de Davi até sua 
restauração, levado a cabo pela comunidade ao regressar ao Exílio.  

A partir desses grandes temas o Cronista compõe a sua obra, tendo nos 
primeiros capítulos (1Cr 1-9) listas genealógicas que se desenrolam através da tribo 
de Judá, na descendência de Davi, nos levitas e nos habitantes de Jerusalém. Para 

                                                                                                                                                                          
48 [?]/ filius/ [?], esta sequência também está ilegível no códice, mas a Bíblia de Jerusalém nos indica a 
seguinte interpretação ‘Maalael filho de Harat’ de acordo com a sequência genealógica descrita para esta 
genealogia. 
 
49 [?]/ [?] filius/[?], o mesmo ocorre com esta sequência genealógica da qual a Bíblia de Jerusalém nos leva a 
crer que temos aqui ‘Matusael filho de Harat’ dada a genealogia apresentada nesta sequência.   
 
50 Iabal > Jabal. 
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escrever o conteúdo das Crônicas o autor ainda serviu-se dos livros canônicos, 
Gênesis e Números e sobretudo dos livros de Samuel e Reis. 

O Primeiro Livro das Crônicas inicia com a “origem dos três grandes grupos” 
que são os que se encontram na tábua genealógica trazida para este trabalho, sendo 
Adão, Set, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Henoc, Matusalém, Lamec, Noé, Sem, Cam 
e Jafé. Deste ponto em diante o Livro 1, das Crônicas, continua apresentando as 
genealogias das tribos de Judá, os jafetitas, os camitas, os semitas, a tribo de Sem a 
Abraão, os ismaelitas, Isaac e Esaú, Seir, os reis de Edom e os chefes de Edom.  

Mas na Bíblia de Jerusalém encontramos o argumento de que assim como em 
outras partes da Bíblia, essas genealogias muitas vezes não indicam senão vagas 
relações de parentesco ou de vizinhança e por vezes, nomes geográficos se tornam 
nomes de pessoas, assim vale a pena nos debruçarmos também em outro livro da 
Bíblia. 

Para buscarmos mais informações a respeito da genealogia apresentada, nos 
detivemos também em Gênesis (Gn: 4.1-26; 5.1-32), o livro que trata das “origens 
do mundo e da humanidade”, iniciando com 1. da criação ao dilúvio; 2. passando 
pela história do céu e da terra, quando foram criados; 3. o relato do dilúvio; 4. Caim 
e Abel e a descendência de Caim, Set e seus descendentes e 5. os patriarcas 
anteriores ao dilúvio,  estes dois últimos que nos interessam, pois a genealogia aqui 
apresentada traz esses dois temas.  

Segundo a Bíblia de Jerusalém há importância em apresentar os descendentes 
de Set, isto se dá porque de Set nasceu um filho que foi chamado Enós e que foi o 
primeiro a invocar o nome de Iaweh. Assim, temos que o nome de Set, do hebraico 
Shet é explicado por shat que significa ‘ele convenceu’.  

Em Gênesis 5. os patriarcas anteriores ao dilúvio, temos a descendência de 
Adão que gerou Set e que gerou Enós e depois gerou Cainã, Malaleel, Jared, Henoc 
que distingue-se dos outros patriarcas, por muitos aspectos, segundo a Bíblia, sua 
vida é mais breve, mas atinge um número perfeito, o número dos dias de um ano 
solar, ele anda com Deus, como Noé e desaparece misteriosamente, arrebatado por 
Deus, assim como Elias. Henoc então tornou-se um grande personagem na tradição 
judaica, que indica sua piedade como exemplo e ainda lhe atribui livros da tradição 
apocalíptica, isso explica o fato desta genealogia fazer parte da obra do Beato de 
Liébana, Commentarium in Apocalipsin (1947). 

Sobre o gênero apocalíptico, lembramos que a genealogia apresentada está 
contida na obra do Beato de Liébana que faz um comentário ao Apocalipse de João, 
último livro revelado da Bíblia Sagrada. 
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Nesse sentido, pensamos que poderíamos tratar, mesmo que brevemente, para 
este trabalho, da questão do gênero chamado apocalíptico, ressaltando o quanto as 
ideias apocalípticas influenciaram tanto o cristianismo quanto o judaísmo. 

De acordo com Collins (2012: 22):  

 
“Define-se um apocalipse como ‘um gênero de literatura revelatória com 
estrutura narrativa, no qual a revelação a um receptor humano é medida 
por um ser sobrenatural, desvendando uma realidade transcendente que 
tanto é temporal, na medida em que vislumbra salvação escatológica, 
quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo, sobrenatural’” 

 

 Assim, entendemos que a forma com a qual se constrói o texto do 
Apocalipse envolve uma estrutura narrativa que descreve a revelação, contendo 
características que levam o leitor a interpretar a revelação por meio de visões e 
jornadas sobrenaturais que vão se encaixando no discurso apocalíptico que tem a 
presença de anjos, demônios, serpentes e no caso do comentário que estudamos, 
temos a presença das genealogias que nos remetem a uma memória sagrada de um 
“universo simbólico no qual o movimento apocalíptico codifica sua identidade e 
interpretação da realidade” (Collins, 2010: 34). 

Retornemos à figura de Henoc que aparece na genealogia de Set, apresentada 
neste trabalho. Henoc é uma figura bíblica bastante obscura, pois sua jornada é 
bastante enigmática, eis que temos em Gn 5, 18-24 “Andou Henoc com Deus e já 
não era, porque Deus o tomou para si”, esse pequeno trecho apenas ilustra uma 
parte do que se pode encontrar no texto bíblico a respeito da jornada sobrenatural 
de Henoc, sua importância também pode ser compreendida pois é o sétimo rei na 
descendência de Adão, sendo associado ao calendário solar e sua idade é citada em 
Gênesis que teria vivido 365 anos. Mais uma vez, podemos pensar na importância 
da presença deste personagem na genealogia disposta nas primeiras 24 páginas do 
Commentarium in Apocalipsin (1047). 

Sobre a linguagem utilizada nos apocalipses, Collins (2010: 400) afirma: 

 
“A linguagem dos apocalipses não é descritiva, referencial, linguagem de 
jornal, mas linguagem poética expressiva, que utiliza símbolos e imagética 
para articular um sentimento ou sensação sobre o mundo. Seu valor 
perene não está na pseudoinformação que eles fornecem sobre a 
cosmologia ou história futura, mas em sua afirmação de um mundo 
transcendente. [...] O cristianismo herdou dos apocalipses judaicos uma 
maneira de afirmar os valores transcendentes, aquelas coisas que 
devemos afirmar mesmo quando o mundo ao nosso redor desaba. Além 
dos limites da vida deste mundo, só podemos olhar como através de um 
vidro, obscuramente” 
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Finalizando, nos propomos a apresentar a tradução de uma tábua genealógica 
e sua ligação com o reinado de um rei católico do Norte da Península Ibérica, no 
século XI. Como parte do trabalho de doutorado, este é apenas um recorte de uma 
pesquisa que ainda está por ser finalizada. Assim, esperamos ter contribuído com 
aqueles que buscam informações sobre textos medievais escritos em latim.   
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