
                                             QUEM FERIRÁ A CABEÇA DA SERPENTE?

Gn 3,9 (Depois que Adão comeu o fruto da árvore) o Senhor Deus o chamou, dizendo: "Onde estás?"  10 E ele respondeu: "Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu; e me

1 escondi". 11 Disse-lhe o Senhor Deus: "E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer?"   12 Adão disse: "A mulher que tu me deste por companheira,

foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi".  13 Disse o Senhor Deus à mulher: "Por que fizeste isso?" E a mulher respondeu: "A serpente enganou-me e eu comi".  14 Então o Senhor Deus

disse à serpente: "Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida!
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2 HEBRAICO - ORIGINAL
SEPTUAGINTA (Grego)                                                                              

entre o século III a.C. e o século I a.C.

VULGATA (Latim-São Jerónimo)                                                                            

fim do século IV início do século V
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Gn 3,15"καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ 
ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ 
σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος 
αὐτῆς αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν καὶ σὺ 
τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν "

VUL Genesis 3:15 "inimicitias ponam 

inter te et mulierem et semen tuum et 

semen illius ipsa  conteret caput tuum et 

tu insidiaberis calcaneo eius".

NEO-VUL "Gn 3, 15 "Inimicitias ponam 

inter te et mulierem et semen tuum et 

semen illius; ipsum  conteret caput 

tuum, et tu conteres calcaneum eius”.

Gn 3,15 "Porei inimizade entre ti e 

a mulher, entre a tua 

descendência e a dela. Esta te 

ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o 

calcanhar”.
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Gn 3,15 "Porei hostilidade entre te e a 

mulher, entre tua linhagem e a linhagem 

dele. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe 

ferirás o calcanhar."

Gn 3,15 "Porei ódio entre ti e a mulher, 

entre a tua descendência e a dela. Esta te 

ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar.”

Gn 3,15 "Porei hostilidade entre ti e a 

mulher, entre a tua descendência e a 

descendência dela. Esta te atingirá a 

cabeça, e tu lhe atingirás o calcanhar".

Gn 3,15 "Eu porei inimizade entre você e 

a mulher, entre a descendência de você 

e os descendentes dela. Estes vão lhe 

esmagar a cabeça, e você ferirá o 

calcanhar deles".

Gn 3,15 "Porei inimizade entre você e 

a mulher, entre seus descendentes e 

os descendentes dela. Eles 

procurarão esmagar-lhe a cabeça e 

você tentará morder-lhes o calcanhar"
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Gn 3,15 "Ponho hostilidade entre te e a 

mulher, entre tua descendência e a dela: 

esta ferirá tua cabeça quando tu ferires 

seu calcanhar."

ARA Genesis 3:15 "Porei inimizade entre ti 

e a mulher, entre a tua descendência e o 

seu descendente. Este te ferirá a cabeça, 

e tu lhe ferirás o calcanhar".

Gn 3:15 "I will put enmity between you 

and the woman, and between your 

seed and her seed; he shall bruise your 

head, and you shall bruise his heel."

Gn 3:15 "And I will put enmity between 
thee and the woman, and between thy 
seed and her seed; it shall bruise thy 

head, and thou shalt bruise his heel. " 

Génesis, 3:15 "Pondré enemistad 

entre ti y la mujer, entre tu linaje y el 

suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le 

acecharás el talón."
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O sujeito de "ferirá"                                                                           

-no Hebraico é a linhagem                                                   

-na vulgata Latina é a mulher 

A tradução grega, começando na última 

frase por um pronome masculino, 

atribui essa vitória não a linhagem da 

mulher em geral, mas a um dos filhos 

da mulher.                                                                                

Assim fica esboçada a interpretação 

messiânica que muitos Padres da Igreja 

explicitarão.                                                                         

Com o Messias fica implicada sua mãe, 

e a interpretacão mariológica da 

tradução latina "ipsa conteret" tornou-

se tradicional na Igreja.

>"descendência" lit. "semente"                                                            

>"esta" : a semente                                                  

>Pensando em Ap 12,14-16, a 

teologia viu em Gn 3,15 uma 

promessa messiânica (o 

"Protoevangelho");                                                                        

>Já uma interpretação mariológica, 

entendendo "esta" como Maria 

(Vulgata) é impossível segundo a 

Bíblia  Hebraica, Grega e Nova 

Vulgata                       


