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“Este manual preenche uma antiga lacuna. O texto da Bíblia Hebraica é um monumento de estudo 

milenar. Sem uma introdução aprofundada sobre sua história e seus demais aspectos é impossível 

entendê-lo plenamente. Aqui temos uma ampla explanação de todas as informações relevantes sobre 

o texto bíblico.”  

Adrian Schenker 

Presidente do Comitê Editorial da Biblia Hebraica Quinta (BHQ). 

Professor Emérito da Universidade de Fribourg, Suíça.    

 

 

“O Manual da Bíblia Hebraica é um livro extremamente útil para ambos o estudante iniciante e o 

avançado em crítica textual. O leitor encontra aqui tudo o que é necessário como informação básica 

para o uso de fontes textuais e edições críticas modernas, especialmente, a Biblia Hebraica 

Stuttgartensia. O livro é bem indexado e possui abundantes informações bibliográficas. Esta obra é 

recomendada de maneira entusiástica.”        

Emanuel Tov 

Professor do Departamento de Bíblia. 

Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel.  

 

 

“Em comparação a outras línguas, não há muitos, completos, bem organizados e seguros manuais 

para o Texto Massorético e guias para a Biblia Hebraica Stuttgartensia, em particular, como o 

presente Manual da Bíblia Hebraica, de Edson de Faria Francisco. O leitor adquire uma visão total 

bem acessível sobre os principais assuntos relacionados ao texto bíblico hebraico, edições, 

manuscritos e versões”.     

Aron Dotan 

Presidente do International Organization for Masoretic Studies (IOMS). 

Professor Emérito da Universidade de Tel Aviv, Israel. 

 

 

“A mais completa e atualizada ferramenta de leitura agradável disponível hoje em dia para o estudo 

do Texto Massorético e para o aparato crítico da Biblia Hebraica Stuttgartensia. Esta obra deve estar 

na estante de todo estudante interessado no texto e na massorá da Bíblia Hebraica.”        

David Marcus 

Professor do Departamento de Bíblia.   

Jewish Theological Seminary (JTS), Estados Unidos. 
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“Esta terceira edição do Manual da Bíblia Hebraica será de inestimável auxílio tanto para o estudioso 

quanto para o estudante, por causa de seu amplo campo de informações bem atualizadas em relação 

a assuntos sobre crítica textual e em relação à transmissão do Texto Massorético.”       

Carmel McCarthy 

Professora do Departamento de Línguas Médio-Orientais. 

University College Dublin, Irlanda. 

 

  

“Certamente, este livro honra seu título de Manual, o qual é uma ferramenta pedagógica seriamente 

escrita para qualquer pessoa desejosa em entender os dados da Biblia Hebraica Stuttgartensia. Este 

Manual, com seus dados bibliográficos recentes, será de ajuda para muitos estudiosos.”           

Yohanan A. P. Goldman 

Professor do Departamento de Estudos Bíblicos.  

Universidade Miséricorde, Suíça. 

 

 

“Leitores do Manual da Bíblia Hebraica encontrarão neste livro uma útil e indispensável ferramenta 

para fazer a massorá acessível. Eu verdadeiramente recomendo esta obra.”     

Daniel Stephen Mynatt 

Professor de Religião. 

Anderson University, Estados Unidos. 

 

 

“O Manual de Edson de Faria Francisco é um instrumento de grande utilidade para os estudantes das 

Sagradas Escrituras que devem utilizar a Biblia Hebraica Stuttgartensia.”   

Bruno Ognibeni 

Professor do Departamento de Teologia. 

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Itália.   

 

 

 “Acaba de ser publicada a terceira edição, revisada e ampliada da obra de Edson de Faria Francisco, 

Manual da Bíblia Hebraica, que deve ser recebida com o máximo interesse. O trabalho deste autor 

está contribuindo consideravelmente para a difusão e compreensão da massorá, a qual é uma área 

indispensável para a correta interpretação do texto hebraico do Antigo Testamento.”      

Emilia Fernández Tejero 

Professora do Departamento de Filologia Bíblica e de Oriente Antigo.   

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Espanha. 

 

 

“Eis uma contribuição importante à exegese brasileira do Tanakh. O livro de Edson preenche uma 

lacuna. De agora em diante, temos um trabalho do mais alto nível técnico e que será útil para quem 

quer conhecer mais sobre o Texto Massorético”.  

Archibald Mulford Woodruff 

Professor do Departamento de Bíblia. 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 

 

 

“A publicação de Edson de Faria Francisco constitui-se numa excelente contribuição para o uso da 

Bíblia Hebraica. Auxilia o entendimento e o uso das diversas informações adicionais ao Texto 

Massorético e ao aparato crítico da Biblia Hebraica Stuttgartensia, bem como fornece uma visão 



 

 3 

histórica sobre o texto bíblico hebraico. Com a ajuda deste livro, poderemos melhorar, e muito, os 

estudos exegéticos em textos bíblicos hebraicos.”  

Milton Schwantes 

Professor do Departamento de Bíblia.  

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 

 

 

“Finalmente! Eis um livro técnico, altamente singular e necessário para todos os estudantes da 

Bíblia.” 

Tércio Machado Siqueira 

Professor do Departamento de Bíblia.  

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 

 

 

“O professor Edson está de parabéns. Com certeza, este manual impulsionará os estudos exegéticos, 

lingüísticos e teológicos no contexto brasileiro.”  

Luiz Alberto Teixeira Sayão 

Professor da Área de Bíblia.  

Faculdade Teológica Batista de São Paulo (FTBSP). 

 

 

“Pela pesquisa exaustiva e pelo auxílio que fornece, tornando simples o que, sem ajuda, parece 

indecifrável, essa obra não pode faltar na mesa de trabalho de nenhum estudioso sério do Antigo 

Testamento”.  

Rudi Zimmer 

Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). 

 

 

“Aqui está um manual didático, guia essencial para uma melhor leitura do universo bíblico.” 

Ana Szpiczkowski 

Professora da Área de Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas. 

Universidade de São Paulo (USP). 

 

 

 

 


