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INTRODUÇÃO

A ideia de elaborar um dicionário, vocabulário ou glossário de nomes 
Bíblicos de pessoas surgiu, em primeiro lugar, do fato de não haver nada 
no gênero até então. Em segundo lugar, porque um elenco de nomes 
dos personagens que aparecem na Bíblia poderá contribuir de diversas 
maneiras, para as mais diferentes situações e finalidades, desde aquelas 
em que se procura na Bíblia um nome para dar aos seus filhos, como 
também para satisfazer curiosidades, ou ainda, para pessoas religiosas, 
ou estudantes, pesquisadores e outros estudiosos ou interessados em 
temas e situações bíblicas que se desdobram a partir de seus personagens. 

Sabemos que os nomes das pessoas que ajudaram a construir a his-
tória da Salvação, sejam eles fictícios ou reais, são de suma importância 
para a sua compreensão, e por essa razão buscamos não deixar de fora 
nenhum nome próprio de pessoa, desde os mais relevantes até os mais 
insignificantes, ou desde os personagens principais até os coadjuvantes, 
ou os que aparecem apenas uma vez, mas que fazem parte desse livro que 
pauta a vida de milhões de pessoas, de diversas denominações religiosas, 
e que ajudam a sustentar sua fé e seus propósitos de vida pautados na 
Palavra de Deus.

Ao fazer o levantamento dos nomes que aparecem na Bíblia, desco-
brimos histórias fantásticas e surpreendentes, tanto no sentido positivo 
quanto no negativo, que envolvem essas pessoas, sejam elas reis, rainhas 
ou plebeias, escravas ou livres, deuses, anjos ou demônios. São lutas, 
dramas, tragédias e romances, humanos e divinos, envolvendo a vida 
desses personagens que dão vida às nossas vidas. Situações que nós des-
cobrimos lendo cada versículo e capítulo, de cada um dos livros da Bíblia, 
do Gênesis ao Apocalipse, sem deixar escapar um sequer, garimpando, 
assim, os nomes que aparecem, e colocando-os por ordem alfabética 
nesse glossário de nomes bíblicos.

Seguindo a grande divisão da Bíblia, este subsídio está dividido em 
duas partes: Antigo e Novo Testamento. A primeira parte corresponde 
aos nomes de pessoas que fazem parte do Antigo Testamento. Eles estão 
elencados por ordem alfabética, independentemente do livro em que o 
nome se encontra. A segunda parte, que corresponde ao Novo Testa-
mento, segue a mesma metodologia, porém, muitos nomes do Antigo 
Testamento, que aparecem repetidos. Nesse caso, em vez de especificar 
de quem se trata, pomos apenas uma indicação para consultar o Antigo 
Testamento (Ex.: Cf. A.T.).
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4 5

A título de informação, pomos aqui algumas curiosidades e expli-
cações sobre esse livro, e como utilizá-lo. Percebemos imediatamente 
que há muito mais nomes, isto é, personagens, no Antigo Testamento 
do que no Novo Testamento, ou seja, boa parte dos que aparecem no 
Novo Testamento estão no Antigo Testamento. Percebemos também que 
grande número de nomes que aparecem nos primeiros livros da Bíblia, 
como, por exemplo, no livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e 
Deuteronômio, entre outros, tornaram-se depois nomes de lugares, de 
cidades, de regiões ou até mesmo de rios, como, por exemplo, “Ptole-
maida”, que é a cidade construída pelo rei Ptolomeu (1Mc 10,56), ou 
Antioquia, clara referência ao rei Antíoco. Ou, então, cidades e regiões 
que se assemelham a nomes de pessoas, mas que, na verdade, não são 
(Ex.: Elam. Cf. Is 21,2). Nomes que aparecem apenas em determinado 
livro e que depois não aparecem mais em nenhum outro. Livros em que 
não aparece nenhum nome de pessoa, como, por exemplo, os livros Sa-
pienciais (Salmos, Provérbios, Eclesiastes, entre outros), e livros que são 
verdadeiras genealogias, como, por exemplo, os dois livros de Crônicas, 
que configuram a maior lista de nomes do Antigo Testamento. Nomes 
que, ao mesmo tempo, são aplicados a homens e mulheres, como, por 
exemplo, Gomer, que é nome de homem no livro do Gênesis (10,1), e 
nome de mulher no livro do profeta Oseias (1,3). Como esse glossário 
tem como metodologia os nomes próprios de pessoas, incluímos também, 
como já informado, os nomes de deuses, deusas, demônios e anjos, pois 
há uma estreita relação entre eles e as pessoas, e em alguns casos eles 
são, de fato, pessoas.

Outro fato curioso é que os nomes se repetem com muita frequência. 
Assim sendo, não colocamos as citações todas as vezes que o nome aparece 
repetido, mas apenas a primeira vez que ele aparece e, em alguns casos, 
também as mais relevantes. Há também os nomes que se repetem numa 
mesma família, e por gerações, como, por exemplo, o mesmo nome que 
se repete em pais, filhos, netos, bisnetos, e até mesmo em descendentes 
muito distantes, o que pode causar alguma confusão, pois é comum, por 
exemplo, confundir determinada pessoa com outra só porque elas têm 
o mesmo nome, mas, muitas vezes, nem pertencem à mesma família. 
Além disso, como em qualquer nação, ou realidade, há nomes que são 
mais comuns que outros, e esses aparecem naturalmente com mais fre-
quência, como é o caso do nome Jônatas. Há muitas pessoas de nome 
Jônatas no Antigo Testamento, e não apenas o filho do rei Saul, que é o 
mais conhecido por causa da sua relação amistosa com Davi. No entanto, 
buscamos citar as passagens bíblicas referentes a nomes similares, mas 
de pessoas distintas. Nesse caso, buscamos também separar por ponto 
e vírgula a citação, e especificar em algumas situações, com a expressão 
“outro Jônatas..., outro José, etc.”, para que o pesquisador entenda que 
não se trata da mesma pessoa.
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Outro dado que gostaríamos de destacar é que, às vezes, existem 
grafias diferentes para o mesmo nome, dependendo da versão, ou tradu-
ção da Bíblia. Aqui nós usamos a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Pastoral 
como referência, e mesmo nessas duas, que são traduções da mesma 
Editora, encontramos em alguns casos grafias distintas para pessoas 
ou nomes similares, como, por exemplo, Iahweh (Bíblia de Jerusalém, 
Ex 3,7) e Javé (Bíblia Pastoral, Ex 3,7). Desse modo, dependendo da 
tradução, ou edição da Bíblia, haverá uma variante muito maior de 
grafias para os nomes, isso sem falar das edições não católicas, como, 
por exemplo, a da tradução de João Ferreira de Almeida, usada pela 
maioria dos cristãos das diversas linhas protestantes. Nesse caso, as 
mudanças na grafia dos nomes serão bem mais frequentes, além de não 
constar os sete livros que constam nas traduções da Bíblia Católica. 
Além disso, essa variante pode ocorrer na mesma tradução, como é o 
caso dos nomes “Priscila” (At 18,1-2) e “Prisca” (Rm 16,3), e Silas (At 
15,22) e Silvano (2Cor 1,19), que são as mesmas pessoas, mas que 
aparecem com grafias, ou nomes, diferentes na mesma Bíblia, em livros 
diferentes. Há também nomes que aparecem numa tradução e noutra 
não, sobretudo nas genealogias.

Há, em determinados livros, uma sequência de nomes que aparecem 
com a inicial da mesma letra do alfabeto, como, por exemplo, a letra “J”: 
Jaser, Jemlec, Josa, José, Joel etc. (cf. 1Cr 4,34). Encontramos também 
diversos nomes compostos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. 
Em alguns casos nós os citamos separadamente, como, por exemplo, 
“Antíoco” (1Mc 1,10) e “Antíoco Epífanes” (2Mc 4,7), e no Novo Testa-
mento, João (Mt 4,21) e João Batista (Mt 3,12), ou então “Madalena” e 
“Maria Madalena”. Encontramos também apelidos, e que muitas vezes 
se tornaram nomes compostos, como, por exemplo, Judas Macabeu 
(1Mc 9,14-19), Judas, irmão de Tiago (At 1,13), Judas Iscariotes (Mt 
10,4), João Batista, Simão Pedro etc. Nesses casos, o apelido, sobrenome 
ou cognome ajudam a diferenciar um do outro, ou então a reforçar a 
identidade dessa pessoa que ora é citada pelo nome simples (Simão), 
ora pelo nome composto (Simão Pedro). Existem os casos de o mesmo 
nome pertencer a uma dinastia, mas sem especificação das diferenças, 
ficando difícil, numa leitura superficial, a identificação da pessoa a quem 
se refere aquele nome, como, por exemplo, Herodes. Há vários Herodes, 
de várias gerações, mas nem todos estão especificados, podendo ser ou 
não a mesma pessoa. 

Destacamos também que, no caso dos nomes de reis e rainhas, eles 
ganham uma visibilidade e características especiais, e, na maioria dos 
casos, eles tiveram finais trágicos porque, segundo os textos bíblicos, 
fizeram coisas que desagradaram a Deus. Por essa razão, eles foram muitas 
vezes substituídos, exilados, castigados ou mortos de modo trágico. O 
livro dos Reis é um exemplo dessa situação.
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Por fim, como utilizar esse glossário de nomes bíblicos e encontrar o 
nome procurado? Procure o nome por ordem alfabética. O nome procu-
rado pode estar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou apenas 
em um deles. Quanto aos nomes que estão tanto no Novo Testamento 
quanto no Antigo, há apenas uma indicação no Novo Testamento para 
que ele seja buscado no Antigo Testamento. Por exemplo, o nome Aarão. 
No Novo Testamento contém apenas a indicação da passagem bíblica 
onde ele se encontre (Aarão – At 7,40), seguida da indicação “Cf. A.T”, 
que significa “conferir o nome no Antigo Testamento”. Lá haverá mais 
detalhes sobre quem foi Aarão. Todas as referências sobre os personagens 
foram extraídas da própria Bíblia, ou dos comentários de pé de páginas, 
ou seja, as notas da Bíblia de Jerusalém. Nada foi inventado ou retirado 
de fontes sem fundamentação bíblica.

Esperamos que essa obra o ajude a se relacionar melhor com a Bíblia 
e, a partir dos personagens, entender as tramas, enredos e os fatos, sejam 
eles históricos, proféticos, sapienciais, apocalípticos ou de qualquer outro 
gênero literário bíblico. Não é um livro com análises de fatos, nem de 
exegese ou hermenêutica, é apenas um indicativo, semelhante a qualquer 
glossário, uma ferramenta coadjutora de pesquisa, e por isso deve ser 
usado como coadjuvante de estudos mais aprofundados da Bíblia, ou 
fins pessoais, de interesse particular.

INTRODUÇÃO

significado de nomes biblicos_miolo.indd   6 29/01/18   09:48



Por fim, como utilizar esse glossário de nomes bíblicos e encontrar o 
nome procurado? Procure o nome por ordem alfabética. O nome procu-
rado pode estar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou apenas 
em um deles. Quanto aos nomes que estão tanto no Novo Testamento 
quanto no Antigo, há apenas uma indicação no Novo Testamento para 
que ele seja buscado no Antigo Testamento. Por exemplo, o nome Aarão. 
No Novo Testamento contém apenas a indicação da passagem bíblica 
onde ele se encontre (Aarão – At 7,40), seguida da indicação “Cf. A.T”, 
que significa “conferir o nome no Antigo Testamento”. Lá haverá mais 
detalhes sobre quem foi Aarão. Todas as referências sobre os personagens 
foram extraídas da própria Bíblia, ou dos comentários de pé de páginas, 
ou seja, as notas da Bíblia de Jerusalém. Nada foi inventado ou retirado 
de fontes sem fundamentação bíblica.

Esperamos que essa obra o ajude a se relacionar melhor com a Bíblia 
e, a partir dos personagens, entender as tramas, enredos e os fatos, sejam 
eles históricos, proféticos, sapienciais, apocalípticos ou de qualquer outro 
gênero literário bíblico. Não é um livro com análises de fatos, nem de 
exegese ou hermenêutica, é apenas um indicativo, semelhante a qualquer 
glossário, uma ferramenta coadjutora de pesquisa, e por isso deve ser 
usado como coadjuvante de estudos mais aprofundados da Bíblia, ou 
fins pessoais, de interesse particular.

ABREVIATURAS

Gênesis Gn
Êxodo Ex
Levítico Lv
Números Nm
Deuteronômio Dt

Josué Js
Juízes Jz
Rute Rt
Samuel 1Sm,2Sm
Reis 1Rs,2Rs
Crônicas 1Cr,2Cr
Esdras Esd
Neemias Ne
Tobias Tb
Judite Jt
Ester Est
Macabeus 1Mc,2Mc

Jó Jó
Salmos Sl
Provérbios Pr
Eclesiastes (Coélet) Ecl
Cântico Ct
Sabedoria Sb
Eclesiástico (Sirácida) Eclo

Isaías Is
Jeremias Jr
Lamentações Lm
Baruc Br
Ezequiel Ez
Daniel Dn

Oseias Os
Joel Jl
Amós Am
Abdias Ab

Jonas Jn
Miqueias Mq
Naum Na
Habacuc Hab
Sofonias Sf
Ageu Ag
Zacarias Zc
Malaquias Ml

Mateus Mt
Marcos Mc
Lucas Lc
João Jo
Atos dos Apóstolos At
Romanos Rm
Coríntios 1Cor,2Cor
Gálatas Gl
Efésios Ef
Filipenses Fl
Colossenses Cl
Tessalonicenses 1Ts,2Ts
Timóteo 1Tm,2Tm
Tito Tt
Filemon Fm
Hebreus Hb
Carta de São Tiago Tg
Carta de São Pedro 1Pd,2Pd
Carta de São João 1Jo,2Jo,3Jo
Carta de São Judas Jd
Apocalipse Ap
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9

A

AARÃO – Ex 4,14: levita, irmão mais velho de Moisés, homem que 
sabia falar bem e que se tornou o porta-voz de Moisés (cf. Ex 4,30); 
Aarão, irmão de Moisés, foi separado para consagrar as coisas santís-
simas (cf. 1Cr 23,13); ele casou-se com Isabel, a filha de Aminadab 
(cf. Ex 6,23); quando Aarão e Moisés falaram ao Faraó, Moisés tinha 
80 anos e Aarão 83 (cf. Ex 7,7); Aarão morreu no alto do monte Hor 
(cf. Nm 20,27-29).

AAREEL – 1Cr 4,8: filho de Arum.

AAZ – 1Cr 8,35: um dos filhos de Micas, neto de Meribaal, bisneto de 
Jônatas e tetraneto do rei Saul; Aaz foi pai de Joada, Azmot e Zambri (cf. 
1Cr 8,36); foi também pai de Jara (cf. 1Cr 9,42).

AAZI – Ne 11,13: descendente de Amasai.

ABARON - 1Mc 6,43: um dos homens do exército do rei Antíoco Epífanes.

ABDA – 1Rs 4,6: pai de Adoriram, chefe dos trabalhos forçados nos 
reinados de Davi e Salomão (cf. 1Rs 4,6).

ABDEEL – Jr 36,26: pai de Selemias.

ABDÊNAGO – Dn 1,7: outro nome de Azarias.

ABDI – 1Cr 6,29: um dos responsáveis pelo canto no tempo de Davi; 
pai de Cis e da família de Merari (cf. 2Cr 29,12); israelita casado com 
mulher estrangeira (cf. Esd 10,26).

ABDIAS – 1Rs 18,3: chefe do palácio do rei Acab; Abdias era homem 
temente a Deus; quando Jezabel massacrava os profetas de Javé, ele 
pegou cem profetas e escondeu-os numa gruta, em grupo de cinquenta, 
providenciando comida e bebida para eles (cf. 1Rs 18,4); um dos filhos 
de Hananias (cf. 1Cr 3,21); um dos filhos de Izraías (cf. 1Cr 7,3); um 
dos filhos de Asel (cf. 1Cr 8,38); filho de Semeías (cf. 1Cr 9,16); um 
dos chefes do grupo de Davi (cf. 1Cr 12,10); pai de Jesmaías (cf. 1Cr 
27,19); um dos oficiais do rei Josafá, filho de Asa (cf 2Cr 17,7); levita, 
descendente de Merari e um dos inspetores no reinado de Josias (cf. 2Cr 
34,12); filho de Samua, filho de Galal, filho de Iditun (cf. Ne 11,17); 
profeta (Ab 1,1).

ABDIEL – 1Cr 5,15: pai de Ai e filho de Guni.

PARTE I
ANTIGO TESTAMENTO
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ABDON – Jz 12,13-14: foi juiz em Israel depois de Elon. Era filho de 
Ilel de Faraton. Ele teve quarenta filhos e trinta netos, que montavam 
setenta jumentos. Ele foi juiz em Israel durante oito anos. Depois morreu 
e foi sepultado em Faraton, na terra de Efraim, na região montanhosa 
dos amalecitas; um dos filhos de Sesac (cf 1Cr 8,23); outro Abdon era 
o filho mais velho de Jeiel (cf. 1Cr 8,30; 1Cr 9,36); filho de Micas (cf. 
2Cr 34,20).

ABEL – Gn 4,2: irmão de Caim, segundo filho de Eva.

ABESÃ – Jz 12,8-9: juiz em Israel depois de Jefté. Ele teve trinta filhos 
e trinta filhas. Casou as filhas fora, e trouxe de fora trinta mulheres para 
seus filhos. Foi juiz em Israel durante sete anos. Depois morreu e foi 
sepultado em Belém. Ficou conhecido como Abesã de Belém.

ABGATA – Est 1,9: um dos sete funcionários do rei Assuero que o servia 
pessoalmente.

ABIAM –1Rs 14,31: ou Abias, era filho de Roboão e neto de Salomão. 
Ele sucedeu no trono a seu pai Roboão (cf. 2Cr 12,16); Abiam subiu ao 
trono de Judá no ano dezoito de Jeroboão, filho de Nabat. E reinou três 
anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca, e era filha de Absalão 
(cf. 1Rs 15,1-2). Abiam morreu e foi enterrado com seus antepassados 
na Cidade de Davi; seu filho Asa lhe sucedeu no trono (cf. 1Rs 15,7-8).

ABIA – 2Rs 18,2: mãe de Ezequias, rei de Judá. Ela era filha de Zacarias 
(cf. 2Cr 29,1).

ABIAS – 1Sm 8,1: segundo filho de Samuel; irmão de Joel; juntamente 
com o irmão Joel, exerceu o cargo de juiz em Bersabeia, porém, não 
seguiu o exemplo do pai Samuel e se deixou levar pela ganância (cf. 
1Sm 8,1-3); outro Abias é filho de Jeroboão (cf. 1Rs 14,1); da tribo de 
Elcana (cf. 1Cr 6,13); um dos filhos de Bocor (cf. Cr 7,8); o oitavo ho-
mem a ser sorteado para prestar serviço dentro do templo de Javé (cf. 
1Cr 24,10.19); Abias (ou Abiam), era um dos filhos de Maaca com o rei 
Roboão (cf. 2Cr 11,20). Ele sucedeu a seu pai Roboão no trono (cf. 2Cr 
12,16); Abias reinou três anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era 
Micaías, filha de Uriel (cf. 2Cr 13,2); Abias teve catorze mulheres, que 
lhe deram vinte e dois filhos e dezesseis filhas. O resto da história de 
Abias, suas obras e palavras, está escrito no comentário do profeta Ado. 
Depois, Abias morreu e foi enterrado na Cidade de Davi. E seu filho Asa 
lhe sucedeu no trono (cf. 2Cr 13,21-23); fez parte da lista de sacerdotes 
e levitas que chegaram do exílio com Zorobabel, filho de Salatiel, e com 
Josué (cf. Ne 12,4).

ABIASAF – Ex 6,24: um dos filhos de Coré, neto de Isaar, bisneto de 
Caat e trineto de Jacó; um dos filhos de Caat (cf. 1Cr 6,8); da família de 
Selum (cf. 1Cr 9,19).

ABDON – ABIASAF
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ABDON – Jz 12,13-14: foi juiz em Israel depois de Elon. Era filho de 
Ilel de Faraton. Ele teve quarenta filhos e trinta netos, que montavam 
setenta jumentos. Ele foi juiz em Israel durante oito anos. Depois morreu 
e foi sepultado em Faraton, na terra de Efraim, na região montanhosa 
dos amalecitas; um dos filhos de Sesac (cf 1Cr 8,23); outro Abdon era 
o filho mais velho de Jeiel (cf. 1Cr 8,30; 1Cr 9,36); filho de Micas (cf. 
2Cr 34,20).

ABEL – Gn 4,2: irmão de Caim, segundo filho de Eva.

ABESÃ – Jz 12,8-9: juiz em Israel depois de Jefté. Ele teve trinta filhos 
e trinta filhas. Casou as filhas fora, e trouxe de fora trinta mulheres para 
seus filhos. Foi juiz em Israel durante sete anos. Depois morreu e foi 
sepultado em Belém. Ficou conhecido como Abesã de Belém.

ABGATA – Est 1,9: um dos sete funcionários do rei Assuero que o servia 
pessoalmente.

ABIAM –1Rs 14,31: ou Abias, era filho de Roboão e neto de Salomão. 
Ele sucedeu no trono a seu pai Roboão (cf. 2Cr 12,16); Abiam subiu ao 
trono de Judá no ano dezoito de Jeroboão, filho de Nabat. E reinou três 
anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca, e era filha de Absalão 
(cf. 1Rs 15,1-2). Abiam morreu e foi enterrado com seus antepassados 
na Cidade de Davi; seu filho Asa lhe sucedeu no trono (cf. 1Rs 15,7-8).

ABIA – 2Rs 18,2: mãe de Ezequias, rei de Judá. Ela era filha de Zacarias 
(cf. 2Cr 29,1).

ABIAS – 1Sm 8,1: segundo filho de Samuel; irmão de Joel; juntamente 
com o irmão Joel, exerceu o cargo de juiz em Bersabeia, porém, não 
seguiu o exemplo do pai Samuel e se deixou levar pela ganância (cf. 
1Sm 8,1-3); outro Abias é filho de Jeroboão (cf. 1Rs 14,1); da tribo de 
Elcana (cf. 1Cr 6,13); um dos filhos de Bocor (cf. Cr 7,8); o oitavo ho-
mem a ser sorteado para prestar serviço dentro do templo de Javé (cf. 
1Cr 24,10.19); Abias (ou Abiam), era um dos filhos de Maaca com o rei 
Roboão (cf. 2Cr 11,20). Ele sucedeu a seu pai Roboão no trono (cf. 2Cr 
12,16); Abias reinou três anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era 
Micaías, filha de Uriel (cf. 2Cr 13,2); Abias teve catorze mulheres, que 
lhe deram vinte e dois filhos e dezesseis filhas. O resto da história de 
Abias, suas obras e palavras, está escrito no comentário do profeta Ado. 
Depois, Abias morreu e foi enterrado na Cidade de Davi. E seu filho Asa 
lhe sucedeu no trono (cf. 2Cr 13,21-23); fez parte da lista de sacerdotes 
e levitas que chegaram do exílio com Zorobabel, filho de Salatiel, e com 
Josué (cf. Ne 12,4).

ABIASAF – Ex 6,24: um dos filhos de Coré, neto de Isaar, bisneto de 
Caat e trineto de Jacó; um dos filhos de Caat (cf. 1Cr 6,8); da família de 
Selum (cf. 1Cr 9,19).

ABIAIL – Nm 3,34: pai de Suriel, o chefe da família para os clãs merari-
tas; outra pessoa de nome Abiail era a mulher de Abisur (cf. 1Cr 2,29); 
Abiail aparece também como pai de Ben-Uri, Ben-Jaroe, Ben-Galaad, 
Ben-Miguel, Ben-Jesesi, Ben-Jedo e Ben-Buz (cf. 1Cr 5,14); pai de Ester 
e tio de Mardoqueu (cf. Est 2,15).

ABIATAR – 1Sm 22,20: filho de Aquimelec (cf. 1Sm 30,7); outro Abia-
tar aparece no segundo livro de Samuel como filho de Aquitob, irmão 
de Sadoc e neto de Aquimelec. Juntamente com seu irmão Sadoc, eram 
sacerdotes (cf. 2Sm 8,17); Abiatar aparece no segundo livro de Samuel 
como pai de um jovem chamado Jônatas (cf. 2Sm 15,27); ele era sacer-
dote, mas foi excluído da função por Salomão (cf. 1Rs 2,27).

ABIBAAL – 2Sm 23,31: de Bet-Arabá. Era um dos trinta valentes.

ABIDA – Gn 25,4: um dos cinco filhos de Madiã, neto de Abraão com 
uma mulher de nome Cetura (cf. Gn 25,1-5).

ABIDÃ – Nm 1,10: da tribo de Benjamim, filho de Gedeão, e um dos 
que foram escolhidos para ajudar no recenseamento dos filhos de Israel.

ABIEL – 1Sm 9,1: aparece na lista dos pais de Cis, juntamente com Seror, 
Becorat e Afia; era avô do rei Saul (cf. 1Sm 14,51); de Bet-Arabá, um dos 
valentes de Davi, que se firmaram com valor no seu reino e, junto com 
todo o Israel, o fizeram rei (cf. 1Cr 11,32).

ABIEZER – Jz 6,11: pai de Joás; há também Abiezer, de Anatot (cf. 2Sm 
23,27); filho de Amaléquet e irmão de Moola (cf. 1Cr 7,18); um dos 
valentes de Davi, que se firmaram com valor no seu reino e, junto com 
todo o Israel, o fizeram rei (cf. 1Cr 11,28).

ABIGAIL – 1Sm 25,3: esposa de Nabal, mulher sensata e muito bonita; 
depois que Nabal morreu, Davi a pediu em casamento e ela prontamente 
aceitou o pedido, porém teve que dividi-lo com outra mulher, Aquinoam 
de Jezrael (cf. 1Sm 25,39-43); outra pessoa de nome Abigail aparece 
como filha de Jessé, irmã de Sárvia e esposa de Jetra (cf. 2Sm 17,25-26; 
1Cr 2,13-16); Abigail aparece também como sendo uma das esposas de 
Davi, mãe do seu segundo filho, Daniel (cf. 1Cr 3,1).

ABIMAEL – Gn 10,16: filho de Jectã, neto de Héber, bisneto de Salé, 
tetraneto de Arfaxad.

ABIMELEC – Gn 20,2: rei de Gerara, que tinha intenções de ter relações 
com Sara, mulher de Abraão, pensando que essa fosse apenas irmã de 
Abraão, e foi repreendido por Deus por isso (cf. Gn 20,2-7); viveu em 
Gerara, onde foi rei dos filisteus (cf. Gn 26,1); outro Abimelec era filho 
de Gedeão com sua concubina (cf. Jz 8,31); ainda outro Abimelec era 
filho de Jerobaal. Esse morreu em Tebes vítima de uma pedra de moinho 
jogada por uma mulher do alto de uma muralha (cf. 2Sm 11,21).

ABIAIL – ABIMELEC
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ABINADAB – 1Sm 7,1: pai de Eleazar; outro Abinadab é filho de Jessé 
e irmão de Davi (cf. 1Sm 16,8); outro Abinadad é filho do rei Saul, e 
irmão de Jônatas e Melquisua. Abinadab, filho de Saul, e seus irmãos, 
foram mortos pelos filisteus (cf. 1Sm 31,2); Abinadab aparece também 
em 2Sm 6,3, como sendo pai de Oza e Aio. O rei Davi retirou a arca de 
Deus da casa de Abinadab e a transportou, com a ajuda dos filhos de 
Abinadab, Oza e Aio, numa carroça nova, até o local indicado por Davi 
(cf. 2Sm 6,3-5).

ABINOEM – Jz 4,6: pai de Barac.

ABIRAM – Nm 16,1: um dos filhos de Eliab, que se revoltou contra 
Moisés, junto com mais 150 homens; era irmão de Datã e homem de 
destaque no conselho (cf. Nm 26,9); a terra abriu e o engoliu (cf. Dt 
11,6; Sl 106/105,17); outro Abiram é o primogênito de Hiel (cf. 1Rs 
16,34).

ABISAG – 1Rs 1,3: Abisag de Sunam, jovem bonita escolhida para 
aquecer o rei Davi na sua velhice.

ABISAÍ – 1Sm 26,6: um dos filhos de Sárvia, irmão de Joab e de Asael 
(cf. 2Sm 2,18; 1Cr 2,16; 1Cr 18,12); era o chefe dos trintra no reino de 
Davi e ficou famoso entre eles porque atirou a lança sobre trezentos e os 
acertou. Era, por isso, o mais respeitado dos trinta e ficou sendo o chefe 
deles (cf. 1Cr 11,20-21).

ABISUE – 1Cr 5,30: um dos filhos de Fineias; um dos filhos de Bela e 
neto de Benjamim (cf. 1Cr 8,4).

ABISUR – 1Cr 2,28-29: filho de Semei, irmão de Nadab e marido de Abiail.

ABITAL – 2Sm 3,4: uma das mulheres de Davi, com a qual ele teve seu 
quinto filho, Safatias.

ABITOT – 1Cr 8,11: um dos filhos de Husim, irmão de Elfaal.

ABIÚ – Ex 6,23: um dos filhos de Isabel e Aarão, sobrinho de Moisés e 
neto de Aminadab.

ABNER – 1Sm 14,50: filho de Ner, tio de Saul e chefe do exército do rei 
Saul; pai de Jesiel (cf. 1Cr 27,21).

ABRÃO – Gn 11,26: filho de Taré, neto de Nacor, bisneto de Sarug, 
trineto de Reu, tetraneto de Faleg, pentaneto de Héber, hexaneto de 
Salé, heptaneto de Arfaxad, etc. Abrão se chamaria mais tarde Abraão 
(cf. Gn 17,5).

ABRAÃO – Gn 17,5: novo nome de Abrão, depois que esse fez Aliança 
com Deus. Abraão seria então pai de muitas nações; ele tinha 99 anos 
quando foi circuncidado (cf. Gn 17,24) e já tinha 100 anos quando 

ABINADAB – ABRAÃO
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ABINADAB – 1Sm 7,1: pai de Eleazar; outro Abinadab é filho de Jessé 
e irmão de Davi (cf. 1Sm 16,8); outro Abinadad é filho do rei Saul, e 
irmão de Jônatas e Melquisua. Abinadab, filho de Saul, e seus irmãos, 
foram mortos pelos filisteus (cf. 1Sm 31,2); Abinadab aparece também 
em 2Sm 6,3, como sendo pai de Oza e Aio. O rei Davi retirou a arca de 
Deus da casa de Abinadab e a transportou, com a ajuda dos filhos de 
Abinadab, Oza e Aio, numa carroça nova, até o local indicado por Davi 
(cf. 2Sm 6,3-5).

ABINOEM – Jz 4,6: pai de Barac.

ABIRAM – Nm 16,1: um dos filhos de Eliab, que se revoltou contra 
Moisés, junto com mais 150 homens; era irmão de Datã e homem de 
destaque no conselho (cf. Nm 26,9); a terra abriu e o engoliu (cf. Dt 
11,6; Sl 106/105,17); outro Abiram é o primogênito de Hiel (cf. 1Rs 
16,34).

ABISAG – 1Rs 1,3: Abisag de Sunam, jovem bonita escolhida para 
aquecer o rei Davi na sua velhice.

ABISAÍ – 1Sm 26,6: um dos filhos de Sárvia, irmão de Joab e de Asael 
(cf. 2Sm 2,18; 1Cr 2,16; 1Cr 18,12); era o chefe dos trintra no reino de 
Davi e ficou famoso entre eles porque atirou a lança sobre trezentos e os 
acertou. Era, por isso, o mais respeitado dos trinta e ficou sendo o chefe 
deles (cf. 1Cr 11,20-21).

ABISUE – 1Cr 5,30: um dos filhos de Fineias; um dos filhos de Bela e 
neto de Benjamim (cf. 1Cr 8,4).

ABISUR – 1Cr 2,28-29: filho de Semei, irmão de Nadab e marido de Abiail.

ABITAL – 2Sm 3,4: uma das mulheres de Davi, com a qual ele teve seu 
quinto filho, Safatias.

ABITOT – 1Cr 8,11: um dos filhos de Husim, irmão de Elfaal.

ABIÚ – Ex 6,23: um dos filhos de Isabel e Aarão, sobrinho de Moisés e 
neto de Aminadab.

ABNER – 1Sm 14,50: filho de Ner, tio de Saul e chefe do exército do rei 
Saul; pai de Jesiel (cf. 1Cr 27,21).

ABRÃO – Gn 11,26: filho de Taré, neto de Nacor, bisneto de Sarug, 
trineto de Reu, tetraneto de Faleg, pentaneto de Héber, hexaneto de 
Salé, heptaneto de Arfaxad, etc. Abrão se chamaria mais tarde Abraão 
(cf. Gn 17,5).

ABRAÃO – Gn 17,5: novo nome de Abrão, depois que esse fez Aliança 
com Deus. Abraão seria então pai de muitas nações; ele tinha 99 anos 
quando foi circuncidado (cf. Gn 17,24) e já tinha 100 anos quando 

nasceu o filho Isaac, concretizando a promessa de Deus (cf. Gn 21,5); 
Abraão viveu 175 anos, depois expirou e morreu numa velhice feliz. 
Ele foi sepultado na mesma sepultura onde Sara, sua esposa, havia sido 
sepultada (cf. Gn 25,7-11).

ABSALÃO – 2Sm 3,3: terceiro filho de Davi, nascido de sua esposa Ma-
aca, filha de Tolmai (cf. 1Cr 3,2); ele matou o irmão Amnon depois que 
este violentou a irmã Tamar (cf. 2Sm 13,15-34); Absalão, filho de Davi, 
morreu numa emboscada (cf. 2Sm 18,15); Davi chorou amargamente 
a morte do filho (cf. 2Sm 19,1-9); Absalão deixou uma filha de nome 
Maaca (cf. 1Rs 15,2); pai de Matatias (cf. 1Mc 11,70); Absalão, pai de 
Jônatas (cf. 1Mc 13,11).

ABUBO – 1Mc 16,11: pai de Ptolomeu.

ACÃ – Gn 36,27: um dos filhos de Eser, neto de Seir, o horreu; outro 
Acã aparece como filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zaré, da 
tribo de Judá (cf. Js 7,1); Acã foi apedrejado e depois queimado (cf. Js 
7,25); em outras passagens bíblicas, Acã aparece como Acar (cf. 1Cr 2,7).

ACAB – 1Rs 16,28: filho do rei Amri, que lhe sucedeu no trono de Is-
rael: Acab, filho de Amri, subiu ao trono de Israel no ano 38 do reinado 
de Asa, rei de Judá. Reinou sobre Israel, em Samaria, vinte e dois anos 
(cf. 1Rs 16,29); casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios. 
E começou a servir e adorar Baal (cf. 1Rs 16,31-32); Acab cobiçou as 
vinhas de Nabot, e sua esposa Jezabel mandou assassinar Nabot para 
que Acab ficasse com as suas vinhas (cf. 1Rs 21,1-16); Acab foi morto 
conforme as profecias e seu filho Ocozias lhe sucedeu no trono (cf. 1Rs 
22,37-40); filho de Colias (cf. Jr 29,21).

ACAR – 1Cr 2,7: ou Acã, era o filho de Carmi, que chamou a desgraça 
sobre Israel, porque violou a lei do anátema (cf. 1Cr 2,7); outro Acar era 
filho de Ram e irmão de Moos e Jamim (cf. 1Cr 2,27).

ACAZ – 2Rs 16,1; Is 7,1: Filho de Joatão, rei de Judá. Acaz, filho de 
Joatão, começou a reinar em Judá no ano dezessete de Faceia, filho de 
Romelias. Acaz subiu ao trono com vinte anos, e reinou dezesseis anos 
em Jerusalém (cf. 2Cr 28,1); Ele chegou a sacrificar seu filho no fogo, 
conforme os costumes abomináveis das nações que Javé tinha expulsado 
diante dos israelitas (cf. 2Rs 16,3); Acaz morreu e foi enterrado com 
seus antepassados na Cidade de Davi. E seu filho Ezequias lhe sucedeu 
no trono (cf. 2Rs 16,20); o resto da história de Acaz, e tudo o que ele 
fez, do começo ao fim, tudo está escrito nos Anais dos Reis de Judá e de 
Israel (cf. 2Cr 28,26).

ACES – 2Sm 23,26: pai de Ira, ou Hira. Ele era de Técua (cf. 1Cr 11,28; 
1Cr 27,9).

ABRAÃO – ACES
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ACOBOR – Gn 36,38: pai do rei Baalanã; outro Acobor era filho de Micas 
(cf. 2Rs 22,12); pai de Elnatã (cf. Jr 26,22).

ACOS – 1Cr 24,10: o quarto homem a ser sorteado para prestar serviço 
dentro do templo de Javé; tinha como descendente Urias, Meremot entre 
outros (cf. Ne 3,21); teve como descendente João e seu filho Eupolemo 
(cf. 1Mc 8,17).

ACSA – Js 15,16: filha de Caleb e neta de Jefoné; casou-se com Otoniel, 
seu primo, filho de Cenez, seu tio (cf. Jz 1,14; 1Cr 2,49).

ACUB – 1Cr 3,24: um dos filhos de Elioenai; um dos porteiros que 
ficaram em Jerusalém depois do exílio na Babilônia (cf. 1Cr 9,17; Esd 
2,42; Ne 11,19); um dos levitas que explica as leis para o povo (cf. Ne 
8,7); levita e um dos porteiros que ficava vigiando os armazéns perto 
das portas da cidade (cf. Ne 12,25).

ACUS – Ne 3,4: seus descendentes, como, por exemplo, Meremot, filho 
de Urias, trabalharam na restauração dos portais do templo.

ADA – Gn 4,19: primeira mulher de Lamec; outra Ada era mulher de 
Esaú, filha de Elon, o heteu (cf. Gn 36,1). Ela gerou Elifaz para Esaú 
(cf. Gn 36,4).

ADAD – Gn 36,35: rei, filho de Badad. Ele substituiu o rei Husam quan-
do esse faleceu; há outro Adad, também rei, que substitui o rei Baalanã 
por ocasião da sua morte (cf. Gn 36,39); outro Adad foi adversário de 
Salomão. Ele era da família real de Edom (cf. 1Rs 11,14); ele casou-se 
com a cunhada do faraó, a rainha Táfnis (cf. 1Rs 11,19).

ADADEZER – 2Sm 8,3; 1Rs 11,13: filho de Roob, rei de Soba, derrotado 
por Davi quando este pretendia estender seu domínio sobre o rio Eufrates; 
rei de Soba que foi derrotado pelo rei Davi (cf. 1Cr 18,3).

ADAÍAS – 1Cr 6,26: um dos responsáveis pelo canto no tempo de Davi; 
um dos filhos de Semei (1Cr 8,21); filho de Jeroam (1Cr 9,12); pai de 
Maasias (cf. 2Cr 23,1); descendente de Benui, e sacerdote casado com 
mulher estrangeira (cf. Esd 10,39); descendente de Sela (cf. Ne 11,5); 
filho de Jeroam (cf. Ne 11,12).

ADALIA – Est 9,8: uma das quinhentas pessoas que foram mortas na 
fortaleza de Susa, sob o comando de Mardoqueu.

ADÃO – Gn 4,25: esposo de Eva. Ele viveu oitocentos anos e gerou 
filhos e filhas. Ao todo. Adão viveu novecentos e trinta anos (cf. Gn 5,4).

ADAR – 1Cr 8,3: um dos filhos de Bela e neto de Benjamim.

ADBEEL – Gn 25,12-14: terceiro filho de Ismael, neto de Abraão com 
a escrava Agar.

ACOBOR – ADBEEL
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ACOBOR – Gn 36,38: pai do rei Baalanã; outro Acobor era filho de Micas 
(cf. 2Rs 22,12); pai de Elnatã (cf. Jr 26,22).

ACOS – 1Cr 24,10: o quarto homem a ser sorteado para prestar serviço 
dentro do templo de Javé; tinha como descendente Urias, Meremot entre 
outros (cf. Ne 3,21); teve como descendente João e seu filho Eupolemo 
(cf. 1Mc 8,17).

ACSA – Js 15,16: filha de Caleb e neta de Jefoné; casou-se com Otoniel, 
seu primo, filho de Cenez, seu tio (cf. Jz 1,14; 1Cr 2,49).

ACUB – 1Cr 3,24: um dos filhos de Elioenai; um dos porteiros que 
ficaram em Jerusalém depois do exílio na Babilônia (cf. 1Cr 9,17; Esd 
2,42; Ne 11,19); um dos levitas que explica as leis para o povo (cf. Ne 
8,7); levita e um dos porteiros que ficava vigiando os armazéns perto 
das portas da cidade (cf. Ne 12,25).

ACUS – Ne 3,4: seus descendentes, como, por exemplo, Meremot, filho 
de Urias, trabalharam na restauração dos portais do templo.

ADA – Gn 4,19: primeira mulher de Lamec; outra Ada era mulher de 
Esaú, filha de Elon, o heteu (cf. Gn 36,1). Ela gerou Elifaz para Esaú 
(cf. Gn 36,4).

ADAD – Gn 36,35: rei, filho de Badad. Ele substituiu o rei Husam quan-
do esse faleceu; há outro Adad, também rei, que substitui o rei Baalanã 
por ocasião da sua morte (cf. Gn 36,39); outro Adad foi adversário de 
Salomão. Ele era da família real de Edom (cf. 1Rs 11,14); ele casou-se 
com a cunhada do faraó, a rainha Táfnis (cf. 1Rs 11,19).

ADADEZER – 2Sm 8,3; 1Rs 11,13: filho de Roob, rei de Soba, derrotado 
por Davi quando este pretendia estender seu domínio sobre o rio Eufrates; 
rei de Soba que foi derrotado pelo rei Davi (cf. 1Cr 18,3).

ADAÍAS – 1Cr 6,26: um dos responsáveis pelo canto no tempo de Davi; 
um dos filhos de Semei (1Cr 8,21); filho de Jeroam (1Cr 9,12); pai de 
Maasias (cf. 2Cr 23,1); descendente de Benui, e sacerdote casado com 
mulher estrangeira (cf. Esd 10,39); descendente de Sela (cf. Ne 11,5); 
filho de Jeroam (cf. Ne 11,12).

ADALIA – Est 9,8: uma das quinhentas pessoas que foram mortas na 
fortaleza de Susa, sob o comando de Mardoqueu.

ADÃO – Gn 4,25: esposo de Eva. Ele viveu oitocentos anos e gerou 
filhos e filhas. Ao todo. Adão viveu novecentos e trinta anos (cf. Gn 5,4).

ADAR – 1Cr 8,3: um dos filhos de Bela e neto de Benjamim.

ADBEEL – Gn 25,12-14: terceiro filho de Ismael, neto de Abraão com 
a escrava Agar.

ADIAS – Ne 10,19: um dos chefes do povo.

ADIEL – 1Cr 4,36: chefe de clã nas aldeias de Davi; pai de Maasai e filho 
de Jezra (cf. 1Cr 9,12); pai de Azmot (cf. 1Cr 27,15).

ADIN – Ne 10,17: um dos chefes do povo.

ADINA – 1Cr 11,42: filho de Siza e um dos valentes de Davi, que se 
firmaram com valor no seu reino e, junto com todo o Israel, o fizeram rei.

ADLI – 1Cr 27,29: pai de Safat.

ADMATA – Est 1,14: um dos sábios, especialista em leis, que foi con-
sultado pelo rei Assuero sobre a destituição do título de rainha de Vasti, 
a mulher que tinha lhe desobedecido.

ADO – 1Rs 4,14: pai de Ainadab, prefeito no reinado de Salomão; um 
dos filhos de Gersam (cf. 1Cr 6,6); vidente (cf. 2Cr 12,15); pai do profeta 
Zacarias (cf. Esd 5,1; Zc 1,1); chefe do lugar chamado Casfia (cf. Esd 
8,17); fez parte da lista de sacerdotes e levitas que chegaram do exílio 
com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué (cf. Ne 12,4). 

ADONIAS – 2Sm 3,4: o quarto filho de Davi, nascido de Hagit, uma de 
suas mulheres; Adonias também era muito bonito, mais jovem do que 
Absalão (cf. 1Rs 1,6); Ele queria usurpar o trono que estava reservado 
a Salomão na sucessão de Davi (cf. 1Rs 1,5-14); Adonias foi morto por 
Banaías, filho de Joiada, a pedido do rei Solomão (cf. 1Rs 2,25); um dos 
levitas que acompanharam os oficiais do rei Josafá para instruir a cidade 
de Judá (cf. 2Cr 17,8); um dos chefes do povo (cf. Ne 10,16).

ADONISEDEC – Js 10,1: rei de Jerusalém.

ADONIBEZEC – Jz 1,5: homem que lutou contra Judá depois que esse 
assumiu a missão de Josué. Adonibezec pode ser o mesmo Adonisedec 
(cf. Js 10,1), cuja grafia sofreu alteração nesta passagem bíblica. A nota 
da Bíblia de Jerusalém (c) afirma que “parece que se fez confusão entre 
este Adonibezec, rei de Bezec, e Adonisedec, rei de Jerusalém” (cf. Js 
10,1-3); Adonibezec morreu e Jerusalém (cf. Jz 1,7).

ADONIRAM – 2Sm 20,24: homem encarregado de trabalhos forçados; 
filho de Abda (cf. 1Rs 4,6).

ADORAM – 2Sm 8,10: filho de Toú, rei de Emat (cf 1Cr 18,10).

ADRAMELEC – 2Rs 17,31: deus em cuja honra os povos de Sefarvaim 
queimavam seus filhos; Adramelec é também nome de um dos filhos do 
rei Senaquerib, rei da Assíria (cf. 2Rs 19,37; Is 37,38).

ADRIEL – 1Sm 18,19: conhecido também como Adriel de Meola, foi 
quem se casou com a filha mais velha de Saul, Merob, prometida em 
casamento a Davi; Adriel era filho de Berzelai de Meola (cf. 2Sm 21,6); 

ADIAS – ADRIEL
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