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Está escrito: 

 

 
 

Como pregarão, se não forem envi-
ados? Como está escrito: Quão for-
mosos os pés dos que anunciam a 
paz, dos que anunciam coisas boas! 
Romanos 10.15 
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Prefácio 
 

Pés formosos... 
 

Se fizermos uma pesquisa indagando so-
bre que parte do corpo você considera mais 
bonita, dificilmente veremos os entrevistados 
indicando os pés, seja porque estes, estando 
na extremidade inferior do corpo, são menos 
visíveis; seja porque normalmente estão co-
bertos por algum tipo de calçado. Certo é que 
os pés raramente são elogiados, sequer lem-
brados. 

 
No entanto a Bíblia diz que Deus observa 

e valoriza os pés. Pés de quem leva as boas 
novas, pés de quem se desvia do mal, pés que 
não vacilam, pés iluminados... 

 
Nos capítulos do livro “Mevaser, quão for-

mosos são seus pés” a professora Edna So-
lange do Nascimento oferece àqueles que 
são, como ela, apaixonados pelo idioma 



hebraico, expressões que facilitam a compre-
ensão de porções preciosas da Palavra de 
Deus. 

Edna Solange é, para mim, uma querida 
irmã e amiga. Já, há algum tempo, venho 
acompanhando o seu trabalho, e visto o resul-
tado alcançado, principalmente nas salas de 
aula de seminários de teologia. Vi nascer e 
crescer o seu amor pelo estudo de hebraico. 

Minha oração é de gratidão ao Senhor 
por mais uma obra de autoria de Edna So-
lange, e para que este livro seja um estímulo 
aos leitores a serem MEVASER e MEVASE-
RET de Deus. 

Cláudia Medeiros 
Coordenadora do Instituto Bíblico Maranata – 

Rio de Janeiro/RJ 
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Introdução 
 

Os nossos pés são essenciais para nos-
sos movimentos de ir e vir, dependemos deles 
para subir e para descer. Caminhar longas... 
ou poucas distâncias. Com eles nos locomo-
vemos ao encontro de sonhos e projetos. Jacó 
chegou a pé, em Padã Arã...e viu Raquel, pi-
sando o solo, vindo com suas ovelhas. Isaque 
vinha CAMINHANDO, e se deparou com Re-
beca, que recentemente se lançara do camelo. 
É... nossos pés nos conduzem ao amor, aos 
sonhos, às realizações.... e se tornam ainda 
mais importantes, quando exercemos o propó-
sito maior que é ANUNCIAR AS BOAS NO-
VAS DE SALVAÇÃO, e nesta nobre função 
somos designados de, em hebraico: MEVA-
SER (homem, “aquele que anuncia as boas 
novas”) e MEVASERET (mulher, “aquela que 
anuncia as boas novas”), cujos pés são formo-
sos, Isaías 52.7:   
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Texto em 
Português: 

Quão suaves são 
sobre os montes 

os pés do que 
anuncia as boas 

novas, que faz 
ouvir a paz, que 
anuncia o bem, 
que faz ouvir a 

salvação, que diz 
a Sião: O teu 

Deus reina! 
Isaías 52.7 

Texto em hebraico: 

ר  ב ּׂש   ֵ ֗ מ   ַ  ְ י  ג ל   ֵ ֣ ר  ְ  ַ ים  ִ ֜  ע ל־ה ה ר    ָ  ֶ    ַ ּו  ָ ֨  מ ה־ּנ או      ַ
ר ב ּׂש   ֵ ֥ מ   ַ  ְ ום  ֛   ׁש �   ָ יע    ִ ֧  ַ מ ׁש מ    ְ  ַ  

ון רל צ ּי   ֹ֖  א מ     ִ ְ  ֥ ֵ ֹ ה   ָ ֑ י ׁשּוע     ְ יע     ִ ֣  ַ מ ׁש מ    ְ  ַ וב  ֹ֖  ט     
י �׃ ִ א �ה    ֽ ָ   ֱ ַ ֥ מ ל  �   ָ  

*O hebraico se lê da Direita para a
esquerda 

Como se lê: 
Mah Navu al heharim rage-

ley(os 
pés de) Mevaser/ mashemia 

shalom/ Mevaser tov /mashe-
mia yeshuah / omer letsion 

/malarr 
elohayrr 

ר ּׂש  ב  ֵ  מ   ַ  ְ – Substantivo masculino singular 
MEVASER – aquele que traz boas notícias. 

ים ר  ּׂש  ב  ַ  ְ ִ  מ   ְ –Substantivo masculino plural 
MEVASERIM – aqueles que trazem boas notí-

cias. 
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ת ר  ּׂש  ב  ֶ  ֶ מ   ַ  ְ  –  Substantivo feminino singu-
lar: MEVASERET – aquela que traz boas notí-

cias. 
 

רֹות ּׂש  ב  ַ  ְ   מ   ְ  – Substantivo feminino plu-
ral. MEVASEROT – aquelas que trazem boas 

notícias. 

 -ְמֻבָּׂשר

mevusar - (adjetivo) aquele que recebeu 
boas notícias 

ר ּׂש  ב  ֵ  מ   ַ  ְ  
  

ת ר  ּׂש  ב  ֶ  ֶ מ   ַ  ְ  
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apítulo 1כ

FILIPE, UM MEVASER 

Filipe foi ao encontro do eunuco no caminho 
que desce de Jerusalém para gaza e que es-
tava deserta – seus pés tiveram que correr 
para alcançar a carruagem. Os pés de Filipe 
eram pés que corriam para anunciar a salva-
ção. Porque Filipe era um MEVASER. Seus 
pés são diferentes dos pés que correm para o 
mal, Pv 1.15 – Pv 1.16 – Is 59.7. 

Filho meu, não te ponhas a ca-
minho com eles (os pecadores, 
v.10): desvia o teu pé (RA-
GUËLËKHA

- teu pé - �ְַרגְל) das suas
veredas. Pv 1.15. 

*KH ou CH, na transliteração do hebraico – se lê
como RR
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Pv 1.16 Porque os seus pés (dos pecadores) 
 correm para (RAGUËLEIHEM- ַרגְלֵיֶהם)
o mal, e se apressam a derramar sangue. 
 
Isaías 59.7 Os seus pés (daqueles que desvi-
aram do dia do descanso, Is 58.13, isto é, da-
queles que deixarem de fazer o que o Senhor 
tinha estabelecido para o dia do descanso) 
correm para o mal, e se apressam para derra-
marem o sangue inocente.  

  pé __ REGUEL ֶרֶגל

  pés __ RAGLIM ַרְגַלִים

base ;pé pata; perna; :por se-Traduz 






