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Bíblias do Mundo 
Testemunhos de arte e fé 

 

 

E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor  
Êxodo 24:4 

 

 

 

Apresentação 
 

A Divisão de Obras Raras da Fundação Biblioteca Nacional mostra ao público, de 12 de 

dezembro de 2011 a 31 de janeiro de 2012, alguns dos mais preciosos tesouros de sua coleção de 

Bíblias.  

A Mostra, comemorativa do Dia Nacional da Bíblia, instituído pela Lei 10.334, de 19 de 

dezembro de 2001, oferece vinte edições singulares dos séculos XV ao XIX.  

A escolha de cada edição foi determinada por sua importância na História do Livro e por sua 

materialidade – tanto sob o ponto de vista de beleza editorial e iconográfica quanto das condições 

físicas dos exemplares; esses critérios também definiram as páginas de abertura. A seleção foi difícil 

porque se todas as Bíblias são importantes, a maioria nunca foi restaurada. E há uma razão para isso: o 

custo de restauro de uma Bíblia pode equivaler ao de dez livros de menor porte. Esta situação leva a 

outra constatação: tecnicamente, a decisão de restaurar numa coleção de obras raras pressupõe 

escolhas de Sofia! 

 

As Bíblias que não foram selecionadas permanecem acomodadas em seus pontos de guarda porque ou 

são preciosas demais; ou têm formatos in-fólio, elefante ou atlântico (com 40 cm de altura ou mais!); 

ou estão fora de consulta, na expectativa de oportuno patrocínio para seu restauro; ou, ainda, porque a 

beleza e a importância das edições mostradas permitem que outras igualmente belas e importantes 

esperem por outra Mostra.  

 

Desse modo, não estão expostas: a Bíblia de Mogúncia, jóia da coroa; as Bíblias dos Estienne, Giunta 

e Elzevir; nem a heptaglota de Le Jay (1629-1645), ou as edições de Calvino e do papa Sixto V; 

também não constam partes de Bíblias e edições afins, como concordâncias, comentários, dicionários, 

paráfrases, léxicos, versões para uso especial, em línguas exóticas e em tantos outros formatos. 

As Bíblias selecionadas – notadamente, poliglotas, emprestam, sem qualquer dúvida, dignidade 

de obra rara à sua existência de 100 ou 500 anos. São Bíblias destituídas de simplicidade porque têm 

caráter de monumento cultural e de referência no universo religioso e científico. A edição de uma 

Bíblia dos séculos XVI e XVIII poderia levar cinco..., vinte anos entre estudos, revisões, edição e 

publicação! Um período longo demais, para épocas de descobertas, turbulências sociais, revoluções. 

Um livro considerado sagrado, no momento de seu projeto, poderia transformar-se, no momento de 

sua distribuição, num livro sujeito à censura, recolha, proibição de acesso e destruição. E a Bíblia 

passou por tudo isso. 



  

 

As Bíblias da Mostra “Bíblias do Mundo” foram impressas em caracteres góticos, romanos e 

aldinos, mantendo a tradição e a nobreza da tinta preta sobre papéis de trapos; têm capitulares 

desenhadas em tons vivos de vermelho e azul; ilustrações xilogravadas ou gravadas em metal; sinais 

de leitura e rasuras; marcas de proveniência como o carimbo da Real Bibliotheca – trazida para o 

Brasil pelo Príncipe Regente D. João, no início do século XIX; ou da Biblioteca do Imperador Pedro II 

– identificada, conforme sua vontade, pelo nome da Imperatriz D. Thereza Christina Maria, ao doar 

seus livros à Biblioteca Nacional, no final daquele mesmo século. 

Durante 51 dias, o público-visitante e os usuários da Divisão de Obras Raras verão reunidas, 

lado a lado, edições incensadas e edições questionadas, edições autorizadas e edições proibidas, 

edições fundadoras, que alicerçam religiões, e edições que encantam todas as religiões.  

O mais onipresente, o mais estudado, o mais traduzido, mais censurado, o mais editado, o mais 

proibido e o mais permitido de todos os livros: a Bíblia, na Mostra “Bíblias do Mundo”, não é um livro 

de uma ou outra Religião, é O Livro – representado em edições várias, que sobreviveram ao tempo e 

alcançaram este século, onde permanecem, como testemunhos de arte e fé. 

 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2011. 

 

Ana Virginia Pinheiro, Bibliotecária 
Curadora 

Chefe da Divisão de Obras Raras 

Fundação Biblioteca Nacional (Brasil)



  

Século XV 
 

 

01 

1481   

Bíblia Latina.  

Incipit epistola sancti Hieronymi ad Paulinũ presbyterũ de omnib[us] diuine historie libris... Basel 

[Basiléia]: Johann Amerbach, 1481. [572] f. (OR-Z001,002,002/MFN1290). 

Ex dono: Franc
o
 de Colmenares. 

Raridade/Importância: O latim era a língua oficial da Igreja Católica e “inúmeras versões latinas 

do Antigo e Novo Testamento corriam pelas igrejas cristãs e eram comentadas a seu modo pelos 

vários centros religiosos [até o advento da versão de São Jerônimo...] A palavra Bíblia é, 

filologicamente, a forma plural de Biblion, diminutivo de Biblos, livro. [...] o termo agora significa, 

em todas as línguas do mundo, o Livro por excelência, o mais digno, o mais perfeito, o mais sublime, 

visto como foi escrito por inspiração do Espírito Santo e tem Deus como autor” (SUCUPIRA, 1980, p. 

125). 

 

 

02 

1484  

Bíblia Latina. 

Biblia que retinet sequit sic metricus ordo. Exactũ et inclyta in vrbe venetiarũ [Veneza]: Magistri 

Johannis dicit magni herbort de selgenstat alemani... Anno  vo. M.CCCCLXXXIIII pridie kalendas 

May. [30 abr. 1484]. [408] f. (OR-Z002,004,019/MFN1295). 

Título de partida: Incipit epitola beati Hieroymi ad Paulinuz psbyterũ de oībus diuine hystorie libris. 

Inclui (após o colofão): 1- Registrum (f. 376r); 2- Laus deo semper Aº 1601 ([3] f. manuscritas a tinta 

+ [7] f. em branco (intercaladas entre as f. 376 e 377); 3- Incipiunt interpretationes hebraicor[um] 

nominũ pz ordine alphabeti: 63 p.; 4- Canones penitentiales sufficienter elucidati [et] Gratiani vita 

qui decretum compilauit: [6] p. em caderno avulso. 

Encadernação: pranchas em madeira de lei, com costuras originais e vestígios de revestimento em 

couro. 

Ex dono: Ex libris philippi Monasterii...; Domy... S. J. Vienna. 

Raridade/Importância: “A tradução jeronimiana das Sagradas Letras foi imediatamente aceita 

pela Igreja como texto latino da Bíblia e declarada, mais tarde, autêntica, pelo Concílio de Trento 

[1546], sendo também conhecida pelo nome de Vulgata Latina” (SUCUPIRA, 1980, p. 130). Esta edição 

quatrocentista da Bíblia é citada nos mais importantes catálogos de incunábulos: GW, Hain-

Coppinger, Proctor, Pellechet, Voullième, Panzer, Polain, entre outros. 



  

Século XVI 
 

 

03 
1514-1517 

Bíblia Complutense ou Bíblia de Ximenes de Cisneros ou Bíblia de Alcalá. 

Vetus testamentũ multiplici lingua nũc primo impressum. Et imprimis Pentateuchus Hebraico Greco 

atqz Chaldaico idiomate. Adiũcta vnicuiqz sua latina interpretatione. Impressa ... Cõplutẽsi 

Universitate [Alcalá de Henares]: industria & solertia ... Arnaldi Guilielmi de Brocario, 1514-1517. 6 

v. (OR001B,001,002-007/MFN2389). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca (proveniência: Livraria do Colégio da Companhia de Jesus de Coimbra, 

com a marca do padre Francisco Soares). 

Raridade/Importância: “Esta polyglotta [em hebreu, caldeu, latim e grego], executada por ordem e 

á custa do cardeal Ximenes, de quem conservou o nome [Francisco Jimenez de Cisneros, 1436?-1517] 

é a primeira que tenha sido publicada; [embora] muito menos completa que as demais polyglottas 

(BRUNET apud CAT. CIMÉLIOS, 1885, 95). Sua produção levou “cerca de quinze annos ininterrompidos [...]. 

A raridade d’esta obra [...] provém em parte do medíocre numero de [600] exemplares que della se 

tiraram” (CLEMENT apud CAT. CIMÉLIOS, 1885, 95). “A edição dominou por trezentos anos a interpretação 

das Sagradas Escrituras. Ela reúne a vulgata latina de São Jerônimo, textos hebreus do Antigo 

Testamento, a tradução Septuaginta ou pré-cristã para o grego do Antigo Testamento, o original grego 

do Novo testamento e o texto caldeu ou aramaico do antigo Testamento, além de traduções 

interlineares e paralelas do latim para as demais línguas” (HERKENHOFF, 1996,  p. 47). Esta edição, de 

grande significado para a história da Filologia Bíblica, não teve precedentes – foi a primeira vez que se 

imprimiu todo o Novo Testamento em grego, dois anos antes do que fez Erasmo [1516, nesta Mostra] 

(FERNÁNDEZ MARCOS, 2009, tradução nossa). 

 

 

04 
1516  

Bíblia. Novo Testamento. Tradução de Erasmo.  

Novvm instrumentũ omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum & emendatum, nõ solum ad 

graecam ueritatem, uerumetiam ad multorum utriusqz linguae codicum; eorumqz ueterum simul & 

emendatorum fidem, postremo ad probatissimorum autorum citationem, emendationem & 

interpretationen,  praecipue Origenis, Chrysostomi, Cyrilii, Vulgarij, Hieronymi, Cypriani, Ambrosij, 

Hilarij, Augustini, uma cũ Annotationibus quae lectorem doceant, quid qua ratione mutatum sit. 

Quisquis igitur amas weram Theologiam, lege, cognosce, AC deinde iudica, Neqz statim offendere, 

siquid mutatum offenderis, sed expende, num in melius mutatum sit. Basileae: In aedibus Ioannis 

Frobenij ..., Mense Februario Anno 1516.  [28], 324, 672 [i.e. 626], [3 ]p. (OR001A,004,009/MFN2149). 

Texto em duas colunas: na primeira, está o texto grego; e na segunda, a versão latina de Erasmo (m. 

1536).  

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Considerada por muitos anos como a edição príncipe do Novo Testamento 

em grego, esta versão foi, no entanto, antecipada pela Bíblia Complutense (1514-1517, nesta Mostra). 

“É, também, a primeira das 5 edições de Erasmo [1516, 1519, 1522, 1527, 1535]” (GRAESSE apud CAT. 

CIMÉLIOS, 1885, 37; tradução nossa). Das cinco primeiras edições impressas durante a vida do tradutor, “a 

Bibliotheca Nacional possue a primeira, que expõe como mais valiosa, e a quarta, que tem o merito de 

facilitar o confronto da versão de Erasmo com a da vulgata” (CAT. CIMÉLIOS, 1885, 37). 

 

 

 



  

05 

1524-1525 

Bíblia hebraica: Segunda Bíblia Rabínica ou Bíblia de Bomberg 

[Biblia Hebraica Cum Comentariis Rabbinorum Raschi. (Rabbi Schelomoh Jizchack) Aben Esrae. R. 

Kimchi, Ralbag (S. R. Levi Ben Gerson) Rabbe nu Saadia Gaon &c. Cum multo studio interpretata et 

impressa, ad mandata Danielis filii Cornelii Bombergi (memoria ejus sit in Benedictione) in Venetia 

metropoli, auxilio Divino. Et in fine Et suit absolutum hoc (opus) in domo judicii. i.e. in Consistorio. 

In mense Hisri, ano 286 (1526) secundũ computum minorem, in domo Danielis Bonbergi, in Venetia 

Urbe multiplicata populis, qui sub dominio Principatus (sunt) Ecaltetur maiestas ejus. Veneza: 

Daniel Bomberg, 1524-1525]. 4 v. (OR001A,002BIS,001-004/MFN2180). 

Texto com disposição inversa. 

Tipografia: Letra impressa quadrada, consagrando a tradição dos manuscritos hebraicos, de modo 

que uma letra não toque a outra – o editor, Daniel Bomberg (m. 1549) foi um dos pioneiros da 

impressão de livros em  hebraico; sua técnica inovadoras estabeleceu um padrão de tipografia 

(RABBINIC Bible, c2003, tradução nossa). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca (proveniência: Biblioteca do Colégio dos Jesuítas de Paris). 

Raridade/Importância: Esta “Segunda Bíblia Rabínica, considerada o novo Textus Receptus 

(texto recebido) ou ainda como Edição Recebida [...] foi editada pelo rabino Jacob ben Hayyim [...] 

na mesma gráfica [que editou a primeira, em 1516/1517...]. Essa edição tornou-se o texto padrão da 

Bíblia Hebraica [...com] comentários de rabinos da Idade Média [...]. Por fim, a obra de Ben Hayyim 

só foi superada pelas edições críticas modernas [...]  baseadas em manuscritos hebraicos mais 

antigos” (FRANCISCO, 2003). 

 

 

 
                                                     Página de rosto da Bíblia Rabínica. 

 



  

06 
1534-1535 

Bíblia de Münster. 

Hebraica Biblia Latina planeque nova Sebast. Munsteri tralatione post omneis omnium hactenus 

ubiuis gentium aeditiones euulgata... Basileae: Ex Officina Bebeliana: impendiis Michaelis Isingrinii 

[et] Henrici Petri, 1534-1535. 2 v. (OR001A,002BIS,006-007/MFN2318). 

Texto paralelo em hebraico e latim, segundo tradução de Sebastian Münster (1489-1552). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: “O texto hebraico é baseado principalmente na primeira Biblia Rabbinica... 

Esta edição exerceu considerável influência sobre as versões feitas pelos reformadores, por exemplo, 

na Suiça, e sobre a tradução em Inglês conhecida como [Bíblia de Walton]” (MOULE; DARLOW 5087 apud 

CHRISTIE’S, 2011a).  

 

 

07 
1553 

Bíblia de Ferrara, para uso dos cristãos. 

Biblia en lengua Española traduzida palabra por palabra dela verdad Hebrayca por muy excelentes 

letrados vista y examinada por el officio dela Inquisicion. Com priuillegio Del yllustrissimo Señor 

Duque de Ferrara. Estampada en Ferrara: con yndustria y deligencia de Duarte Pinel português. 

Estampada em Ferrara: a costa despesa de Jeronimo de Vargas Español, en primero de Março de 1553. 

[8], 400, [3] f. (OR001,004,006/MFN2256). 

Inclui: Tabla delas Haphtaroth de todo el año ([2] f.), que falta em muitos exemplares. 

No colofão da versão para uso dos judeus, consta: “com yndustria y diligencia de Abrahã Usque 

Portugues; estampada en Ferrara a costa y despesa de Yonna Tob Atias hijo de Levi Atias español em 

14 de Adar de 5313”.  

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: “Esta Bíblia conhecida sob o nome de Bíblia de Ferrara, parece ter sido a 

primeira impressa na lingua hespanhola. Ha exemplares de duas especies, ambos extremamente raros, 

uns para uso dos Judeus, e outros para uso dos Christãos; estes exemplares se diferenciam apenas pela 

epistola dedicatória e pelo final do colophão, constando ambos do mesmo numero de folhas” (CAT. 

CIMÉLIOS, 1885, 33). 

 

 

08 
1569  

Bíblia do Urso. 

La Biblia, qve es, los sacros libros del Vieio y Nvevo Testamento. Trasladada en Español [por 

Cassiodoro Reyna]. Bale [Basileia]: Thomaz Guarin, 1569.  [30] p., 1438, 544, 508 col., [2] p. 

(OR001,004,007/MFN2215). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: “Em grande evidência na página de título, [Cassiodoro] Reina [ca. 1520-

1594] colocou a imagem de um urso roubando mel de um cortiço numa árvore, gravura que tinha sido 

marca de impressor de Samuel Apiario [...que] já não utilizava há muito tempo. [...] Daí esta Bíblia ter 

ficado conhecida como a Bíblia do Urso [...]. Foram impressos 2600 exemplares, mas [...], muitos 

deles foram apreendidos e queimados” (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2008). 

 



  

 
                                                                                                                      Página de rosto da Bíblia do Urso. 

 

09 

1569-1572  

Bíblia Poliglota de Antuérpia ou Bíblia Plantiniana ou Bíblia Real/Régia 

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece & Latine Philippi II. Reg. Cathol. Pietate et stvdio ad 

sacrosanctae Ecclesiae vsvm. Antuerpiae: Christoph. Plantinus, 1569-1572. 8 t. (001B,004,001-

008/MFN5299).   

Carimbo: Da Real Bibliotheca (proveniência: Livraria Publica de S. Roque, em Lisboa, por doação de 

Lopo Soares). 

Raridade/Importância: Obra monumental do mais renomado impressor do século XVI: Cristóvão 

Plantin (1514-1589), que teve como editor geral Benedito Arias Montanus (1527-1598). A edição foi 

patrocinada pelo rei da Espanha, Filipe II, por influência do cardeal Spinoza (CAT. CIMÉLIOS, 1885, 71). 

Foram impressos 1.213 exemplares, cada um com cinco volumes com o texto completo da Bíblia em 

hebraico, grego, caldeu antigo (= aramaico) e latim; e mais três volumes para o Apparatus, com 

tratados acadêmicos, gramáticas, léxicos, comentários. É obra difícil de achar completa, com todos os 

seus 8 tomos (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, [2011?]; CLEMENT apud CAT. CIMÉLIOS, 1885, 71; tradução nossa) – o 

exemplar da Biblioteca Nacional está completo. 



  

Século XVII 
10 

1641  

Biblia. Tradução de Giovanni Diodati. 

La sacra Biblia tradotta in lingua italiana e commentata di língua. Traduzido por Giovanni Diodati. 

Seconda editore.  Geneva: Pietro Chovët, 1641. 3 t. (OR142,004,001-003/MFN23261). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Anotações manuscritas (tinta): “Esdra III, Esdra IIII, Tobia, Judit, Sapienza, Eclesiástico, Baruc, 

Ester, El Cantico de’tre Fancivlli, Susanna, La Storia di Bel e del dragone, L’Oratione di Manasse, 

Macabei I e Macabei II” (página de guarda, t. 3); “Es mentira heretica, porque todos estos Libros 

estan declarados Canonicos por el S
to
. Concílio de Trento. Excepto los dos siguientes de Esdras, que 

son el 3º y el 4º, pues el 1º y 2º son Canonicos” (página de título da seção de Livros Apócrifos, t. 3). 

Raridade/Importância: “Segunda edição da Bíblia de Diodati, revisada e com comentários. A 

primeira edição, de 1607, foi feita diretamente do hebraico e do grego. A versão de Diodati reflete a 

teologia de Genebra, em puro estilo italiano, sem qualquer influência francesa [como era comum à 

época]” (MOULE; DARLOW 5600 apud CHRISTIE’S, 2011b). 

 

 

 
                                                                            Página de de título da seção de Livros Apócrifos da Bíblia de Diodati. 
 

 



  

11 
1642 

Biblia [da Tipografia] Régia (França).  

Bibliorum Sacrorum. Pariis: Typographia Regia, 1642.  7 t. (OR001E,005,005-011/MFN52913). 

Exemplar restaurado. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: edição rara, em formato elefante (de grande porte), impressa em tipos 

destacados. 

 

 

12 

1657 

Bíblia poliglota de Londres ou Bíblia de Walton. 

Biblia Sacra Polyglottta, complectencia Textus Originales, Hebraicum cum Pentateucho 

Samaritano, Chaldaicum, graecum. Versionumque antiquarum... Quicquid comprarari poterat... Cum 

Apparatu, Appendicibus, Tabulis, Variis Lectionibus... Opus totum in sex Tomos tributum. Edidit 

Brianus Waltonus. Londini: Imprimebat Thomas Roycroft, 1657. 6 v. (OR001C,005,001-006/MFN14797). 

Com: Lexicon heptoglotton / Edmund Castell. Londini: Thomas Roycroft, 1686. 2 v. (OR230,005,003-

004/MFN43575). 

Obra editada por subscrição – isto ocorre quando um grupo de pessoas se associa, patrocina uma 

edição e cada uma recebeu seu exemplar impresso. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: “Esta polyglotta [...editada por Brian Walton] é a que mais se procura, 

por mais completa e correcta do que as outras. [...] Os exemplares a que não anda junto o Lexicon de 

Casteli perdem um terço do valor (BRUNET apud CAT. CIMÉLIOS, 1885, 104). “Uma das collecções de 

volumes mais notáveis do mundo, em papel grande. Esta condição torna extrema a raridade do livro” 

(DIBDIN, Supplement to the Bibliotheca Spenceriana apud CAT. CIMÉLIOS, 1885, 104). “A polyglota de Walton 

[nomeado capelão do rei e, mais tarde, bispo de Chester na Abadia de Westminster] foi o primeiro 

livro que se publicou por subscripção na Inglaterra [menos de 30 exemplares – os subscritores estão 

listados no Prefácio, v. 1, p. 18]. Modelada pela edição de Paris de Le Jay é-lhe superior no cuidado 

da revisão, na qualidade do papel e em outros melhoramentos introduzidos, si bem que inferior na 

execução typographica” (WATT, Bibliotheca Britannica apud CAT. CIMÉLIOS, 1885, 104). Inclui frontispício com 

retrato de Brian Walton (1600-1661), manuscrevendo a Poliglota. 
 

 

 
          Lista de subscritores da Bíblia de Walton. 

 



  

 

 
     Sobre o retrato de Brian Walton: 

 
Ao fundo, na estante, é possível ler os cortes laterais manuscritos de alguns dos livros que, provavelmente, 

foram utilizados como referência para a produção desta Poliglota, a saber:  

1 Bíblia complutense (1514-1517, na Mostra);  

2 Bíblia de Münster (1534-1535, na Mostra);  

3 Bíblia de Stephan/Estienne (1528, 1540 e 1557, disponíveis no acervo de OR); 

4 Bíblia de Paris (ou de Le Jay, 1629-1645, disponível no acervo de OR); 

5 Obras de São Jerônimo (1481 e 1484, na Mostra);  

6 Obras de Orígenes (Paris, 1512, disponível no acervo de OR); 

7 Héxapla (edição crítica admirável de Orígenes para o Antigo Testamento em seis versões, dispostas em seis 
colunas. Esta edição se perdeu no ano 66 de nossa era, restando, apenas fragmentos – alguns, disponíveis em 

várias versões, desde 1580, no acervo de OR) 

8 Bíblia Régia (1569-1572, na Mostra); 

9 Bíblia de Veneza (1524-1525, na Mostra; ou as de Lucantonio Giunta, 1557 e 1564, disponíveis no acervo de 
OR); e 

10 Bíblia da Basiléia (1481, 1516, 1534-1535, ou 1569 – todas, na Mostra). 

 



  

13 

1692 

Bíblia católica. 

Biblia, das ist: Die gantze Schrift. Altes und Neues Testaments Deutsch Doctor Martin Luther: Auff 

gnaedigest Verordnung des...Fuersten und Herrn hern Ernest hertzogen zu Sachsen... Nurenberg: 

gedrückt und verlegt durch Johann Andreae Entders Seel. Soehne, 1692.  2 pt. em 1 v. (OR001C,004,002/ 

MFN6966). 

Obra com 1782 páginas e 44 gravuras em metal inseridas no texto, como a imagem tema da Mostra. 

Encadernação: inteira, em estilo renascentista, com pastas de madeira revestidas de couro marrom 

gofrado, com cercaduras, vinhetas e florões pintados em verde e finalizados em ouro. Lombada com 

nervuras, gravada em dourado. Seixas em viés, gofradas, com garras em couro e metal. Cortes 

gravados com florões, dourados, com coroa real centrada no corte lateral. Guardas em papel de trapos. 

Raridade/Importância: Bíblia alemã, de 1692, que tem a particularidade de ser uma Bíblia católica 

editada a partir da tradução de Lutero. A obra, muito ilustrada, oferece gravuras do tipo que muito 

influenciaram a arte colonial brasileira. Outro aspecto que chama a atenção no exemplar, adquirido em 

1951, é que o volume, encadernado em couro, em estilo renascentista, mede 46x32x12cm (a-l-p), pesa 

11,090 kg e apresenta no fecho duplo, em couro e metal, dois curiosos florões internos com a forma de 

ex-votos. 
 

 
                  Página de rosto adicional da Bíblia Católica. 

 

 



  

14 

1699 

Bíblia. Novo Testamento. Tradução de Lutero. 

Das Neue Testament unsers HErrn Iesu Christi verdeutschet durch D. Martin Luther mit 

vollkommenen Parallelen mit Christ. Brand. Hoher Bnèd Befreyung. Berlin: [Gedruckt und verlegt 

von sel. David Salfelds Wittwe], 1699. [2] 174 f. (OR001C,001,010/MFN11354). 

Ex dono: Nobody possesi this book // Southport 23rd October 1866 // Mendes Vcos.; Offerecido pelo 

Barão de Vasconcellos (Rodolpho) à Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, em 1879. Ramiz Galvão 

(folha preliminar). 

Raridade/Importância: Nesta tradução de Lutero (1483-1546), a mancha de texto, em caracteres 

góticos miúdos, está centralizada na página e circundada por margens muito largas, como a provocar 

notas manuscritas (marginália), configurando-se como edição de estudo. 

 

 
                                                                   Marginália anônima na Bíblia traduzida por Lutero.



  

Século XVIII 
15 

1709   

Bíblia. Antigo Testamento. Septuaginta. 1709. 

Hē Palaia Diathēkē Kata Tous Ebdomēkonta = Vetus testamentum Ex versione Septuaginta 

Interpretum, Secundum Exemplar Vaticanum Romae editum, Accuratissime denuo recognitum, Una 

cum Scholiis ejusdem Editionis, Variis MStorum Codicum Veterumque Exemplarium Lectionibus, nec 

non Fragmentis Versionum Aquilae, Symmachi & Theodotionis. Summa cura edidit Lambertus Bos. 

Franequerae [Franeker]: excudit Franciscus Halma, 1709. 2 v. (1326 p.), [6] f. de est. (OR- 001C,003,006-

007/MFN2494). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Famosa Septuaginta editada por Lambertus Bos, professor de grego na 

Franeker University [Países Baixos], notável pela clareza de sua apresentação. Consta que o texto é 

baseado numa das seguintes versões: a edição sixtina, publicada em Roma, 1587; a edição de Paris, 

1628; ou a Poliglota de Walton, de 1657 [incluída nesta Mostra]. O material ilustrativo foi 

acrescentado sem qualquer comentário (BIBLIA Graeca 1709, [20-?]; tradução nossa).  

 

 

16 

1740-1741  

Bíblia Poliglota. Evangélica. 

Evangelische Deutsche Original-Bibel: Das ist, die gantze heilige Schrift  Altes und Neues Testaments, 

/ dergesalt eingeichtet, dasz der hebraeische oder griechische Grundtex und die deutsche 

Uebersetzung D. Martin Luthers neben einander erscheinen, die Blaetter aber mit den Seiten der . 

Cansteinischen Bibel uebereintreffen . nebst einer Vorrede Johann Muthmanns. [Editado por J. C. 

Steibart]. Zullichau: In Verlegung des Waysenhauses, bey Gottlob Benjamin Frommann, 1740-1741. 2 

v. (OR001E,001,001-002/MFN2447). 

Texto paralelo em hebraico, grego e alemão, segundo tradução de Lutero. 

Raridade/Importância: As fontes bibliográficas citam, mas, não descrevem esta obra. 

 

 

17 
1753 

Bíblia Hebraica.  

Biblia Hebraica Manualia, ad Hooghtianam & optimas quasque Editiones recensita atque cum brevi 

lectionum Masorethicarum Kethiban et Krijan., Resolutione ac Explicatione, ut et cum Dictionario 

Omnium vocum Veteris Testamenti Hebraicarum et Chaldaicarum, in usum studiosae Juventutis edita 

a Johanne Simonis Hist. S. et Antiuit. Prof. Prostant Amstelaedami [Amsterdam]: Apud Jacobum a 

Wetstein, 1753. 2 v. (OR001E,001,011-012/MFN2635). 

Texto com disposição inversa. 

Edição de Johanne Simonis, impressa em belíssimos caracteres sobre papel de baixa qualidade. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: “Essa Biblia foi realmente impressa em 1752, si bem que certos exemplares, 

como o presente tragam no título a data de 1753; nestes, como notou GRAESSE, as primeiras paginas 

de frontispício e prefacio foram addicionadas posteriormente” (CAT. BÍBLIAS BN, p. 183). 



  

 

Século XIX 
18 

 1845-1847 

Bíblia. Novo Testamento. Tradução de Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré 

O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Christo, conforme a Vulgata Latina, tradusido em 

portuguez, e anotado segundo o sentido dos santos Padres e Expositores Catholicos, pelo qual se 

esclarece a verdadeira doutrina do texto sagrado, e se refutaõ os erros subversivos dos novadores 

antigos, e modernos, por D. Fr. Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth, Bispo de Coimbra, Conde de 

Arganil, e Senhor de Coja. Maranhão: Impresso na Typographia de I. S. Ferreira, 1845-1847. 3 t. 

(OR003,005,003/MFN-). 

A Biblioteca possui, apenas, o t. 1 (1845), com os quatro evangelhos. 

Coleção: D. Thereza Christina Maria. 

Raridade/Importância: É, provavelmente, a primeira tradução e edição popular do Novo Testamento 

publicada no Brasil, feita pelo bispo do Maranhão Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré (1776-1851). 

Na obra, o discurso acentuadamente agressivo em relação às edições protestantes da Bíblia é evidente. 

A obra, além de documentar a memória da edição bíblica no Brasil e favorece estudos sobe a 

receptividade de diferentes versões da Bíblia, no Brasil do século XIX – o exemplar pertenceu ao 

Imperador Pedro II  

 

 

19 

1855       

Bíblia de Martin 

La Sainte Bible que contient le Vieux et le Nouveau Testament. Revue sur les originaux par David 

Martin. Avec des Parallèles. Bruxelles: au Dépot de la Société Biblique Britannique et Étrangère, 

1855. 4 f., 1219 p. (OR002,004,008/MFN52920). 

Encadernação: inteira, com pranchas de madeira revestidas em couro marrom, com moldura (cobrindo 

as seixas) e fechos em metal dourado. Pranchas divididas em compartimentos geométricos, com 

padrões uniformes retangulares, em relevo, e lombada com nervuras gravadas com filetes e vinhetas 

em dourado. Contraguarda com cercadura em couro marrom, gravada em dourado. Centro da 

contraguarda e guarda volante em chamalote dourado, com cercaduras e textos impressos em dourado. 

Cortes dourados e brunidos. 

Exemplar oferecido pela Sociedade Bíblia de Nova York à Princesa Isabel, em 1861. 

 (dedicatória gravada em dourado na contraguarda). 

Raridade/Importância: Terceira edição (1707, 1744, 1855) da Bíblia francesa editada por David 

Martin (1639-1721). Encadernação de Luxo. 

 

 

20 

1877    

Bíblia. Tradução de João Ferreira de Almeida.  

A Biblia sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento. Traduzido em portuguez, pelo padre João 

Ferreira d'Almeida. Revista e correcta. Lisboa: [s.n.], 1877. [2] f., 1252 p. (OR058,003,001/MFN11256). 

Encadernação: inteira, em estilo imperial, revestida em couro vermelho, com garras e armas imperiais 

em metal dourado. Seixas com filetes dourados Cortes gravados e dourados. Guardas em tafetá verde. 

Exemplar oferecido pela Sociedade Bíblica Britânica ao Imperador Pedro II. 

Ex libris: Coll. D. Thereza Christina Maria. 



  

Raridade/Importância: A primeira edição desta Bíblia, traduzida pelo padre João Ferreira 

d’Almeida (1628-1691), do século XVIII, é provavelmente a primeira tradução da Bíblia em 

português. Foi objeto de debate sobre sua autenticidade/falsidade por quase dois séculos. Discorrendo 

sobre sua falsidade, em 1862, o arcebispo da Bahia, D. Manoel Joaquim da Silveira, emitiu carta 

pastoral “premunindo os seus Diocesanos contra as mutilações e adulterações da Bíblia traduzida em 

Portuguez pelo Padre João Ferreira”. Defendendo sua autenticidade, em 1867, José Ignácio de Abreu e 

Lima, sob o pseudônimo “Christão Velho”,  

fez publicar um verdadeiro tratado, em resposta ao arcebispo e ao Cônego Joaquim Pinto de Campos, 

do Recife. Esta edição de 1877, mesmo com as “mutilações” e as “qualidades” apontadas 

respectivamente pelo arcebispo e pelo cristão-velho, tem o mérito de ter composto a biblioteca 

particular do Imperador Pedro II. 
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