
 
 
 
 
 
 
 

O "jota" 

 

A letra JOTA (J) não existe nem no alfabeto hebraico, nem no alfabeto grego e nem no alfabeto 

latim. A letra JOTA (J) só apareceu após o ano 1500. 

 

Obs.: As letras J, j e v são ditas RAMISTAS por terem sido criadas Petrus Ramus ( Pierre de la 

Ramée, 1512-1572 ), em uma época em que, com certeza, o latim já não possuía falantes naturais. 

 

Os nomes bíblicos que começam com a letra " Y " (YOD) foram corrompidos porque os 

tradutores trocaram a letra " Y " (YOD) pela letra JOTA (J). Com isso os tradutores modificaram a 

fonética e a transliteração dos bíblicos (Apocalipse 22:18-19). 

 

*Nomes corrompidos se refere somente aos nomes bíblicos que com a letra JOTA (J). 

 

É bom lembrar que 42000 pessoas morreram porque pronunciaram um nome errado 

(Juízes/Shofetim 12:6). 

 

A Igreja Primitiva NUNCA usou um nome com a letra JOTA (J). 

 

 “Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará” (Yahuchanan/João 8:32) 

 

 

A letra YOD é a menor do alfabeto hebráico e YUDH é a menor letra do alfabeto aramáico, por 

isso Jesus falou em MT 5:18 que ninguém poderia remover nenhum J, pois na época falavasse a 

respeito da letra YOD ou YUDH que era representada pelo símbolo abaixo. Algumas traduções da Bíblia 

podem vir falando da letra "i" ao invés do "jota", mas a idéia é a mesma e corresponde no final a 

mesma coisa: 

 

 

 

 

 

 

 

O "til"? 

 

 
O "til" é a tradução de κερεία (uma palavra que significa literalmente "chifre"), que é uma espécie de 

marca minúscula, geralmente considerada pelos acadêmicos como se referindo à minúsculas projeções 

("chifres") que diferenciam certas letras, como os ganchos em aramaico - ב versus כ, por exemplo. Em 

português, pode ser o ponto acima do "j" ou do "i". Assim, a frase se refere a qualquer minúcia, 

minúscula que seja, permanecendo inalterada e é este significado que "nem uma vírgula", uma frase 

comum em português que deriva deste trecho, tomou. 

 

E o nome JESUS? 
 

 

Iesous, forma grega do hebráico Yeshua" (as aspas indicam a letra hebráica ayin).  



 

O que aconteceu foi que os judeus da Diáspora (dispersão do povo hebreu no mundo antigo, a 

partir do exílio na Babilônia no século VI a.C. e, especialmente, depois da destruição de Jerusalém em 

70 d.C.), empenhados em traduzir as escrituras hebraicas para o grego (a Septuaginta), não 

encontraram nessa língua uma consoante que correspondesse ao yodh do hebraico, e a solução foi 

recorrer à vogal grega iota, que corresponde ao nosso i. Então escreveram Ieremias, começando com 

i, e assim por diante, inclusive Iesous.  

 

O i se tornou j através do latim, que deu origem às línguas neolatinas, entre as quais está o 

português. No latim posterior à Idade Média começou a aparecer na escrita a distinção que já existia 

na pronúncia entre o i vogal e o i consoante, o qual passou a ser grafado j.  

 

Por isso, ao abrir o Dicionário Latim-Português, de Santos Saraiva, você vai encontrar um 

verbete que começa assim: Iesus ou Jesus; e este outro: Ieremias ou Jeremias; e outros semelhantes. 

 

Copistas 

 

Jesus,e a forma lat. da gr. I·e·soús, que corresponde à hebr. Ye·shú·a‛ ou Yehoh·shú·a‛, e significa 

“Jeová É Salvação”  

 

Os escritores da Bíblia evidentemente registraram suas palavras à tinta em papiro (feito da planta 

egípcia do mesmo nome) e em pergaminho (feito da pele de animais). (Jó 8:11) Esses materiais de 

escrita, porém, têm inimigos naturais. O erudito Oscar Paret explica: “Esses materiais de escrita estão 

em igual nível sujeitos à danificação pela umidade, pelo mofo e por várias espécies de traças. A 

experiência diária nos ensina com que facilidade o papel, e até mesmo o couro resistente, estraga ao 

ar livre ou num recinto úmido.” Por isso não surpreende que não se saiba da existência de nenhum dos 

escritos originais; é provável que se tenham desintegrado há muito tempo. Mas, se os originais 

sucumbiram diante dos inimigos naturais, como sobreviveu a Bíblia?  

 

Logo depois da escrita dos originais, começaram a ser produzidas cópias à mão. De fato, copiar a Lei e 

outras partes das Escrituras Sagradas tornou-se uma profissão no antigo Israel. Por exemplo, o 

sacerdote Esdras é descrito como “copista destro da lei de Moisés”. (Esdras 7:6, 11; note Salmo 45:1.) 

Mas as cópias produzidas também eram perecíveis; com o tempo, tinham de ser substituídas por 

outras cópias manuscritas. Esse processo de copiar as cópias prosseguiu por séculos. Visto que os 

humanos não são perfeitos, será que erros dos copistas mudaram substancialmente o texto bíblico? A 

evidência esmagadora responde que não!  

 

Os copistas não eram apenas muito hábeis, mas tinham também profundo respeito pelas palavras que 

copiavam. A palavra hebraica para “copista” tem a ver com contagem e com registro. Para ilustrar o 

extremo cuidado e a exatidão dos copistas, considere os massoretas, copistas das Escrituras Hebraicas 

que viveram entre o sexto e o décimo século EC. Segundo o erudito Thomas Hartwell Horne, eles 

contavam “quantas vezes cada letra do alfabeto [hebraico] ocorre nas Escrituras Hebraicas completas”. 

Imagine o que isso significa! Para evitar omitir mesmo uma só letra, esses devotos copistas contavam 

não só as palavras que copiavam, mas também as letras. Ora, segundo o relato dum erudito, eles 

supostamente mantiveram registro de 815.140 letras nas Escrituras Hebraicas! Esse esforço diligente 

garantia um alto grau de exatidão.  

 

De fato, há forte evidência de que os textos hebraico e grego, em que se baseiam as traduções 

modernas, representam com notável fidelidade as palavras dos escritores originais. A evidência 

consiste em milhares de cópias feitas à mão dos manuscritos bíblicos — calculadamente 6.000 de 

todas as Escrituras Hebraicas ou de partes delas, e umas 5.000 das Escrituras Cristãs em grego — que 

sobreviveram até os nossos dias. Uma cuidadosa análise comparativa dos muitos manuscritos 

existentes tem habilitado os eruditos em matéria de textos a descobrir erros de copistas e determinar 

qual a versão original. De modo que o erudito William H. Green podia declarar ao comentar o texto das 

Escrituras Hebraicas: “Pode-se dizer com segurança que nenhuma outra obra da antiguidade foi 

transmitida com tanta exatidão.” Pode-se ter confiança similar no texto das Escrituras Gregas Cristãs.  



 

Como teria sido fácil a Bíblia perecer, se não houvesse cópias manuscritas que substituíssem os 

originais, com sua mensagem preciosa! Há apenas um motivo para a sua sobrevivência — Jeová é o 

Preservador e Protetor da sua Palavra. Conforme diz a própria Bíblia em 1 Pedro 1:24, 25: “Toda a 

carne é como a erva, e toda a sua glória é como flor da erva; a erva se resseca e a flor cai, mas a 

declarac̗ ão de Jeová permanece para sempre.” 

 

JESUS no antigo testamento 

 

Uma evidência maravilhosa desta imutabilidade divina é o Nome de Jesus revelado de maneira 

profética por todo o Velho Testamento ou "Tanach", a Bíblia Judaica. Este Nome no original hebraico é 

Yeshua, que significa salvação. E ele está registrado cerca de 100 vezes desde Gênesis até Habacuque. 

Toda vez em que o Velho Testamento usa a palavra salvação, especialmente com o sufixo hebreu 

significando "meu", "teu" ou "seu", com pouquíssimas exceções é exata e absolutamente a mesma 

palavra - Yeshua (Jesus), a mesma palavra usada em Mateus 1:21, quando o anjo anunciou a Maria o 

nome de seu filho. 


