
AMOSTRA DO TAMANHO DA LETRA DO TEXTO DA ESN [Imprima em uma folha de sulfite] 
 

ESN – Letra Padrão Atual [C5 – 16 x 23cm] 
- Linguagem Padrão -  

ESN – Letra Grande [B5 – 18 x 26cm] 
- Ling. Padrão ou Moderna e Tetragrama - 

ESN – Letra Extra Grande [A4 – 21 x 
30cm] – PÚLPITO e ou LUXO 

ESN – Letra Gigante [A4 – 21 x 
30cm] – Ling. Padrão 

TANAKH 
- A LEI - 

GÊNESIS/BERESHIYT 

 
Bereshiyt 1 

O Começo 
1-2Quando o Criador começou a criar o firmamento e a 

terra, estes eram de início um caos; como uma massa 
amorfa, com o RUK’HA-UL’HIM (UL’HIM, em Espírito 
onipresente) imerso entre os vapores que enchiam as 
trevas. 

3-4Então o Criador disse: Haja luz! E a luz apareceu. 
UL’HIM ficou satisfeito e demarcou o aparecimento da 
luz em relação à escuridão. 5Ao tempo durante o qual a 
luz brilhou chamou-lhe dia, e à escuridão noite. Essa 
sequência formou o primeiro dia. 

6E o Criador disse: Que os vapores se separem, 
deixando que haja uma atmosfera acima da terra, e 
águas na sua superfície! 7-8Foi assim que o Criador 
formou o firmamento e que separou as águas que 
estão na terra, das que se encontram na atmosfera. 
Tudo isto aconteceu no segundo dia.  

9-10E disse mais: Que as águas à superfície da terra se 
juntem, formando mares e oceanos, deixando 
aparecer a parte seca! E assim foi. A essa parte seca 
emergindo de entre as águas chamou-lhe terra, e às 
águas, mar. E UL’HIM ficou satisfeito.  

11-12Disse o Criador: Que a terra produza toda a 
espécie de vegetação: plantas que dêem sementes, 
árvores que produzam frutos, frutos que contenham 
em si mesmos as sementes de acordo com a espécie 
donde vêm. E assim foi. UL’HIM viu que tudo isso era 
bom. 13Estas coisas deram-se ao terceiro dia. [...] 

 

ESN A5 (antiga) – 15 x 21 cm� Edição Missionária e 
ou Ling. Moderna 

14O Criador disse ainda: Que no firmamento haja fontes de 
luz que iluminem a terra e demarquem o dia e a noite. 
Servirão também para estabelecer a sucessão das 
estações, e a sequência dos dias e dos anos! 15-18E assim 
aconteceu. O Criador fez, pois duas grandes fontes de luz 
para iluminarem a terra; a fonte maior, para dirigir o dia, e 
a fonte menor, para brilhar durante a noite. O Criador fez 
também os outros corpos celestes. Foi assim que fixou 
essas fontes de luz no firmamento para iluminarem a terra, 
para determinarem os dias e as noites, para separarem a 
luz das trevas. E UL’HIM ficou satisfeito. 19Isto deu-se no 
quarto dia. 

 20E disse mais: Que as águas se encham de peixes e de 
várias espécies de vida! Que os shuan’olmayao (céus) 
também sejam atravessados por aves de toda a categoria! 

21Foi assim que o Criador criou os grandes animais [...] 
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Bereshiyt 1 
O Começo 
1-2Quando o Criador começou a criar o 

firmamento e a terra, estes eram de início um 
caos; como uma massa amorfa, com o 
RUK’HA-UL’HIM (UL’HIM, em Espírito 
onipresente) imerso entre os vapores que 
enchiam as trevas. 

3-4Então o Criador disse: Haja luz! E a luz 
apareceu. UL’HIM ficou satisfeito e 
demarcou o aparecimento da luz em relação 
à escuridão. 5Ao tempo durante o qual a luz 
brilhou chamou-lhe dia, e à escuridão noite. 
Essa sequência formou o primeiro dia. 

6E o Criador disse: Que os vapores se 
separem, deixando que haja uma atmosfera 
acima da terra, e águas na sua superfície! 7-

8Foi assim que o Criador formou o 
firmamento e que separou as águas que 
estão na terra, das que se encontram na 
atmosfera. Tudo isto aconteceu no segundo 
dia.  

9-10E disse mais: Que as águas à superfície 
da terra se juntem, formando mares e 
oceanos, deixando aparecer a parte seca! E 
assim foi. A essa parte seca emergindo de 
entre as águas chamou-lhe terra, e às águas, 
mar. E UL’HIM ficou satisfeito.  

11-12Disse o Criador: Que a terra produza 
toda a espécie de vegetação: plantas que 
dêem sementes, árvores que produzam 
frutos, frutos que contenham em si mesmos 
as sementes de acordo com a espécie donde 
vêm. E assim foi. UL’HIM viu que tudo isso 
era bom. 13Estas coisas deram-se ao terceiro 
dia. 14O Criador disse ainda: Que no firma-
mento haja fontes de luz que iluminem a terra 
e demarquem o dia e a noite. Servirão 
também para estabelecer a sucessão  [...] 
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Bereshiyt 1 
O Começo 
1-2Quando o Criador começou a criar o 

firmamento e a terra, estes eram de 
início um caos; como uma massa 
amorfa, com o RUK’HA-UL’HIM (UL’HIM, 
em Espírito onipresente) imerso entre 
os vapores que enchiam as trevas. 
3-4Então o Criador disse: Haja luz! E a 

luz apareceu. UL’HIM ficou satisfeito e 
demarcou o aparecimento da luz em 
relação à escuridão. 5Ao tempo durante 
o qual a luz brilhou chamou-lhe dia, e à 
escuridão noite. Essa sequência formou 
o primeiro dia. 
6E o Criador disse: Que os vapores se 

separem, deixando que haja uma 
atmosfera acima da terra, e águas na 
sua superfície! 7-8Foi assim que o 
Criador formou o firmamento e que 
separou as águas que estão na terra, 
das que se encontram na atmosfera. 
Tudo isto aconteceu no segundo dia.  

9-10E disse mais: Que as águas à 
superfície da terra se juntem, formando 
mares e oceanos, deixando aparecer a 
parte seca! E assim foi. A essa parte 
seca emergindo de entre as águas 
chamou-lhe terra, e às águas, mar. E 
UL’HIM ficou satisfeito.  

11-12Disse o Criador: Que a terra 
produza toda a espécie de vegetação: 
plantas que dêem sementes, árvores 
que produzam frutos [...] 
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Bereshiyt 1 
O Começo 
1-2Quando o Criador começou a criar 
o firmamento e a terra, estes eram 
de início um caos; como uma massa 
amorfa, com o RUK’HA-UL’HIM 
(UL’HIM, em Espírito onipresente) 
imerso entre os vapores que 
enchiam as trevas. 
3-4Então o Criador disse: Haja luz! E 
a luz apareceu. UL’HIM ficou 
satisfeito e demarcou o apare-
cimento da luz em relação à 
escuridão. 5Ao tempo durante o qual 
a luz brilhou chamou-lhe dia, e à 
escuridão noite. Essa sequência 
formou o primeiro dia. 
6E o Criador disse: Que os vapores 
se separem, deixando que haja uma 
atmosfera acima da terra, e águas 
na sua superfície! 7-8Foi assim que o 
Criador formou o firmamento e que 
separou as águas que estão na 
terra, das que se encontram na 
atmosfera. Tudo isto aconteceu no 
segundo dia.  

9-10E disse mais: Que as águas à 
superfície da terra se juntem, for-
mando mares e oceanos, deixando 
aparecer a parte seca! E assim foi. A 
essa parte seca emergindo de e [...] 


