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RESUMO

A Bíblia é um dos livros mais vendidos e lidos no mundo todo. Por isso, ao logo dos séculos, seus textos, que foram escritos originalmente em 
Hebraico, Aramaico e Grego, sofreram diversas interpretações, também chamadas de versões, para que pudessem abranger distintas culturas e 
povos, pois muitos grupos sociais se utilizam das palavras contidas nela como regra de vida. Assim, como também, muitas religiões a usam como 
fundamento para suas doutrinas.  Dessa forma, torna-se de grande importância um estudo semântico dos textos bíblicos. A pesquisa deu início a 
partir do questionamento: Quais entendimentos são possíveis para um leitor da bíblia, caso a leia em diferentes versões um mesmo texto? Diante 
disso, o trabalho teve como objetivo analisar a semântica de textos bíblicos das versões "Revista e Corrigida" e "Nova Versão Internacional", a 
partir de uma comparação, para identificar as divergências de sentido. Para isso, realiza uma ampla pesquisa bibliográfica, expõe o objeto de 
estudo da semântica e algumas de suas propriedades relevantes ao realizar a tradução de um texto. Aborda a composição e como foram 
elaboradas as versões bíblicas em estudo e finaliza com a análise semântica comparativa de textos selecionados ao apresentarem problemas 
semânticos. A pesquisa resulta em o quanto um mesmo texto pode sofrer alteração semântica, de acordo com a versão bíblica que é utilizada, o 
que causa divergências de entendimento por parte dos leitores, pois um mesmo texto pode trazer diferença de sentido a partir dos vocábulos, 
conjunções e outros elementos linguísticos que são utilizados. Portanto, ao longo do estudo e das análises semânticas, percebeu-se que a "Nova 
Versão Internacional" da Bíblia descreve e especifica os fatos mais claramente, de modo que a "Revista e Corrigida" deixa acontecimentos vagos e 
sem determinação. Logo, um mesmo leitor poderá obter sentidos diferentes de um mesmo texto bíblico, de acordo com a versão que for 
utilizada, isso por conta das divergências semânticas encontradas em alguns trechos bíblicos e que podem causar conflitos no entendimento das 
situações descritas.
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