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Parte 2 
 
Como já vimos, Satanás contaminou a semente boa, levando-a a misturar-se com a 
semente rebelde. Esta semente má espalhou-se pela Terra, e muitas das suas tribos 
habitavam a Terra de Canaã quando YHWH trouxe Israel da escravidão do Egipto. Por 
isso, uma vez mais, O Todo-Poderoso ordenou ao Seu povo que não se misturasse com 
os pagãos e idólatras que viviam em Canaã, nem tomassem das suas filhas para os filhos 
de Israel ou tomassem dali homens para as filhas de Israel, não os recebessem em suas 
casas, e nem sequer os visitassem, ordenanças que os filhos de Israel rapidamente se 
esqueceram quando viram que as filhas dos homens de Canaã eram formosas à vista. 
 

Esdras 9:1-2 – “Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os 
príncipes, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm 
separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, 
dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos 
egípcios, e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para 
seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas 
terras; e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta 
transgressão”. 

 
Esta contaminação com outras tribos e povos teve início ainda antes de Israel entrar na 
Terra Prometida: 
 

Números 25:1-3 – “E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-
se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos 
seus deuses; e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, 
pois, Israel a Baal-peor, a ira de YHWH se acendeu contra Israel”. 

 
Ao cruzarem-se/misturarem-se com os Cananeus, deixaram entrar a idolatria destes em 
Israel, e assim pecaram gravemente contra YHWH.  
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Então, em vez de expulsarem aqueles povos pagãos da terra que lhes havia dado, YHWH 
castigou Israel forçando-os a viver com estes povos…até ao dia de hoje!  
 
O Rei Salomão também cometeu este grave pecado, pois tomou mulheres de povos 
pagãos e incircuncisos (700 mulheres e 300 concubinas), acabando por ser desviado por 
elas e levado a adorar deuses estranhos já no final da sua vida – Neemias 13:26. Isto é 
abominação aos olhos do Altíssimo. Por isso o reino de Israel foi dividido em dois após a 
sua morte. 
 

Esdras 10:2-3 – “Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou 
a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e 
casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas, no 
tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança 
com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres, e os que delas 
são nascidos, conforme ao conselho do meu senhor, e dos que tremem ao 
mandado do nosso Deus; e faça-se conforme a lei”. 

 
Também em Neemias 13:23-27, 29 o sacerdote repreendeu o povo, pois até sacerdotes 
tinham desobedecido ao casarem com mulheres estrangeiras, idólatras. Qual é então o 
padrão nestes casos? O desvio das instruções do Todo-Poderoso que arrasta sempre 
castigos!!! 
 
Naquele tempo havia entre os Cananeus homens de muito elevada estatura, gigantes, 
descendentes de Anaque, como nos é relatado em Números, Josué, Crónicas e Samuel. 
Ficou também o testemunho dos espias que Moisés havia enviado àquela terra. Todos 
eles eram incircuncisos de carne e de coração. Outro exemplo destes gigantes da 
antiguidade, foi Golias, o adversário de David que lutava pelos Filisteus, e a quem David, 
pelo Espírito que nele habitava, acabou matando e cortando a cabeça. Estes eram o 
“terror dos fortes” como está escrito em Ezequiel 32:27.  
 
Ora a mistura de sementes foi sempre condenada pelo Altíssimo. Ainda hoje esse 
preceito está escrito na Lei/Torá. Ao cruzarem a semente boa com a semente má, a da 
desobediência, agravou-se a maldade no mundo pré-diluviano, o que levou à sua 
destruição, da qual só oito almas se salvaram (o número oito tem um significado particular 
pois significa “recomeço”).  
 
Se lermos a Palavra com atenção vemos que O Altíssimo sempre reservou para Si, em 
cada geração, uma linhagem de homens obedientes e santos, um remanescente. Veja-se 
que tendo todos eles vivido muitas centenas de anos e gerado filhos e filhas, a Palavra 
identifica aqueles que Lhe eram obedientes. Tal identificação encontramo-la em Génesis 
5:5-32. Depois veio o dilúvio sobre toda a Terra, tendo escapado com vida as oito almas 
que já apontámos: Noé e sua mulher e os seus três filhos e suas mulheres. Porém, 
mesmo entre os filhos de Noé, só o ramo de Sem achou graça aos olhos de YHWH. É 
nesta linhagem que encontramos a continuidade da semente boa, a linhagem santa, da 
qual veio Yeshua HaMashiach, descendente de David. 
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Em Génesis 6:4 é-nos dito que “naqueles dias” como referindo os dias antes do 
dilúvio…”e também depois” (i.e. depois do dilúvio) havia gigantes na Terra e que esta se 
tinha enchido de violência e falta do conhecimento do Altíssimo, o que fez com que 
YHWH destruísse a humanidade de então pelas águas do dilúvio, tendo escapado 
somente oito almas e os animais que YHWH escolheu, como sabemos.  
 
Na Parte 1 já havíamos visto que era conveniente separar o verso 4 dos primeiros três 
versos do capítulo 6. Então se atentarmos no que nos é dito em: 
 

Génesis 6:1-3 – “E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-
se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus [a 
semente boa] que as filhas dos homens [os da semente má, a que descendeu 
de Caim – Génesis 4:17-18] eram formosas; e tomaram para si mulheres de 
todas as que escolheram. Então disse YHWH: Não contenderá o meu Espírito 
para sempre com o homem; porque ele também é carne; porém os seus dias 
serão cento e vinte anos”. 

 
Ora, como vemos de forma muito clara, O Espírito de YHWH contendeu com os homens 
da semente boa que não atenderam ao Seu conselho de não se misturarem com as filhas 
dos homens (a semente má). Logo, O Espírito do Todo-Poderoso não contendeu com os 
anjos mas sim com os homens da boa semente que não seguiram o Seu conselho. 
Vemos então que os anjos não são para aqui chamados como alguns erradamente 
interpretam.  
 
O que podemos entender do que está escrito em:  
 

Génesis 6:4 – “Havia naqueles dias [antes do dilúvio] gigantes [“nephilim”] na 
terra; e também depois [do dilúvio], quando os filhos de Deus [a boa 
semente] entraram às filhas dos homens [as da má semente] e delas geraram 
filhos; estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de 
fama”. 

 
Sim, naqueles dias havia gigantes sobre a Terra, mas os homens que foram gerados 
pelos filhos da boa semente com as filhas da semente desobediente vieram a ser 
conhecidos como os valentes da antiguidade, homens de fama…não gigantes.  
 
E porque a maldade dos homens se multiplicava continuamente (Génesis 6:5-7) O Eterno 
decidiu acabar com tanta maldade destruindo as criaturas que havia feito sobre toda a 
Terra, através das águas do dilúvio universal, com excepção das oito almas (Noé e sua 
família) e dos animais que Ele mesmo fez entrar na arca que Noé construiu debaixo da 
instrução do Todo-Poderoso. O castigo das águas visou destruir os homens iníquos e 
somente os homens (Génesis 6:7). Em Génesis 6:4 vemos claramente que existiram 
gigantes antes e depois do dilúvio universal. 
 
Vamos então agora ver o significado de alguns termos que nos aparecem no Hebraico e 
que se referem a estes homens gigantes ou “nephilim”. 
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A palavra “nephilim” no Hebraico refere-se à condição de gigantes, homens de grande 
estatura, mas cujo carácter dominador era perverso e violento entre os restantes homens. 
Autênticos tiranos. A palavra “nephilim” também pode significar algo como “espantoso”, 
“monstro” ou até “prodígio” aos olhos dos outros homens. Temos o exemplo dos filhos de 
Anaque, os “anaquins” (Números 13:33), descendentes de Arba (Josué 14:15), que 
habitaram no Sul junto à cidade de Hebron e que vieram a ser expulsos do território de 
Israel por Josué, tendo-se alguns deles fixado depois junto às cidades de Gaza, Gath e 
Asdode (Josué 11:21-22), bem como outros que habitavam em Canaã, e que geraram 
grande espanto entre os espias que foram enviados por Moisés a inspeccionar aquela 
terra antes de Israel nela entrar; os espias de Israel testemunharam que eram como 
gafanhotos ao pé deles. 
 
Mas não são só os “nephilim” que nos são referidos na Palavra do Eterno. Também a 
palavra “rephaim” descreve uma raça de gigantes que viveu a Este do Jordão e o último 
que deles descendeu foi Ogue, Rei de Basã – Deuteronómio 3:11. Já os “anakim” (filhos 
de Anaque), os “zuzim” e os “Emim” eram ramificações das tribos que viveram na terra 
que veio a ser ocupada pelos Cananeus, antes da entrada do povo de Israel na Terra 
Prometida, e que amedrontaram os espias que Moisés tinha enviado a Canaã. 
 
A Palavra refere-nos vários episódios sobre gigantes e seus filhos que entraram em 
batalha com os Israelitas, incluindo os episódios dos “campeões” dos Filiteus que 
travaram batalha com David ao tempo do Rei Saúl: os gigantes de Gath, Golias e seu 
irmão – 1.Samuel 17:4, episódios que nos são relatados em: 2.Samuel 21:16, 18, 20, 22; 
1.Crónicas 20:5, 6, 8; Deuteronómio 2:11, 20; Josué 15:8.  
 
Falando ainda de David, lembremos que a Palavra nos relata que, quando andou fugido, 
ele rodeou-se de uma força de 600 homens poderosos na guerra, valentes/destemidos, 
força que poderia incluir homens de elevada estatura física e eram valentes na guerra, 
como nos é relatado em 2.Samuel 23:8 em diante. Com alguns destes enfrentou gigantes 
nas guerras contra os Filisteus e prevaleceu, porque O Espírito de YHWH estava com ele. 
 
Que estes homens de desmesurada estatura e força existiram na antiguidade, disso não 
temos dúvidas, pois a Bíblia fala-nos deles em várias passagens. Porém, nada nos é dito 
que eles tenham visto a luz do dia como resultado do cruzamento entre anjos e mulheres 
terrenas, como já apontámos neste estudo.  
 
Referindo-se a estes gigantes, algumas passagens fazem-lhes referência apontando-os 
como “mortos”, tais como Salmo 88:10; Provérbios 2:18; 9:18; 21:16. 
 
Estes eram os homens poderosos, de fama (valentes), que surgem das relações sexuais 
ocorridas entre os filhos da semente boa com as filhas dos homens, i.e. a semente má, 
em alturas diferentes da história da humanidade – antes e depois do dilúvio universal. 
Estes revelaram ser homens contenciosos/aguerridos, poderosos para a guerra1, mas 
que, muitos deles, produziam todo o tipo de injustiças e maldade. 

                                                 
1
 Também David se rodeou de homens valentes e poderoso para a guerra, homens de fama: 2.Samuel 

10:7; 23:8. David também era considerado um destes homens valentes para a guerra: 2.Samuel 17:10; 
1.Samuel 18:5-7. 
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Já os filhos e filhas dos homens da semente má, descendentes de Caim, eram chamados 
“filhos do diabo”: 
 

1.João 3:10-12 – “Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. 
Qualquer que não pratica a justiça [a Lei/Torá de YHWH], e não ama a seu 
irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o 
princípio: que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do 
maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas 
obras eram más e as de seu irmão justas”. 

 
Sim, os filhos da boa semente desobedeceram a YHWH quando começaram a desejar as 
formosas filhas dos homens, as da semente má, a do diabo, descendentes de Caim. Se 
tivessem sido os anjos decaídos a entrar às filhas dos homens porque razão seriam então 
os homens a sofrer a justa punição do Eterno? Sabemos que O Altíssimo Elohim é Justo 
e não imputa culpas a quem anda debaixo do Seu conselho, mas sim aos que Lhe são 
desobedientes. 
 

Deuteronómio 32:4 – “Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os 
seus caminhos justos são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo e 
recto é”. 

 
A Palavra não nos diz que tais homens de fama da antiguidade tenham sido gerados por 
anjos decaídos, que de resto não podiam gerá-los, como já apontámos na Parte 1 deste 
trabalho, onde fundamentamos a nossa convicção biblicamente suportada que os “filhos 
de Deus” se referem a homens e mulheres que buscam amar e servir O Elohim Todo-
Poderoso, andando nos Seus caminhos (a Sua Lei/Torá), sendo por isso mesmo parte da 
semente boa.  
 
Nem podia dizer o contrário disto, pois os anjos, todos eles, sendo espíritos, não têm 
órgãos sexuais reprodutores, carnais, que produzam esperma. Não existe uma única 
passagem na Bíblia que nos diga que os anjos (espíritos) que decaíram tivessem 
copulado com mulheres terrenas, carnais, e lhes tenham gerado filhos e filhas. Tal é uma 
impossibilidade e que deriva dos erros introduzidos no mundo pelo questionável “Livro de 
Enoque”! 
 
Para além da semente boa que veio desde Adão/Sete2, também nós os que antes éramos 
gentios nos transformámos em semente boa (sendo gerados de novo – 1.Pedro 1:23), 
quando aceitámos Yeshua HaMashiach e nos deixámos enxertar na boa oliveira que é a 
Israel de YHWH, cuja raiz é Yeshua, como nos é ensinado em Romanos 11. Sim, fomos 
adoptados pelo Santo de Israel, quando deixámos O Espírito Santo governar as nossas 
vidas e nos convertemos à fé de Yeshua e passámos a andar nos caminhos que YHWH 
deu ao Seu povo através da Sua Lei/Torá e das palavras dos santos profetas.  

                                                 
2
 Podemos encontrar os nomes e linhagens dos homens que eram justos aos olhos do Altíssimo (a semente 

boa): toda a genealogia de Yeshua HaMashiach em Lucas 3:23-38. Terá havido outros e suas famílias que 
não entraram na genealogia de Yeshua. De notar que a lista de nomes que nos são aqui mostrados contêm 
também os nomes dos justos que viveram antes do dilúvio – nos versos 36 a 38. Todos estes eram 
chamados “filhos de Deus”, sendo que nesta lista encontramos O Nome do Único Filho do Elohim Altíssimo 
que Ele mesmo gerou em Maria através do Espírito Santo – Adonai Yeshua. 
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Tudo isto nos é confirmado em: Romanos 8:14, 19; 2.Coríntios 6:18; Gálatas 3:26-29; 4:5-
6; Filipenses 2:15; 1.João 3:1-2; Apocalipse 14:12… e em muitas mais passagens. 
 
O que a Palavra nos ensina é que os varões da semente boa, apesar de avisados pelo 
Altíssimo, se deixaram contaminar ao juntarem-se a mulheres formosas de outros povos 
(pagãos), a semente má, em total desobediência às instruções de YHWH para que o não 
fizessem, pois não deviam coabitar com os povos idólatras. Foram avisados pelos 
profetas de YHWH…mas não fizeram caso da Sua advertência. Então o que ocorreu? O 
Eterno havia prometido a Israel que Ele mesmo expulsaria os povos pagãos da terra que 
Ele lhes tinha dado – Deuteronómio 7:1-4. Porém, como Israel foi desobediente, YHWH 
parou de intervir na expulsão daqueles povos, e fez com que Israel tivesse de conviver 
com eles até aos dias de hoje…conhecendo nós os efeitos que tal convivência lhes tem 
trazido. 
 
Tais mulheres acabariam por desviar os filhos de Deus arrastando-os para a idolatria que 
reinava nas suas tribos pagãs… como aconteceu. Atentemos no que Yeshua disse aos 
Seus já depois de ter sido ressuscitado pelo Pai, quando eles estavam estupefactos na 
Sua presença: 
 

Lucas 24:39 – “Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; 
apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes 
que eu tenho”. 

 
Ora se os justos que herdarão a vida eterna não se casam nem são dados em casamento 
porque virão a ser iguais aos anjos celestiais, com corpos espirituais como os dos anjos e 
semelhantes ao Filho do Altíssimo, como nos é dito por Yeshua em Marcos 12:25 e em:  
 

Mateus 22:29-30 – “Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não 
conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição 
nem casam nem são dados em casamento; mas serão como os anjos de 
Deus no céu”. 

 
Então não pode existir aqui forma de os anjos decaídos terem copulado com mulheres, 
filhas dos homens, e terem gerado seres híbridos, gigantes. De resto, na Criação, O 
Altíssimo criou anjos com características espirituais e homens formados a partir do pó-da-
terra, naturezas que não se misturam entre si. Entre estas duas diferentes naturezas não 
existem condições para haver reprodução. Outra razão bem evidente na Palavra do 
Eterno é que somente O Todo-Poderoso Elohim da Vida é gerador de vida, não os anjos. 
 
Assim sendo, dizemo-lo de novo, concluímos que é errada a doutrina da origem dos 
gigantes da antiguidade como tendo sido gerados por seres espirituais e mulheres 
terrenas, carnais. Não que ao Todo-Poderoso isso fosse impossível de realizar, mas 
YHWH não é Elohim de confusão e de misturas, nem esse foi o Seu propósito. 
 
A única situação que nos é relatada na Palavra em que ocorreu a criação de um ser 
humano pela geração do Espírito Santo de YHWH, foi a concepção e nascimento Daquele 
que veio a ser O nosso Salvador: Adonai Yeshua, nascido de mulher… da semente boa. 
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Só O Elohim Todo-Poderoso tem esse poder, pois Ele é O Elohim da Vida e gerador da 
vida – Mateus 3:9. Aos anjos não lhes foi concedido tal poder, pois eles não são 
geradores de vida. Voltamos a reproduzir: 
 

Hebreus 1:5-6 – “Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje 
te gerei? Eu lhe serei por Pai, e ele me será por Filho? E outra vez, quando 
introduz no mundo o primogénito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem”. 

 
Por aqui vemos que O Filho saiu do Pai e possuía características divinas por parte do Pai 
(Ele era YHWH na carne), e características terrenas por parte da mãe (carne, sangue e 
ossos). Era devido às Suas características divinas que O Pai ordenou que os Seus anjos 
O adorassem, pois só Deus é digno de adoração.  
 
Ora Yeshua era O Enviado do Altíssimo, O verdadeiro Filho do Elohim Altíssimo e, como 
tal, poderia e deveria receber adoração, tanto dos anjos do Altíssimo como dos homens. 
Nunca O Todo-Poderoso YHWH disse aos anjos que eram seus filhos! 
 
O reconhecimento da Sua natureza divina encontramo-la em muitas passagens e nos 
testemunhos dos que conviveram com Yeshua, nomeadamente na visão que a alguns 
discípulos lhes foi dado receberem, quando testemunharam a transfiguração de Yeshua 
no monte, ou quando, após ter sido ressuscitado, Tomé tem estas palavras para Ele: 
“Senhor meu, e Deus meu” – João 20:28. Na Sua segunda vinda, Ele será chamado “O 
Deus de toda a Terra” – Isaías 54:5. 
 
Sim, O Filho do Elohim Altíssimo foi gerado (em Maria), ao passo que os anjos foram 
criados, como criado foi também o primeiro homem terreno, Adão. Por isso nos é 
ensinado que o primeiro Adão é terreno enquanto O Segundo é dos céus. 
 
Começa-se assim a perceber que a grande confusão sobre os anjos terem copulado com 
mulheres terrenas deriva de um livro que, em muitos aspectos, nos deve deixar sérias 
reservas, o chamado “livro de Enoque”. Se este fosse um livro fidedigno não poderia 
contrariar o que Moisés e os profetas escreveram por inspiração divina.  
 
Por isso mesmo devemos estudar o contexto do que nos é dito em Génesis 6, buscando o 
entendimento da Verdade do Eterno que nos é revelado pelo Seu Espírito Santo. Assim: 
 

 No verso 1 vemos que os acontecimentos tiveram lugar no princípio do mundo, 
quando os homens se começaram a multiplicar sobre a face da Terra e lhes 
nasceram filhas. 

 O verso 2 diz-nos que “os filhos de Deus” (os justos, a semente boa) atentaram na 
beleza exterior das filhas dos homens (a semente má), e desejaram-nas para 
esposas; a partir daqui dá-se a mistura da semente boa com a semente má, pois 
serão estas mulheres formosas que irão desviar os homens santos do propósito de 
andarem segundo os caminhos do Altíssimo, como o fizeram com Salomão. 
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Como conclusão final de todas as passagens bíblicas que lemos: a expressão bíblica 
“filhos de Deus” refere-se sempre e só aos homens da semente boa gerada em Adão e 
que teve continuidade em Sete. Os da semente má, são os filhos do diabo, a 
descendência de Caim. 
 

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e dar-nos a Tua luz. 
 

AlleluYAH 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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