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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta é a história de um juíz de Israel que sempre foi de uma certa maneira 

injustiçado por causa de seu voto com Deus, muitos disseram que seu voto com 

Deus foi um “voto de tolo”, mas na verdade, ele foi fiel à Deus, entregou aquilo 

que era mais precioso em sua vida, que era a vida de sua filha, além disso, livrou 

seu povo da opressão de muitos anos, foi realmente um juíz admirável, apesar de 

sua trágica perda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATO I 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA I 

 

 

JEFTÉ: Ó meu pai, me chamaste? 

GILEADE: Sim meu valoroso filho, és o melhor dos filhos que tive a honra de ter, 

agora já és um homem formado, criado debaixo de minha autoridade e de meu 

imenso amor. 

JEFTÉ: Ser teu filho tem sido a maior dádiva concedida por Deus a mim meu pai, 

não conheci minha mãe, imploro a ti, fala-me dela meu pai. Tú sempre escondeu a 

verdade de mim, já sou um homem crescido agora, saberei suportar a verdade, por 

mais dolorosa e incompreensível que ela seja... 

GILEADE: Não culpes sua mãe meu filho, eu mesmo o tirei de seus braços à força 

por ela não poder te dar um futuro digno, como tens hoje. 

JEFTÉ: Mas por que, meu pai? Jamais fostes um homem de violência em seu 

proceder, muito pelo contrário, és o homem mais bondoso que já conheci, porque 

agir dessa maneira com a minha mãe? 

GILEADE: Porque ela era uma prostituta meu filho, eu não queria que o meu filho 

fosse criado por uma prostituta, seria uma vergonha para toda a minha casa vê-lo 

dessa maneira, e mesmo sendo um filho de uma prostituta, tu, porém não se 

corrompeu como seus irmãos, que se esqueceram dos nossos preceitos, 

abandonaram a fé em nosso Deus, abdicaram de ser uma família para viver seus 



prazeres. Ó meu filho, não te indignes contra eles, nem os faça mal, tú serás um 

homem grande em Israel, livrará a muitos com a sabedoria e a fidelidade que Deus 

conservaste em seu coração, não levante a mão contra seus irmãos 

JEFTÉ: Farei isso meu pai, mas agora descanse, tú terás muitas obras a realizar 

ainda... 

 GILEADE: Não meu filho, meu tempo aqui já tem se esgotado, só quero que 

saibas o quanto te amei como meu filho, como o melhor filho que tive, fostes o 

mais amado de minh’alma...  

(morre o pai) 

JEFTÉ: Ó alma, que se desespera por perder mais do que um pai, perdi o único 

amigo que a vida me fizestes ter, será que serei sempre um amaldiçoado por onde 

passares? Filho de uma prostituta e de um pai morto, que mais a vida há de me 

reservar?  

(entram os quatro irmãos de Jefté) 

PRIMEIRO IRMÃO: Ó Jefté, filho imundo, aventura desregrada de nosso pai, 

toma tuas coisas e saia de nossa casa, aceitamos à tí por amor de nosso pai, mas o 

desgosto por ter um filho com uma prostituta o fez perecer, serás tú ó Jefté para 

sempre um errante pelo mundo... 

QUARTO IRMÃO: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra 

mulher, ainda mais uma mundana. 

JEFTÉ: Ó meu amado irmão, não te ires contra mim, jamais fiz algo que 



desmerecesse o amor de nosso pai, e nem a amizade e fraternidade de vocês, que 

fizeste eu? Sou porventura culpado por nascer filho de uma meretriz? Culpado por 

nosso pai a procurá-la em um momento de fraqueza de sua carne? Com certeza não 

meu irmão... 

SEGUNDO IRMÃO: Vai-te embora Jefté, mesmo sendo filho de uma mundana, 

nosso pai sempre te destes as melhores roupas, já ganhastes mais do que 

merecestes nessa casa, roubara-nos os presentes, o amor e toda a atenção de nosso 

pai a vida toda, queres roubar mais o que? 

JEFTÉ: Ireis contra mim, porque meus irmãos? Meu coração muito se entristece 

por deixar-vos... 

PRIMEIRO IRMÃO: Sim... vai-te embora, e que jamais tornemos vê-lo novamente 

filho de prostituta...  

(sai Jefté) 

TERCEIRO IRMÃO: Que faremos nós agora? Jefté era o único que sabia de todos 

os afazeres de nosso pai... sem ele estaremos todos perdidos. 

PRIMEIRO IRMÃO: Acalme-se meu perturbado irmão, melhor Jefté fora de nossa 

casa do que dentro, quanto aos afazeres, não será de todo difícil fazermos, se ele, 

filho de uma mucama fazia, nós também faremos. 

 

 

 



CENA II 

 

 

PRIMEIRO ANCIÃO: Vem, sê o nosso chefe, para que combatamos contra os 

amonitas, nossos inimigos de gerações. 

JEFTÉ: Porventura não me odiastes? Não me expulsastes da casa de meu pai 

também junto com meus irmãos? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais 

em aperto? 

SEGUNDO ANCIÃO: É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas 

conosco, e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os 

habitantes de Gileade. 

JEFTÉ: Se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor nos 

entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. 

PRIMEIRO ANCIÃO: O Senhor será testemunha entre nós de que faremos 

conforme a tua palavra.  

(Sai Jefté com os anciãos) 

             

 

 



CENA III 

 

 

JEFTÉ: Mensageiro! Mensageiro!  

(Entra o mensageiro) 

MENSAGEIRO: Ó Jefté, eis-me aqui... 

JEFTÉ: Tú irás perante o rei dos amonitas e dirás segundo tudo quanto te ordenares 

que fales... entendestes? 

MENSAGEIRO: Eis-me aqui meu senhor, falarei segundo tudo quanto me pedires 

para falares... 

JEFTÉ: Tú dirás a ele: - Que há entre mim e ti, que vieste para guerrear contra a 

minha terra? 

 MENSAGEIRO: Sim meu senhor, irei imediatamente.  

(sai mensageiro e Jefté e entra o Rei amonita e seus servos) 

SERVO: Ó meu rei, um israelita traz uma mensagem de seu senhor. 

REI AMONITA: Deixai-o entrar.  

(entra mensageiro e se ajoelha perante o rei) 



MENSAGEIRO: Ó rei, trago uma mensagem de meu senhor, Jefté. 

REI AMONITA: Falai-me ó israelita. 

MENSAGEIROS: Que há entre mim e ti, que vieste para guerrear contra a minha 

terra? 

REI AMONITA: É porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, 

desde o Arnom até o Jaboque e o Jordão, restitui-me, pois, agora essas terras em 

paz. Vai e fala isso ao teu senhor.  

(sai mensageiro, o rei e os seus servos, e entra Jefté e um ancião) 

JEFTÉ: Ó ancião, o mensageiro já retornou? 

ANCIÃO: Sim meu senhor, acabara de chegar 

JEFTÉ: Mandai-o entrar.  

(entra mensageiro) 

MENSAGEIRO: O rei amonita diz que Israel, quando subiu do Egito, tomou a sua 

terra, desde o Arnom até o Jaboque e o Jordão, restitui-me, pois, agora essas terras 

em paz. 

JEFTÉ: Volta ao rei e diz que Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos 

amonitas; mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar 

Vermelho, e depois chegou a Cades.  

(sai mensageiro, os anciãos e Jefté, e entra o rei amonita e seu servo) 



SERVO: Ó meu rei, o servo israelita voltaste! 

REI AMONITA: Deixai-o entrar.  

(entra o mensageiro) 

MENSAGEIRO: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra 

dos amonitas; mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar 

Vermelho, e depois chegou a Cades, dali enviou mensageiros ao rei de Edom, a 

dizer-lhe: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe 

deu ouvidos. Então enviou ao rei de Moabe, o qual também não consentiu; e assim 

Israel ficou em Cades. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a 

terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acampou além do 

Arnom, porém não entrou no território de Moabe, pois o Arnom era o limite de 

Moabe. E Israel enviou mensageiros a Siom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e 

disse-lhe:  Rogo-te que nos deixes passar pela tua terra até o meu lugar.          

Siom, porém, não se fiou de Israel para o deixar passar pelo seu território, pelo 

contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. E 

o Senhor Deus de Israel entregou Siom com todo o seu povo na mão de Israel, que 

os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. 

Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnom até o Jaboque, e 

desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os 

amorreus de diante do seu povo de Israel, e possuirias tu esse território? Não 

possuirias tu o território daquele que Quemós, teu deus, desapossasse de diante de 

ti? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus 

desapossar de diante de nós. 

REI AMONITA: Não me importa seus sórdidos detalhes ó israelita insignificante! 



Quem pensas que é para seu senhor falar dessa maneira comigo? 

MENSAGEIRO: Agora, és tu melhor do que Balaque, filho de Zipor, rei de 

Moabe? Ousou ele jamais contender com Israel, ou lhe mover guerra? Enquanto 

Israel habitou trezentos anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas 

vilas em todas as cidades que estão ao longo do Arnom, por que não as recuperaste 

naquele tempo? Não foi meu senhor que pecou contra ti, és tu, porém, que usas de 

injustiça para com ele ó rei amonita, fazendo-lhe guerra.  

REI AMONITA: Eu deveria mandar cortar sua cabeça por tal afronta seu 

insignificante e insolente mensageiro, como ousas cometer tamanha afronta contra 

mim e contra o meu povo? 

MENSAGEIRO: O Senhor é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os 

amonitas.  

REI AMONITA: Como posso ouvir tamanha besteira? Sai já de diante de mim.  

(sai mensageiro, rei amonita e os servos) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA I 

 

 

JEFTÉ: Posso sentir o espírito do Senhor sobre mim, eis que prevaleceremos sobre 

os amonitas, sairemos por Gileade e Manassés, quando chegarmos a Mizpá. Iremos 

ao encontro de nosso inimigo, e o Senhor nosso Deus nos dará a vitória 

ANCIÃO: Não é muito arriscado meu senhor fazer tal ato? 

JEFTÉ: farei um voto com o Senhor e Ele confirmará a nossa vitória. 

ANCIÃO: Certamente meu senhor.  

(sai ancião) 

JEFTÉ: Ó Senhor! Se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo 

da porta de minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar contra os 

amonitas, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto.  

(Sai Jefté) 

 

 

 

 



CENA II 

 

JEFTÉ: Ó rei amonita, ainda há tempo de tú desistires, deixai nossa terra antes que 

o Senhor nosso Deus vos entreguei em nossas mãos, assim como entregou os 

demais que ousaram ficar em nosso caminho. 

REI AMONITA: Estais contando vantagem ó insensato israelita, não cometerei os 

mesmos erros dos povos antecessores que se cruzaram em vosso caminho, nós 

somos muito mais habilidosos com as espadas e somos em número 

consideravelmente superior ao seu Jefté, não há como perdermos essa batalha, 

comeremos e comemoraremos seus despojos essa noite, e contaremos muitas 

histórias para nossos filhos de como os israelitas foram imprudentes querendo 

guerrear contra quem não pode ferir nem mesmo o calcanhar.  

(eles lutam e o rei é ferido) 

JEFTÉ: De que ireis rir agora ó rei, trouxeste teu povo para um matadouro! 

REI AMONITA: Ó israelita, minh’alma desfalece diante de tua presença.  

(suspira e morre) 

JEFTÉ: Ó povo escolhido por Deus, estais vendo que o nosso Deus estás do nosso, 

celebraremos essa noite com nossas esposas e filhos, pois o Senhor nos entregaste 

em nossas mãos um valioso inimigo. 

POVO: JEFTÉ! JEFTÉ!... 



 

 

 

 

 

 

ATO III 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA I 

 

 

JEFTÉ: Ó minha casa, tão doce casa, saudade da doçura de seu amparo, saudade 

do acolhimento dos meus entes queridos!  

(entra a filha de Jefté e o abraça) 

FILHA DE JEFTÉ: Pai... Pai... que bom que tú voltastes  

(Jefté rasga as suas vestes e se ajoelha diante de sua filha) 

JEFTÉ: Ai de mim, filha minha! Muito me abateste, és tu a causa da minha 

desgraça! Pois eu fiz, um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. 

FILHA DE JEFTÉ: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme 

o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amom. 

Concede-me somente isto: deixa-me por dois meses para que eu vá, e desça pelos 

montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. 

JEFTÉ: Vai minha amada e única filha, choras a tua virgindade.  

 

 

 



CENA II 

 

 

JEFTÉ: Como poderei viver sem minha filha, jamais faria meu voto se soubesse 

que seria ela a quem Deus permitisse que entrasse, deveria ter oferecido a minha 

própria vida. Sou realmente um afortunado perante meu povo e perante meu Deus, 

por cumprir meu voto e cumprir a minha promessa de livrá-los das mãos de nossos 

inimigos, mas sou um pobre infeliz para comigo mesmo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA I 

 

 

FILHA DE JEFTÉ: Ó ama, jamais poderei sentir em minha boca o doce sabor de 

um beijo apaixonado, pois cumprirei o voto que meu amado pai fizeste ao nosso 

Deus! 

AMA: Minha filha, não te preocupes, quanto mais pensares nisso nesse momento, 

mais vai abater teu pobre coração. 

FILHA DE JEFTÉ: Mas como não poderei pensar Ama? Até estavas apaixonado 

pelo filho de Jardes, o ilustre Anfeu, ele sempre foi amigo de meu pai, até mesmo 

nos prometemos um ao outro, e hoje terei que chorar a minha virgindade, além da 

tristeza dele quando souber que serei entregue como holocausto no altar para 

cumprir seu voto. Sei que estou entregue de corpo, alma e espírito ao voto de meu 

pai, mas não posso parar de pensar em Anfeu e de toda a sua angústia. 

AMA: Sim minha filha, chores, não tem problema algum em chorar, saibas que seu 

pai estaria em seu lugar se pudesse, mas ele não pode voltar atras com seu voto! 

FILHA DE JEFTÉ: Sim Ama, eu sei disso! Muito me alegra o coração por saber da 

fidelidade de meu pai ao seu voto, não me importaria e nem choraria a minha 

virgindade se não tivesse um amor para quem chorar, meu coração está em ruínas 

por saber que jamais terei um filho em meu colo, que jamais sentirei o calor de 

Anfeu aquecendo-me no rigoroso frio, que jamais meu pobre e amargurado 

coração baterá incansavelmente por alguém que vai fazê-lo bater dessa maneira!  



(sai a Ama)  

FILHA DE JEFTÉ: Ó triste sorte que me espera, fazei com que meu coração não 

pare em vão, mas que pelo menos eu possa vê-lo novamente, nem que seja uma 

única vez... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA II 

 

 

ANFEU: Ó minha amada, digas que é mentira todos os rumores quanto ao voto de 

teu pai, não me faças chorar e desfalecer meu coração diante dessa verdade, jura-

me que és mentira e que nós seremos um do outro em breve meu amor! 

FILHA DE JEFTÉ: Ó nobre e amado Anfeu, tú o sabes que meu coração é seu e 

sempre o será, o que atormenta meu coração é saber de toda a verdade antes de tí e 

não poder compartilhar de minha triste sorte com mais ninguém. 

ANFEU: Não minha amada, todos nós podemos fazer novas escolhas, tenho 

certeza que nosso Deus será bondoso conosco se fugirmos, vem! Fujamos, 

deixemos a sorte correr ao nosso lado, sejamos felizes como os nossos sonhos 

sempre nos deixará ser. 

FILHA DE JEFTÉ: Não Anfeu, tú sabes o quanto te amo, e que eternamente serei 

tua, mas jamais descumpriria um voto feito por meu pai, e um voto meu feito ao 

meu pai, és melhor morrer com honra e nunca ter conhecido o calor do seu corpo, 

do que viver vagando por ai e ter o doce sabor dos seus lábios todos os dias de 

minha vida... ó Anfeu, eu o amo, amo do fundo de minh’alma, mas não posso 

voltar atrás com meu voto, o que está feito está feito, é a vontade de Deus, sejamos 

obediente à Ele! 

ANFEU: Ó meu encantador amor, meu coração morrerá junto quanto te entregares 

em teu voto, jamais poderei saber o que é um amor verdadeiro se não for contigo. 



FILHA DE JEFTÉ: Ó Anfeu, tú saberás sim, tú serás muito feliz nos braços de 

outra mulher que mereça realmente teu amor, eu, porém, serei firme em meu voto e 

ao voto de meu pai.  

(sai a filha de Jefté) 

ANFEU: Triste sorte te espera meu amor, eu, porém, estou nas mãos do meu 

destino, o que fazer sem a sua doçura para acalmar meu dia, sem o brilho do seu 

olhar para revelar o doce encanto de minh’alma?  

(entra Jefté) 

JEFTÉ: Sei que me culpas por tua tristeza meu filho! 

ANFEU: Não é verdade meu senhor, tú sabes o quanto o considero como meu pai, 

apenas sofro por não conhecer o doce sabor dos lábios de minha amada, esperei 

tempos para poder pedi-la em casamento, e agora, jamais poderei realizar meu 

sonho de me casar com sua amada filha. 

JEFTÉ: Muito me entristece isso também filho, ela é minha única filha, não tenho 

mais nada de valor para entregar a Deus, se tivesse fortuna equivalente à vida dela, 

com certeza eu entregaria, mas não existe fortuna no mundo todo que compense a 

vida de minha amada filha. 

ANFEU: E nem fortuna no mundo que compense a perda do meu amor meu 

senhor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATO V 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA I 

 

 

FILHA DE JEFTÉ: Ó meu pai, eis-me aqui para que possas cumprir o teu voto, 

meu espírito está entregue em tuas mãos. 

JEFTÉ: Ó minha filha, jamais podereis dizer tais palavras que possam confortar o 

teu coração, e nem confortar o meu espírito, queria eu estar em teu lugar e fazer o 

meu voto se cumprir, adeus minha filha, meu coração vai junto com a sua vida.  

(Jefté levanta a faca e apunha-la sua filha, ela morre) 

ANFEU: Ó maldito, tú mataste tua própria filha, e matas também meu coração! 

JEFTÉ: matei tudo o que sou, pobre Anfeu, matei tudo o que sou de melhor.  

(sai Jefté) 

ANFEU: Ó meu amor, que farei eu? Diz ao meu coração, fale ao meu espírito o 

que queres que eu faça, só achei o verdadeiro amor quando estive ao seu lado, e 

hoje já não tenho mais razão de ser e nem de viver. Gostaria eu de ser esse punhal 

e estar em seu coração, mas não para feri-la, pois jamais poderia cometer tal ato, 

mas para estar dentro do seu coração e fazê-la a mulher mais feliz de todo o 

mundo, seu pai tirou-lhe a vida, mas tirou também a minha razão de viver. 

 



CENA II 

 

 

EFRAIMITAS: Por que passaste a combater contra os amonitas, e não nos 

chamaste para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. 

JEFTÉ: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos 

chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo que não me livráveis, arrisquei minha 

vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos, por que, 

pois, subistes vós hoje para combater contra mim? 

EFRAIMITAS: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e 

Manassés. 

JEFTÉ: Não somos obrigados a ouvir tal afronta seus pobres orgulhosos.  

(começaram a lutar e caem os efraimitas) 

EFRAIMITAS: Deixai-nos passar ó Jefté! 

JEFTÉ: Dize, pois, Chibolete, VAMOS! 

EFRAIMITA: Chibolete! 

JEFTÉ: Ora... quereis enganar à quem, vós não sabeis nem pronunciar tal palavra e 

quereis me enganar?  

(Jefté o matou) 



 

Caíram de Efraim naquele tempo quarenta e dois mil.  

Jefté julgou à Israel seis anos, e morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa 

das cidades de Gileade. 

 


