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Seis homens de cada uma de nossas tribos para levar atu00e9 vu00f3s as nossas santas leis e esperamos de vossa bondade e justiu00e7a que quando nu00e3o
tiverdes mais necessidade deles sejam mandados de volta em seguranu00e7a com os que vos iru00e3o apresentu00e1 los seria inu00fatil segundo a minha
opiniu00e3o citar aqui os nomes das setenta e duas pessoas que levaram as leis dos judeus ao rei tolomeu embora todas sejam mencionadas na carta do sumo
sacerdote nu00e3o creio poru00e9m dever passar em silu00eancio a magnificu00eancia e a beleza dos presentes que o pru00edncipe ofereceu a deus pois podem nos
manifestar ainda mais a sua piedade nu00e3o se contentou ele em fazer grandes despesas para esse fim mas ofereceu presentes atu00e9 aos operu00e1rios para
incitu00e1 los a trabalhar com maior cuidado e diligu00eancia assim embora a continuau00e7u00e3o da histu00f3ria nu00e3o me obrigue a falar disso nu00e3o
deixarei de fazu00ea lo pois tu00e3o extraordinu00e1ria liberalidade merece que dela fiquem indu00edcios para a posteridade
Comeu00e7arei pela soberba mesa como o pru00edncipe desejava que ela sobrepujasse em muito a que estava no templo em jerusalu00e9m mandou tomar a medida
desta e era seu desejo que a sua fosse cinco vezes maior contudo como ele tambu00e9m tinha em mente a comodidade e a
86
Magnificu00eancia o temor de tornu00e1 la inu00fatil ao uso a que era destinada obrigou o a contentar se em fazu00ea la do mesmo tamanho que a outra todavia
para embelezu00e1 la e enriquecu00ea la usou o mesmo que teria gasto para fazu00ea la maior pois era perito em todas as artes e tu00e3o hu00e1bil em inventar
coisas novas e admiru00e1veis que ele mesmo fornecia os desenhos aos operu00e1rios e os instruu00eda sobre a maneira de executu00e1 los
O comprimento da mesa era de dois cu00f4vados e meio a largura de um cu00f4vado e a altura de um cu00f4vado e meio era de ouro maciu00e7o muito puro as
bordas cuja largura era de um palmo tinham floru00f5es em relevo tambu00e9m em escultura dispostos ao redor de alguns cordu00f5es muito bem trabalhados os
diversos lados desses floru00f5es que eram de forma triangular eram tu00e3o iguais e tu00e3o justos que de qualquer lado mostravam sempre a mesma figura a
parte inferior da mesa era muito bem trabalhada mas a superior era ainda mais porque ficava mais exposta u00e0 vista e para qualquer lado que estivesse voltada era
sempre perfeitamente bela pedras preciosas de grande valor estavam presas com broches de ouro a distu00e2ncia iguais aos cordu00f5es de que falamos
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